


• suman 
PÒRTIC .. . ...... " ... " .. " .......... " ........................................... 3 

• TEMA 
Els ministeris confiats als laics. Reflexions teològico-pastorals amb 
motiu de la "Instrucció romana sobre la col.laboraciÓ dels laics amb 
els preveres", de 1997. Salvador Pié ............... . ... 5 

Breu aproximació als orígens bíblics ¡ patrístics dels ministeris 
laïcals. Francesc Mestre. . ................................. . 

Som poble de Déu. Gemma Curós" 

Participem. Maria Lujan Ve/ra 

• EXPERIÈNCIES 
L'acompanyament pastoral al sofriment humà Dolors Sitges .. 
El germà de La Salle, un religiós laic dins el món de l'educació. 

.. .. 13 

........ 15 

...... 20 

. .... 23 

G. Miquel Xancó..... . .... o... ..... .. 27 

Classe de religió en un Institut de secundària. M. Mercè Mola .. ........ 33 

Assemblea Dominical en Absència de Prevere (ADAP). 
Gemma Curós... . ............ . 

El meu compromís amb Càritas. M. Àngels Lidon .. 

Catequistes: un servei a la comunitat, Viciaria Ribary 

La consagración secular. Pilar Carreras .. 

.. ....... 35 
. ... 39 

....... 41 

. .... 45 

El col.!ectiu de dones cristianes de Banyoles. M. Lluïsa Geronès ..... 47 

Una experiència rural de comunió. Josefina Pefiarroya ................... 49 

• PASTORAL 
Aproximació a l'opció fe en l'escoltisme de Minyons. Jordi Castellet.. 51 

INMEMORIAM 

Pau VI en el meu record. Ramon Torrella o" •••••••••••••••••••••••••••••• 71 

Els Quaderns de Riells de Montseny. Evocació de Mn. Pere Ribot. 
Jaume Reixach . . .. 72 

El cardenal Narcís Jubany i Arnau, entre el record i el mestratge. 
Josep M. Aragonès. . ................ 76 

• CONGRÉS DE DONES CRISTIANES 
Quina Església volem ¡ que podem ter per arribar ~hi.. _ .. 93 

Les conclusions del Congrés .................. 102 

• DEPARTAMENTS DEL CEP 

Pastoral urbana. Curs 97·98: seguim reflexionant el Concili 105 

QUATRE VENTS 

Cròniques de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, 

Tortosa, Vic, Solsona, Urgell, Mallorca i Menorca. . ....... 107 



de Pastoral planejava feia ja temps 
un número als anomenats eclesialment 

!lterls laïcals. Ara bé, l'aparició de la 
Instrucció romana sobre la col.laboració dels 
laics amb els preveres donà al tema una 
actualitat tal que ens Impulsà a posar 
decididament el fil a l'agulla. 

I és tot just amb una reflexió teològico-pastoral 
sobre l'esmentada Instrucció que s'Inicia aquest 
número, de la mà del Dr. Salvador Piè. 
Una reflexió de la qual voldríem remarcar 
molt especialment el seu contingut i 
la seva oportunitat. 

D'altra banda, seguint el mateix criteri que en 
altres ocasions, hem volgut que a 
consideracions més teòriques sobre el tema, 
s'hi afegissin experiències pràctiques de 
ministeris o serveis laïcals. Fins a un total de nou 
són les aportacions que es poden trobar en 
les properes planes, i que abasten un ventall 
de situacions diverses. 

El número, però, inclou també altres continguts. 
Un acurat treball de Jordi Castellet sobre 
L'opció fe en l'escoltisme de Minyons 
ens acosta a aquest tema, 
d'especial preocupació en l'àmbit de 
la pastoral infantil i juvenil. 3 
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La secci61n memoriam recorda sempre persones 
que ja han fet el seu camí i han deixat les seves 
petjades. Aquesta vegada en recordem tres, 
presents en el nostre record i en la nostra 
estima: el Papa Pau VI, Mn. Pere Ribot i el 
Cardenal Jubany. 

Finalment, aquest Quaderns es fa ressò del 
Primer Congrés Internacional de Dones 
Cristianes, que va tenir lloc a Barcelona 
els dies 6, 7 I 8 del darrer mes de desembre. 
S'hi inclou una ponència que s'hi va presentar i 
que plantejava els següents interrogants: 
Quina Església volem i què podem fer 
per arribar-hi. 

Com sempre, desitgem que tothom pugui trobar 
en la nostra dedicaci6 a la realitzaci6 d'aquest 
Quadern quelcom de profit6s. 



Els ministeris confiats als laics. 
Reflexions teològico-pastorals amb motiu 
de la Instrucció romana sobre la col.laboració 
dels laics amb els preveres, de 1997 

Dr. SALVADOR PIÉ 

La publicació de la recent Instruc
ció sobre algunes qüestions relatives 
a la col-laboració dels fidels laics en 
el sagrat ministeri dels sacerdots, sig
nada per vuit organismes de la Cúria 
Romana (ed. espanyola L 'Osservato
re Romano, núm. 48, 1997, 7-12; i al 
fullet de la Llibreria Editrice Vaticana 
1997, pàg. 40), suscita una sèrie de 
reflexions teològica-pastorals sobre els 
ministeris confiats als laics, a partir 
del Concili Vaticà II, seguit pels docu
ments de Pau VI: el Motu Propio Mi
nisteria quaedam de 1972, i l'Exhor
tació apostòlica Evangelii Nuntiandi 
de 1975, passant pel nou Codi de Dret 
Canònic de 1983, l'Exhortació post
sinodal Christifideles Laici, de Joan 
Pau li, de 1988, fins a la recent Ins
trucció romana que ens ocupa. Aques
ta, amb tot, no comparteix el valor 
magisterial dels documents anteriors, 
ja que no és signada pel Papa, sinó 
aprovada segons la regulació pròpia 
dels organismes romans (Constitució 
Apostòlica sobre la Cúria romana de 
1988, article 18). En aquest sentit, cal 

recordar que el testimoni de fe que re
presenta el Magisteri del Papa no és 
mai delegable, d'aquíla tipificació del 
caràcter ministerial i instrumental dels 
documents de la Cúria. Examinem 
aquesta documentació en dues etapes: 
la que va del Vaticà II a l'Evangelii 
Nuntiandi i la que s'estén des de la 
promulgació del Codi de Dret Canò
nic a la Instrucció romana que ens 
ocupa. Un tercer apartat servirà per 
apuntar les diferents tendències teolò
giques actuals sobre el nostre tema. 

1. Del Concili Vaticà 11 a Ministeria 
quaedam (1972) i l'Evangelii 
Nuntiandi (1975) 

Hi ha dos textos clau del Concili 
Vaticà II que estan a l'origen de l'evo
lució posterior. Per una banda LG 33 
que diu així: «Els laics poden ésser 
cridats de diverses maneres a una 
coz.laboració més immediata amb 
l'apostolat de la Jerarquia ( ... ) I enca
ra tenen l'aptitud a ésser assumits per 5 
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la jerarquia per a algunes funcions 
(munera) eclesiàstiques, ordenades 
amb la finalitat espiritual». Al Decret 
sobre el laïcat s'explicita el text ante
rior, així: «La Jerarquia encarrega als 
laics algunes funcions (munia) més 
pròximes als deures (officia) dels pas
tors, com ara les relacionades amb 
l'exposici6 de la doctrina cristiana, 
en certs actes litúrgics o amb la cura 
de les ànimes. En virtut d'aquesta 
missi6 i en allò que toca a l'exercici 
de la mateixa funci6 (muneri), els laics 
s6n plenament sotmesos a la superior 
direcci6 eclesiàstica» (AA 24). Elllen
guatge conciliar d'aquests dos textos, 
doncs, no utilitza el terme ministerium, 
encara que les expressions usades, mu
nera, officia, o en altres llocs ministra
tio, sovint siguin traduïdes per ministe
ri. l és aquesta interpretació la que 
promourà fortament el terme genèric 
ministeri en la documentació posterior. 

Serà el Motu Propio Ministeria 
Quaedam, de 1972, el que parlarà per 
primer cop de forma oficial de minis
teris confiats als laics, com ara el 
lector i l'acòlit, i possibilita que les 
conferències episcopals demanin a la 
Santa Seu la institució d'altres minis
teris, entre els quals cita els clàssics 
d'ostiari i d'exorcista i els nous de ca
tequista i de la caritat. L'Exhortació 
Apostòlica Evangelii Nuntiandi, de 
1975, precisa encara més «el lloc dels 
ministeris no derivats de l'orde sa
grat, però que s6n aptes per assegu
rar un servei especial de l'Església» i 
enumera eIs següents: «(catequistes, 
animadors de la pregària i del cant, 
cristians dedicats al servei de la pa
raula de Déu o a l'assistència dels ger
mans necessitats, i els caps de petites 

comunitats responsables de moviments 
apostòlics o d'altra mena» (núm. 73). 
L'Evangelii Nuntiandi, doncs, apro
fundint Ministeria quaedam comprèn 
els ministeris laïcals com una activitat 
no solament per a l'Església sinó tam
bé envers el món. 

Aquest plantejament es va concretar 
de forma específica a la diòcesi de Bar
celona per part del cardenal Jubany 
amb una important carta pastoral so
bre Els Ministeris en l'acci6 pastoral 
de l'Església (BOAB, maig 1978) i 
amb el corresponent Decret instituint 
laics en missi6 pastoral i unes Orien
tacions per a l'aplicació (BOAB, fe
brer 1979). El plantejament teològic 
general repetit als tres documents 
subratlla «l'estreta connexi6 amb el mi
nisteri del diaca, ja que es tracta d' ac
tivitats que formen una mena de cons
teNació entorn dels dos grans pols de 
la missió eclesial: la Paraula i l'Eu
caristia ... i responen a la capacitat 
que té tot cristià de ser actiu a l'Esglé
sia». Es tracta de la primera aplicació 
a Espanya del document de la Con
ferència Episcopal Espanyola sobre 
Algunas determinacianes sobre los 
nuevos ministerios y el orden del dia
canada, de 1974 (Ecclesia, pàg. 837). 

2. Del Codi del Dret Canònic a la 
Christifideles Laici, fins a la Ins
trucció Romana de 1997 

2.1. El Codi de Dret Canònic de 1983 

El Codi de Dret Canònic recull una 
sèrie de regulacions anteriors sobre 
els ministeris, per bé que aplica aques
ta expressió tan sols als referits a l'in-



terior de l'Església. Sobre la funció de 
santificació (cc. 230; 861, $2), es par
la de lectors, acòlits, comentadors, 
cantors, ministres de la paraula, presi
dència de l'oració, administració del 
baptisme i distribució de la comunió. 
Sobre la funció d' ensenyament (cc. 
784s.; 796, $2; 804, $2), s'anomena la 
de missioner, catequista i mestre. Fi
nalment, sobre la funció de govern, hi 
ha dos encàrrecs, encara que no qua
lificats com a ministerials: el primer, 
és la possibilitat d'ésser jutges del tri
bunal diocesà (c. 1421, $2), seguint el 
Motu Propio Causae Matrimoniales, 
de 1971, de Pau VI, que aportà aques
ta novetat, i el segon, contempla la 
possibilitat de participar en la cura 
pastoral conjunta d'una parròquia 
(c 5 17, $2), prescripció que represen
ta una total novetat en el dret univer
sal, però que respon a experiències 
realitzades en diverses diòcesis. 

2.2. L'Exhortació Apostòlica ehris
tifideles Laici, de 1988 

Amb motiu de la celebració del 
Sínode sobre el Laïcat se suscità una 
nova reflexió sobre la teologia dellaï
cat i els ministeris que poden exercir. 
Fruit d'aquest Sínode, l'Exhortació 
Apostòlica Christifideles Laici, de 
Joan Pau lI, dedica un llarg i matisat 
apartat al nostre tema en el núm. 23. 
D'entrada, afirma clarament que «els 
ministeris, els oficis i les funcions dels 
laics tenen el seu fonament sagramen
tal en el baptisme», entre els quals 
enumera els dedicats a «l'evangelitza
ció, la santificació i l'animació cris
tiana de les realitats temporals, així 
com la disponibilitat a la suplència en 

situacions d'emergència i de necessi
tats cròniques», tot i que el seu exer
cici «no converteix el fidel laic en un 
paston>, Alhora aquest document re
cull els judicis crítics del Sínode sobre 
el Laïcat pel que fa a l'ús indiscrimi
nat del terme ministeri, la confusió 
entre sacerdoci comú i sacerdoci mi
nisterial, la interpretació abusiva del 
concepte de suplència, la tendència 
a la c1ericalització dels laics ... Per 
aquesta raó, l'Exhortació requereix 
que els diversos ministeris, oÏicis i 
funcions que desenvolupin els laics en 
la litúrgia, en la transmissió de la pa
raula i en les estructures pastorals de 
l'Església han d'ésser exercides de 
conformitat amb la seva específica 
vocació laïcal. Finalment, es demana 
la revisió del Motu Propio Ministeria 
quaedam i així mateix es constitueix 
una comissió per «estudiar els diver
sos problemes teològics, litúrgics, ju
rídics i pastorals que emergeixen de 
l'actual gran floriment de ministeris 
confiats a laics». 

2.3. La Instrncció Romana sobre la 
coHaboració dels laics amb els 
preveres, de 1997 

L'últim document sobre la temàti
ca es aquesta Instrucció romana de 
1997, publicada precisament deu anys 
després del Sínode dels Laics i que 
sens dubte vol acomplir l'aclariment 
demanat amb motiu d'aquest Sínode, 
encara que orientat per un títol que se 
centra només «sobre algunes qües
tions a l'entorn de la co¡.[aboració en
tre els laics i els sacerdots», ja que «el 
seu objectiu és donar una resposta 
clara i autoritzada a les noves formes 7 
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d'activitat pastoral dels fidels no or
denats» (introducció). Es tracta d'un 
document que, com s'ha indicat, no té 
el rang magisterial dels seus predeces
sors, ja que no és un document signat 
pel Papa, sinó una Instrucció dels vuit 
dicasteris romans implicats en el tema. 
La lectura atenta i aconsellada d'aquest 
document suscita les següents obser
vacions: 

2.3.1. La primera observació que 
cal fer és que sorprenentment no cita 
ni el Motu PropioMinisterÚl quaedam, 
ni l'Exhortació Apostòlica Evangelii 
NuntÚlndi, els documents papals més 
importants pel que fa al nostre tema, 
tot i que se citen diversos documents 
de congregacions romanes de l'època 
de Pau VI, així com edicions dels llibres 
litúrgics promulgats durant aquella èpo
ca. Aquesta absència fins i tol reper
cuteix en que el text de la Christifide
les Laici núm. 23 de Joan-Pau II abans 
citat, on hi ha una referència a la revi
sió de M inisterÚl quaedam, és obviat 
quan es tracta de la «necessitat d'una 
terminologia apropiada» (article 1). 

2.3.2. La segona observació que 
segurament també sorprendrà és que 
en la part de disposicions pràctiques 
hi ha un ús habitual i molt repetit de 
l'expressió negativa per qualificar els 
laics com a «fidels no ordenats». És 
sabut que una de les aportacions més 
decisives del Concili Vaticà II ha estat 
la definició positiva dels laics (ef. cap. 
IV de la LG i tota l'AA), superant la 
fins llavors habitualment negativa en 
el sentit que el laic és aquell que no és 
ni prevere, ni religiós. El mateix nou 
Codi de Dret Canònic se situa en la 
nova terminologia conciliar en des-

criure els dos estats essencials en l'Es
glésia: «els laics i els ministres sa
grats» (c. 207, $1 ), arrelats en els sa
graments: el baptisme i l'ordre. 

2.3.3. La tercera observació es re
fereix als quatre principis teològics 
inicials d'aquesta Instrucció que són 
un bon i precís resum sobre la diferèn
cia entre sacerdoci comú i sacerdoci 
ministerial, sobre la unitat i diversitat 
en les funcions ministerials, sobre la 
insubstituibilitat del ministeri ordenat 
i sobre la col'laboració dels fidels no 
ordenats en el ministeri pastoral. Tot i 
amb tot, és aquest darrer punt el que 
podria suscitar un major aprofundi
ment eclesiològic ja que la seva pre
sentació quasi només es basa en les 
prescripcions canòniques que de per si 
no tenen voluntat directament teolò
gica. En efecte, la coHaboració dels 
laics en el ministeri pastoral-fins i tot 
en els casos regulats d'excepcionali
tat- no té també una base teològica 
gràcies a la missió pastoral que el bis
be i, si s'escau, el prevere, li confien? 
El mateix Codi de Dret Canònic fa 
servir la fórmula in nomine Eeelesiae 
aplicada als ministres no ordenats 
quan ho fan «mitjançant actes apro
vats per l'autoritat de l'Església» 
(c. 834, $2; també als cc. 675, $3; 
1192, $ 1; 1282; del Vaticà lI: SC 85). 
Aquesta fórmula clàssica -aplicada 
als no ordenats des del segle XVI
que subratlla el caràcter típicament 
eclesial del ministeri o missió pastoral 
confiada no podria suggerir una fona
mentació eclesiològica a explicitar? 

2.3.4. Com a quarta observació re
ferida a l'article de les disposicions 
pràctiques -formada per tretze articles 



amb trenta-cinc regulacions concre
tes-, cal subratllar el volgut caràcter 
de vademècum canònic i de resum 
pràctic que és i que sens dubte facili
tarà la consulta sobre cadascun dels 
punts esmentats. Es comença urgint la 
necessitat d'una terminologia apropia
da i s'entra en el ministeri de la pa
raula, I 'homilia, la parròquia, els orga
nismes de coHaboració (consells ... ), 
les celebracions litúrgiques, les cele
bracions dominicals en absència de 
prevere, el ministre extraordinari de 
la comunió, l'apostolat pels malalts, 
l'assistència als matrimonis, el minis
tre del baptisme, les exèquies i es clou 
parlant de la necessària selecció i 
formació. El subratllat fonamental, 
d'acord amb les prescripcions canòni
ques, és el caràcter de suplència i 
d'excepcionalitat de la coHaboració 
dels laics en aquestes funcions, per a 
no clericalitzar-los, objectiu decisiu 
de tot el tema i que cal retenir, per bé 
que potser s'expressi de forma massa 
temorosa envers els laics, ja que mal
grat el seu rol distint respecte dels pre
veres tots formen part de la mateixa 
Església. 

2.3.5. Una darrera i suggeridora 
observació és la que es recull a la con
clusió de la Instrucció treta d'un dis
curs de Joan-Pau II en el sentit que 
«en algunes situacions locals s'han 
creat solucions generoses i inteNigents. 
La mateixa normativa del Codi del 
Dret Canònic ha ofert possibilitats 
noves ... previstes per a situacions ex
traordinàries de manca o escassetat 
de ministres sagrats». Per això s'en
tén que a la mateixa presentació de la 
Instrucció es digui que «no pretén es
gotar el tema, ja sigui perquè es limi-

ta a considerar els casos més cone
guts, ja sigui per l'extrema varietat de 
circumstàncies particulars en les quals 
tals casos es verifiquen». l és aquí on 
rau la possibilitat d'aportar més llum 
concreta. En el cas de les nostres diò
cesis, la manca de preveres, almenys 
durant un futur previsible més imme
diat, fa adonar que la situació extra
ordinària abans recordada continua i 
més aviat creix -no sense interro
gar-se i esforçar-se per promoure més 
vocacions-o Ara bé, aquesta situació 
no podria suscitar també un apro
fundiment i pistes de reflexió i de 
pràctica sobre l'exercici ministerial 
avui, cercant solucions generoses i 
intel-ligents? 

3. Diferents tendències teològiques 
sobre els ministeris confiats a laics 

El tema de la missió i alhora dels 
ministeris o funcions dels laics és un 
dels temes clau de l'eclesiologia post
conciliar. De fet, el Concili Vaticà II 
va oficialitzar una reflexió llargament 
elaborada per teòlegs com M. D. Che
nu, Y. M. Congar, G. Philips, K. Rabner, 
així com per la pràctica, especialment, 
la de l'Acció Catòlica. La teologia 
conciliar ha inscrit definitivament el 
laïcat dins de la constitució i de 
la missió de l'Església, insistint en 
dos elements essencials: el seu fona
ment baptismal i la seva dimensió 
secular. 

A partir del Vaticà II, la reflexió 
teològica més significativa que es va 
donar immediatament després de la 
promulgació de Ministeria quaedam 
és amb motiu de l'Assemblea plenària 9 



de l'Episcopat Francès de 1973 amb el 
document titulat significativament: 
Tots responsables en L'Església? El 
Ministeri presbiteral en una Església 
plenament ministerial (edició caste
llana, Santander 1975), l' eclesiòleg Y. 
M. Congar presentava una important 
reflexió teològica sobre el sentit de la 
ministerialitat de l'Església a partir de 
la trilogia: koinonia, martyria i diaco
nia, tot superant la separació entre 
ministeri eclesial ad intra i ad extra, 
Per això entenia que Ministeria quae
dam, tot i el seu valor, podia ésser 
massa restringit. Alhora definia el mi
nisteri com a servei amb aquestes cinc 
característiques: és un servei d.efinit, 
d'importància vital -pel bene esse o 
per al melius esse de la vida de l'Es
glésia (catequesi, litúrgia, diaconia, 
servei als pobres, als malalts ... )-, que 
comporta una veritable responsabili
tat, que és reconegut per l'Església 
local i que suposa una certa durada. 
D'aquesta forma el plantejament de la 
teologia dels ministeris se situa dins 
d'una visió de l'Església tota ella mi
nisterial i aquesta serà la fonamenta
ció teològica més present en aquesta 
etapa, tal com es veu explícitament, 
per exemple, en els documents de 
l'Episcopat Francès (1973), Italià 
(1977) i Llatinoamericà (Puebla, 
1979). Línia també assumida a casa 
nostra per la Diòcesi de Barcelona 
(1978). 

Les preguntes teològiques que es 
plantegen més directament es referei
xen a la identitat d'aquests laics, a la 
qualitat de la missió o delegació pas
toral que assumeixen i a la possible 
tipologia dels ministeris no ordenats 

10 confiats als laics. 

3.1. Sobre el primer punt la pre
gunta és la següent: els laics als quals 
se'ls ha confiat un ministeri o una mis
sió pastoral continuen essent només 
laics? Per una banda no es dubta a 
afirmar que sí. El primer criteri deci
siu consisteix en el fet que aquests 
laics no han rebut l'ordenació sagra
mental tal com ho recorda el text citat 
de Joan-Pau II: "l'exercici d'una tal 
funció no converteix el fidel laic en 
pastor: ja que el que constitueix el 
ministeri, no és ['activitat mateixa, 
sinó l'ordenació sagramental» (ChL 
23). Hi ha, doncs, una diferència cla
ra que té implicacions canòniques ja 
que «l'ofici que comporta plena 
cura d'ànimes ( ... ) no pot ser conferit 
vàlidament a qui encara no ha estat 
elevat al sacerdoci» (c. 150). Aques
tes tasques pastorals són ministeri de 
suplència que només pot ésser exercit 
quan "no hi hagi ministres sagrats» 
(c. 230, $3) i per al qual és necessari 
«una delegació oficial dels pastors». 
Se subratlla amb raó el risc de la cle
ricalització d'aquestes laics, tant en 
els seus 'centres d'interès com en el 
seu llenguatge, sensibilitat, comporta
ment, estatus sociaL. 

Altres, afirmen que la situació no 
és tan simple, ja que els animadors 
pastorals no són òbviament preveres 
ordenats, però exerceixen un ministe
ri de tipus pastoral i, per tant, no són 
purament laics en el sentit tradicional 
del mot. Aquí es pot recordar la clàs
sica afirmació de K. Rahner, de 1956, 
que distingia entre els laics corrents i 
els íntims coHaboradors de la Jerar
quia (Escritos de Teología lI, pàg. 
337-374) i el mateix Y. Congar, el 
1954, havia parlat de dues formes de 



missió del laïcat: una per delegació i 
l'altra ex Spiritu (Jalones para una 
teología dellaicado, pàg. 453-463). 
Aquest plantejament està trobant nou 
ressò en la recent reflexió francesa 
amb dos teòlegs de nom com són B. 
Sesboüé S. J., de París (N'ayez pas 
peur! Regards sur l'Église et les mi
nistères aujourd'hui, París 1996) i 
l'eclesiòleg de Tolosa, J. Rigal (L'ec
clésiologie de communion, París 1997). 
En aquest plantejament els ministeris 
pastorals dels laics podrien constituir 
un tercer pol eclesial, ja que ni són 
exercits pels ministres ordenats, ni re
flecteixen el laïcat en el sentit usual 
del terme. Dins d'aquesta aproxima
ció s'insisteix en la naturalesa del mi
nisteri acomplert com a participació 
de la missió pastoral el qual represen
ta l'Església de forma significativa. 
En aquest sentit es pot interpretar la 
Nota teològica dels Bisbes de França 
que afirma que els laics amb missió 
pastoral «són constitui1s en una nova 
responsabilitat que fa comprometre 
d'una forma particular el signe sa
gramental de l'Església en el món ... 
Aquests laics acompleixen amb el pre
vere moderador» (cf. c. 517, $2) «una 
missió de comunió i de guiatge per a 
significar a tots els cristians el sagra
ment de salvació» (Les Ministres or
donnés dons une Église-communion, 
París 1993). Formulació ben densa 
que apunta cap a una nova figura 
del laïcat que assumeix aquests mi
nisteris ... 

3.2. El segon punt lligat a la sego
na opinió anterior se centra sobre la 
significació de la missió o delegació 
pastoral. Aquesta missió indica que el 
ministeri confiat no es recolza en la 

sola vocació baptismal, sinó en un 
acte de jurisdicció del bisbe, que té 
la seva font en la seva pròpia ordena
ció. Tot i amb tot, hi ha el perill d'im
plantar una certa separació entre el 
poder d'ordre i el poder de jurisdicció 
que s'havia establert al segle XII, però 
que fou refusada pel Vaticà II (LG 
10.18.27), seguint la gran tradició de 
l'Església. Per salvar aquest escull, la 
reflexió teològico-canònica (cf. c. 129, 
$2) es debat entre els qui la veuen 
només com una forma específica de 
cooperació del laïcat amb el ministeri 
ordenat (escola de Munich i Sala
manca), o altres que la perceben com 
una realització d'aspectes de la funció 
de govern més àmplia que la potestat 
de jurisdicció de les quals parlaria LG 
27 (escola de Navarra). Hi ha, però, 
altres teòlegs que per superar aquest 
escull replantegen de nou les formes 
d'accés al ministeri ordenat a partir de 
la teologia clàssica de la vocació, per 
la qualla prioritat estaria en les neces
sitats objectives de l'Església tot cer
cant, si cal, noves formes jurídiques 
que poguessin assegurar una presèn
cia significativa i suficient de minis
tres ordenats en l'Església (cf, el mo
nogràficLaics en pastorale liturgique 
de LMD núm. 194,1993, amb P. M. 
Gy, P. De Clerck, P. Valdrini; S. Dia
nich, Teología del ministerio ordena
do, Madrid 1988; Sacerdoti e Laici: 
ruoli distinti ma nella stessa Chiesa: 
Famiglia Cristiana 49, 1997, 17). 

3.3. Sobre la tipologia dels minis
teris confiats als laics, hi ha un punt de 
la història del sagrament de l'orde 
que podria aportar possiblement ele
ments creatius. En efecte, Sant Tomàs 
d 'Aquino, i amb ell la gran escolàsti- 11 
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ca, creia que tots els graus del sagra
ment de l'ordre, tant els anomenats 
majors com els menors eren realment 
sagraments i conferien caràcter, tot i 
que aquests darrers sorgiren històrica
ment com a desplegament del diaco
nat (Suppl. q.35,a.2; q.37, a.2). Fins i 
tot els concilis de Florència i d" Tren
to varen considerar les ordres menors 
com a graus normals del sagrament de 
l'orde. Pius XII, el 1948, va aclarir 
que pròpiament el sagrament d.e l'or
de està format per la terna clàssica: 
episcopat, presbiterat i diaconat, i a 
partir d'aquí serà sentència comuna 
considerar les ordes menors com a sa
gramentals. Aquests darrers el Vati-

cà II va definir-los com a '<signes sa
grats que imiten en certa manera el 
sagrament» encara que la seva eficà
cia no prové de l'ex opere operato 
sinó de la intercessió de l'Església 
(SC 60). No hi hauria en aquests punts 
unes possibles pistes amb vista a apro
fundir la qualitat d'aquests ministeris 
confiats als laics? 

Serveixin aquestes reflexions teo
lògico-pastorals com a suggeriments 
per a la resolució prioritària del nostre 
Concili Provincial Tarraconense: «Que 
els laics idonis -homes i dones- si
guin cridats a exercir missions pasto
rals» (núm. 134). 



Breu aproximació als orígens bíblics i 
patrístics dels ministeris laïcals 
Dr. FRANCESC MESTRE, prevere de Barcelona. 

En aquest mateix número de Qua
derns de Pastoral hi ha un estudi molt 
interessat sobre els ministeris. No pre
tenem repetir el que ja exposa amb 
tanta competència el Dr. Salvador Pié 
en l'article esmentat. Només desitgem 
remarcar un aspecte important sobre 
els ministeris laïcals (i més quan avui 
se'n parla tant arreu), que és el seu ori
gen. A l'Església, a més dels ministe
ris ordenats, sorgeixen altres ministe
ris instituïts o de fet, a fi de respondre 
a la necessitat que la comunitat té 
d'uns serveis concrets. Cal aclarir, 
però, que aquesta necessitat no és una 
situació exclusiva d'avui dia (com una 
mena d'esnobisme), sinó que és una 
realitat des de sempre, des del mateix 
naixement de l'Església, i que sempre 
continuarà essent-ho a causa de la di
nàmica constant. Per tant, sols volem 
aportar aquí un breu testimoni bíblic i 
patrístic, com a mer apunt. 

En l'Evangeli veiem com Jesús 
confereix l'encàrrec (ministeri) de por
tar la Bona Nova (evangelització) a 
altres que no són els apòstols, i sense 
distinció pel que fa a si és home o dona 
(Lc 10,1-12; Mt 28,10; Jn 20,17). 

Respecte al testimoni bíblic, i pel 
que fa a l'evangelització, voldríem res
saltar Ac 11,19-24. Els dispersats amb 
motiu de la persecució eren, probable-

ment, creients laics de llengua grega, 
homes i dones, de Xipre i de Cirene 
que arribats a Antioquia anunciaven 
també als grecs la bona nova de 
Jesús, el Senyor. L'anunci, fet amb 
èxit perquè la mà del Senyor era amb 
ells provoca, per un cantó, que molts, 
individualment, coneguin Jesús i el 
segueixin, j a que un gran nombre de 
persones van creure i es convertiren i, 
per un altre cantó, que es constitueixi 
com a fruit la comunitat, reconeguda 
com a església d'Antioquia a través 
dels ministres de l'església de Jeru
salem, que enviaren Bernabé, el qual 
confirmà l'acció portada a terme pels 
evangelitzadors. Aquí trobem una acció 
evangelitzadora conjunta dels diversos 
ministeris que des del començament hi 
ha a l'Església: l'acció d'uns que pro
clamen la bona nova i la dels que la 
confirmen i li donen la configuració 
d'Església. En aquest passatge apareix 
prou clar, creiem, que la diversitat de 
ministeris, ja siguin ordenats o laïcals, i 
aquest últims instituiïs o de fet (ocasio
nals), no suposa cap mena d'oposició 
entre ells, sinó, tot al contrari, comple
mentarietat, des del moment que tots 
procedeixen del mateix Esperit, per la 
qual cosa no hi ha desordre i tot és per 
a l'edificació (ICor 12-14; 14,40). 

Respecte al testimoni patrístic, i 
pel que fa als diversos ministeris, ens 13 
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centrarem en el que ens dóna Sant 
Hipòlit enla seva TraditioApostolica. 
S'hi fa una relació dels diversos minis
teris, tant dels ordenats com dels laï
cals. La Tradició Apostòlica dóna peu 
a fer algunes consideracions: primera, 
que els sotsdiaques i lectors no eren 
ordenats, sinó instituïts, i, per tant, no 
eren clergues, sinó laics que servien a 
l'altar i llegien la Paraula de Déu en 
l'assemblea litúrgica; segona, que els 
catequistes, els que instruïen els cate
cúmens, imposaven la mà sobre els 
catecúmens tant si ell és clergue com 
si és laic, ho farà així; tercera, a més 
dels ministeris relacionats amb la li
túrgia, n'hi havia d'altres al servei de 
les necessitats particulars de la comu
nitat, els quals eren acomplerts per 
laics que pertanyien a grups, com ara 
les vídues i les verges; quarta, els ca
rismes especials es consideraven for
mes legítimes de ministeri, sempre, 
però, que a causa del seu valor fossin 
reconeguts com a tals. 

A través d'aquests dos testimonis 
podem constatar que els ministeris 
laïcals existeixen des de la mateixa 
formació del'Església, que són molt 
variats i que l'Església els va creant 

segons les necessitats que van sorgint 
en la comunitat. Excepte els ministe
ris ordenats, que l'Església confereix 
per la imposició de les mans i la pa
raula, els ministeris laïcals sols ho són 
per la paraula i en el cas d'algun caris
ma extraordinari, com ara el de la gua
rició, el mateix exercici demostrarà 
l'existència d'un do especial i impulsa
rà l'Església a considerar-lo com un 
servei peculiar a la comunitat amb un 
simple reconeixement. 

El Senyor Jesús, que té plena au
toritat al cel i a la terra (Mt 28,18), 
envia els seus deixebles per tot el 
món a anunciar la bona nova de 
l'evangeli a tota la humanitat (Mc 
16,15), i els promet: jo sóc amb vo
saltres dia rere dia fins a la fi del món 
(Mt 28,20). A l'Església correspon 
acomplir la missió que el Senyor Jesús 
li ha confiat, usant, en esperit d'autèn
tic servei i realisme en cada circums
tància de lloc i temps, la potestat evan
gelitzadora i santificadora que li ha 
estat donada amb la vinguda i l'assis
tència sempre present de l'Esperit de 
Jesús, l'Esperit Sant, principi de la 
diversitat dels serveis i de la unitat 
de tots. 



Som poble de Déu 
GEMMA CURÓS, de "equip de Càritas de Santa Coloma de Farners. Girona. 

Actualment a la diòcesi de Girona 
hi ha 252 capellans amb càrrecs pasto
rals a les diferents parròquies; d'entre 
els quals una cinquantena són majors 
de 75 anys; per motius d'edat els con
siderem jubilats i, per tant, sense càr
recs parroquials, encara que ocasio
nalment facin algun servei. Tenim, 
doncs, si fa no fa, la mitjana d'un ca
pellà per cada tres mil habitants. 

Aquesta qüestió no fora res si no 
teméssim el que ve després, d'aquí a 
quinze anys el nombre de capellans en 
actiu (comptant que els ritme d'orde
nacions sacerdotals es mantingui com 
fins ara: una ordenació per any de mit
jana en els darrers deu anys), i si man
tenim l'edat de jubilació als 75 anys, 
serà aproximadament de 100 cape
llans; és a dir, un capellà per cada 
6.000 habitants. L'assumpte es com
plica si fixem la vista en una perspec
tiva de 25 anys, en què mantenint to
tes les dades citades anteriorment 
podem preveure un capellà per cada 
10.000 habitants. 

No sé si això és o no un problema, 
o si vist des de la nostra posició ho 
serà, el que sí dono per cert és que si 
les perspectives no milloren (i no te
nen caire de millorar) ens encaminem 
cap a aquesta situació. 

A l'Arxiprestat del qual forma part 
la meva parròquia d'aquí a quinze 

anys (si el bisbe no ho canvia) hi hau
rà tres capellans menors de 65 anys, 
podem confiar que n'enviïn un de 
jove, amb la qual cosa en seran quatre, 
per 36.576 habitants repartits entre 26 
parròquies. 

Aquest seria un repàs breu, i cru, 
però estrictament ajustat a la realitat, 
de les perspectives que té la diòcesi de 
Girona. Certament, cada diòcesi té unes 
dades diferents, pròpies i particulars; 
però no crec que s'allunyin massa d'a
questes. En algunes diòcesis franceses 
es calcula que d'aquí a uns anys hi hau
rà un capellà per cada 20.000 habitants; 
són proporcions que sols es donen ac
tualment en zones com el Brasil. 

No ens deixem, però, aclaparar per 
les dades. La vida és molt més que 
números i percentatges. Tots els cris
tians ens sabem constituïts Poble de 
Déu; tots els qui hem rebut el sagra
ment del Baptisme ens sabem fills de 
Déu, poble escollit. Tota aquesta co
munitat de batejats, tots nosaltres, som 
l'ekklesia, comunitat o assemblea que 
reuneix la Paraula. Tota l'església, 
tota aquesta comunitat esdevé un mis
teri, i tota ella esdevé ministerial; tota 
l'església, tots nosaltres, som, per la 
senzilla raó del nostre baptisme, sa
cerdots, profetes i reis; en tant que ho 
som units en Jesucrist, que és l'Únic 
sagrament del Pare, i l'Església únic 
Sagrament de Crist. 15 



Comme ça!, aquí estem a mig camí 
entre el misteri i la realitat intentant 
debatre i buscar sortides a aquesta si
tuació que sembla irreconciliable; una 
comunitat de persones que intenten 
mirar endavant i treballar pel Regne, i 
una manca clara i evident de preveres 
que es fa previsible a curt termini. 
Hem de tenir en compte que a mesu
ra que els capellans es van fent més 
vells, i no hi ha recanvis, es van sen
tint els últims de Filipines, i massa 
sovint els joves que s'ordenen no es
tan massa en línia amb el Vaticà Il. 

Just en aquests dies s 'ha presentat 
un document de Roma, una "Instruc
ció sobre algunes de les qüestions que 
fan referència a la coHaboració dels 
fidels laics en el sagrat ministeri 
dels sacerdots». El document, se
gons ens ha ofert Catalunya Cristia
na, ofereix unes disposicions pràcti
ques que s'han de tenir en compte 
perquè els laics no sobrepassin les 
atribucions pròpies del seu estat de 
vida (?). L'arquebisbe D. Castrillón 
Hoyos, proprefecte de la Congre
gació per al Clergat, va fer constar 
que «en alguns països del món s'es
tà registrant el curiós fenomen de la 
clericalitazció dels laics i de la se
cularització dels clergues». Em sem
bla detectar una pèrdua de seguretat 
en el propi status, en el cas que els 
papers comencin a confondre"s. Pot
ser per això un document papal ins
tava tots el clergues a dur robes prò
pies del seu sacerdoci -llegeixis 
clergyman- per mostrar i demostrar 
la seva condició sacerdotal. Greu 
problema quan algú ha de deixar 
clara la seva pertinença a un grup 

16 determinat a base de distintius. 

Alhora, el document vaticà dema
na que es delimitin clarament les fun
cions de capellans i laics, perquè ca
dascú visqui la seva pròpia identitat. 
No sé si cal dir-hi res. Normalment el 
comú dels mortals vivim en aquests 
dies una època de canvis: a la llar 
(amb un nou repartiment de tasques), 
a la feina (amb reciclatges continuats). 
Anacrònicament, l'Església intenta 
delimitar i parcialitzar els camps per 
no portar a equívocs. No crec que si
gui el moment de posar-nos a discutir 
si tots els preveres han de dur o no 
clergyman; però em sembla una ob
servació que sols es fa als pàrvuls a 
l'hora d'entrar a l'escola. Per altra 
banda, per bé que alguns laics cele
brem ADAP mai no se'ns ha acudit 
posar-nos estola!! La nostra societat 
light i baixa en projectes necessita una 
bona dosi de sal (o de llevat, digueu-ho 
com vulgueu) per posar-se a caminar 
amb pas segur i ferm. Si la sal va em
paquetada hermèticament per no per
dre el seu sabor: Qui salarà? La sal 
sols serveix per abocar-la; altrament, 
per a què ens serveix? 

No crec incórrer en cap barbaritat 
teològica si dic que dins l'Església hi 
ha lloc per a tots i cadascun/cadascu
na de nosaltres. Dins el Poble de Déu 
hi trobem per una banda sacerdots, i 
per l'altra laics/laiques. Alguns d'a
quests laics/laiques han optat per un 
estil de vida que manté la gran majo
ria de trets comuns amb els sacerdots 
(pobresa, obediència i castedat), els 
religiosos i les religioses, i que, mal
grat tot, resten dins l'estat laïcal; és 
cert que en el cas masculí aquest es
til de vida és una opció, però en el 
cas femení no hi ha cap possibilitat 



d'accedir al sagrament de l'orde, 
malgrat que l'estil de vida i l'opció és 
idèntica. 1 

Retornem a la quotidianitat. Dins 
les funcions atorgades als laics hi tro
bem una clara diferenciació: 

- Els ministeris instituïts: lector i 
acòlit. El que abans s'entenia per or
des menors prèvies al diaconat; im
pliquen una institució, un reconeixe
ment públic i oficial, però no una 
ordenació. Segons consta aMinisteria 
Quaedam de Pau VI, i en el ritual dels 
Ministeris, pàgina 10. Segons la nor
mativa vigent es confereixen amb ca
ràcter permanent. 

- Els serveis reconeguts: ens refe
rim a totes aquelles funcions no inclo
ses en el citat documentMQ, però que 
calen per donar resposta a totes les 
dimensions de la comunitat en les se
ves vessants missioneres de la Parau
la, del Culte i de la Caritat. Seran con
ferits per a un temps determinat o amb 
caràcter permanent, segons la decisió 
del bisbe; tenen un reconeixement for
mal per part de la comunitat i s'exer
ceixen segons un pla establert. 

La realitat és que aquestes noves 
possibilitats no han estat utilitzades en 

la seva forma més genuïna i plena; di
ríem que les comunitats hem anat ti
rant, a empentes i a rodolons, fent de 
catequistes quan se'ns demanava el 
servei o en funció de la nostra voca
ció; moltes persones anònimes conti
nuen duent la comunió als malalts 
sense saber quin tipus de tasca rea
litzen a l'Església. I cal que ho sàpi
guen: no sols perquè cal saber què 
fem, sinó perquè cada feina té una 
dignita~ un caràcter i un servei propis. 
És important saber quina tasca fem en 
la comunitat perquè nosaltres en pren
guem consciència i perquè en prengui 
consciència la comunitat. No es trac
ta d'arrabassar el lloc al mossèn ni tan 
sols de treure-li feina. Parlem d'una 
tasca que ens correspon com a bate
jats, parlem del goig de comunicar la 
Bona Notícia i de la obligació de pro
clamar la Bona Notícia. 

I com a batejats i com a part del 
poble de Déu ens cal cercar -i ofe
rir-nos si cal- laics (casats i solters, 
homes i dones, joves i vells) que si
guin capaços de desenvolupar una tas
ca dins la comunitat (no sols perquè 
no hi ha capellans) sinó perquè la nos
tra condició de batejats ens empeny 
a agafar responsabilitats en la mateixa 
mesura que ho faríem a: l'associació 
de veïns, a l'escala o a l'escola. Les 

1. Sincerament, no crec que Ja possibilitat d'ordenar dones que ho desitgessin i que ac
tualment formen part d'ordes religioses solucionés el problema de la manca de voca
cions, però em sembla, senzillament, un acte d'honradesa personal donar la mateixa tas
ca i respon'sabi1itat a aquells que realitzen les mateixes opcions. 
Ja sé que l'Església no ha estat mai una democràcia, però tampoc crec que Jesucrist dei
xés en herència als seus deixebles una societat immobiJista que intentés perpetuar-se a 
si mateixa a base de repeticions de les mateixes fórmules. Jesús mateix va carregar sen
se miraments contra l'immobilisme fariseu que encoti1lava les prescripcions fins a 
fer-les insuportables per aquell mateix que les va donar. 17 
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nostres comunitats necessiten perso
nes que acceptin rebre el sagrament 
de presidir l'Eucaristia, de realitzar 
feines catequètiques o del servei de la 
caritat. No podem ni prescindir-ne, ni 
obviar-ne la presència; d'altra manera, 
estem fem un flac favor a l'Església. 

No crec que sigui ni el lloc ni el 
moment per plantejar el tema del celi
bat dels sacerdots, ni el sacerdoci de la 
dona. Em sembla que els capellans an
glicans que es passen al catolicisme 
per aquesta qüestió de l'ordenació de 
la dona fan un flac favor a l'església an
glicana. I les dones que es passen a l' es
glésia anglicana per fer-se capellanes 
fan un flac favor a l'església catòlica. 

Entenguem-nos, res més lluny de 
la meva intenció dir que cal que tot 
continuï igual. La tradició de l'esglé
sia no manté que cal que tot continuï 
igual, sinó que defensa la interpretació 
que al llarg del temps l'Església-co
munitat ha anat fent dels diferents mi
nisteris (i els sagraments van trigar 
uns quants segles a quedar definits 
en set!! i). 

Tal vegada seria una bona pensada 
iniciar el curs amb una celebració co
munitària i festiva en què les persones 
que s 'han ofert o que la comunitat ha 
triat per fer una tasca significativa de
terminada rebin el reconeixement i el 
suport de la comunitat, juntament amb 
la força de la pregària. Podem trobar 
fórmules adequades en el Ritual de 
Benediccions. 

Per altra banda, és molt important 
fressar el camí en rutes per les quals ja 
circulem tímidament: 

- Cal que els Consells Parroquials 
Pastorals siguin deliberatius, i na sols 
consultius. 

- Cal que les Assemblees Domini
cals en Absència de Prevere (ADAP) 
deixin de ser unes anècdotes i un fet 
curiós per passar a ser una forma ha
bitual de reunió de diumenge en el 
cas, sobretot, de parròquies rurals; al
hora, cal que les parròquies urbanes 
comencin a acostumar-s'hi i permetin 
que el mossèn pugui desplaçar-se amb 
temps i calma a altres parròquies de 
la rodalia en diumenge, el dia del 
Senyor. 

- No podem prohibir, com fa el 
document de la Santa Seu, que les 
ADAP no s'assemblin a una Missa, 
altrament -a excepció feta de la 
Consagració- a què s'ha d'assem
blar, sinó!! 

- No sé fins a quin punt calona 
potenciar que els laics puguin batejar 
o ser testimonis eclesials en la cele
bració del matrimoni, però tampoc 
seria forassenyat que les persones que 
realitzen els cursets d'orientació pre
matrimonial, o l'acolliment en el mo
ment del baptisme, siguin després les 
que duguin a terme aquest sagrament. 

- Els funerals, com a moment de 
pregària i de record de la Resurrecció 
de Crist, estan essent desenvolupats 
per alguns laicsllaiques; sobretot per 
religiosos o religioses. Principalment 
des del moment en què el funeral s'ha 
separat de la Missa, ja que la Missa 
pel difunt s'ofereix en una celebració 
habitual en la qual participa tota la co
munitat cristiana, el Diumenge. 



Repeteixo de nou la idea principal 
i que dóna títol a aquests escrit: Som 
poble de Déu. Per aquest motiu i no 
per cap altre aquestes tasques son les 
nostres tasques. Recordem unes pre
cioses paraules de sant Agustí: «Amb 
vosaltres sóc cristià, per vosaltres sóc 
bisbe; i és més important allò que 
això». Tots plegats som cristians, és 
la comunitat la que ens dóna entitat 
i confiança; en funció del nostre temps, 
de la nostra disponibilitat, del nostre 
carisma, per la nostra comunitat po
dem desenvolupar diferents tasques a 
les quals ens oferim o per les quals la 
comunitat ens cridi. 2 

. Deixeu-me que acabi tal i com he 
començat, parlant de la manca de sa
cerdots; però ara des d'una altra òpti
ca. Un mossèn és un pastor, i no el di-

ferencia res dels altres, absolutament 
res del que els nostres ulls puguin veu
re; un sacerdot és un pastor, una per
sona que ha consagrat la seva vida al 
servei del germà i de la comunitat, per 
fer present el Regne. Un pastor no és 
res sense ramat, i cal que el pastor co
negui les seves ovelles una per una, de 
forma diferent i particular, i això vol 
dedicació i temps. Un mossèn és una 
llevadora (a l'estil de Sòcrates), algú 
que fa néixer a d'altres a la fe. 

No és un administrador del sagrat, 
el mag de la tribu que consagra per a 
nosaltres el pa i el vi; no recita parau
les màgiques ni s'envolta de símbols i 
signes extraordinaris. Un sacerdot (o 
permeteu-me: una sacerdotessa) és 
una persona al servei d'una comunitat 
i del germà. Ni més ni menys!! 

2. Cal recordar que les vocacions que Déu suscita són de servei a la comunitat; totes, ab
solutament totes les vocacions, tenen la mateixa dignitat. Tan digne és servir l'Església 
des del sacerdoci com des del matrimoni. 19 
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Participem 
MARIA LUJAN VEl RA, de la parròquia de Sant Cugat, de Salt. 

És força comú que quan es parla 
de l'Església ens trobem parlant de 
l'organització com a institució, és a 
dir, des de les jerarquies fins arribar 
als mossens. 

Però si bé és important aquesta 
part de l'Església, ens oblidem que 
tots som Església, que hi ha un poble 
que treballa i evangelitza amb el seu 
compromís i testimoni. 

Com a cristiana formo part de l'Es
glésia concebuda com a Poble de Déu, 
participo en la mesura de les meves 
possibilitats en diferents grups, inten
tant donar testimoni de la meva fe als 
germans, però també alimentant la 
meva vivència escoltant els altres que, 
com jo, intenten fer un camí sovint dur 
però sempre esperançador. 

En aquesta participació dónes i 
reps i et sents reconfortat i alliberat. 
Reconciliat per celebrar amb goig 
aquesta fe viscuda en comunitat. 

Com a ciutadana visc i treballo en 
una societat plural, multiracial i amb 
una problemàtica cultural i social que 
no puc obviar, una societat que en 
molts aspectes ha avançat (cultura, 
medicina, sensibilitat pel medi am
bient, avanços tecnològics, etc.) con
duint-nos a això que anomenen estat 
del benestar. Però que és víctima alho
ra d'un atur que porta moltes famílies 

a la desesperació, un creixement de 
consum de drogues, una violència i 
una xenofòbia en augment que fa difí
cil parlar d'una societat avançada en 
temes de benestar social. 

D'una manera quasi inconscient 
portem dues vides paral-leles, la vida 
de la fe compromesa en el si de les 
parròquies i moviments cristians i la 
vida civil. 

El repte del cristià avui és viure 
una sola vida. 

La parròquia és la font on alimen
tes la vivència de la fe, a través dels 
grups i d'escoltar la paraula meditant 
això que ens anuncia l'Evangeli; i la 
vida civil el lloc on has d'anunciar i 
ser testimoni de l'ètica cristiana, de la 
lluita per un món més just i més soli
dari: el Nou Regne. 

El fet de participar en les diferents 
organitzacions civils ens dóna l'opor
tunitat de conèixer altres formes de 
lluitar; sovint ens adonem que no som 
tan diferents, que podem compartir, 
que podem aprendre però que també 
podem donar. 

La participació activa no és gens 
fàcil, ens obliga a escoltar, a saber 
destriar el gra de la palla, a admetre les 
errades i, principalment, a ser crítics 
amb nosaltres mateixos, a encomanar-



nos a l'esperit per tal que faci de no
saltres testimoni i compromís del ca
risma cristià. 

Testimoni actiu participant amb 
respecte i obertura a altres carismes, 
altres formes de fer i de pensar, i col
laborant fugint de falsos protagonis
mes i proselitismes. 

Compromís amb la lluita, amb la 
maduresa i força de les nostres con
viccions, sense amagar la nostra vi
vència en la fe, sense complexos però 
alhora humils per reconèixer que no 
tenim tota la veritat, que no sempre 
estem a l'alçada del nostre compromís 

i que, de vegades, ens falta aquell punt 
de sensibilitat per veure en l'altre el 
germà que està en la mateixa lluita 
però des d'un altre front. 

Si tots els creients i no creients 
aconseguíssim viure una sola vida, 
sent fidels a les nostres conviccions 
més profundes, esdevindríem una 
força imparable, que ens aproparia 
als creients al Nou Regne, i als no 
creients a un món més J usI i Soli
dari. 

Quina és la diferència? Doncs 
som-hi, treballem plegats, respectant
nos i compartint això que ens uneix. 

21 





L'acompanyament pastoral al 
sofriment humà 
DOLORS SITGES, religiosa vedruna. Hospital General de Granollers (Barcelona). 

Introducció 

Pensant una mica sobre l'orienta
ció que podia donar a aquesta breu 
reflexió, m 'han vingut al pensament 
dues opcions: 

- Una seria la d'exposar a grans 
trets el Projecte de Pastoral de la Sa
lut que al seu dia vaig presentar a la 
Direcció de l 'Hospital on treballo, per 
iniciar la meva tasca en el Servei Re
ligiós del centre. 

Penso que des d'aquesta pers
pectiva ens situaríem més en l'àmbit 
de la teoria, de l'organització; del 
que volem fer i com ho volem desen
volupar. 

- L'altra, seria la de comunicar la 
meva experiència, encara que curta, 
en aquest ministeri d'acompanyament 
pastoral al sofriment humà en els mo
ments en què la persona es veu colpi
da per la malaltia, el dolor, el sofri
ment i la morI. 

Des d'aquesta perspectiva ens 
situarem més en l'àmbit del moviment 
del cor: sentiments, motivacions, vi
vències ... 

Després de donar-hi uns quants 
tombs, he optat per parlar des de l'úl
tima opció. I és per això que vull pas
sar una estona amb tu i compartir. 

Vivències 

No sé si el que et diré tindrà gaire 
relació i connexió d'una idea amb 
l'altra, ja que gairebé sense interrup
ció constato com el meu pensament 
bull amb tants impactes que li arriben, 
i com el meu cor experimenta un gran 
nombre de vivències. 

Vivències que es trepitgen les unes 
a les altres: 

Encara no acabes de trobar -te amb 
el Senyor que et ve transfigurat en la 
persona de l'Antoni, la Maria, en 
German, en Pedra, que són al llit can
sats i desanimats, que ja te 'I tomes a 
trobar al passadís de la unitat o davant 
de l'entrada de l'habitació, o bé asse
gut al sofà fent companyia, en la per
sona del pare o la mare, l'espòs o l'es
posa, el fíll o la fílla, el germà o la 
germana, l'amic o l'amiga ... 23 
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En aquest moment tots, tant el que 
està malalt com el que l'acompanya, i 
també jo que hi vaig per ser amb ells, 
compartim el pa del sofriment. Comu
nió i sofrença es donen fortament 
la mà. 

l estic allà sense pressa; ell o ella 
és l'únic que val en aquell moment. 
Vull que en el meu cor no hi hagi cap 
altra preocupació que la de com donar 
cabuda a tanta sofrença humana. 

M'agrada veure com Jesús passa 
moltes hores de la missió en contacte 
directe amb els malalts: com els deixa
va sentir la seva tendresa, la seva mi
sericòrdia, la seva compassió ... I a la 
nit o de bon matí es retirava tot sol a 
la muntanya per pregar i ser amb el 
seu Pare. 

Vivències que desperten en el teu 
interior un dinamisme d'admiració, de 
joia, de serenitat, de gratitud: com és 
possible que en tants pocs dies i fins i 
tot en tan poques hores, s'hagi esta
blert entre nosaltres aquesta c:omunió 
tan profunda de vida (valors, senti
ments, religiositat, fe .. I). 

Fa una setmana que ni tan sols ens 
coneixíem i ara estem aquí junts com
partint un dels moments més signifi
catius de la nostra vida. Una vegada 
més, comunió i sofrença es donen for
tament la mà i fan que no ens sentim 
sols. 

Mentre acompanyo repetidament 
la incontestable qüestió "per què a 
mi?», «.per què a nosaltres?», també 
dins meu neix espontàniament un per 
què a mi ... Per què a mi se'm fa el do 

de rebre tant? ... Per què a mi se'm 
concedeix poder participar d'aquesta 
saviesa de vida de la qual en són au
tors els qui viuen embolcallats del 
contrastant i sorprenent misteri del 
sofriment? Ho visc com qui rep una 
gran riquesa, i experimento com en e[ 
meu cor conviuen alhora joia i dolor. 
Conscient d'aquest moment únic i 
providencial, m'agradaria ser presèn
cia de la humanitat de Déu. 

M'agrada veure en el Magnificat 
com Maria, alliberada de falses humi
litats, és capaç de sentir-se benaurada 
per totes les generacions perquè el 
Totpoderós ha obrat en ella merave
lles. I com ella, em sento instrument 
de Déu i agraïda a Ell. 

Vivències que et fan sentir amb una 
vitalitat nova. Vivències que et fan ser 
conscient que alguna cosa està can
viant en tu: 

- Algnnes dimensions de la teva 
vida que, potser pel pas dels anys, o 
per la rutina de cada dia, o bé per la 
constant activitat que sense ni adonar
te'n s'estava convertint en activisme, 
havien perdut ['entusiasme i el corat
ge, la decisió i l'afecte que em dona
va la vivència d'aquell primer amor 
amb vista a l'evangelització; tornen a 
despertar-se en el profund del cor i ex
perimentes com tot allò que fas cada 
dia agafa en tu una perspectiva forta 
de missió; i estàs contenta perquè 
sents com només Jesús i el seu Regne 
articulen la teva vida i vesteixen de 
valors i sentiments l'experiència reno
vada del seguiment: ,,1 en va designar 
dotze perquè estiguessin amb ell i per 
enviar-los a predicar» (Mc 3,14). 



M'agrada sentir i assaborir en el 
meu interior les paraules de Jesús: «I 
pel camí prediqueu que el regne de 
Déu ja és a la vora. Cureu malats, res
susciteu morts, purifiqueu leprosos, 
expulseu dimonis; gratuïtament ho 
heu rebut, doneu-ho gratuïtament» 
(Mt 10,7). I encara aquelles altres: 
«No sou vosaltres que m'heu escollit 
a mi, sinó que jo us he escollit a vosal
tres, i us he destinat perquè aneu i 
doneu fruit, i el vostre fruit perduri ... » 
(Jo 15,16). 

Vivències que sense que t'ho espe
ris t'introdueixen en un bon camí 
d'ascesi: 

- No ets tu el protagonista, sinó 
l'Esperit que viu en tu. 

- No és ni el teu èxit ni la teva 
pròpia realització el que han motivat 
la teva acció pastoral, sinó la voluntat 
del Déu i la glòria del seu nom. 

- No és el fer molt el que fa fe
cund el Regne, sinó la vivència sere
na, pacificadora i contagiosa del se
cret de la teva alegria. 

En la contemplació de les paraules 
de Jesús m'agrada sentir com ens diu: 
«Jo sóc el cep; vosaltres les sarments. 
Qui resta en mi, i jo, en ell, aquest 
dóna molt de fruit perquè sense mi no 
podeu res» (Jo 15,5). I m'agradaria 
poder arribar a dir com Sant Pau: «Per 
a mi viure és el Crist». 

Vivències que et fan emocionar i 
plorar davant el rostre sorprès i pertor
bat d'aquell adolescent que, sabent 
que el seu pare està malalt, rep la no-

tícia que són ja pocs els dies que li 
queden de vida. 

El seu silenci, la seva abraçada for
ta, el seu plor teixit de dolor no et dei
xen insensible i comparteixes i acom
panyes silenciosament, també amb el 
cor ferit, la vivència d'aquest misteri. 
Una vegada més comunió i sofrença 
es donen la mà deixant que el gest afec
tuós adquireixi tot el seu protagonisme. 

Després de moments així, més que 
mai sento la necessitat de solitud i de 
silenci per poder contemplar el verita
ble designi que ha d'abraçar la meva 
acció apostòlica. I compartint el dolor 
dels qui experimenten la vivència 
profunda i misteriosa del sofriment pen
so amb ells: «Què difícil esdevé a vega
des estimar la creu i saber descobrir
hi e! misteri de l'amor de Déu!». 

M'agrada veure Jesús com plora en 
saber la notícia de la mort de Llàtzer, i 
descobrir en Ell la seva tendresa, la seva 
sensibilitat, la seva commoció, el seu 
afecte ... Les seves paraules: «lo sóc la 
resurrecció, qui creu en m~ encara que 
mori, viurà; i tot aquell que viu i creu en 
mi no morirà mai ... » (Jo 11,25-26), em 
fan sentir enviada a portar la Bona No
tícia al món del dolor. I li dono les grà
cies pel do de la fe, de l'esperança i de 
la caritat que dia a dia fa créixer en mi. 

Hi ha encara moltes coses d'aquest 
moviment de! cor per compartir, però. 
no tot ens ho hem de dir avui, no et 
sembla? Ara ho podem deixar aquí i 
continuarem compartint una altre dia. 
Et dic, doncs, a reveure i et deixo amb 
el diàleg que no fa gaires dies vaig te-
nir amb la Rosa: 25 



R: Avui he tingut un somni més R: Saps, alguns no creuen que ja 
maco... vull anar al Cel, però jo li ho seguei

xo dient a Jesús. 
D: Ah sí! Has somniat? 

R: Sí (Pausa). He vist la Mare de 
Déu que tenia el bon Jesús en els seus 
braços. I jo m'acostava i el volia aga
far. I saps? quan semblava que el te
nia m 'he despertat i he vist que enca
ra era aquí (silenci acompanyat d'un 
profund sospir). Que bé si m'hagués 
pogut quedar amb Ell! Però es veu 
que no, que encara he de continuar 
aquí i patir. 

D: Pateixes molt, aiRosa? 

R: Sí. Ho tinc tot fet i a punt ... 
(Silenci i continua). I perquè no puc 
anar al Cel? Que no em vol encara 
Jesús? 

D: Rosa, m'estàs dient que tens 
moltes ganes d'estar amb Jesús, oi? 

R: Ai sí! En tinc ja tantes ganes! 

D: Doncs saps què Rosa, si et sem~ 
bla demà quan combreguis, i també 
cada dia, li pots dir a Jesús: ,Ja estic 
a punt. Quan tu vulguis ja em pots ve
nir a buscar». Jo també li diré «la 
Rosa ja et vol veure». 

R: Sí, sí que li ho diré. Li diré que 
quan Ell vulgui, però que se'n re
cordi. En tinc tantes ganes! Jo ja ho 
he fet tot (Silenci). Que maco deu 
ser el Cel. 

Vaig seguir veient-la encara uns 
quants dies més. I en un d'aquests dies 

26 em va dir: 

I durant alguns dies quan hi anava 
la trobava amb els ulls tancats en se
nyal de descansar. I un d'aquests dies, 
com que la veia amb molta més difi
cultat per respirar, em va semblar bé 
cridar-la. 

D: Hola Rosa (va obrir els ulls i 
em va mirar. En aquell moment era 
sola, i em va dir:) 

R: Ara sí que arriba. 

D: Sí, Rosa, ara sí (i acariciant-li 
el rostre li vaig dir:) Recordes el som
ni d'aquell dia on tu volies agafar 
Jesús? Doncs em sembla que ara 
Jesús té moltes ganes de donar-te 
una abraçada ben forta i no deixar
te marxar dels seus braços (va obrir 
els ulls i va somriure dient:) 

R: Jo també (vaig continuar amb 
ella donant-li la mà.) 

I el silenci es va tornar a trencar 
amb una mirada d'ella i una forta 
apretada de mà. I li vaig dir: 

D: Rosa, vols que digui al mossèn 
que vingui i preguem? I amb la seva 
veu dèbil em va dir que sí. 

Tot seguit va arribar la seva jove. I 
va venir el mossèn. 

La Rosa va participar conscient
ment del sagrament de la unció. I des
prés de demanar que vinguessin el seu 
espòs i els seus fills, v~ morir. 



El germà de La Salle, un religiós laic 
dins el món de l'educació 
G. MIQUEL XANCÓ, religiós de la Salle. 

Ser germà 

Cadascú és fill d'un temps i d'una 
època. El nostre bagatge cultural i his
tòric ens delata. Som un biografia: te
nim una gènesi i una tradició i la nos
tra situació vital necessàriament ens 
condiciona. Malgrat això, hem estat 
creats creadors. 

Sóc un germà de La Salle, sóc un 
religiós educador. M'he dedicat al 
món de l'escola. He fet classes de 
matemàtiques i de ciències, de música 
i de religió. He estat coordinador a 
BUP. Després, professor de mestres a 
l'escola de Magisteri de Blanquerna, i 
professor a l'escola de catequistes del 
Secretariat Interdiocesà de Catalunya 
i les Illes. Ara sóc professor al Centre 
de Pastoral i a l'Institut de Ciències 
Religioses de Barcelona. 

Vinc, per tant, del món de l'escola 
i el meu treball ha estat eminentment 
didàctic, sense oblidar la tasca d'ani
mació de la pastoral a l'escola i al dis
tricte de Catalunya. He arribat a la teo
logia per la catequesi. He arribat a la 
catequesi per la psicopedagogia. 

No sóc ni sacerdot, ni seglar. Sóc 
germà, i això vol dir que intento donar 
testimoni, entre els qui serveixo, de la 
possibilitat d'instaurar una real frater-

nitat entre els homes i entre els pobles 
(cf Regla dels Germans n. 9). 

La vocació de germà dins l'Esglé
sia no sempre ha estat ben entesa. Ser 
germà dins l'Església vol dir partir de 
les exigències del baptisme i de la 
confirmació, per esdevenir una perso
na activa dins la missió que l'Església 
a través del carisma del Fundador li 
confia. 

Ser laic 

A les acaballes del s. XX i gràcies 
a l'Esperit, l'Església comença a en
trar a l'era del laïcat. Jo penso que el 
nou segle, la nova era, serà l'era del 
laïcat i de la fraternitat. És un verita
ble signe dels temps. Diu el Concili 
Vaticà II: 

«La vida religiosa laïcal, tant per 
als homes com per a les dones, cons
titueix en si un estat complet de la 
pràctica dels consells evangèlics. Per 
tan~ estimant-la molt el Sagrat Conci¡~ 
perquè és tan útil a la tasca pastoral de 
l'Església, en l'educaci6 de la joven
tut, en la cura dels malalts i exercici 
d'altres ministeris, confirma els religio
sos en la seva vocació i els exhorta que 
ajustin la seva vida a les exigències 
d'avui." (Perfectae caritatis n. 10) 27 



Subratllo el fet que en la doctrina 
oficial de l'Església es considera l'edu
cació com un ministeri eclesiaL Sant 
Joan Baptista de La Salle ja ho va dir 
al s. XVII (cfMed 193,1). 

El terme' laikòs' situa la vida reli· 
giosa dins l'àmbit laïcal, és a dir, po· 
ble consagrat, per oposició a poble 
profà. El laic és la persona cridada, 
consagrada, elegida, seguidora de 
Jesús amb el compromís de ser signe 
i testimoni de la santedad davant el 
món (Cf. Congar Yves M. Jalones 
para una teología dellaicado, Este· 
la, Barcelona, 1964, cap. I). Per això 
distingeixo entre laic religiós i laic 
seglar. 

Però històricament la vida religio
sa laïcal ha patit, i encara pateix, tres 
grans temptacions: la tendència a la 
sacralització (que es correspon amb el 
procés de clericalització de l'Església, 
com el cas del monaquisme): La ten
dència a la secularització, i en conse
qüència a deixar-se embolcallar per 
les activitats profanes i l'ambient de la 
societat on està immers. I la tendència 
al professionalisme, deixant de banda 
les motivacions vocacionals primeres. 
(cf. El Hermano en los Institutos Re
ligiosos laicales. Roma, 1991. Comis
sió de Superiors Generals dels Insti
tuts religiosos laïcals, p. 17). Això ha 
fet trontollar la pròpia identitat. 

Ser religiós laïcal 

Amb el document Perfectae Cari
tatis, el Vaticà II va propugnar el re
torn a les fonts de la vida religiosa, és 
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els religiosos fossin més autèntica
ment presents en el món contempo
rani. 

L'eclesiologia de comunió va do
nar un major accent a les relacions 
horitzontals intraeclesials, i això va 
representar un canvi respecte a la 
comprensió jeràrquica de l'autoritat 
i l'obediència. Paraules com diàleg, 
subsidiarietat, corresponsabilitat, soli
daritat i interdependència, comencen 
a ser familiars dins del nou Poble de 
Déu. 

Aquest esperit conciliar va ajudar 
a definir les dimensions constitutives 
del germà: la consagració religiosa, 
l'apostolat o la missió i la vida comu
nitària. 

~l germà es defineix, en primer 
lloc, per la consagració religiosa com 
a expressió plena de la consagració i 
del sacerdoci baptismaL Pels vots de 
castedat, pobresa i obediència, el re
ligiós esdevé testimoni i profeta del 
món futur, és a dir, dels valors del 
Regne dins el món present. Això vol 
dir que no és autònom, ni autosufi
cient, sinó que adequa el seu projecte 
personal a les exigències del projecte 
comunitari. 

Aquest és el segon element. La 
vida comunitària com a manifestació 
de la comunió fraterna dins l'Església. 
Fonamentats en la Paraula de Déu i 
l'eucaristia, el germà es predisposa a 
l'actitud d'acollida fraterna per servir 
millor els qui li són confiats. 

Aquest és el tercer element consti
tutiu de la vida de germà. La Missió 



eclesial específica com a participació 
en el ministeri evangelitzador de l'Es
glésia. Com diu "Christifideles laici", 
«La missió salvífica de l'Església en 
el món es porta a terme no només pels 
ministres en virtut del sagrament de 
l'Orde, sinó tamb, per tots els fidels 
laics». (I jo afegeixo, religiosos o se
glars). «En efecte, aquests, en virtut 
de la seva condició baptismal i de 
l'especial vocació, participen en 
l'ofici sacerdotal, profètic i reial de 
Jesucrist, cadascú en la seva pròpia 
mesura.» (n. 23) 

Així podríem dir que tots partici
pem del sacerdoci de Jesucrist, però 
només els preveres tenen el sacerdoci 
ministerial; tots participem de la fun
ció profètica de Crist en l'Església, 
però correspon als religiosos ésser 
signes profètics, pel seu estil de vida; 
tots participem de la reialesa de Crist, 
però correspon als seglars la plena se
cularitat (cf. G. Jaume Pujol, Confe
rència al capítol de Districte de La 
Salle Catalunya, 1998). 

Germà de La Salle 

La primera escola creada per Sant 
Joan Baptista de La Salle es va fundar 
a Reims el 1679, amb la pretensió 
«d'educar els fills dels obrers i dels 
pobres, que no poden donar-los per 
ells mateixos les instruccions que ne
cessiten, ni una educació honrada i 
cristiana» (Regla de 1718, 1,4.). I:he
rència lasaBiana segneix avui viva a 
través de generacions d'educadors 
que, inspirats en el moviment educatiu 
llançat per La Salle i el seu Institut de 
Germans de les Escoles Cristianes, in-

tenten donar resposta a les necessitats 
dels joves, especialment dels pobres, 
sense accés a l'educació. 

La missió, duta a terme quasi ex
clusivament pels germans durant els 
primers 200 anys, actualment s'ha es
campat a més de' 80 països, i els 
63.116 religiosos i seglars en associa
ció, repartits en 914 establiments, ate
nen 784.100 alumnes. Actualment 
som 7.225 germans. 

Sant Joan Baptista de La Salle, 
fundador 

La Salle era un canonge de la cate
dral de Reims, primogènit d'una famí
lia francesa benestant, que va renun
ciar a tot per dedicar-se exclusivament 
a l'educació de la joventut més neces
sitada. Va ser el fundador dels Ger
mans de les Escoles Cristianes, i per 
això es va dedicar a l'ensenyança, no 
només per ensenyar «les veritats ne
cessàries per a la salvació i les lliçons 
sobre els principals misteris», sinó 
també la lectura, l'escriptura, l'arit
mètica i la urbanitat i les bones ma
neres, de forma que poguessin tro
bar una feina útil en la societat del 
seu temps. 

Les escoles eren gratuïtes encara 
que se cercaven benefactors que aju
dessin al manteniment de la comunitat 
dels germans. S'ensenyava en llengua 
materna (cosa ben creativa per a l' è
poca). La Salle es va dedicar en tres 
ocasions a la formació de mestres se
glars, que no pertanyien, per tant, a la 
seva congregació, i que passaven a en
carregar-se d'escoles rurals. 29 
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La Salle va desenvolupar els fona
ments teològics de l'educació com a 
ministeri eclesial. Així diu en una dè 
les seves meditacions: 

«Déu ha i/'luminat els cors dels 
qui Ell elegí per anunciar la seva pa
raula als nens. Ja que Déu ens ha en
comanat un tal ministeri, no adulte
rem la seva Paraula. Considereu-vos 
com a ministres de Déu i els dispensa
dors del seus misteris.» (Med. 193,1). 

Avui el germà, com a religiós laï
cal, ha de mantenir la doble fidelitat. 
D'un costat al carisma fundacional, i 
d'altra banda als signes del temps. És 
una fidelitat creativa. 

L'escola lasal-liana 

Diu la Declaració del Germà en el 
món actual: <<La comunitat escolar 
només podrà sorgir si existeix d'antu
vi la comunitat educadora, la riquesa 
de la qual depèn de la diversitat i unitat 
entre els seus membres. Per això han de 
col, laborar de bon grat els germans 
amb els seglars, que subministren a la 
comunitat educadora l'aportació ir
reemplaçable del seu coneixement del 
món, de la seva experiència cívica, 
familiar i sindical.» (D 46,3) 

El que era l'escola de germans ha 
passat a ser escola lasal·liana. L'esco
la cristiana, que sempre ha de reno
var-se, és l'instrument privilegiat de 
l'activitat dels germans, encara que 
l'Institut s'obre també a altres formes 
d'ensenyança i educació adaptades a 
les necessitats de l'època i dels països 
(cfRegla 3). 

El germà ha descobert que per ell 
l'escola és el lloc teològic per excel'
lència. És allà on exerceix el seu mi
nisteri eclesial. També ho és per al laic 
seglar, però d'una altra manera. 

«L'eclesiologia conciliar -<liu el 
document de la Congregació per als 
instituts de vida consagrada i les so
cietats de vida apostòlica- ha posat de 
relleu la complementarietat de les di
ferents vocacions en l'Església, crida
des a ser juntes testimonis del Senyor 
ressuscitat en tota situació i en tot lloc. 

»Un apropiat contacte entre els 
valors típics de la vocació laïcal, amb 
la percepció més concreta de la vida 
del món, de la cultura, de la política, 
de l'economia, etc ... i els valors típics 
de la vida religiosa, com la radicali
tat del seguiment del Cris~ la dimen
sió contemplativa i escatològica de 
['existència cristiana ... pot esdevenir 
un fecund intercanvi de dons entre els 
fidels laics i les comuniU¡ts religioses.» 
(La vida fraterna en comunitat, n. 70) 

Una tradició de l'Institut és la for
mació de mestres i la preparació de 
catequistes; però els germans també 
es dediquen a l'educació primària, se
cundària, al batxillerat i a l'educació 
universitària. En programes d'alfabe
tització i de suport social: els joves 
econòmicament pobres, (fills d'obrers, 
d'immigrants), de víctimes de la injus
tícia social, de minusvàlids, de delin
qüents. L'atenció a les tasques de pas
toral, l'animació de la joventut i la 
formació de comunitats de fe. 

Com diu la Regla: «Els Germans 
es consagren a Déu per exercir, per 



associació, el ministeri apostòlic de 
l'educació. (n. 2) L'esperit d'aquest 
Institut és un esperi de fe que mou els 
germans a 'mirar-ho tot amb ulls de 
fe, a fer-ho tot amb les mires en Déu, 
a atribuir-ho tot aDéu, (n. 6). L'espe
rit de fe es desclou en un zel ardent en 
favor d'aquells que els són confiànts. 
(n. 7) 

»Les institucions lasaz.Iianes i la 
seva pedagogia estan centrades en els 
joves. Es caracteritzen per la voluntat 
de posar els mitjans de salvació a 
l'abast dels joves, mitjançant una for
mació humana de qualitat i un anun
ci explícit de Jesucrist.» (n. 13) 

Aquests són els dos eixos fonamen
tals del germà: educador-catequista. 

«Els germans consideren la seva 
professió com un ministeri. Estan 
atents a tothom, i de manera particu
lar a aquells que tenen una més gran 
necessitat. Amb una actitud d'acom
panyament fratern, es manifesten dis
ponibles a tots i els ajuden a desco
brir, apreciar i assimilar els valors 
humans i evangèlics. (n. 13). Els ger
mans consideren que el treball d'evan
gelització i de catequesi constitueix la 
'seva principal funció'» (n. 15) 

Per tant, el projecte educatiu lasal
Iià pretén una educació humana i cris
tiana, que es desplega en aquests ei
xos: les obres educatives de qualitat, 
l'anunci explícit de Jesucrist, el tema. 
de la inculturació (és a dir, com rela
cionar la tasca educativa i l'Evangeli 
amb la cultura local), l'acurada aten
ció a l'educació del pobre, la promo
ció del diàleg ecumènic entre els cris-

tians i el diàleg intereligiós (és a dir, 
el conjunt de les relacions intereli
gioses, amb persones i comunitats 
d'altres confessions) (cf Redemptoris 
Missio, 56). 

La missió lasaHiana avui 

La missió lasaHiana és una missió 
compatida (cf Quaderns Lasal'lians n. 
6). Diu la Regla dels germans: «Els 
germans associen de bon grat els 
laics (seglars) a la seva missió educa
tiva». R 17). És el fruit d'un progrés 
gradual d'obertura i associació amb 
els seglars. És com un temps de grà
cia, un signe dels temps, un crida de 
Déu i un nou capítol dins la història de 
l'Institut. Com podreu suposar això 
demana un cert canvi de mentalitat, 
tant per als germans com per als ma
teixos seglars. Tot això és un repte. 
Com diu l'Exhortació Apostòlica de 
Joan Pau II Vita Consecrata (1996): 
«Degut a les noves situacions, no pocs 
instituts han arribat a la convicció 
que el seu carisma pot ser compartit 
amb els laics (seglars) ... En continuï
tat amb les experiències històriques ... 
es pot dir que ha començat un nou 
capítol, ric d'esperances, en la histò
ria de les relacions entre les persones 
consagrades i el laïcat». (n. 54). 

Els reptes de futur del Germà de les 
Escoles Cristianes 

L'escola cristiana avui és d'una 
gran necessitat. "Els joves, els pobres, 
el món i l'Església tenen necessitat 
del ministeri dels Germans.» (Regla 
141) 31 
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- Davant la massificació i l'anoni
mat, l'escola cristiana ha d'oferir, en 
virtut del principi d'encarnació, una 
educació integral (cap, cor, cos, esperit). 

- Davant la desorientació i el tan
cament regnant, l'escola cristiana ha 
d'oferir un esperit crític basat en el 
principi evangèlic de la conversió, el 
trobament amb el Crist Pasqual. 

- Davant l'anonimat en què viu 
1 'home modem, l'escola cristiana ha 
d'oferir a través del diàleg, la comuni
cació i la comunió, la constitució de 
comunitats educatives i de fe. 

- Davant el materialisme i 1 'hedonis
me imperant, l'escola cristiana ha d' ofe
rir una forta càrrega d'espiritualitat. 

- Davant el passotisme i la indife
rència, l'escola cristiana ha d'oferir el 
compromís de tota la persona dins 
l'àmbit de la gratuïtat i del servei. 

- Davant la pluralitat de cultures i 
d'ofertes religioses, l'escola cristiana 

ha d'oferir un diàleg intereligiós i 
ecumènic, sense renunciar a la in~ 
cu!turació. 

- Davant la situació d'insolidari
tat, de guerra, de violència i de pobre
sa, l'escola cristiana ha d'ajudar el 
voluntariat juvenil a comprometre's 
en el tercer i quart món per instaurar la 
justícia i la pau. 

-Davant la voluntat de moltes per
sones (professors, pares, joves, antics 
alumnes) de voler compartir la nostra 
espiritualitat i la nostra missió, l'esco
la dels germans s 'ha de convertir en 
escola lasal'liana, que comparteix la 
mateixa missió. 

Amb voluntat de ser testimoni i 
signe profètic, seguint l'esperit fun
dacional, el Germà es proposa de 
respondre amb fidelitat creativa als 
nous reptes que els joves i la socie
tat plantegen, com un nou signe del 
temps per fer present el Regne de 
Déu, segons el ministeri que l'Es
glésia li ha confiat. 



Classe de religió en un Institut de 
secundària 
M. MERCÈ MOLA, professora de religió a l'lES Josep Brugulat, de Banyoles. 

Enguany és el dotzè curs que faig 
classe de religió en un institut de se
cundària. Només he estat en dos cen
tres diferents, però he conegut molts 
alumnes i molts professors al llarg 
d'aquests anys. 

Per mi i per molts altres companys 
ser professor de religió en un lES no 
és només una forma de guanyar-te la 
vida; és també fer present l'Església 
de Girona al centre escolar. Això com
porta que no sols has de transmetre 
coneixements de cultura religiosa, 
sinó que també has d'estar atent a les 
necessitats dels alumnes i dels com
panys, oferint sempre que sigui opor
tú o calgui la visió cristiana de la vida, 
alhora que amb la meva presència i la 
meva forma d'actuar ser un petit mo
del del gue hauria volgut Crist que 
fóssim. Es una tasca difícil si ho vols 
fer bé, però també obtens compensa
cions i alegries al llarg dels anys. 

És dur al començament, perquè 
això de presentar-te com a cristià al 
lloc de treball dóna peu a burles i a 
situacions desagradables. L'Església 
no està de moda i tothom en diu les 
mil pestes, i com que n'ets el represen
tant, les reps tu i les has d'aturar i 
empassar com pots. 

Les crítiques dels companys i els 
seus paranys són durs i subtils, però 

sovint ho són més els dels alumnes 
que veuen l'assignatura com una es
tona d'esbarjo, «ja que som pocs a 
classe» (aquests darrers cursos es
pecialment). 

Els primers anys les aules eren ple
nes d'alumnes que optaven per fer re
ligió i no ètica; sempre s'havia fet així 
i els pares hi tenien força a veure. Més 
tard, els alumnes han optat menys per 
la religió i ha augmentat el nombre 
dels que fan ètica, però continuaves te
nint força alumnes a classe i eren bons! 

Ara bé, aquests tres últims anys, a 
Banyoles, hem avançat la Reforma: la 
davallada d'alumnes ha estat mortal 
per a l'assignatura. Gairebé ningú es 
matricula a religió perquè l'alternativa 
és la resta d'interessantíssims crèdits 
variables que ofereix el centre, i els 
pocs que ho fan no poden venir a clas
se perquè els cal un reforç urgent de 
qualsevol matèria instrumental. No 
estic sola a l'aula, però algunes hores 
gairebé! 

La situació és cada cop més crua i 
més dura, però sovint molts delegats 
diocesans no se n'adonen del tot (no 
estan a les aules) i a molts companys 
(professors de religió) només els preo
cupa la seva situació personal i no es 
preocupen gaire de què passa a la res
ta. Cal conscienciar-los a tots! 33 
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La nostra formació és molt impor
tant, però també cal el treball de grups 
de professors; això a nivell nostre ha 
estat més difícil perquè tots tenim 
prou feina al centre, a estudiar i a casa 
(la majoria som pares i mares de famí
lia), i alhora no hem trobat el suport 
diocesà per treballar conjuntament i 
compartir experiències, ni per iniciar
Ies conjuntament. 

En canvi, pel que fa a la qüestió 
laboral, hem format l' APRC (Asso
ciació de Professors de Religió de Se
cundària de Catalunya), en la qual for
mo part de la Junta com a representant 
de Girona. Hem tingut des del primer 
dia el suport del bisbe Mn. Jaume 
Camprodon i dels altres bisbes de 
Catalunya. 

Aquests dies este~ esperant sen
tència sobre la demanda administrati
va de la nostra situació laboral; el ju
dici fou el passat 18 de desembre de 
1997, al Jutjat Social número 10 de 
Barcelona. 

Gràcies a l'Associació he conegut 
molts professors de fora de Girona i 
hem establert una bona amistat. Pen
sen que, quan la nostra situació labo
ral sigui estable, aviat si Déu vol, 
l'Associació no ha de desaparèixer. 
Caldrà canviar una mica els objectius 
i desviar-los, potser, cap al camp pe
dagògic i de compartir esforços inter
canviant experiències que hem fet a 
l'aula. Uns quants ja hem començat 
col'laborant en tasques entre instituts 
de Barcelona i Banyoles. Per exemple, 
jo he fet de guia cultural a uns grups 
de Barcelona, i quan nosaltres hi hem 
anat el professor de l'altre centre ens 
ha rebut i acompanyat per la ciutat. 

El futur de la nostra opció-treball 
és molt negre, a hores d'ara, però penso 
que valIa pena lluitar i treballar, tant a 
nivell professional com dels bisbats, 
com del Departament d'Ensenyament, 
per tal de dignificar la nostra feina, es
tabilitzar-la i aconseguir que no siguem 
un professor més en el centre sinó un 
professor del centre amb tots els ets i uts. 



Assemblea Dominical en Absència de 
Prevere (ADAP) 
GEMMA CURÓS, Santa Coloma de Farners. Girona. 

Una experiència personal 

Aquesta vessant pròpia i més par
ticular és la que obre aquest escrit, 
perquè les Celebracions de la Paraula, 
com altres experiències de fe, comen
cen des de dintre i es van desenvolu
pant cap enfora en cercles concèntrics 
fins arribar a tota la comunitat. 

Hi ha moltes maneres de participar 
en aquestes assemblees: 

- Com a lector, assumint una tasca 
que ja es fa en una missa habitual. 
Igualment s'intenten cercar persones 
que llegeixin les pregàries. 

- Com a homileta, és en principi el 
qui s'encarregarà de llegir l'evangeli i 
l 'homilia. Cal cercar una persona ade
quada, la lectura de l'evangeli i l'ho
milia és un dels moments més esperats 
per la comunitat; cal, per tant, donar-li 
la unitat i la seriositat que li pertoca. 

Com preparar-ho? O, com prepa
rar-se? En principi, cal que la persona 
que farà aquest servei tingui el text 
uns dies abans per fer-lo seu i saber-lo 
llegir amb decisió. 

L'homilia és, segurament, la part 
més delicada que cal treballar. No te
nim encara clar si cal que segueixi el 

mateix to que una homilia predicada 
pel mossèn, o si és preferible que 
tingui un to més catequètic. En princi
pi en la nostra comunitat segueix el 
mateix estil que l'homilia; però en 
aquest cas manca la frescor i la quoti
dianitat, ja que com que els laics no 
podem predicar ens hem de limitar a 
llegir; llegir una homilia pot ser molt 
pesat, llegir un comentari catequètic 
pot ser més entenedor. 

Desconec fins a quin punt seria 
factible que l'homileta pogués fer al
gun comentari o afegitó a l'homilia 
escrita, ja que ha d'estar en contacte 
amb el mossèn per haver-ne comentat 
tant totes tres lectures bíbliques, com 
l'homilia. 

- Com a acòlit. Aquest ministre de 
la comunió és l'encarregat d'obrir el 
sagrari i posar el Cos de Crist sobre 
l'altar. Per donar un aire de continuï
tat, cal que sigui un dels ministres que 
reparteix la comunió habitualment. Si 
manca aquest ministre, es pot instruir 
una persona per aquest servei, però és 
important que tots els que participen 
en aquestes celebracions siguin perso
nes conegudes per la comunitat i que 
desenvolupin aquestes tasques. 

- El qui presideix la celebració. 
Cal que sigui una persona que sàpiga 3S 



el que fa, no tant perquè la celebració 
sigui bonica i no s'equivoqui en llegir, 
sinó perquè tingui consciència que 
presideix una comunitat de cristians 
que està reunida per celebrar la fes
ta del diumenge; cal que això traspuï 
en les seves paraules i en els seus 
gestos. 

-Una altra manera de participar-hi 
és en la preparació de la celebració; 
en principi, cal que es prepari en 
co¡'¡aboració amb el mossèn i els 
laics que hi han de participar; tot 
sovint la prepara el mossèn perquè 
l'accés al material és difícil i com
plex, i a més comporta tota una di
nàmica a la qual els laics no hi estem 
acostumats. Malgrat tot, és inte
ressant preparar-la amb temps i de
dicació. 

He tingut el plaer, diverses vega
des, de participar tant en la celebració 
d'ADAP com en la seva preparació, i 
és una experiència molt enriquidora 
que et fa adonar de la riquesa i de la 
importància dels diferents matisos i 
tons que pot adquirir una celebració 
d'aquesta mena. 

Es diu, una mica en to irònic, que 
d'ADAP se'n farien més si no cal
gués preparar-les, en el sentit que és 
una feina, sobretot, de recerca de 
material perquè sigui més partici
pativa. Això ens acosta a la sego
na vessant. 

Una experiència comunitària 

En realitat, malgrat que és una per
sona (un laic) la qui presideix una 
Celebració de la Paraula, cal que es 
prengui consciència que és la comuni
tat sencera la que realment pren la 
responsabilitat de la celebració del 
diumenge. Per això cal avisar de la 
celebració, si es pot, el diumenge 
abans, perquè els assistents tinguin 
clar allà on van i que la seva actitud 
sigui de corresponsabilitat amb les 
persones que han acceptat la tasca de 
col'laborar en les ADAP. 

El primer que cal trencar és l' am
bient de sorpresa i del ara què passa
rà; no cal dir que l'esquema de la ce
lebració segueix el de la Missa, 
excepció feta de la Consagració I. Per 
aconseguir això cal que abans de co
mençar la celebració la persona que la 
presideix faci una petita introducció 
sobre per què el mossèn no hi és, i es 
comenci la trobada del diumenge amb 
tot el caire d'una comunitat que es tro
ba per celebrar la seva fe. 

La dinàmica ha de ser tranquil'la i 
pausada, donant temps per a la pregà
ria i la reflexió. Això treu la sensació 
de nerviosisme i de pressa, i facilita la 
participació. 

Si es creu convenient, hom pot fa
cilitar als participants en aquesta as
semblea un full amb una pregària en 
què tots hi puguin participar, ja sigui 

1. Personalment crec que les ADAP s'han d'assemblar, i força, a les misses, a excepció 
feta de la Consagració; una mica en contra del que proposa el recent document ponti fi-

36 ci sobre la clericalitzaci6 dels laics i la secularització dels clergues. 



com a pregària dels fidels, com a pro
fessió de fe O com a pregària abans de 
la comunió. Aquests petits detalls fa
ciliten la integració en un ambient 
únic de comunitat. 

És també important que no siguin 
sempre les mateixes persones les que 
realitzin aquestes tasques. Si les ADAP 
han de ser assumides per la comunitat 
cal que hi hagi un equip de gent amb 
disposició de col·laborar. Cal que 
aquest equip sigui operatiu, i estigui 
disposat a la col'laboració; la rotativi
tat d'aquests càrrecs en dues o tres 
persones que poden desenvolupar les 
tasques més fonamentals d'acòlit, ho
mileta i president de l'assemblea, 
farà un equip central de 6 o 9 persones 
que donaran aquest caire de seriositat 
i alhora la imatge de comunitat que 
desitgem, ja que les ADAP no tenen 
per intenció crear capellans de sego
na, sinó responsabilitat d'assumir una 
tasca que cada vegada serà més comu
na entre els cristians. 

Cal remarcar que les ADAP no 
surten com els bolets a la tardor, ni per 
generació espontània; al darrere hi ha 
tota una comunitat que els dóna suport 
i que les ha trobat necessàries. Una 
puntualització que cal fer és la neces
sitat que el Consell Pastoral Parro
quial n'hagi parlat i n'assumeixi la 
realització; d'aquest equip parroquial 
haurien de sortir algunes persones a 
les quals encarregar aquesta responsa
bilitat. 

Donat que la meva ciutat és capital 
de comarca i que en alguns dels po
bles veïns la manca de prevere és pre
visible per motius d'edat, volem tenir 

in mente la possibilitat i necessitat 
d'esdevenir, també, animadors d' al
tres comunitats cristianes que per di
ferents motius no han pogut prepa
rar-se per donar aquest pas i que 
previsiblement hauran de donar-lo 
ben aviat. 

Perspectives de futur 

Quin és el futur de les ADAP? 
Sembla que el futur és clar: aniran 
augmentant. Ja fa temps que es van 
donant en petits pobles del nostre 
entorn, i ara comencen a donar-se en 
ciutats més o menys grans; ja fa més 
d'un any que tenen lloc a la nostra 
ciutat (de 8.500 habitants), en els 
darrers anys se n'han celebrat set, 
totes amb motiu de l'absència del 
mossèn perquè era en una Missa a 
les diferents ermites de les nostres 
contrades. 

Les ADAP no tenen la intenció de 
substituir el mossèn sinó de continuar 
mantenint la trobada cristiana dels 
diumenges. Si la Missa és font i 
cimal de la vida de fe, i aquesta 
celebració té lloc habitualment el 
diumenge, no hi ha cap motiu per 
suspendre una reunió habitual dels 
feligresos, si aquests podem assumir 
aquesta tasca; malgrat que el mos
sèn no hi sigui. 

Aquestes celebracions tenen pers
pectives de futur, si més no atesa la 
manca de preveres que tindrem durant 
el propers anys, però com he dit no es 
tracta de substituir ningú, sinó de 
mantenir una trobada cristiana. Val a 
dir que aquestes celebracions no po- 37 



den sobreviure sense una comunitat 
que les recolzi, no és tracta que algú 
digui missa en substitució de ... sinó 
que estem parlant de cristians adults 
que assumeixen un paper dins la co
munitat que no necessàriament ha de 
tenir caràcter permanent sinó que pot 
variar en funció de la disponibilitat de 
cadascú en les diferents èpoques de la 
nostra vida. 

Val a dir que cal que aquestes per
sones estiguin formades perquè cop
sin el sentit d'allò que fan i no es 
converteixin en simples funcionaris. 

Cal també que aquestes celebra
cions siguin preparades i amb anima
ció i variació, per tal que impulsin la 
comunitat a mantenir el nivell d' aten
ció i pregària. Per això seria bo que 
dins les publicacions habituals d' orga
nismes que es dediquen a la litúrgia, 
es publiqués un material sobre això " 
com a mínim un cop al mes, i en els 
temps litúrgics forts com ara l'Advent, 
Quaresma i Pasqua. Això facilitaria la 
recerca de material a aquells que pre
paren aquestes celebracions i oferi
ria una pauta unitària a les diferents 
ADAP de les nostres parròquies. 

38 2. cfr. Quaderns de Pastoral, núm. 153-154; abril 1996, pàg. 38-43. 



El meu compromís amb Càritas 
M, ÀNGElS lIDON, de l'equip de Càrilas de SanI Josep de Girona, 

Costa molt descobrir que fas Es
glésia, és més una reivindicació no 
assolida que una realitat viscuda, Tots 
tenim molt clar que l'Eucaristia i la 
catequesi són essencials, i no hi ha cap 
parròquia que es permeti no tenir ca
tequesi, o no celebrar missa, però 
n'hi ha que no tenen acció de Càritas 
i no tenen cap problema per això, i a 
mi em preocupa, Personalment em 
costa viure l'Eucaristia lligada a la 
caritat És difícil compartir amb els 
altres alguna cosa més que una esto
na de pregària, Compartir la teva 
petita riquesa de capacitats, recursos 
personals, temps i també diners no 
és fàciL 

Afortunadament l'acció de Cà
ritas és un treball d'equip amb tota 
la riquesa que se'n deriva. Són mol
tes les persones que ho fan i de fa 
temps: d'ells podem aprendre. S'han 
trobat amb les mateixes dificultats i 
alguns han sabut reflexionar en pro
funditat i han marcat camins. Els 
que ara ho fem hem de procurar 
aprendre, i trobar junts moments de 
reflexió. 

Treballar en equip permet veure 
els problemes des de diferents pers
pectives, ajuda a trobar solucions crea
tives, evita que el desànim personal 
faci malbé res, protegeix de les ac
cions injustes que en tota relació per
sonal poden sorgir; penso tant en les 

persones que tenen gràcia per dema
nar i saben caure bé, com en les que 
són desgraciades que no cauen bé a 
ningú. 

Pertànyer al' equip de Càritas de la 
parròquia o a la interparroquial ajuda 
a tenir una visió més profunda de la 
comunicació de béns. Dins l'equip, 
perquè cadascú té unes capacitats i 
entre tots arribem allà on d'altra ma
nera no arribaríem. A la interparro
quial, perquè la generositat de les 
parròquies, aportant a més a més de 
persones disposades a treballar per 
tots, el seu suport econòmic, fa que 
dins de Girona les necessitats puguin 
ser ateses independentment de la zona 
on visqui la persona necessitada. 

Però també trobo dificultats gros
ses. La primera és la manca de forma
ció sobre què és fer caritat, és fàcil 
deixar-te endur pel cor, però el cor és 
injust, i es preocupa més de solucionar 
el teu problema que no pas el de l' al
tre. El cor et fa donar perquè et quedis 
tranquil, et fa pensar: «en cas de dub
te més val equivocar-se per donar», et 

fa dir un sí paternalista abans que un 
no que ajuda però resulta dur. 

Altres dificullats són el secretisme 
que es dóna de vegades. Secretisme en 
l'ajuda, que permet fer coses que da
vant d'un altre fóra difícil justificar. 
Secretisme en els comptes, que fa im- 39 
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possible saber què entra per Càritas i 
què surt, i com es gestionen els diners. 

Per últim, el fet que els laics no 
participem d'una manera plena en els 
òrgans de decisió a alt nivell diocesà i 
comissió interdiocesana, dificulta 
profundament que ens sentim Esglé
sia, dificulta també el compromís res
ponsable i ens posa en situació de de
pendència infantil. 

El futur, crec que és esperançador. 
Cada dia hi ha més parròquies que or
ganitzen una acció de Càritas que vet
lli per la promoció de les persones i 
per la transformació de les situacions. 
Els equips reflexionen sobre el que 
fan i com ho fan, van organi tzant-se 
interparroquials per poder fer petits 
projectes viables, i es van trobant for
mes de coordinació amb la Càritas 
diocesana. 



Catequistes: un servei a la comunitat 
VICTORIA RIBARY, coordinadora de Catequesi. Santa Coloma de Farners. Girona. 

A les portes de l'any 2000 i amb 
un nou Directori General per a la Ca
tequesi -la qual cosa demostra que el 
tema és important-, des de la nostra 
comunitat de Santa Coloma de Farners 
volem fer la nostra reflexió i aportació 
sobre la catequesi, els seus continguts, 
la metodologia, com la tenim organit
zada, les dificultats que trobem, els 
nostres projectes futurs, però sobretot 
tenint en compte els seus professio
nals: els catequistes; dones, homes i 
joves que fan possible amb la seva tas
ca diària que en la nostra comunitat la 
catequesi funcioni. 

1. La catequesi 

En la nostra comunitat plural i se
cularitzada de Santa Coloma, gràcies 
a Déu, la motivació teològica de la 
nostra catequesi està centrada en la 
seva funció d'iniciació i de procés for
matiu evangelitzador, com a vertade
ra escola de fe. Una catequesi al servei 
de l'educació permanent de la fe, que 
aquesta esdevingui vivent i activa en 
la nostra comunitat cristiana, dins de 
la comunitat humana. 

La nostra catequesi, per tant, ateny 
totes les edats de la vida: infants, joves 
i adults, principalment, i queda ubica
da en el procés de la formació pro
gressiva i per etapes del cristià. Així 
com es dóna un procés de creixement 

humà, ha d'existir paral'lelament un 
desenvolupament de la personalitat 
cristiana. 

A l'hora de preguntar-nos el con
tingut de la nostra catequesi i tenint en 
compte les seves fonts, la tradició, 
l'escriptura i el magisteri, el nostre 
repte és en les veritats que volem 
transmetre, en com ho fem i a qui ho 
oferim. 

La nostra resposta és: una cateque
si centrada en Jesucrist, oferir el seu 
missatge com a alliberador, històric, 
actual, aquí i ara, eclesial-comunitari 
i que sigui significatiu per al nostres 
receptors: adults, joves i infants. 

Volem aconseguir que la nostra 
catequesi sigui pedagogia en ['acte de 
la Fe. No ens volem deixar portar per 
consideracions ideològiques o d'inte
ressos humans. Ens volem inspirar en 
la pedagogia salvífica de Déu, i ser 
fidels a Ell i a la persona. A partir 
d'aquí tenim en compte els diferents 
mètodes: inductiu, deductiu, memo
rístic. També la importància del grup, 
l'experiència, la creativitat i la co
municació, així com la utilització del 
material adeqmrt: llibres, AT, NT, li
túrgia, vídeos, activitats i celebracions. 
O sigui, la fe és la vida i se celebra. 

El bon funcionament de la cate
quesi requereix una bona organització 41 



42 

en l'àmbit diocesà, d'arxiprestat i dins 
de cada comunitat. És imprescindible 
un treball en equip i que estigui ben 
coordinat. El catequista no és un franc
tirador. 

En la nostra comunitat de Santa 
Coloma la coordinació de la cateque
si té en compte, a més de la part teòri
ca de la qual hem parlat abans, la part 
pràctica: el treball en equip, la forma
ció dels catequistes, trobades amb ca
tequistes a nivell diocesà i d'arxipres
tat, formació dels diferents grups de 
catequistes segons les edats i les capa
citats, elaboració de calendaris segons 
els diferents grups, programació d'ac
tivitats, reunions mensuals de cada 
grup, formació dels diferents grups 
(d'adults, joves i infants), reunions 
amb pares, trobades de joves en l'àm
bit arxiprestal, i celebracions. 

L'organització de la nostra comu
nitat és la següent: una coordinadora 
general, 10 coordinadores de grups i 2 
matrimonis coordinadors de la cate
quesi familiar. Actualment, tenim 2 
grups de catequesi familiar, 51 grups 
de catequesi amb un total de 59 cate
quistes i 10 matrimonis que treballen 
en la catequesi familiar (40 dones, 13 
homes, 10 nois i 14 noies, amb una 
mitjana d'edat de 35 anys). A més, 
també disposem de 6 catequistes que, 
de tant en tant, ens fan les substitucions. 

Grups: 

lr i 2n d'iniciació, amb coordina
ció amb la catequesi familiar I i I!. A 
cada grup hi ha 80 infants. 

lr, 2n i 3r de seguiment, amb 140 
infants. 

1r i 2n de professió de fe, amb 56 
nois/es. 

lr, 2n i 3r de confirmació, amb 30 
joves de preparació. Després, se'ls 
ofereixen llocs en què es puguin com
prometre en la nostra comunitat. 

2 grups de catequesi d'adults, amb 
15 persones de diferents edats. Les 
trobades són mensuals i duren una 
hora i mitja. 

2 grups de formació de joves, per 
a 16 nois/es, que ja són catequistes. 
Les trobades són mensuals i s 'hi trac
ten temes pedagògics i de fe. 

D'acord amb el SIC i amb el Con
cili Provincial Tarraconense, en la 
nostra comunitat de Santa Coloma 
considerem la catequesi d'adults com 
la més important. No deixem els in
fants, però tenim present que quan les 
persones poden avançar seriosament i 
es poden comprometre a la llum de 
l'Evangeli, en el seguiment de Jesu
crist, és de joves i d'adults. En aquesta 
edat és quan un pot prendre una decisió 
personal en un sentit o en un altre. 

Catequesi familiar 

Considerem la catequesi familiar 
per a la catequesi de la Comunió com 
una peça clau en la formació d'adults. 
Els pares són acollits per un grup de 
matrimonis i junts van aprofundint en 
la fe i el compromís. Es tracta, no sols 
que els infants tinguin una formació 
religiosa, en general sobrevinguda i 
externa a la família, per omplir un buit 
deixat en la responsabilitat dels pares 
que han demanat la comunió per als 
seus fills, sinó que sigui la mateixa 
família la que assumeixi la seva res
ponsabilitat i que els fills visquin, acom-



panyats pels pares, l'experiència reli
giosa com una dimensió més de la vida 
i el creixement en la fe, i que es consi
deri una cosa normal a l'interior de la 
família. Tenim una reunió mensual amb 
els pares d'una hora i mitja, amb acti
vitats i una celebració mensual. Els 
seus fills i les seves filles assisteixen a 
la catequesi un cop a la setmana. 

Reunions amb els pares 

Al marge de la catequesi familiar, 
una vegada al trimestre ens trobem 
amb els pares per parlar del segui
ment, la professió de fe i la confirma
ció. Tenim xerrades-col' loquis que 
són positives. Les enfoquem a estu
diar la catequesi d'adults. 

Celebracions amb pares, infants i 
joves 

Dins de les celebracions de la nos
tra comunitat, els dissabtes i els diu
menges convidem els pares a partici
par-hi i procurem preparar-les bé. 

En la nostra comunitat, les coordi
nadores es reuneixen mensualment 
amb el seu equip de catequistes per tre
ballar els temes, el calendari d'activi
tats, consultar el material, preparar les 
cerebracions i treballar temes puntuals, 
com ara la marginació i la pobresa, el 
tercer món, les vocacions. Per a nosal
tres, el treball en equip és primordial. 

2. Dificultats 

Vivim en un món prepotent, que 
potencia la competència en diferents 
ordres per sobre de molts altres valors. 

Tenir més que no pas ser, rebre abans 
que donar, l'activisme, manca de re
flexió, por al compromís. Hi ha un 
desconeixement del fet religiós i una 
gran influència dels mitjans de co
municació, especialment de la tele
visió. 

Amb tantes coses, paraules i estí
muls sorollosos sembla talment com si 
calgués fer un esforç afegit per fer res
sonar i desvetllar en el cor l'experièn
cia de Déu, quan en realitat el fet 
s'hauria de poder incloure com la cosa 
més normal del món. 

Per tant, les dificultats que tro
bem principalment els catequistes a 
l 'hora de fer la nostra tasca són: la 
manca de formació, tant pel que fa als 
pares com als joves i els infants. La 
manca de temps; pares enfeinats i jo
ves i infants amb moltes activitats, la 
catequesi és a la cua. També pares que 
deleguen en la parròquia la seva res
ponsabilitat com a primers educadors. 
A vegades no valoren la tasca de la 
catequesi com a formadora dels seus 
fills i de les seves filles d'una manera 
integral i gratuïta. Joves que pateixen 
les característiques pròpies de l'edat, 
sobretot els adolescents, amb manca 
de referents i sense un esperit fort i 
lluitador. 

Així doncs, per convertir un ermot 
en una terra fèrtil, cal seguir un procés 
més llarg i lent que el que es necessita 
per cultivar una terra llaurada. Com a 
catequistes ens cal confiar en Déu, i 
pensar que cal guanyar el dia a dia, 
sovint a contracorrent des d'un punt 
de vista cristià, cal actuar i no la
mentar-se. 43 
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3. Projectes amb vista al futu~ 

Com a catequistes, volem millorar 
la nostra formació; donar prioritat a la 
catequesi d'adults; conèixer l'entorn 
dels nostres joves i infants; millorar el 
nostre contacte amb els pares; procu
rar que els pares s'impliquin en les 
activitats que organitzem; ser positius, 
estimar la nostra tasca, el nostre món, 
els nostre joves i infants; no perdre la 
i!·lusió. Com diu el nostre Concili, 
volem descobrir, contemplar, estimar, 
agrair i celebrar la presència i l'obra 
de Déu en cada persona, que es dóna 
abans que nosaltres hi arribem. 

4. Els catequistes 

l per acabar, parlarem una mica 
dels catequistes. Dones, homes i joves 
que estem fent un ministeri, un servei 
a la comunitat, reconegut per l'Esglé
sia en el Vaticà 11. 

Parlem de laics incorporats a Crist 
pel baptisme, integrats en el poble de 
Déu, que participen de la funció sacer
dotal, profètica i real de Crist. Tots els 
batejats, pel fet de formar la comuni
tat cristiana, som corresponsables de 
l'evangelització. Els catequistes tenim 
una vocació, ens sentim cridats i la 
nostra missió és anunciar Jesucrist al 
si de la nostra comunitat. 

És veritat que no existeix el cate
quista ideal, però ha de posseir o ad
quirir un conjunt de qualitats: l'amor 

i la donació, entendre el llenguatge de 
Déu avui, llegir i penetrar la Paraula 
de Déu, la pregària personal i comuni
tària, capacitat de relació, simpatia, 
comprensió, saber escoltar, descobrir 
els motius de les actuacions, ajudar a 
trobar resposta, no imposar, suggerir. 
Obertura amb els altres catequistes, 
amb la parròquia, amb l'arxiprestat i 
amb la diòcesi, en una paraula: acollir. 

Els catequistes de la nostra comu
nitat de Santa Coloma són un equip de 
persones, d'ambdós sexes i d'edats 
diferents. Són conscients de la impor
tància de la nostra tasca, però també 
de la d.ificultat que suposa. La bona 
voluntat, l'amor i la donació no és su
ficient. Necessitem a més de la gràcia 
de Déu, eficàcia. Per això, la formació 
permanent i actualitzada es converteix 
en imprescindible. Alguns de nosal
tres estem estudiant teologia a l'Insti
tut Superior de Ciències Religioses. 
Altres assistirem a un curs de Bíblia 
sobre l'Antic Testament, que tindrem 
a la nostra comunitat. Altres a la cate
quesi d' adul ts. També a cursets de for
mació en l'àmbit arxiprestal que s'or
ganitzen anualment. Finalment, hi ha 
altres que assisteixen a l'Escola d'Es
tiu per a catequistes. 

l voldria acabar amb una frase que 
varem aprendre precisament a l'Esco
la d'Estiu uns quants catequistes que 
hi vam assistir i que podríem conside
rar-la el leitmotiv de la nostra cateque
si aquest curs: "El millor catecisme és 
el catequista». 



La consagración secular 
PILAR CARRERAS, de l'Institut Magdalena Aulina (operarios parroquiales). Banyoles. 

Todos somos conscientes que la 
vocación universal a la santidad arran
ca del sacramento del Bautismo y que 
por él todos estamos ¡¡amados y con
sagrados a la fe y a la salvadón, lo que 
conlleva a vivir nuestra común voca
ción cristiana de un modo concreto. 
De ahí las distintas maneras de cola
borar con Cristo en la salvación de la 
humanidad y, por tanto, el amplio aba
nico de vocaciones particulares que 
nacen en la Iglesia como don del Es
píritu, constituyendo su riqueza. 

La vocación a la vida de consagra
ción, en su pluralidad de formas, esta 
encarnada en unas personas concretas: 
los hombres y mujeres de hoy; y abar
ca ambientes, situaciones y aposto
lados muy diversos. Una de estas 
formas es la consagraci6n secular, la 
vivencia de la entrega al Señor en el 
mundo y desde el mundo, para operar 
desde su interior, como levadura en 
medio de la maSa. Esta es la razón de 
ser, la característica peculiar de los 
institutos seculares. 

Partiendo de esta realidad viva mi 
existencia vocacional en la iglesia y 
en el mundo, como miembro del Ins
tituto Secular Operarias Parroquiales 
(Magdalena Aulina), consciente de 
que el mundo es ellugar propio de res
ponsabilidad cristiana, de compromi
so de valores seculares y un modo de 
ser Iglesia. 

"Vuestra vida es fecunda para el 
mundo -clecía Pablo VI- mas que por 
las obras externas, por el amor a 
Cristo que os impulsa al don total de 
vosotros mismos; don del que hay que 
dar testimonio en las circunstancias 
ordinarias de la vida». (Disc. 20 fe
brero 1972). 

Por mi vocación de laica consagra
da, y como operaria, entiendo la vida 
desde el servicio. Por ello, mas que 
hablar de experiencias, he de hablar 
de la vida misma. Una vida que, como 
la de cualquier persona, se desen
vuelve con la mayor normalidad, com
paginando las tareas domésticas can 
la vida de grupo, la profesión y otras 
actividades. Todo ella con el gaza de 
saberme llama da a ser fermento, en 
una dedicación creciente, sin regatear 
esfuerzos en constante conversión. 

Mi trabajo habitual se centra en la 
enseñanza, la parroquia, la PV de 
CEOlS (Conferencia Española de Ins
titutos Seculares). 

En la enseñanza, me preparo para 
ser competente en la profesión y tra
baja con ahínco para: 

- educar en valores humanos y 
cristianos a fin de construir una comu
nidad humana mas fraternal, 

- ser una persona cercana, en la 
que encuentren comprensión, diMogo, 
ayuda, 45 
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- contagiar la alegría de sabernos 
amados por Dios, y 

- compartir con pequeños y mayo
res, problemas e i1usiones, gozas y 
pesares. 

Desde la parroquia, a través de la 
animación litúrgica y la catequesis, 
intento: 

- vivir con mas fuerza mi fe, 
- ser compañera en el camino, 
-: estar atenta y allada de quiénes 

necesitan una mano, y 
- dar lo mejor que tengo, conscien

te que lo que recibo lo supera. 

En la pastoral vocacional, tarea 
ardua y exigente, aboco mis fuerzas e 
i1usión. El trabajo conjunto de todos 
los 1I.SS. españoles posibilita el acom
pañamiento de nuestros miembros jóve
nes en su opción de seguimiento a Cris
to desde esa unidad consagración
secularidad y esa búsqueda de estrate
gias, cauces y formas a fin de dar 
respuesta a las necesidades de la ju
ventud que se nos acerca. Es una ex
periencia que cuenta con 10 años de 
trayectoria que a todos nos enriquece 
y estimula a proseguir. 

Toda en su conjunto me entusias
ma, aunque nada esta exento de di
ficu�tades. Y es desde estas circunstan
cias ordinarias que la vida se entreteje 
de servici os, que ayudan y nos ayudan 
a un crecimiento personal y espiritual 
casi sin damas cuenta. 

Pablo VI nos dice: «A vosotros se 
os confía la misión de ser modelo de 
arrojo incansable en las nuevas rela
ciones que la Iglesia trota de encar
nar en el mundo y al servicio del mun-

do» (Disc. XXV aniversario Provida 
Mater). 

Es la presencia encarnada, este ca
minar condividiendo riesgos, de estar 
en acta de servicio ininterrumpido 
característica de mi Instituta, lo que 
me hacer vivir feliz. La fuerza del 
Señor resucitado me hace mirar los 
acontecimientos y el camino con una 
mirada nueva, y can tanda a esa felici
dad y vida de servicio que se renueva 
cada día, exclamo con María: «Mi 
alma magnifica al Señon>. 

En cuanto al trabajo de equipo pien
so que la espiritualidad cristiana esta 
marcada por la dimensión de comunión, 
que es respeto a la diversidad y, por 
tanto, su riqueza. Nadie es una isla. 

Como Instituta, como grupo que 
posee un carisma, el reunirse, comunÍ
carse, confrontar experiencias, es un 
deber para responder juntos a los desa
fíos de la historia. El Instituto dinamí
za, sostiene, nos interroga, enriquece, 
motiva, nos impulsa, nos estimula a 
asumir la tarea cotidiana junto a toda 
el pueblo de Dios, y a anunciar la 
Buena Nueva desde dentro. 

Respecto a las perspectivas de fu
turo, diría que se trata de vivir el hoy 
y aquí, en este momento histórico, con 
el peso que comporta. 

Estoy segura de que con el esfuer
zo y la aportación de todas las fuerzas 
vivas de la Iglesia se lograran abrir 
cauees nuevos. Nuestra taIea es sem
brar, ser testigos de amor y de espe
ranza, ser levadura nueva. El espíritu 
actuara. 



El col.lectiu de dones cristianes de 
Banyoles 
M, lluïsA GERONÈS, Santa Moria de Banyoles, Girona, 

Fa dos anys que amb una monja de 
l'Institut de les Filles de Sant Josep 
portem aquest grup, Francament, no 
hagués pensat mai trobar-me portant 
un grup de dones, però de vegades les 
corresponsabilitats en el marc ecle
sial porten a assumir serveis en els 
quals no havíem pensat mai. El nostre 
grup va néixer amb l'intent d'aplegar 
dones interessades en la seva forma
ció i a dur a terme activitats que fossin 
un reflex de la seva fe. Des de bon co
mençament, vaig veure que no seria 
fàcil de trobar un camí. Ens unia una 
preocupació manifesta pel lloc que la 
dona ocupa en l'Església i en la socie
tat, però també és cert que érem molt 
diferents entre nosaltres, Dones de di
ferent procedència, condició i estat: 
casades, solteres, separades, monges, 
joves i grans, vint dones que es reu
nien per encetar un camí que no havi
en volgut definir massa prèviament. 
Volíem que fossin elles que, de mica 
en mica, anessin construint el grup. 
Per tant, iniciàvem un procés llarg que 
topava amb les ganes d'anar de pres
sa d'algunes de les integrants. A poc a 
poc, el grup es va anar consolidant, les 
peces tan diferents que érem varen 
començar a lligar. 

El grup, a hores d'ara, té una vida 
molt saludable. Ha escoltat com d'al
tres dones li parlaven de la dona treba
lladora, de la dona a l'Església, de la 

part psíquica i física femenina, ha or
ganitzat vetlles de pregària, ha anat a 
conèixer dones que viuen situacions 
diferents: una ermitana, a la qual es fa 
costat; monges del monestir de Sant 
Daniel a Girona i de Sant Benet a 
Montserrat; ha col, laborat en campa
nyes ciutadanes de solidaritat, edita 
uns fulls de reflexió, ha iniciat un ser
vei d'acolliment de dones amb proble
mes, fa, en aquests moments, una re
flexió sobre les Paràboles, juntament 
amb d'altres dones en situacions dife
rents, en llocs diferents: Àfrica, Amè
rica ... Ha creat una associació de ciu
tadans preocupats per la pau al món .. , 

És difícil de preveure cap on pot 
derivar, perquè el grup és molt sensi
ble a la realitat del món i està disposat 
a respondre-hi, des de les seves possi
bilitats, Déu dirà. Perquè aquesta em 
sembla la frase clau. Com a dinamit
zadora d'aquest grup, penso que els 
qui fem aquest paper hem de saber 
esperar. Ser pacients i tenaços. No te
nir pressa. Deixar que el treball, poc a 
poc, vagi donant els seus fruits, Deixar 
que Déu vagi fent camí. Mentrestant, 
acompanyar, acollir-ho tot i tothom. 
Saber estar atent, anar donant al grup 
els instruments necessaris, Anar fent 
que les individualitats es trobin entre 
elles i vagi creixent la consciència de 
grup. I sobretot no oblidar mai per qui 
treballem, Els dinamitzadors només 47 
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som mitjancers. És molt important que 
això ho tinguem clar; cal defugir els 
excessius intervencionismes, que po
den vorejar la manipulació. El lloc 
central l'ha d'ocupar Déu. Ell és la 
causa i l'objectiu alhora. Nosaltres 
només podem fer el paper de lleugers 
ponts, instruments dels quals es val 
Déu per fer que les vides puguin ser 
viscudes amb consciència, responsa
bilitat i joia. 

Segurament el grup ha canviat la 
vida d'aquestes dones, però el que és 
ben cert és que ha canviat la meva. El 
contacte freqüent amb elles m'ha ense
nyat que, en un món on sovint només 
ens apleguem per afinitats, la diversitat, 
quan es viu des de l'estimació, és sem
pre font d'enriquiment, d'eficàcia i de 
joia. En aquest sentit, el CoI'lectiu de 
Dones Cristianes de Banyoles ha estat 
un veritable regal per a la meva vida. 



Una experiència rural de comunió 
JOSEFINA PEÑARROYA, religiosa vedruna. Conca de Barberà. 

En el Document del Concili PofQ
vincial Tarraconense, la resolució prio
ritària n. 22 ens diu que «el món ru
ral pateix un procés de transformació 
econòmica i social que afecta la vi
vència religiosa, les celebracions, els 
serveis eclesials», i més endavant lle
gim que cal afrontar les dificultats que 
pateixen aquests pobles, que cal «po
tenciar el treball de conjunt». Doncs 
bé, aquest petit article vol exposar una 
naixent experiència en aquesta línia. 

Sóc una carmelita vedruna enviada 
a una zona rural de la Conca de Barberà 
(encara que els seus habitants es con
sideren de la Baixa Segarra, subco
marca no reconeguda oficialment). 

Amb el desig que la vida religiosa 
sigui més significativa en l'Església i 
després d'una observació de la reali
tat, em vaig adonar que a l'entorn de 
Santa Coloma de Queralt hi havia 
molts poblets: Conesa, Savallà, Albió, 
Segura i d'altres, és a dir, set parrò
quies i un sol capellà per atendre-les. 

Aprofundint una mica més en la 
realitat de cada poble, es descobreix 
que els manquen molts serveis i que la 
població jove ja fa anys que n'ha emi
grat. La situació, en especial de la 
dona, no és gens falaguera. 

Amb aquest context al davant i 
amb el doble compromís d'animar les 

comunitats cristianes per una part i de 
donar possibilitats de formació a la 
dona per una altra, enceto una tasca 
evangelitzadora d'apropament humà, 
visitant les persones grans i malaltes i 
també participant en l'eucaristia do
minical. Sempre comptant, però, amb 
la bona entesa amb el capellà. 

Després d'un temps de treballar 
junts, ja som capaços d'oferir un espai 
de pregària segons el temps litúrgic. I 
el curs següent, i quan ja s 'ha format 
un grup i ens reunim setmanalment, ja 
podem elaborar un programa: 

L'objectiu que ens proposem és 
doble: 

A) Pregària i lectura de la Paraula 
de Déu per ajudar a una comprensió 
més evangèlica de les principals festes 
del calendari litúrgic, i 

B) Realitzar treballs manuals per
què, a la vegada que s 'hi trobin a gust, 
els siguin útils per embellir la seva 
llar. 

Per donar-ho a conèixer es repar
teixen fulls informatius a cada parrò
quia, indicant el lloc i l'hora. I aquí 
tenim la gran sorpresa: les dones d'un 
poble veí s'agrupen i vénen amb dos 
cotxes a l'altre poble més gran, en el 
qual la parròquia disposa de locals. 
I neix un grup més nombrós en el 49 
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qual poden aprendre, relacionar-se i 
pregar. No cal dir que no hi falten 
berenars, preparats per nosaltres 
mateixes, que tot compartint-los ens 
ajuden a crear fraternitat. L'última 
trobada la realitzem al poble més 
petit. 

En tots aquests pobles on viu tanta 
gent gran i mancada de tants serveis, 
l'absència d'algú (el capellà ja fa 
molts anys que no hi viu) o d'algun fet 
que els convoqui, ha estat la causa que 
els seus habitants es vagin resignant 
d'una manera silenciosa al més gran 
anonimat. No és que no tinguin recur
sos econòmics, sinó que viuen d'una 

manera extremadament austera i amb 
poques aspiracions. 

Ara, el fet de sortir a mitja setma
na i trobar-se els dóna més sentit i 
viuen més iHusionades, i se senten 
membres d'una comunitat cristiana 
que fa camí i que participa d", les tro
bades a nivell arxiprestal d'una mane
ra activa i corresponsable amb les par
ròquies properes. 

La fe viscuda amb senzillesa ha 
agermanat pobles veïns. Amb molta 
modèstia podem afirmar que ha arri
bat un ventijol fresc: deu ser l'Esperit 
planejant sobre Conesa i Savallà. 



Aproximació a l'opció fe en l'escoltisme 
de Minyons 
JORDI CASTEllET, consiliari escolta a Torelló. Vic. 

La motivació que anima aquestes 
reflexions que tot seguit em proposo a 
exposar són fruit de l'experiència re
cent que ha suposat per a l'autor 
d'aquestes línies el curs de formació 
per al títol de directors a l'escoltisme, 
l'anomenada FO.CA d'Aprofundi
ment ,. Aquest consisteix en tres caps 
de setmana llargs, on es va més enllà 
en els punts bàsics del mètode escolta 
i on es permet als caps de segon i ter
cer any de reformular l'escoltisme se
gons la mateixa metodologia, això és 
portar a terme una pedagogia activa 
que fa sortir i dir als participants 2 la 
manera com ells veuen la proposta de 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi 
de Catalunya 3. 

La dinàmica seguida dóna una 
gran llibertat als focaires i, alhora, la 

sensació que tot està per dir, «lot està 
per ¡er i tot és possible» '. Una lliber
tat que pot arribar a provocar insegu
retat i indecisió així com una sensació 
com de pèrdua, com de manca de punts 
de referència vers els quals orien
tar-se. És, en tot cas, el risc d'una pe
dagogia activa que vol fer sorgir de 
l'interior de cadascú, d'allò que ca
dascú és, el fruit mateix de la seva 
personalitat i de les seves preocupa
cions i inquietuds. 

A la segona sessió d'Aprofundi
ment, dins d'aquesta pedagogia activa 
que s'instaurava, els focaires vàrem 
plantejar i preparar les dinàmiques i 
temes a tractar. En el torn de Can 
Girona 5 hi ha haver tot un matí dedi
cat al tema de l'opció fe en l'escoltis
me. La dinàmica proposada fou la del 

1. Per abreujar, la citarem com «Aprofundiment». 

2. D'ara endavant citarem com a «jocaires» els participants a la FO.CA. 
3. Abreujadament és MEGSJC o bé Minyons, que utilitzarem nosaltres. 

4. Del poema Ara mateix, de Miquel Martí i Pol. 
5. La casa de colònies on sojornàrem les dues primeres sessions, a Santa Maria de Marto

relles, Vallès Oriental. La tercera sessió a l'Artur Martorell, de Calafen, al Baix Penedès, 
amb els altres dos grups. 51 



judici, amb el consegüent repartiment 
de rols, on s'acusava un agrupament 
qualsevol de no treballar aquesta op
ció; més concretament, la de no haver 
celebrat Eucaristia en una sortida de 
cap de setmana, ni haver promocionat 
que els nens que sí que assisteixen a 
l'Eucaristia normalment hi assistissin 
també aquell diumenge concret. Així 
es varen presentar testimonis de l'acu
sació i de la defensa. El judici a l' op
ció fe va ser d'uns bons tres quarts 
d'hora durant els quals el debat va 
anar evolucionant des de les posicions 
més fèrries i intransigents, des de la 
convivència amb el precepte domini
cal fins a les opcions i postures preses 
pels caps en general, opcions que, en 
definitiva, són les que resulten real
ment importants en la versió de l' es
coltisme que acaba proposant Mi
nyons 6. En acabat comentàrem entre 
tots els diferents aspectes que avui 
transcric i que intentaré aprofundir en 
alguns punts. 

I. PUNTS DE PARTIDA 

1. Reconeixement i debat 

Els caps escoltes normalment re
coneixen i accepten que l'escoltisme 
propuguat per Minyons contingui ex
plícitamentl'opció fe i que se'n parli. 
Però més que ser un punt de partida 
per a l'acció desenvolupada als agru
paments es converteix més aviat en un 
començament de debat i de dissensió 
al si mateix del moviment, de manera 
que quan surt el tema és, evidentment, 

per parlar-ne i, molt sovint, per no ar
ribar a gaire conclusions. Aquesta si
tuació creada porta que es visqui una 
contínua manca de referents i que es 
creïn com dues dimensions o nivells: 
l'una, la de Minyons, a nivell teòric i 
que només s'aguanta sobre el paper i 
que, rarament, els responsables peda
gògics posen en pràctica; l'altra di
mensió és la dels caps que, en la vida 
d'estudis, del final de l'adolescència i 
de les qüestions sorgides en aquesta 
etapa, no sempre ben resoltes, conti
nuen posant en entredit tot allò que 
sembli dogmàtic, com ja definit i 
massa segur, restes d'un món adult 
que ells encara no comparteixen ni 
comprenen i que, a més a més, volen 
canviar. 

2. Absència de consiliaris 

D'altra banda, és espectacular la 
immensa quantitat de caps que reco
neixen que el seu és un agrupament 
que viu sense consiliari o animador de 
la fe, en el millor dels casos es tracta 
d'un consiliari virtual. Una absència 
constant en tantes realitats escoltes del 
nostre país, que es diuen catòliques i 
que no troben punts de referència en 
cap persona que els ajudi a caminar 
segons l'evangeli. Ens sembla, aquest 
punt, un factor clau per a tot el des
envolupament de l'escoltisme català 
cristià. De fet, una absència tan escan~ 
dalosa de l'animador de la fe en els 
agrupaments, ens parla també de com 
els responsables de la pastoral no 
aposten fort per l'opció educativa pre
sa des de l'escoltisme i com es prefe-

52 6. «(Minyons som tots!» (ban, crit de gresca). 



reixen d'altres opcions on la proposta 
cristiana sigui realment explícita. 

3. Relació amb l'Església 7 

Dos aspectes de la relació amb 
Minyons: el primer, el del reconeixe
ment i ànim que sempre ha rebut des 
de les altes instàncies jeràrquiques, 
sobretot, creiem, en tractar-se d'un 
moviment massiu, de més de quinze 
mil afiliats, la qual cosa pot fer passar 
per damunt la qualitat de la seva tasca 
evangelitzadora. Realment sembla 
que tampoc la jerarquia hi hagi apostat 
fort sinó que més aviat es deixa fer 
el que fan, sense més compromís i 
dedicació de recursos humans. Els 
econòmics, però, s 'hi continuen de~ 
dicanl. 

L'altre aspecte és el de la relació 
que s'estableix amb les comunitats 
cristianes de cada lloc, les parròquies, 
on l'agrupament resta al marge de tot 
el que es faci en concret en aquells 
llocs; de manera que la vivència que 
es trasllueix d'aquesta manca de con
tacte porta a veure en el jovent i in
fants de Minyons com algú que marxa 
paraHel a l'Església local. Aleshores 
creix la distància entre ambdues insti
tucions, comunitat i agrupament, quan 
no hi ha cap nexe d'unió entre les 
dues; nexe que hauria de ser, com a 
mínim, el consiliari i el cap d'agrupa
ment. Quan el primer falta, el segon es 
perd, la majoria de vegades, o resulta 
veure's innecessària la seva presència 
als òrgans de decisió de la parròquia 

7. «Església som tOLS!». 

en qüestió. És aquest segon aspecte el 
que és viscut amb més duresa i pati
ment per les mateixes comunitats, el 
qual no es pot respondre amb facili
tat o, almenys, no es tenen prou ele
ments de judici per prendre la decisió 
que sigui. La situació d'incomoditat i 
de desorientació es produeix tant en 
un lloc com en l'altre, ja que la pre
gunta sorgeix: com es pot considerar 
l'agrupament X com a organització 
que educa en la fe si no hi ha una rela
ció directa i explícita amb la comuni
tat cristiana del lloc? 

Tot plegat sembla un peix que es 
mossega la cua: els agrupaments han 
entrat en una dinàmica on si bé es re
coneix la fe, aquesta no es treballa de 
manera explícita i, encara menys, no 
hi ha una relació institucional amb la 
comunitat cristiana de la parròquia. 
Alhora, però, aquesta no ha fet el vot 
de confiança en l'opció educativa de 
l'escoltisme i no envia consiliaris o 
animadors de la fe per treballar colze 
amb colze amb els caps escoltes, la 
qual cosa sembla, en molts casos, 
quelcom inútil i una constant pèrdua 
de temps. S'ha sentit a dir moltes ve
gades: "per què comprometre 's amb 
els escoltes si no vénen a missa?» Al 
darrera d'aquesta pregunta-afirmació 
s'amaga la convicció que una institu
ció cristiana que no treballi explícita
ment la fe és una institució que ha per
dut la seva essència i s 'ha devaluat. 
Per això caldrà posar els esforços-mi
grats ara més que mai- en altres camps 
de la pastoral i de l'evangelització i 
deixar a l'escoltisme les engrunes. 
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4. Absència de projecte educatiu i 
mancança en el mètode escolta 

De fet hi ha diversos punts en els 
quals la pedagogia d'un moviment 
que té com opció, al costat de la fe, 
la de l'educació, crida al cel. El fet 
mateix que no hi hagi un marc de 
referència educatiu per a tot el treball 
de la fe resulta el més sorprenent. És 
més, en el mètode escolta del projec
te, on la planificació, la realització i la 
revisió del mateix constitueixen l'es
pinada de l'acció escolta, no figura 
en cap moment l'Evangeli; el con
trast, la constatació, la inspiració de 
l'acció en l'acció de Jesús i el seu 
propi mètode. 

Aquesta seria una pedra de toc, un 
punt clau que caldria resoldre, que 
toca molt a fons tot el problema de 
l'educació de la fe, des del moment en 
què no es té en compte en cap moment 
l'opció evangelitzadora integrada 
amb l'opció educativa. Cal fer-ne una 
revisió a fons que aporti a l'escoltisme 
el contrast necessari per al' acció que 
demana un projecte. 

Dit d'una altra manera: com sabem 
el que hem de fer? quin és el punt de 
referència? com contrastem la realitat 
i el món on vivim amb el què és neces
sari per tal d'aprofundir en l'acció i 
que aquesta acció sigui efectiva? Sen
se voler arribar encara a conclusions 
massa precipitades, demanem-nos per 
què el nostre moviment no fomenta la 
guerra i més aviat la pau? quines són 
les raons de fons? Si la resposta és: la 
ideologia, aleshores estem a punt de 
ser un moviment fonamentalista, que 

S4 ja té aquesta ideologia definida i de la 

qual no es pot sortir. Anem més enllà, 
on s'inspira la ideologia? És vàlida, 
encara? 

Com algú ja va dir al llarg del 
debat esmentat més amunt, nor
malment es treballen valors, es fa 
sempre i a cada moment. No es pot 
separar el ser persona i el ser educa
dor. Ara bé, la reflexió ha de portar 
a demanar-nos on es fonamenten 
aquests valors, per què es treballen? 
Encara més, si hom no s'atreveix a 
dir-ho és que això es fa d'una mane
ra vergonyant, perquè no s'ha ben 
assumit l'autèntica dimensió cristia
na del moviment. 

Avançant algun punt de proposta, 
a Minyons li cal un projecte educatiu 
global per tal que els agrupaments in
tegrin també la dimensió de la fe en el 
projecte educatiu que es formuli a 
cada moment. Cal revisar, també, el 
mètode proposat per integrar-hi de 
manera orgànica la visió de la fe: no es 
poden treballar en paraHelles opcions 
del país, l'educació i la fe sense que 
totes tres dimensions no es toquin, 
sense contacte entre elles. Calla inte
gració de la tercera opció en les altres 
dues, si és que realment es vol ser un 
moviment cristià. 

5. Vocació de transcendència 

Els valors de la fe poden tendir, 
en un conjunt de joves que s'orga
nitzen i s'autogestionen, a ser des
virtuats, trets del seu marc de refe
rència més enllà de la raó i de la 
física, per tal de fer-ne quelcom 
d'universalment aprovable. Sembla 



que la laïcització 8 a la qual se sotme
ten aquests valors sigui la condició per 
poder continuar amb l'opció fe; però 
potser el que s'està fent és desvirtuant 
aquests valors del moment en què 
se'ls transmuda, justament perquè 
deixen de tenir el punt de referència 
en Jesucrist. 

No obstant, una no prou rotunditat 
a l'hora d'afirmar aquest marc de re
ferència provoca també situacions de 
rebuig en una bona part de persones 
que desitjarien participar de la propos
ta escolta de Minyons. Això provoca 
que se cerquin solucions en altres 
camps, que es busqui una més gran 
definició cristiana en un altre movi
ment i que es deixi Minyons de banda 
acusat de ser descafeïnat, light. I això, 
en uns plantejaments pretesament to
lerants i oberts al diàleg, que resulten 
ésser, paradoxalment, tancats per a 
aquelles persones, coHectius i agru
paments més exigents en aquests as
pectes 9. Aquesta posició, d'altra ban
da ben comprensible, té també el seu 
paral'lel a l'altra banda de l'ideogra
ma total dels grups d'infants i de joves 
que no demanen o rebutgen més explí
citament tota afirmació de la fe. 

I una segona conseqüència d'aques
ta situació creada al si de Minyons és 
el fet que el desconeixement i la dis-

tància que s'estableix entre les perso
nes i el treball de la fe provoquen una 
mena d'amenaça latent, com si hi ha
gués quelcom a l'aire que s 'hagués 
d'acceptar i que no se sap massa què 
és; potser l'espasa de Dàmocles que 
pesa sobre els caps i de la qual no es 
pot escapar. 

Un silenci o un distanciament pro
voca més aviat oposició i refredament 
que no pas un interès o una set de re
ferent transcendent. Aquesta és una 
situació d'amenaça viscuda per molts 
caps en el si del moviment i que els fa 
adoptar situacions a voltes incom
prensibles si no és sota aquest punt de 
vista. Caldrà, doncs, solucionar la 
causa per resoldre l'efecte i no atacar 
l'efecte en ell mateix, la qual cosa no 
porta mai enlloc. 

Il. ELEMENTS DE JUDICI 

Seran de dos tipus, els uns fruit 
dels debats i discussions tinguts en les 
sessions de l'Aprofundiment; els al
tres, dels documents vigents de la pro
posta escolta de Minyons. 

Jutjar una situació de crispació i 
d'enfrontament larvat semblaria que 
ha de portar encara més a aguditzar la 
incomoditat i la dificultat de relació. 

8. Laïcització: terme que expressa la referència als valors cristians però sense dir-ho. Es 
tracta de prendre el contingut d'un valor i canviar-li la seva coHoració confessional que, 
per a algunes sensibilitats, limita el seu abast. No obstant, amb això el que s'aconse
gueix és una pèrdua de la substància del valor. 

9. Fou durant l' Aprofundiment que vaig tenir l'ocasió de conèixer dos caps, l'Eduard i la 
Montserrat, de l'agrupament del barri de Sant Antoni de Barcelona que, precisament 
per aquest nul posicionament i proposta de la fe a Minyons, refusaven d'éntrar~hi i 
integrar-s'hi. 55 



Cal veure que sempre que eS comen
ça el debat no és difícil que s'arribi a 
aquestes posicions d'intransigència i 
de voluntat de domini dels uns sobre 
els altres. Una situació que no és efí
mera ni casual sinó que produeix efec
tes tanalannants com que, per exemple, 
en tots els caps de setmana d' Apro
fundiment o de FO.CA no hi ha mai 
cap celebració de la fe; la qual cosa 
ens parla que, a més de tractar-se de 
prejudicis hi ha, a més, impossibilitats 
reals i bloqueigs mentals. No obstant, 
cal treure'n l'entrellat, a partir de les 
experiències descrites a l'apartat ante
rior per tal de cercar noves vies de so
lució. Aquest propòsit el portarem a 
terme també a partir dels testimoniat
ges de les persones que participaren 
en el debat presentat més amunt. 

1. L'opció fe no és una religió 

Aquesta seria una convicció subja
cent a la consciència dels caps escol
tes. L'espasa de DàmocJes que sembla 
penjar al buit sobre el moviment i so
bre tot el que es fa, potser és la imatge 
de la por al desconegut i que rere 
aquest desconegut s'amagui una ame
naça real, la d'haver de combregar 
amb rodes de molí, amb principis o 
postures amb les que no s'està d'acord 
ni de bon tros. 

Per tant, si es pot avançar d'algu
na manera en aquest camp no serà 
imposant tot un seguit de normes, de 
prohibicions i d'obligacions sinó par
tint de la base, de l'experiència de 
Déu, dels caps i de la vocació de trans
cendència que hem descrit més amunt. 
La set i la necessitat de punts de refe-

56 rència existeixen en tot grup i, més, en 

tot moviment que vulgui fer una tasca 
educativa coherent. Per això caldrà, 
en algun moment, afirmar aquests 
punts de referència, mentre no sigui la 
imposició d'un seguit de normes. Des 
d'aquest punt de referència que se li 
demana, l'opció fe no serà mai un 
codi de conducta sinó una manera de 
ser en la realitat, de relació amb el 
medi, amb els altres i amb Déu. 

Això significa que l'actitud bàsica 
que jau en la consciència escolta ha de 
ser la que l'opció de la fe ens marca 
per a l'educació que es pretén donar 
als agrupaments, als nens i nenes que 
se'ls confien: una opció per la pau, per 
la solidaritat, per la fraternitat univer
sal, per la confiança en les persones; 
i opció pel nostre país, el concret, 
aquell en el qual hom viu. La fe, ales
hores, deixa de ser quelcom d'abstrac
te, quelcom d'eteri i passa a ser un 
punt de referència, la fonamentació 
transhistòrica i metafísica de la pròpia 
manera de ser en la realitat. 

Transhistòrica, perquè perdura i 
connecta tots els moments de la histò
ria en els quals l'escoltisme actua i es 
fa present. Metafísica, perquè va més 
enllà del que podem veure i tocar, com 
la fe. La fe, però, estableix una relació 
íntima amb el que veiem, toquem i 
sentim; una relació d'entrelligament, 
d'interrelació i fonament. 

Ara bé, aquesta manera de veure la 
fe deixa un regust d'insatisfacció, per
què si bé aquest pensament sembla 
correcte a nivell de raonament, de 
seguida es veu que hi manca una 
dimensió que esdevé essencial: Déu, 
Jesucrist, l'Esperit Sant. Quin rol pot 



tenir la visió religiosa de l'existència 
en la proposta escolta de Minyons? 

Cal tenir present que en cap mo
ment de la documentació del movi
ment 10 no s'ha negat aquest aspecte, 
però la impossibilitat pràctica i la ine
xistència de plantejaments pastorals 
agosarats fan que sigui vist com una 
impossibilitat també teòrica i que els 
consiliaris i animadors de la fe acabin 
desertant de les seves posicions. Cal 
buscar, doncs, nous camins. 

Aleshores cal que ens fem la pre
gunta bàsica: què ens aporta el Crist 
a tot el que ja estem fent avui, aquí i 
ara? Podem viure i procedir sense 
ell? 

2. Hipòtesi: «el caldo de cultiu» 

Fem-nos abans una altra pregunta: 
quin estil de persona conrea actual
ment Minyons? És compatible amb 
l'opció fe que es proposa a Minyons? 
Per respondre a la pregunta, ja que 
deixem per més tard els documents, 
demanem-nos quin és el prototipus de 
persona que proposa el moviment. 

És d'un company d'Aprofundi
ment de qui extrec l'expressió que 
encapçala l'apartat. «L'escoltisme ha 
de Crear un caldo de cultiu d'on en 
surti una persona compromesa amb el 
país, que visqui la seva fe» i que això 
ho faci en la consciència educativa 

que li és pròpia. En efecte, qualsevol 
grup o entitat, pel fet mateix de ser-ho, 
d'agrupar persones i de posar-les en 
relació, va creant un caldo de cultiu, 
un ambient, posa uns ingredients a 
l'olla, els fa bullir i d'allí surt una 
substància que abans no existia. Ja no 
en podrem treure els ingredients sepa
rats i distints sinó que tot s'ha confós, 
el gust d'una cosa ha enriquit l'altra 
produint quelcom de nou, quelcom de 
nutritiu, quelcom que podrà donar 
vida a d'altres. D'aquest caldo descrit, 
podem prendre la imatge i demanar
nos quin és el caldo que es cou a l'es
coltisme i veure quin tipus de perso
nes en poden sortir. 

Si bé en parlàvem una mica més 
amunt, podrem dir que el nen o nena, 
noi o noia escolta i guia, serà una per
sona compromesa i respectuosa amb 
l'entorn natural, amb la societat i, ni 
que sigui institucionalment, amb l'Es
glésia, de la qual se sent com a respon
sable, però no des del seu interior. 

De tota manera, la vivència i l'es
tima de la fe cristiana no apareixen per 
enlloc, i sembla que aquest sigui un 
aspecte completament oblidat des de 
les més altes instàncies de l'escoltis
me. El fet, ja citat, de l'absència de 
celebracions, explica que donada la 
minsa vivència de la fe, el que menys 
es pot fer és celebrar-la, expressar-la 
en comunitat, d'on en surt una verita
ble incapacitat. 

10. En un segon moment d'aquest capítol farem una repassada a la documentació de Mi
nyons per tot el que fa referència a l'opció fe. Hem volgut donar prioritat, però, a les 
raons adduïdes pels mateixos caps en els debats i discussions sovintejats al si del mo~ 
viment, ja que aquests acaben tenint més pes i més transcendència de cara a l'esdeveni-
dor i vista Ja situació actual. 57 



Sempre es pot dir que «nosaltres 
fem celebracions de la Paraula contí
nuament», ja que en cada sortida, en 
cada activitat es treu un text més o 
menys bonic que inspira i il'lumina la 
nostra acció. No obstant, la nul'la re
ferència al Crist o l'absència general 
de textos evangèlics ens posa en dub
te el to cristià de l'acció. Es tracta de 
trobar el significat evangèlic d'una 
acció o d'una descoberta o, senzilla
ment, de dir bona nit; aleshores, si 
sempre anem a buscar altres textos i 
tenim un gran prejudici davant de 
Jesús i de l'evangeli, ens podem con
tinuar anomenant cristians? 

D'altres podran dir que és justa
ment aquest caldo de cultiu el que 
marca i educa una persona. Es coneix 
de lluny algú que ha passat per un 
moviment educatiu o algú que no hi 
ha passat, pel que fa als elements de 
compromís tant amb el medi, el país o 
l'Església. Ara bé, on estem en el seu 
nivell de fe, d'adhesió personal amb 
l'evangeli? Quina pot ser la proposta? 
Ens ho continuem demanant. 

Si bé és cert que hi ha d 'haver un 
caldo que ajudi al desenvolupament 
de la persona i que en aquest caldo 
trobarem ingredients, per dir-ho així, 
creients, no en farem res si no s'ex
plicita, si no es treballa directament 
l'evangeli, si no posem en contacte el 
nen i la nena, el noi i la noia amb el 
missatge últim i definitiu del Crist. I 
aquesta és una tasca específica dels 
consiliaris. Quan aquests no hi són, 
com és el cas en molts agrupaments, 
aleshores la tasca educadora desapa
reix, es fon en un mar de dubtes, d'in-

58 decisions, pors i covardies. 

No oblidem, però, la missió possi
ble, encara, que és la del testimoniat
ge. L'escoltisme continua necessitant, 
al si del moviment, el pes específic de 
tants i tants que, malgrat la indecisió 
generalitzada, no refusen la seva con
dició de batejats i corren a mostrar la 
seva esperança, a il· 1 uminar amb la 
seva acció i les seves actituds de pau i 
de fraternitat aquella unitat, el seu 
agrupament o el seu equip de caps. És 
en condicions de límit, de frontera 
amb la indiferència o la increença que 
és necessari apressar encara més el 
testimoniatge cristià. Fins i tot en 
aquestes condicions, ajuda l'escoltis
me a desenvolupar i fer créixer la vo
cació cristiana que han rebut tants 
nois i noies i que no vol ser amagada 
sinó viscuda i compartida? 

No fa pas massa l'autor d'aquestes 
pàgines va haver de sentir com la fe 
expressada pels infants és una fe inú
til, induïda pels pares i que, per tant, 
no serveix per a res. A l'Agrupament 
no hi havia d'haver absolutament nin
gú que professés la seva fe i que la 
cultivés d'una manera coherent. La 
pregunta per la qualitat del caldo, 
però, retorna. Tot plegat assenyala 
com a estar tocats a la línia de flota
ció pel que fa a la qualitat cristiana 
de Minyons. Sembla que si no s'ac
tua amb urgència el desastre arriba
rà forçosament. 

3. Què diu el senyor Minyons? 

Ara sí, arriba el moment per recór
rer els documents del moviment on es 
parla de l'opció fe i de les possibilitats 
de treball. Després de llegir-los i co
mentar-los, proposarem algunes vies 



de sortida. De la lectura i examen dels 
documents sí que podem avançar ja 
una conclusió important i és que si bé 
els plantejaments i la declaració d'in
tencions són prou explícites a Mi
nyons, per altra banda cal afirmar 
constantment el seu fonament justa
ment perquè no es veu gens clar, per
què és contestat repetidament i per
què, a la pràctica, no existeix una 
proposta clara a l'hora d'endegar 
qualsevol dinàmica a nivell d'estruc
tura de Moviment. Ja ho hem dit al 
principi, Minyons no té una matriu 
sòlida i segura per al desenvolupa
ment i creixement en la fe dels seus 
membres. Davant d'això, podem con
tinuar afirmant-lo com a moviment 
evangelitzador? Vegem-ho a través 
dels seus documents més representa
tius: el Llibre del cap i el Pla triennal. 

a. EL LLIBRE DEL CAP 

Tot cap, quan arriba a exercir 
aquesta funció, rep de part de l'Equip 
d'Agrupament (EA) el Llibre del 
cap ll. Aquest vol ser un manual bàsic 
per entendre què fa Minyons, què pre
tén i quin és el mètode que proposa als 
agrupaments integrats dins d'aquest 
moviment concret. Per això, í en 
l'oferta que es fa l'escoltisme, s 'hi 
preveu l'opció de la fe. Ja en les pri
meres pàgines d'aquest llibre es pre
senta aquest enfocament. Llegim-ho. 

«L'opció educativa de Minyons 
neix de la Constitució Mundial del 
Moviment Escolta que defineix molt 
clarament els principis sobre els quals 

es basa el moviment: 
»A deures envers Déu, 
»A deures envers els altres, 
»A deures envers un mateix, ente

sos sempre com a fidelitat, lleialtat i 
responsabilitat respecte de les pròpies 
conviccions. 

»Basant-se en aquests principis, 
Minyons pretén educar els nois i les 
noies perquè en ells pugui créixer 
l'home nou de què ens parla l'evange
li, el ciutadà capaç de transformar la 
societat en què viu per fer-la més jus
ta, e! ser humà capaç de respectar i de 
respectar-se» 12. 

En aquesta declaració de principis, 
ben al començament del Llibre del 
cap, queda ben clara l'opció educati
va i confessional del moviment on no 
tan sols hi ha quelcom que s'afegeix 
de més a més a Minyons, sinó que re
sulta ser constitutiu: la manera d' edu
car i la figura de referència per dur a 
terme aquesta educació es troba en 
Jesucrist, model d'home que funda 
també un model de societat. En cap 
cas, doncs, l'opció per la fe cristiana 
no és un accent per a Minyons sinó 
quelcom de constitutiu, la brúixola 
que assenyala al nord de l'educació. 
Si la perdem, potser després sí que 
estarem ben desorientats; igual que si 
perdéssim les altres dues opcions, la 
de l'educació i la de país. 

«Minyons es confessa moviment 
d'Església i es proposa de fer conèi
xer la figura de Jesucrist com a mode! 
d'home nou, als nois i a les noies de 
Catalunya. Aquest model d'escoltis-

11. Ei llibre del cap, Minyons, Barcelona, 1989. Des d'ara el citarem «LC». 
12. Cf. LC, p. 12. 59 
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me procura la creació d'un espai que 
permeti viure i aprofundir la fe a IOlS 
els membres del moviment» 13. 

Així, doncs, s'afirma la necessitat 
i l'essència de Minyons: la de pro· 
moure una matriu necessària per a tot 
creixement educatiu ben estructurat i 
equilibrat. En l'ambient creat del mo
viment no es pot deixar com a quel
com obvi la creació i manteniment 
d'aquesta matriu educativa; al contrari, 
en temps com els presents caldrà vetllar
Ia amb especial interès. Tot perquè les 
persones puguin créixer harmònica
ment, coneixent l'Evangeli, i amotllant
s'hi cada dia més en el seu caminar, a 
través dels seus projectes i accions. 

,<Aquesl model d'educació de què 
parlàvem prepara homes i dones per 
a ['acció, gent capaç d'analitzar les 
situacions, preparar estralègies, tenir 
recursos i, en definitiva, actuar. Ac
tuar per fer un servei a Déu, al país i 
al proïsme. Creiem que la preparació 
per a l'acció passa per potenciar les 
aptituds naturals dels nois i de les 
noies ( ... ), donar continguts (. . .), fo
mentar actituds. 

-> aptituds pròpies i dels 
altres 

Saber -> Descoberta -> país 
->Déu 
-> tècniques, recursos 

estratègies 
-> amb un mateix 

Voler -> Compromís -> amb els altres 
-> amb el país 
-> amb Déu 
-) als altres 

Fer -) Acció/servei -> al país 
_> a Déu» 14, 

13. LC, p. 12-13. 
14. LC, p. 13. 
15. LC, p. 15. 

Així, doncs, a l'interior del mèto
de i en la seva mateixa substància es 
troba la contínua referència a Déu. Si 
bé s'ha dit que l'escoltisme neix per 
una banda i que per una altra es troba 
la seva confessionalitat, cal dir que en 
l'oferta metodològica de Minyons es 
troba contínuament en els documents 
bàsics i fonamentals l'opció per l'edu
cació en la fe. 

D'altra banda caldria aquí esmen· 
tar que el mateix Baden Powell, quan 
va anar configurant el mètode que fa
ria forrolla arreu del món, ho va fer 
pensant en un escoltisme confessional 
i cristià. Si bé ell era anglicà de naixe
ment, el vessant cristià s 'hi veia com 
intrínsec, indefugible per a tot projec
te que es volgués, en el seu temps, se
riós. Som ara capaços de destriar-lo o 
de dir que és senzillament un afegitó 
sense malmetre la identitat mateixa de 
l'escoltisme? 

En efecte, serà constant la referèn
cia a Déu, en la creació, en la relació 
amb els altres i amb la natura així com 
tot plantejament educatiu que es vul
gui portar a terme. 

«La natura ens recorda la verita~ 
ble dimensió del ser humà: la seva 
petitesa respecte de l'obra del Crea
dor, la capacitat de construir, la de 
destruir» lS, 

El problema sorgirà quan això es 
voldrà posar en pràctica a través de 
propostes més concretes i d'enfocar el 



tema més de prop. Vegem-ho en el 
següent apartat del Llibre del cap que 
parla per si sol: 

<<L'opci6 'fe' 16 

(Plantejament). «Minyons contem
pla l'educació dels infants i el jovent 
des d'una perspectiva global que abasti 
totes les dimensions de l'home. Par
teix de la idea que el ser humà és un 
ser espiritual, capaç de tenir sentit de 
la transcendència. L'opció de fe del 
moviment vol desvetllar aquesta di
mensió i fer-la créixer. 

Minyons fa una proposta de fe 
adreçada a la llibertat personal dels 
destinataris, perquè entén que la lli
bertat és possible en la mesura que hi 
ha opció. Davant l'opinió tan estesa 
que «fer una proposta de fe és mar
car», cal dir que «no fer-la també és 
marca!"», amb la diferència que, en el 
primer cas, hi ha possibilitat d'escollir 
i en el segon, per desconeixement, no. 
La proposta de Minyons passa per 
Jesucrist i veu en ell l'home que vol
dríem ser i el Fill de Déu, alliberador 
i salvador. 

Expressa una gran fe en el ser 
humà, com a imatge de Déu, i entén 
que I 'home arriba a Déu a través de 
I 'home. Fa renúncia de la violència 
com a mitjà d'obtenció d'objectius i 
pretén construir la concòrdia i la pau 
amb la superació de l'egoisme perso
nal i col·lectiu. Minyons és un movi
ment obertament confessional, reco
negut per l'Església com a moviment 
educatiu. La història del nostre escol-

tisme està estretament lligada a la his
tòria de l'Església catalana». 

(El passat recent) "Amb aquesta 
Església catalana que intentava enrao
nar un llenguatge comprensible (co
mençant per expressar-!(e en català, la 
llengua de la comunitat), l'escoltisme 
prengué part en la tasca de renovació 
en el marc de les directrius del Con
cili Vaticà lI, i es féu partícip d'una 
Església dinàmica, amb perspectiva 
d'integració social i propera al poble. 
Ales unitats, l'escoltisme mirava de 
donar sentit a tota la cultura i les 
pràctiques religioses que la tradició 
i l'estructura sòcia-política havia 
convertit en fórmules i rutines. En 
l'actualitat les coses han canviat. La 
renovació de l'Església és en punt 
mort i les dissensions internes són 
evidents», 

Es tracta, doncs, de tot un progra
ma expressat des del llibre de capçale
ra de tot cap escolta, tota voluntat per 
afirmar-se i endinsar-se en la revolu
ció que significa que Jesucrist és el 
model de persona humana i que l'es
coltisme, com a moviment educatiu 
dins l'àmbit de l'Església, pren partit 
i s'autoafirma com a grup que es mou 
i es comprèn al seu interior. 

A l'interior de l'Església Minyons 
és com una veu crítica. Tot citant el 
bisbe de Girona, «es tracta d 1un mo
viment d'avançada i de frontera» per
què, efectivament, es mostra sempre 
crític amb les postures més conserva
dores i immobilistes i perquè se situa 

16. Cf. LC, p. 18-19. Els títols en cursiva i entre parèntesi no pertanyen al text. 61 
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en diàleg constant amb la cultura del 
moment i amb les inquietuds pregones 
de tot ésser humà. A partir d'aquÍ i de 
«les dissensions internes evidents}) i 
de l'estancament apuntat, és possible 
que Minyons s'hagi allunyat cada 
vegada més, potser perquè hom es re
fugiava en dir que «l'Església és con
servadora i no hi ha res a fer, l'escol
tisme ha de seguir el seu camí». No 
obstant, el repte segueix existint, si 
més no en el moment en què s'encara 
amb les dificultats posades pel món 
que ens envolta. Seguim. 

(El repte per a l'avui) «La superfi
cialitat, la banalitat, el consumisme i 
l'hedonisme són monedes d'ús cor
rent en el nostre món. Educar en la fe 
en aquestes condicions no és una tas
ca fàcil. A més, abans existia un co
neixement, buit en molts casos, de la 
cultura i la tradició religioses. Ara el 
buit cultural és total. A la majoria de 
les famílies i de les escoles no hi ha 
cap vivència, ni cap formació religio
sa. Ni tampoc rebuig. En la majoria 
dels casos, només indiferència». 

En efecte, els reptes continuen es
sent presents i sembla que més que 
mai hi hagi una pèrdua del nord, de 
l'orientació necessària per portar a ter
me una feina ben feta. L'Evangeli i la 
manera de treballar-lo en el si de l' es
coltisme n'hauria de ser la pedra de toc 
per tal de donar-li la solidesa deguda des 
d'uns enfocaments totalment oberts. 

(Objectius proposats) «Minyons 
manifesta una gran confiança en l'ho
me i es proposa, a través de la seva 
acció educativa, trencar la indiferèn
cia del nostre temps i educar els nois i 

les noies perquè siguin capaços d'atu
rar-se, reflexionar, mirar el seu interior 
i trobar en ells mateixos aquest sentit de 
transcendència inherent a la condició 
humana. Confia en l'actitud oberta 
dels caps que, com a joves en forma
ció, han d'estar lluny d'afirmar donar 
per superades situacions que no han 
estat mai iniciades». 

«D'obertura a obertura», podríem 
titular aquest apartat. És a dir, els caps 
se situen en una perspectiva oberta, de 
formació constant, de coneixement 
continu i d'aprenentatge seguit, la 
qual cosa fa d'ells unes persones que 
encara no han arribat a terme. Es trac
ta, doncs, com d'una cinquena branca, 
la dels caps, que encara es troben en 
procés de creixement. Vetllen per ells 
tant l'EA com els pares i també els 
nens i nenes. De fet no es podrà dir 
que l'Església és tancada si la posició 
dels caps i dels nens també ho és o bé 
si es viu un bloqueig sistemàtic pel 
que fa a la relació de l'Agrupament 
amb la parròquia o el consiliari de 
torn. Serà només en el marc i en la 
contínua referència als valors evangè
lics, que hom podrà avançar en la pro
posta d'objectius, el creixement per
sonal i la revisió constant de les 
pròpies actituds, també de les que més 
sovintegen al nostre agrupament. 

«(Minyons) aposta per una Esglé
sia oberta, ecumènica, que aculli els 
homes de bona fe i que creï el marc on 
celebrar i compartir les vivències. Cal 
preguntar-nos: 

què volem descobrír i conèixer 
de la nostra fe o de la nostra capacitat 
de tenir fe? 



- a què ens comprometem? 

- quina serà la nostra acció com a 
seguidors de Crist i membres de l'Es
glésia? 

És feina de cada branca, de cada 
agrupament, de cada unitat adequar 
aquestes grans preguntes a l'edat, a la 
realitat de cada un i transformar-les en 
objectius a incorporar en el projecte 
educatiu. I és feina del Moviment donar 
contingut a totes aquestes preguntes». 

Així, doncs, podem arribar a la 
conclusió que la metodologia escolta 
permet i fomenta el contacte del noi i 
noia, del nen i nena amb l'evangeli i 
l'estil de vida cristià segons l'Església 
que és en un país i en un poble con
cret. Les qüestions que es posen més 
amunt en guionets poden ser ben bé el 
començament per debatre una situació 
i trobar les vies de sortida per a situa
cions compromeses. Quin és el com
promís? Quins són els objectius de la 
unitat, de l'agrupament? Les possibi
litats són moltes. 

Les qüestions que sobrevenen i 
que queden en l'aire pel fet que hi hagi 
una pràctica molt baixa de treball de la 
fe són justament les que ens plantejà
vem al principi d'aquest article i que 
revisarem al final. Si la metodologia 
escolta afirma el que afirma, per què 
no hi ha un convenciment i una pràc
tica més clara de la fe cristiana en la 
quotidianitat dels agrupaments? Per 
què s'ha establert un oblit sistemàtic 

de l'opció fe en l'escoltisme amb el 
consegüent abandó per part dels con
siliaris? Preguntes, de moment, sense 
resposta directa. 

b. EL PlA TRIENNAL 1996-99 

«Som part d'una església, d'una 
església que avança, que té reptes 
com els que es deriven del darrer 
Concili Tarraconense. Tenim la ne
cessitat de conèixer i caminar dins 
d'aquesta església, per fer-la referèn
cia del model de Jesucrist. Som prou 
valents?» 17, 

La pregunta amb què acaba l'úni
ca afirmació feta en aquest pla trien
nal, l'actual, presenta el veritable pro
blema amb el qual s'acara l'escoltisme 
i Minyons més en particular. Es trac
ta, doncs, de Ser valents, de no tenir 
por, de fer propostes i d'avançar; de 
teixir un veritable projecte educatiu 
tant a Minyons com a cada agrupa
ment. Ara bé, mentre això no es tingui 
clar des del mateix moviment, serà 
molt difícil que alguna cosa es mogui 
d'una manera coherent, amb cara i 
ulls. 

D'altra banda, la pobresa amb la 
qual s'expressa l'actual pla triennal 
ens parla també de la pobresa de plan
tejaments oferta, sobretot a nivell de 
l'opció fe. Si bé la resposta podria tro
bar-se en l'anterior pla triennal, el dels 
anys 1993-96, cal dir que no s'hi tw
ba ni un sol mot que faci referència a 

17. Artesans i artesanes del propi creixement. Pla triennal 96-99, Minyons, Barcelona, 
1996,p.9. 63 



l'Església, la fe en Jesucrist, els con
siliaris o una manera d'aplicar l'estil i 
el mètode escolta al treball de les con
viccions arrelades en les persones. 
Ens estem quedant a la superfície? 

c. LA LLEI ESCOLTA 

"Vivim la nostra fe i respectem les 
conviccions dels altres» 18. 

Una inte!pretació que no seria ade
quada després de llegir i repassar tots 
els textos que precedeixen seria pen
sar que da nostra fe» és qualsevol 
cosa que a cadascú li vagi bé, que ca
dascú té la seva i que li ha de ser res
pectada, en el sentit que ningú no li 
pot posar en qüestió, no se li poden fer 
preguntes perquè es tracta d'alguna 
cosa particular, Última i incomunicable. 
Al contrari, el plantejament de l'opció 
fe és quelcom que és tot el contrari 
d'una vivència particular intransferi
ble als altres o al nostre entorn. 

Tal i com hem pogut llegir, l'escol
tisme dibuixa en el seu projecte un 
home obert al transcendent, amb una 
vivència positiva de la seva relació 
amb Déu, on Jesucrist se'ns presenta 
com a aquest model de persona com
pleta, que ha viscut i s'ha compromès 
amb el seu poble fins al final, essent 
coherent amb ell mateix, amb el que 
ell creia que havia de fer, i de tal ma
uera que ha arribat a donar la seva 
vida per allò que creia: que les per
sones han de ser lliures, perquè és 
així que han estat creades, i que s 'han 
d'alliberar de moltes esclavituds que 
se 'ls imposa. 

Així, «viure la nostra fe» és viure 
la fe cristiana en la mesura en què pu
guem, allí on som, de la manera que 
nosaltres la puguem viure millor, fent
la créixer dia rera dia perquè prengui 
el seu veritable lloc en l'existència de 
cadascú i sigui un veritable punt de 
referència. 

18. LC 109, on podem trobar el text complet de la Llei escolta emmarcat en l'apartat «el 
model d'home i de dona que proposa l'escoltisme». Citem, doncs, la totalitat del text 
que ens interessa i que és prou rotund: 

«La llei escolta ens dóna el perfil d'aquests homes i d'aquestes dones que estimen la 
veritat, les coses ben fetes i que estan disposats a servir Déu i el seu país: 

- ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom; 
- vivim Ja nostra fe i respectem les conviccions dels altres; 
- aprenem a ser útils i a fer servei; 
- som germans de tothom i treballem per la pau; 
- som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món; 
- defensem la nostra natura i protegim la vida; 
- aprenem a viure en equip í tot ho fem entre tots; 
- som decidits i afrontem les dificultats sense por; 

estimem el treball i volem fer bé les coses; 
- aprenem a estimar i a jugar net. 

Aquesta llei engloba tot l'esperit de l'escoltisme, marca les pautes d'actuació i diu cap 
on s'han d'adreçar els objectius educatius finals. Després, és feina de cada branca 
traduir aquests objectius en fites adequades a la psicologia, la maduració i la capacitat 

64 de cada edab,. LC 109. 



La segona part de l'afirmació, 
«respectem les conviccions dels al
tres", vol dir que els escoltes volen 
ser, per damunt de tot, tolerants, ac
ceptant i respectant que hi hagi altres 
persones, fora del moviment, que vul
guin viure d'una altra manera, perquè 
cal reconèixer que hi ha altres mane
res de viure la vida, que hi ha moltes 
maneres de viure-la amb sentit. Cal 
estar-hi oberts i disposats a fer-ne des
coberta. 

Ara bé, la fe i l'arrelament del mo
viment és un, Jesucrist, el model d 'ho
me i d'humanitat que es pren com a 
referència per a la descoberta, com
prom(s i acció. D'aquesta manera, es 
constitueix el patró sobre el qual es 
dibuixen els plans de futur. 

d. NOVES TEMPTATIVES 

Darrerament ha pogut veure la 
llum en l'univers escolta un opuscle 
amb la presentació de la categoria de 
l'utopia i de la seva germana, l'euto
pia 19. Inspirat en el llibre de J. Llopis, 
L'evangeli (re)humanitzador'". Aquell 
és un intent de laïcització 21 de les ca
tegories cristianes que es volen in
troduir d'una manera nova. És a dir, 
prenent els continguts del vocabulari 

que ha arribat amb la tradició, com per 
exemple «lloc sagrat», «utopia~>, «Pa~ 
raula de Déw>, «(totes les) religions", 
etc. per tal de renovar-lo i de cercar 
nous termes per als mateixos contin
guts. 

Davant de la temptativa d'una 
nova formulació de l'ideari escolta, 
aquesta vegada a l'empar de la filoso
fia etèria del new-age, on tot compta 
en la mesura que porta una bona re
percussió en la interioritat de la perso
na, però on no s'accepten punts de re
ferència absoluts que no siguin els de 
la pròpia individualitat exacerbada 
fins a l'individualisme, caldrà dir que 
un tal plantejament continua essent 
massa fluix, no operatiu, incapaç de 
fer avançar les persones per un camí 
de servei i de disponibilitat. Si es po
sés la Llei al costat de «El lloc bo" 
veuríem la seva incompatibilitat, jus
tament perquè l'una posa en relleu la 
disponibilitat de la persona envers el 
món, la societat i Déu; en canvi l'altre 
ho fa a la inversa, posant Déu, el món 
i la societat en funció de la persona. 

Aquest enfocament té també la 
seva faceta positiva, en la mesura que 
és una recerca de l'equilibri i el ben
estar personal que poden repercutir en 

19. E/lloc bo (col. Parlem-ne, 1), Minyons, Barcelona, 1996. Si la utopia és el «no~Iloc» 
d'una idea, l' «eutopia;; és el «lloc bo» on es desenvolupa la utopia. Conté, en la seva 
darrera pàgina, un llistat d'obres que reflecteixen molt bé el pensament tou de la post
modernitat. El també anomenat «pensament dèbil» constitueix un sistema de pensament 
antisistema, on tot val i on tot és bo si correspon al propi benestar i a l'equilibri inte
rior. La vigència i el valor de la comunitat desapareixen, diluint-se en un núvol d'inde
cisió inconsistent. 

20. J. Lt.oPls,L 'evangeli (re)humanitzador, (col. Cristianisme i Cultura, 7), Barcelona, Cru
ïlla, 1993. 

21. Cf. nota 8. 65 



una millor sintonia envers els altres. 
Ara bé, ens sembla que un planteja
ment d'aquest tipus només pot portar 
en si un tancament de la persona, jus
tament perquè el produeix la violència 
i l'agressivitat amb la que cadascú 
pren relació amb el món. La reacció 
serà la del més pur tancament i de ne
gació per al servei dels altres, ja que 
són vistos com els enemics que han 
obligat la persona a tancar-se en la 
seva campana de vidre. En tot cas, 
només s'acceptaran aquelles persones 
amb les quals hom creu que es pot for
mar el capoll afectiu, el cocoon de 
benestar, la qual cosa és l'única a la 
qual hom pot aspirar. La resta és pura 
il·¡usió. Podem afirmar que l'ambient 
viscut pels nostres caps, avui en dia, 
reflecteix més aquesta filosofia del 
petit grup com a finalitat que no pas 
com a mitjà del propi creixement per
sonal. Caldrà posar-lo en crisi. 

En efecte, la crítica es desenvolu
pa per ella mateixa: com podem com
prendre la donació de Crist als homes 
de tota raça i cultura, de tota llengua i 
nació davant d'un plantejament tan
cat? Davant de l'única recerca pel 
propi benestar? Crist no va cercar-lo 
sinó el dels altres, passant pel món 
fent el bé. L'escoltisme, en la seva 
proposta fonamentadora de valors i 
d'accions arrelades en l'evangeli, ha 
d'acabar rebutjant tals plantejaments 
tancats si no és que vol canviar fins i 
tot la seva essència. 

Més amunt titulàvem una apartat 
«d'obertura a obertura». Del moment 

en què es demana una relació oberta 
amb una Església oberta, amb una 
manera oberta d'entendre l'evangeli, 
els caps i els plantejaments de l'escol
tisme també han de ser oberts i dialo
gants. Només el tancament en les prò
pies conviccions poden dur aquests 
caps a ofegar-se en el seu petit capoll 
afectiu. Ve d'aquí també l'acusació 
que els escoltes reben contínuament 
de ser una secta? 

A partir d'ara s'imposa revisitar 
l'evangeli per tal de veure en què cal 
revisar l'actual projecte escolta. Res
pon a la fonamentació ideològica fun
dadora o bé s 'ha desviat, ha anat per 
altres camins? En tot procés educatiu 
caldrà sempre retornar a les fonts, sa
ber d'on venim i saber on anem. És 
l'hora d'arribar a unes conclusions 
perquè, com diu el poeta, «Qui perd 
els orígens perd la identitat" 22. 

III. CONCLUSIONS 

Si bé ja hem anat avançant punts 
d'arribada tot al llarg del treball, el 
nostre mètode camuflat del veure-jut
jar-actuar ens porta ara a compilar-los 
per tal que, a partir d'aquí, es puguin 
establir propostes en ferm del treball 
de la fe als agrupaments. Vegem-les, 
doncs. 

1. La fe preocupa i se n 'ha de par
lar, passant a l'acció: fent propostes. 

2. Un agrupament, un consiliari. 
Només en l'acompanyament confiat i 

66 22. D'un poema d'Ausiàs March, cantat per Raimon. 



proper es pot créixer en la fe de Jesu
crist i tenir experiència d'Església. 

3. Aposta certa pels moviments 
educatius i evangelitzadors, des de les 
instàncies de responsabilitat de la nos
tra Església catalana: des de la Confe
rència Episcopal, el SIJ i cadascun 
dels bisbats. Cal aportar-hi els recur
sos necessaris. 

4. Imperiosa necessitat de projec
te educatiu on l'opció fe sigui present 
i integrada amb les altres opcions i 
tendències de l'escoltisme actual. 

5. Recerca de les respostes de fe 
davant les preguntes posades per la 
vivència transcendència i de Déu, tant 
dels caps com dels nens i nenes. 

6. Treball de conjunt dels consi
liaris tant de la demarcació com de 
Minyons. No es pot funcionar sol, i 
per això cal i són necessaris tant els 
plantejaments globals des de Minyons 
que ajudin a tirar línies d'acció, com 
la coordinació d'esforços entre els 
consiliaris i animadors de la fe que es 
troben en una mateixa demarcació. 

7. Renovació de la ideologia de 
Minyons, ja que ens sembla urgent la 
posada al dia de la documentació actual 
del moviment on només es parla de la 
fe com a quelcom d'eteri, sense arre
lament a la realitat i reduint-lo a una 
entelèquia que l'únic que fa és produir 
nerviosisme estèril i malestar entre els 
caps i en el moviment en general. 

Només prenent mesures farem 
que, en un futur, l'opció fe no estigui 
al calaix de l'oblit. 

IV. VIES DE SORTIDA 

Sembla necessari presentar una 
sol ució a la situació d'atzucac a la 
qual hem vist que es troba Minyons. 
Com en tot, caldrà moure sempre al
guna peça per tal de destravar l' entre
llat, caldrà estirar per un cap per tal 
que surti el fil ben descabdellat. No
més aleshores serem capaços de fer 
una proposta prou coherent del treball 
en la fe als agrupaments escoltes de 
Minyons, per tal d'il'luminar amb l'E
vangeli l'acció i el treball que s'està 
duent a terme. 

1. I això, com esfa? 

Doncs, a la manera dels escoltes. 
Per això cal que integrem tots aquests 
propòsits i pensaments en el mètode. 
Per dir-ho d'una altra manera, l'escol
tisme no seria enter si no integrés la 
visió evangèlica en algun moment del 
desenvolupament de la descoberta
compromís-acció-celebració fetes. 
Cal un lloc específic per a la visió 
creient de la persona. Una tasca que 
els equips de caps portaran a terme 
amb l'ajuda i la coHaboració del con
siliari de l'Agrupament; ja sigui per 
aprofundir en allò que s'està fent, per 
centrar-ho o per trobar nous camps 
d'acció. 

Què ens diu l'Evangeli sobre una 
situació? Com responem als interro
gants que ens presenta la societat, 
l'educació social que ens ve donada 
per la televisió, per una manera de fer 
general que ho valora tot menys allò 
de més important: l'amor i l'estimació 
entre les persones. Cada vegada que 
es fa passar el tenir per damunt del ser, 67 



estem traint la veritable natura de la 
persona humana, allò que de veritat és 
en ella mateixa. 

Per això, la tasca portada a terme a 
l'Agrupament ha de ser la de poten
ciar totes les capacitats dels nens i ne
nes, dels joves, dels caps i, també, dels 
dirigents, de tal manera que tots crei
xin armònicament en les seves dimen
sions bàsiques: individual, social, eco
nòmica, laboral, espiritual, etc. 

El nostre treball, la nostra activitat, 
ens ha de portar a descobrir el nen, a 
veure quines són les seves potenciali
tats, a promoure que les pugui desen
volupar el màxim possible, a fer-lo 
créixer, acompanyant-lo en aquest 
aprenentatge perquè sigui, de fet, ell 
mateix qui «remi la seva canoa». Ell 
ho pot fer i els caps i responsables te
nen el deure d'ensenyar-li a agafar els 
rems, de remar amb ell, d'animar-lo 
quan les forces escassegen, de valo
rar-li l'esforç, d'estimular-lo quan 
aquestes capacitats es troben més 
amagades i d'alegrar-se amb ell quan 
arriba a un final d'etapa, a una meta 
important que, ben segur, ha de recor
dar per tota la seva vida. 

L'Evangeli ha d'ajudar els caps a 
trobar i ajudar a créixer en els nens les 
dimensions fonamentals de la seva 
vida, dimensions que també són ne
cessitades d'educació. Perquè l'evan
geli és un manual d'educació i ens cal 
descobrir-lo. 

La tasca dels educadors en un mo
viment cristià serà en tot moment ani
mada i alimentada per Jesús vivent, 

68 perquè, si la seva vida va ser tan ab~o-

luta, si de veritat va arribar a respon
dre als interrogants més profunds de 
la persona, és així que Déu només 
podia fer que ressuscitar-lo, és a dir, 
aprovar-lo, recuperar-lo. Si ell va pa
tir per nosaltres, Déu l'ha retornat vi
vent als homes, de tal manera vence
dor dels poders malèfics que dominen 
el nostre món, que els homes poden 
demanar-li que els salvi de caure en la 
dinàmica tan poderosa que estableix 
la societat i que pot arribar a deshu
manitzar qualsevol. 

En aquest context, l'Eucaristia i 
també les celebracions de pregària 
ajuden a caminar en aquest sentit, po
sen en contacte amb la dimensió trans
cendent, l'expressen per les mateixes 
paraules de caps i educadors i, així, es 
pot donar gràcies per la vida i l'acció 
que té una transcendència, una per
llongació més enllà del que hom pot 
arribar a veure. 

2. Mitjans de què disposem 

Fem una proposició de mitjans per 
dur a terme els objectius de creixe
ment en la fe. Tal i com hem expressat 
en l'apartat anterior, perquè ajudin a 
un desenvolupament harmònic de les 
disposicions personals de cadascú, 
perquè cada noi i cada noia, cada nen 
i cada nena pugui «remar amb la seva 
pròpia canoa». 

a. Per a les unitats 

- en la programació del trimestre, 
quan hom es proposa d'assolir uns 
objectius, caldrà veure com s'hi 
integra la visió evangèlica (extreure 
el lema d'una frase de Jesús, estu-



dis de l'evangeli, representacions, 
contrast amb un fet de vida, cam
pament, etc.); 

- en motiu d'una sortida, hi hauria 
d'haver un moment de pregària, lloc 
de llegir un text que ajudi a pensar i a 
enfocar també els objectius d'aquella 
sortida o del moment que s'està vivint 
en grup. Si es prepara un bon dia o 
una bona nit, i és diumenge, caldria, 
de la manera que sigui, fer present 
Jesús enmig de la unitat i de l' Agru
pament; 

- a campaments, l'Eucaristia hi ha 
de ser present, un cop preparada prè
viament tant per nens com per caps. 
D'igual manera, això no s'improvisa, 
cal que durant l'any hi hagi hagut 
aquesta pràctica i un cert costum, hà
bit de celebració, que obri i ajudi a 
celebrar al nivell del grup i de les per
sones particulars. 

b. En l'agrupament 

- Els objectius de curs han d'estar 
iHuminats i/o inspirats en algun pas
satge del Nou Testament, per centrar 
l'atenció; 

- les trobades de caps han de tenir 
també algun moment de posada en 
comú, de reflexió, debat( de debò) i de 
pregària conjunta; 

- especialment els consells d' agru
pament (CA) també han de tenir un 
moment de concentració entorn de la 
figura de Jesús i de debat enfront del 
seu pensament i acció amb els pensa
ments i accions dels caps; 

- el consiliari ha d'estar a punt per 
respondre a les sol'licituds que li facin 
els caps a l 'hora d'enfocar els objectius 
de la fe en l'agrupament o en la unitat; 

- EA, és recomanable llegir un 
text del Nou Testament cada dues re
unions per tal que vagi calant en les 
actituds comunes. 

Serà només tenint uns objectius, 
una metodologia clara i un calendari a 
seguir que serà possible de treballar 
continguts i vivències en l'experiència 
quotidiana dels escoltes de Minyons. 
Per acabar la nostra reflexió posem 
damunt la taula la pregunta extreta del 
Pla triennal actual: «serem prou va
lents per portar-ho a la pràctica?». 
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Pau VI en el meu record 

RAMON TORRELLA, arquebisbe emèrit de Tarragona. 

Pau VI en el meu record 

L'any 1973 Vaig visitar sis països 
de l'Amèrica Llatina. Pocs dies abans 
del viatge vaig tenir una audiència amb 
Pau VI. Li vaig explicar el programa 
de les meves visites. Quan vaig acabar 
em va dir: "Li puc fer algun comenta
ri? Miri, en aquest viatge no esperi 
grans rebudes a la seva arribada ni en 
les seves visites. Els temps han can
viat molt». I va afegir: "Li puc dir 
quelcom més? Sigui molt realista. Ob
servi la situació de cada país i dema
ni allò que realment en pot esperar». 

El 20 de desembre de 1975 es va 
fer públic el meu nomenament de vi
cepresident del Secretariat per a la Uni
tat dels Cristians. En acabar la meva 
primera audiència amb el Papa, després 
de comentar el meu nou treball, va dir
me: "Posi en aquesta nova responsabi
litat molta humilitat i molt d'amor». 

El maig de 1975, com a representant 
de l'Església de Roma, vaig anar a Mos
cou amb motiu de celebrar-se el sei
xantè aniversari del Patriarcat ortodox. 

A propòsit d'aquest viatge vaig tenir 
audiència amb Pau VI el 3 de juliol se
güent. El Papa em va fer moltes pregun-

tes sobre la salut del patriarca Pimen, 
sobre el paper del metropolità Niko
dim i del metropolità Juvenaly, si tenien 
una distribució del treball a l'estil de 
Mons. Benelli i de Mons. Casaroli ... 

Acabada la conversa, es va aixecar 
i em va dir amb molt d'èmfasi: "Què 
li pot oferir un Papa vell?» M'oferí 
una safata amb rosaris i amb medalles 
del seu pontificat i em digué: <<Agafi 
vostè mateix». Vaig dir-li: «Si em toca 
a mi escollir, n'agafaré molts». Ales
hores digué: «Diguem set». 

Aquesta va ser la meva última au
diència amb ell, que va durar una hora 
i cinc minuts. El dia 6 d'agost, dia de la 
Transfiguració, moria a Castelgandol
fa, exactament catorze anys després 
de la seva primera encíclica Eccle
siam suam. 

Un autor anglès parla d'ell com del 
primer papa dels temps moderns. No 
van faltar, de part seva, gestos profè
tics a favor de l'ecumenisme i de la 
pau mundial. 

Com ha dit el cardenal Casaroli, 
"Pau. VI, el teu monument ja el tens i 
ningú no el podrà destruir: en la me
mòria de l'Església i del món!». 71 
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Els Quaderns de Riells de Montseny. 
Evocació de Mn. Pere Ribot 
JAUME REIXACH, prevere. Girona. 

Abans no s'acabés el mes de ge
ner havia d'enllestir un parell d'arti
cles sobre Mn. Pere. Un per a Qua
derns de Pastoral i l'altre per a l'amic 
Vidal, que el publicarà a la revista lo
cal. Però la veritat és que em feia man
dra posar-m'hi. Em trobo més a gust 
redactant aquestes notes --d'ús privat, 
gairebé- que no pas confegint articles, 
que em sembla una feina més conven
cional. 

Per cert, la revista Quaderns con
tinua arribant a la rectoria a nom de 
Mn. Pere. Es veu que no l 'han donat 
de baixa, tot i que l'article que em de
manen és in memoriam. Però no són 
els únics. Arriba més correspondència 
a nom de Mn. Pere. Això, sumat al fet 
que les coses personals de Mn .. Pere 
(mobles, llibres, papers, fotografies ... ) 
continuen al mateix lloc que ell les va 
deixar, em produeix una sensació es
tranya, com si Mn. Pere s'hagués ab
sentat només per uns dies i pogués 
aparèixer en qualsevol moment. 

La mort de debò no deu ser la mort 
física sioó l'oblit. 

Mn. Pere era d'aquelles persones 
de les quals es diu que tenen àngel. 
Un no sé què d'angelical. Bondat i 
somriure, però sobretot bondat. l bé, 
Mn. Pere és fora però el seu àngel s'ha 

quedat aquí, a Riells. S'encarrega de 
mantenir viva la llar de la rectoria, al
trament no s'explica que, malgrat el 
fred de I 'hivern, que aquí al Montseny 
és més esmolat que en altres llocs, 
conservi tanta escalfor. 

Els germans de Mn. Pere -dues 
germanes i un germà- hauran de deci
dir què en volen fer de les seves perti
nences. De moment, ningú no ha tocat 
res. Tot continua igual que quan ell hi 
era. El canvi més sensible, en tot cas, 
es produeix els diumenges. La porta 
de la rectoria, que abans sempre era 
oberta, ara és tancada. l la porta del 
cementiri, que abans era tancada, ara 
és oberta. 

Tornaré pols i cendra 
però sempre viure 
fent-vos costat! 

A mesura que passen els dies, Mn. 
Pere -pols i cendra- se'm fa més i més 
present. En lloc de desdibuixar-se en 
el record, va agafant relleu. Em resul
ta més real que moltes persones que 
conec i que només veig de tard en 
tard. A ell el veig cada dia. El veig en 
les persones que me'n parlen. No hi 
ha diumenge que algú no em digui que 
el va conèixer. «A nosaltres ens va 
casar». O bé: "Va batejar la nostra 
filla». O bé: "Vaig ser el seu escolà». 



Em pregunto -meravellat- quanta 
gent va conèixer Mn. Pere; quantes 
parelles va casar; quants infants va 
batejar; quants escolans va tenir ... 

També em pregunto si seré capaç 
de continuar la seva obra. Però tot se
guit m'adono que aquesta pregunta no 
té massa sentit. Mn. Pere no ha estat 
un fundador. No ha deixat darrere seu 
una obra sinó un estil de vida, una 
manera de pensar i de ser. Un exemple 
a imitar, un camí a seguir. Això em 
tranquiHitza. 

En canvi, sí que ha deixat darrere 
seu -i demano perdó pel joc de parau
les- una pila d'obres, és a dir, de lli
bres. Una muntanya de llibres poètics. 
Quants exactament? Costarà una mica 
fer-ne l'inventari. Hi ha molta poesia 
repetida. La raó -em sembla a mi- és 
que els seus poemes són, abans de tot, 
pregàries, variacions sobre un mateix 
tema: la fe. Fe en Déu, en els homes, 
en l'Església ... 

Fer la tria dels millors poemes de 
Mn. Pere és tan difícil com triar les 
cireres d'un cistell. N'estires una i 
te'n segueixen cinc. 

Un capellà veí m'insisteix que 
hauria d'escriure la biografia de Mn. 
Pere. «Seria interessant que ho fes
sis», em diu. Potser sí, però què podria 
dir jo que no s'hagi dit abans? 

Davant la pàgina en blanc, el pro
blema -va dir Josep Pla- no és només 
una qüestió de forma. El problema, 
tant COm la manera de dir les coses, és 
tenir alguna cosa a dir. 

Ara com ara, tinc més ganes de 
saber que de dir. Més ganes d'apren
dre que no pas d'explicar. 

Quan es mor una persona impor
tant (i entenc que una persona virtuo
sa és sempre una persona important), 
per regla general ens precipitem a fer
ne el panegíric. Res no és més fàcil. 
Però també és perillós que aquests 
panegírics exaltats en lloc d'apropar
nos a la persona ens allunyin d'ella. 
La situem tan amunt que ens sentim 
excusats d'imitar-la. Per tant, compte 
amb els panegiristes: sol sortir-los el 
tret per la culata. 

També cal anar en compte amb les 
versions deformades dels fets, tan fre
qüents en la vida dels personatges sin
gulars. Per exemple, arran de la mort 
de Mn. Pere, he llegit diverses vega
des que va ser enviat a Riells castigat 
o exiliat ... Una versió que casa molt bé 
amb el nacionalisme sense fissures de 
Mn. Pere, però que no s'adiu amb la 
realitat històrica. Segons testimonis de 
primera mà, el Dr. Modrego, arquebisbe 
de Barcelona, no estava gens convençut 
que calgués proveir la parròquia de Sant 
Martí de Riells amb un rector propi. 
Qui hi voldrà anar? -es preguntava-o 
1,mmateix, una família que residia a 
Riells, molt propera al Dr. Modrego, 
va demanar-li amb insistència que hi 
enviés algú. Sembla ser que la resposta 
del Dr. Modrego va ser aquesta: «TInc 
un capellà especia~ un capellà poeta, 
que potser hi voldrà anar. És possible 
que, fins i tot, una parròquia com 
Riells del Moniseny li faci gràcia». 

Ho va encertar de ple. No sé què 
devia pensar Mn. Pere la primera ve- 73 
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gada que va arribar a Riells com a rec
tor, però una cosa és certa: no hi va 
anar forçat. M'inclino a pensar que va 
ser un amor a primera vista. Un amor 
que va durar tota la vida. 

Avui, últim diumenge de gener, he 
dinat amb la família de can Tordera. 
Estic profundament agraït per aques
ta invitació que m 'ha permès gaudir 
d'una experiència molt interessant. 
Abans de dinar, hem anat a les saleres 
de can Tordera, un turonet davant per 
davant del mas, amb una vista excel
lent. D'una sola mirada s'abasta la 
vall onpasturen -escric pasturen per
què semblen un ramat d'ovelles dis
perses- una bona part de les masies de 
Riells. Sé que Mn. Pere les visitava 
totes a peu i amb molta freqüència. 
M'ha estat fàcil imaginar-me'l tres
cant per aquests paratges tan bonics, 
entrant a les masies i sortint-ne des
prés de fer-hi petar la xerrada ... És així 
com es va fer seva la parròquia, com 
un autèntic rector rural, una vocació 
que va viure amb la mateixa intensitat 
amb què va viure l'altra vocació de 
poeta. 

Cal observar que el nom d'aquest 
turanet -les saleres- s'explica per un 
costum que s'ha perdut. Els pastors 
solien posar grapadets de sal sobre les 
pedres per tal que les ovelles, després 
de menjar-se la, sal, tinguessin més 
gana. La sal dóna set. I la necessitat 
d'apaivagar la set impe¡'¡ia les ovelles 
a menjar tota mena d'herbes. Una pa
radoxa molt bonica perquè en les her
bes hi ha aigua. Despertar la set pot 
augmentar la gana i aconseguir, de 
passada, que les ovelles no fossin 
primmirades a l'hora de menjar ... Una 

sàvia estratègia pastoral... i mai més 
ben dit! 

Quan la gent arriba a Riells de 
Montseny acostuma a fer aquest co
mentari: «No és gens estrany que Mn. 
Pere fos poeta ... amb un paisatge com 
aquest és fàcil sentir-se poeta ... ». És 
veritat, però només en part. AI pròleg 
d'un dels llibres primerencs de Mn. 
Pere, La pedra en la veu, s 'hi pot 
11 egir el següent: «El paisatge que 
em ve de fora i que sobta i mou la 
meva retina no és l'element essen
cial de la meva activitat lírica. M'en
tra pels sentits, però resta fora, ado
rable, en constant renovellament, 
cenyeix i dóna flaire al meu cos, però 
no em dóna el seu alè, el seu pol' Ien 
com a força creadora. Tot el meu fer 
es desplega en el fenomen sorprenent 
del paisatge interior, en els termes 
graduals de la gràcia, com torrents 
d'aigua, a la recerca de Déu a l'es
pluga, en les entranyes de la munta
nya interior». I afegeix: «El meu cant 
s'inspira en un enigma» (salm 48,5). 

Després de llegir aquestes parau
les, no puc sinó somriure quan algú 
em diu que «amb un paisatge com 
aquest -el del Montseny- és fàcil sen
tir-se poeta» ... Qui no se n'ha sentit, 
de poeta, al Montseny? Però una altra 
cosa és escriure els poemes. 

Continua Mn. Pere: «Fill del Ma
resme, tinc presos en els ulls el iode i 
la salabror de la mar. Sóc un mo¡'¡usc 
del Mediterrani. Més tard, se m'obrí 
un nou espectacle: la meva humanitat 
ardent entre muntanyes verges i amb 
una gleva de silenci de petita val/, 
secreta remor d'aigües en un clos 



interior. Entre dos paisatges i dues 
aigües»-. 

Penso que el meu repte personal és 
anar descobrint poc a poc la muntanya 
interior de Mn. Pere, on els silencis 
pesen tant com les paraules. Una 
muntanya interior on ressonen els 
salms, la Bíblia sencera, els pares de 
l'Església, el dogma ... En una pa
raula: la muntanya de la fe. 

A mesura que m'endinso en 
aquesta muntanya interior de Mn. 

Pere em semblen del tot bizantines 
aquelles qüestions que agraden tant 
els crítics literaris i els exegetes de 
la poesia: era Mn. Pere més capellà 
que poeta?, més poeta que capellà? 
J o no en tinc cap dubte (i crec que 
ell tampoc no en va tenir cap): Mn. 
Pere era sobretot capellà. La seva 
poesia es nodreix de la mateixa 
realitat mística, del mateix miste
ri religiós que nodreix la vida del 
capellà. El seu paisatge interior era 
una muntanya més alta que el ma
teix Montseny. 
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El cardenal Narcís Jubany i Arnau, 
entre el record i el mestratge 

JOSEP M. ARAGONÈS, rector de Torrelavit, canonge de Barcelona. 

A un any de la seva mort 

L'endemà de Nadal, en la seva re
sidència de la Pia Unió de germans 
missioners dels malalts pobres sota la 
invocació de Sant Camil i de la Santa 
Creu, al barri del Guinardó, finà el 
cardenal Narcís Jubany i Amau. Du
rant divuit anys exercí el ministeri 
episcopal com a arquebisbe de Bar
celona, la diòcesi on s'havia format i 
on havia treballat pastoralment en di
ferents càrrecs i responsabilitats. AJ 
moment de la seva mort tenia vuitan
ta-tres anys, i en feia sis que en quali
tat d'arquebisbe emèrit vivia en un 
retir actiu, tal com a ell li agradava de 
dir i practicar. Portava un any llarg de 
salut molt delicada, que va derivar en 
una malaltia greu que de mica en mica 
s'anà agreujant fins que el va portar a 
la mort, esdevinguda casualment -jo 
diria significativament providencial
quan el poble cristià es disposava a 
celebrar la festa del protomàrtir sant 
Esteve, un dels set primers diaques de 
l'Església. 

Les exèquies foren celebrades a la 
catedral barcelonina. Una ingent mul
titud abarrotà el temple i les mostres 
de dol i de reconeixement amorós en
vers el pastor difunt foren moltes a 
través de la corrua de fidels de totes 
les condicions que desfilaren davant 
del fèretre -unes 25.000 persones- i 

dels qui van pregar -laics, preveres i 
bisbes- en la celebració litúrgica en 
sufragi del seu plorat cardenal, a qui 
les aproximadament tres mil persones 
assistents a l'acte dedicaren una càli
da i espontània ovació popular com a 
emotiu homenatge d'un poble que, 
trencant el protocol, demostrava com 
sentia que era seu el pastor de tots. Les 
despulles del cardenal van ser diposi
tades provisionalment en un dels nín
xols que hi ha en la cripta del cor de la 
catedral, en espera del temps regla
mentari perquè puguin ser trasllada
des al lloc definitiu, escollit pel mateix 
cardenal Jubany, en la capella de la 
Mare de Déu de l'AJegria. 

La premsa d'aquells dies posà en 
relleu la vàlua del cardenal i la impor
tància del seu capteniment i de la seva 
obra. «Narcís Jubany, un arquebisbe 
pacificador ... Mor el cardenal Narcís 
Jubany, renovador de l'Església cata
lana ... A Barcelona va saber-hi dur a 
terme els principis d'autonomia, neu
tralitat i independència que ell preco
nitzava per a l'Església ... Una inten
sa vida dedicada a l'acció pastoraL 
Jubany va ser el cardenal que va por
tar a Catalunya els aires de llibertat 
que van sorgir del Concili Vaticà IL. 
Una vida a l'entorn del Concili Vati
cà IL. La societat catalana valora el 
paper dialogant del cardenal durant 
la tensa transició democràtica ... Fou 



una de les personalitats més destaca
des de Catalunya en les darreres dè
cades, especialment durant els darrers 
anys del franquisme i en la transició, 
amb gran influència, junt amb el car
denal Tarancón ... El cardenal Narcís 
Jubany va ser audaç i reformista en 
una Catalunya somoguda pels canvis 
socials i polítics ... Va ser un dels pri
mers bisbes espanyols que va sintonit
zar amb els corrents teològics i ecle
sials centreeuropeus, sobretot en el 
tema de la coz.zegialitat episcopal ... » 

A manera de currículum 

Tallat en el greny de Santa Coloma 
de Farners, en la comarca de la Selva, 
el qui havia de ser el cardenal Narcís 
Jubany i Amau, el 12 d'agost de 1913, 
va néixer en el si d'una família humil 
de treballadors honrats i profunda
ment religiosos, la qual cosa li donà 
aquell to de senzillesa i austeritat, de 
laboriositat, bonhomia i pietat, doblat 
de la murrieria i el bon humor de la 
gent del camp, que no l'abandonaria 
mai. El seu pare, Francesc Jubany i 
Planes, treballava el suro, era taper, i 
la seva mare, Dolors Arnau i Amet
ller, la senyora Lola, era planxadora. 
En aquella llar, a més d'un fort espe
rii cristià, es respirava també un cert 
aire d'art i cultura. Del seu pare, que 
tocava el flabiol en una cobla i el vio
lí, va heretar la sensibilitat artística i 
l'afició a la música. 

El 1925 -tenia llavors dotze anys
ingressava al seminari conciliar de 
Barcelona, on seguiria estudis ecle
siàstics fins a l'ensulsiada del 1936. 
AI seminari de Barcelona es posà de 

manifest la seva forta inteHigència. 
Fugint de la persecució religiosa, anà 
a raure a la Universitat de Comillas, 
on acabats els estudis eclesiàstics fou 
ordenat prevere el 30 de juliol de 1939 
amb cinc companys més, seminaristes 
tots de Barcelona. El record d'aquella 
diada no s'esborrarà mai de la seva 
memòria. Cinquanta anys després es
crivia: ,<Ara fa cinquanta anys, sis se
minaristes de Barcelona vam rebre 
l'ordenació sacerdotal ... El nostre 
camí -el del seguiment de la vocació
havia estat llarg i dificultós. Cadas
cun de nosaltres era protagonista de 
la seva pròpia història, sobretot de les 
hores tenebroses de la Guerra Civil ... 
Aquell matí de juliol una pau immen
sa emplenà la nostra ànima. Vam en
tendre que valia la pena ser sacer
dots». El 15 d'agost d'aquell mateix 
any cantà missa a l'església parro
quial de Santa Coloma de Farners. 
Tenia vint-i-sis anys. 

El jove sacerdot encetà el seu mi
nisteri a la parròquia de Santa Maria 
de Piera, com a vicari, durant uns me
sos. Retornat a Comillas, accedeix al 
grau de doctor en dret canònic per 
aquella Universitat Pontifícia. A Roma, 
en la Universitat Gregoriana, obté el 
grau de doctor en teologia, el 1942. 
Aquell mateix any fou nomenat pro
fessor de dret canònic al seminari de 
Barcelona. Alhora exerceix diversos 
ministeris pastorals i càrrecs de go
vern a la diòcesi. 

Promogut a l'episcopat el 1956, 
serà bisbe auxiliar del Dr. Modrego. 
És en aquesta etapa que, iniciat el 
Concili Vaticà II, el Dr. Jubany hi par
ticipa activament des de bon principi. 77 
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Les seves intervencions -unes cator
ze- en l'aula conciliar, el treball en 
comissions i la relació amb els grans 
teòlegs i els bisbes centreeuropeus no 
sols van ser d'una gran qualitat, sinó 
que l'ajudaren poderosament a assu
mir de ple l'esperit conciliar i el rumb 
eclesial que marcava l'Esperit en 
aquella empenta de la nova Pentecos
ta que providencialment el Papa Joan 
XXIII havia desencadenat a l'Església 
del nostre temps. 

Encara en ple Concili, el Papa Pau 
VI el nomena bisbe de Girona. És 
l'any 1964 i en la seu gironina es de
dicà amb fervor i entusiasme a treba
llar en la renovació conciliar de la 
diòcesi. Al cap de set anys -el :3 de de
sembre de 1971-, el mateix Papa Pau 
VI trasllada el bisbe de Girona a la seu 
arquebisbal de Barcelona. Eren temps 
no gens fàcils en la seu de sant Pacià, 
fortament agitada amb enfrontaments 
i divisions que emboiraven l'ambient 
i angoixaven el cor de molts. El clam 
de "Volem bisbes catalans!», que sin
tetitzava en bona part el malestar im
perant, havia arribat a Roma i havia 
estat escoltat. La resposta va anar molt 
més enllà del que podia aparentar sim
plement el clam. Afortunadament el 
nou arquebisbe no sols era català, sinó 
que també havia sorgit i s'havia for
mat a la diòcesi barcelonina it a més, 
venia del Concili ple del seu esperit 
renovador. Hi venia amb la teoria i la 
pràctica ben apreses en l'aula conci
liar i alhora contrastades en l' experièn
cia, no sempre fàcil i més d'un cop 
plena de tensions, del fer de cada dia 
en l'acció pastoral de la diòcesi ger
mana. Era molt conscient que el que 
demanaven i necessitaven els dioce-

sans de Barcelona, que s'aixopluga
ven a l'ombra de les parròquies i les 
comunitats de la diòcesi, era un bisbe 
que estigués ben imbuït de la seva res
ponsabilitat de pastor del poble de 
Déu en aquells moments i que des de 
la seva seu sabés estar amb el poble i 
enmig del poble amb un aire nou i 
amb una nova llum, amb tota la urgèn
cia d'evangelització, refermament en 
la fe, celebració de la salvació i anima
ció de la vida cristiana dels homes i les 
dones del nostre temps, que trencava 
rutines, feia abandonar esquemes de
suets i urgia a tothom a respondre amb 
sinceritat i amb compromís des de la 
fe als grans desafiaments de la socie
tat actual. 

Un any i escaig després de la seva 
arribada a Barcelona, el papa Pau VI, 
en el consistori del dia 5 de març de 
1973, creava cardenal l' arquebisbe de 
Barcelona, amb el títol de Sant Llorenç 
in Damaso. Casualment -providen
cialment- un altre gran diaca de l'Es
glésia li sortia al pas i l'acompanyava 
en el seu itinerari. 

L'home 

La biografia del cardenal Jubany 
posa en evidència la brillant carrera 
que va fer, segons l'apreciació i el dir 
de la gent. Una carrera brillan t, certa
ment, però que sobretot ens fa evident 
una de les seves característiques, la 
més remarcable de totes: va ser un 
home de cap a peus. Va saber donar 
bona resposta a la vocació inicial amb 
què Déu crida tothom: ser persona. I 
ho va ser. Era el seu consell als qui, 
llavors seminaristes, ens aplegàvem al 



seu entorn: "Sigueu persones, bones 
persones, després sigueu bons cris
tians, així podreu ser bons sacerdots». 
Sobre aquest principi, assumit, cregut 
i viscut amb convicció, ell va construir 
la seva personalitat. Va fer-ho tot al 
llarg i ample de la seva vida. Va saber 
ser un home, un bon home, tal com ell 
mateix, amh humilitat i un deix de bon 
humor -una altra de les seves caracte
rístiques- reconeixia en l'entrevista 
televisiva que li feren al final del seu 
pontificat: «Em sembla que he estat 
una bona persona». 

Fidel a la crida de Déu, l 'home 
Jubany no es limità a ser una bona 
persona, fou un bon cristià i, a més, un 
home d'Església. Ho afirmava ell ma
teix en el parlament de gràcies que va 
pronunciar al seu poble nadiu, que el 
declarava fill predilecte: "SÓC, per 
damunt de tot, un home d'Església». 
Cal subratllar, per la seva força alliço
nadora, eltermelwme. És des d'aques
ta genuïna realitat que va saber estar 
en l'Església a tots els nivells: Infant, 
seminarista, prevere, professor, ca
nonge, bisbe, cardenal... En l'Església 
va néixer i l'Església el va afaiçonar, 
el va fer el que sempre fou: un home 
honrat, un home just, un home valent, 
un home responsable, un home cre
ient, dedicat en cos i ànima al servei 
de l'Església -local i universal-, del 
seu país i dels homes i dones que va 
trobar al seu pas. La qual cosa va vo
ler que fos expressada en el lema es
collit per al seu pontificat: «Ut verítas 
evangelii permaneat». Tot ho volia al 
servei de la penetració de l'Evangeli. 

Una de les grans qualitats del car
denal Jubany fou la lucidesa. Ho tras-

lluïa en els seus ulls que miraven com
plectivament, com el qui procura que 
no se li escapi res. De seguida que es 
plantejava alguna qüestió, veia les de
rivacions i conseqüències que podien 
seguir-se de la solució que s'adoptés. 
Precisament aquesta clarividència 
seva es convertia alguna vegada en 
defecte, que el desarmava, potser per 
excés de prudència. Perquè, malgrat 
que fou un home valent i emprenedor, 
també va ser un home prudent. Com 
acostumava a dir, no era partidari de 
fer trencadissa. La seva intel'ligència, 
amb la lucidesa i la prudència que 
l'acompanyaven, el portà a tenir un 
tarannà tolerant. Deixava fer sense 
imposar, però també sense inhibicio
nisme. Fou un vertader home de go
vern, atent a la realitat i al que calia fer 
i es feia. Assumia la seva responsabi
litat de manera plena i vigilant, bo i 
deixant fer a la gent, sense interferir 
quan no era estrictament necessari. 
Entenia i practicava el principi de sub
sidiarietat. Demostrava així el respec
te que tenia per les persones, a les 
quals comunicava confiança en sentir
se tractades com a adultes. Creava al 
seu entorn un cert ambient d'equilibri 
i d'oberta i còmoda convivència entre 
les diferents opcions personals al si de 
l'Església. 

Una altra de les seves qualitats fou 
la de saber escoltar. Rebia tothom i no 
hi planyia el temps. Escoltava i alho
ra preguntava. Es manifestava així un 
home dialogant. Inquiria parers, volia 
conèixer realitats i problemes, dema
nava principis i vies de solució. Això 
el va convertir, sobretot en la seva eta
pa d'arquebisbe de Barcelona, en un 
home pacificador, que prou es neces- 79 
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sitava llavors. I pogué ser un pacifica
dor, perquè al mateix temps fou un 
home de pau, de molta serenor. De 
pau sobretot interior. Perquè, tot i que, 
per a molta gent, el cardenal Jubany 
era vist com un home d'acció" de fet 
no va ser mai un activista, sinó un 
home de forta vida interior. Un home 
de pregària. l, arrencant d'aquesta rea
litat, esdevingué un home de consell. 
Una de les facetes menys conegudes 
d'ell fou la del director espiritual ja 
des del seu ministeri com a simple ca
pellà del col'legi Lestonnac, de la 
Companyia de Maria. Servei que se
guí exercint després fins a la seva 
mort. Són moltes les persones que el 
cardena! Jubany va dirigir i orientar en 
la recerca de la seva vocació específi
ca, les quals són testimonis de la seva 
forta espiritualitat. No és estrany, 
doncs, que essent arquebisbe de 
Barcelona, impulsés la creació de 
l'Escola de Pregària dels Joves a la 
catedral, i s'hi fes present en cada ses
sió amb el seu capteniment personal i 
la seva paraula. Les seves homilies, de 
vegades espontànies i altres llegides, 
arrencaven sempre de la contemplació 
de la Paraula i de l'observació atenta 
de la vida. Eren autèntiques lliçons 
d'espiritualitat, que li sortien del més 
íntim de la seva ànima, ofertes amb 
humilitat i generositat com a guiatge 
als joves, nois i noies, que les escolta
ven amb atenció i les agraïen amb 
goig. Lliçons d'una espiritualitat en
carnada que convidaven els joves a 
viure la fe cristiana ara i aquí. En 
aquest sentit val la pena recordar les 
homilies del cardenal Jubany pronun
ciades a l'Escola de Pregària de la ca
tedral en el curs 1988-1989, que sota 
el lema «.Arrelats en la fe» convida-

ven els joves a fer-se presents com a 
cristians en la construcció d'un país 
miHenari. 

Hi ha un aspecte de la seva perso
nalitat humana i eclesial que vull re
marcar especialment perquè no se'n 
sol parlar gaire. El cardenal Jubany va 
demostrar tot a! llarg de la seva vida 
una gran capacitat de conversió. La 
qual cosa no vol dir que fos un home 
versàtil. Tot el contrari, només algú 
que tingui una personalitat ferma i ro
busta, plena d'inteHigència i de con
viccions sòlides, és capaç de mante
nir-se obert a la conversió. No fou sols 
un home obert al canvi i que s'anà 
fent, la qual cosa podria interpretar-se 
com a oportunisme. Fidel, fidelíssim 
als grans principis que havien in
format la seva vida, l'home Narcís 
Jubany va saber ser un gran convers. 
Era fruit de la seva espiritualitat, que 
el mantenia atent a la veu de Déu que 
es manifestava en els signes del temps 
i al mateix temps facilitada per la seva 
humilitat. L'exemple més eloqüent 
d'això que dic es va poder veure en 
ocasió de la celebració del Concili 
Vaticà Il. El cardenal Jubany va ser un 
dels bisbes que es va deixar endur en 
profunditat pel Concili. Hi va treba
llar, hi va escoltar, hi va parlar, també 
hi va pregar i tothora hi mantingué els 
ulls ben oberts. L'esperit i l'ambient 
conciliars el van afaiçonar de nou. Va 
esdevenir un bisbe conciliar, obert al 
món i als temps que corrien i al servei 
que l'Església calia que hi fes. Tor
nant de Roma es va lliurar, amb totes 
les seves forces i amb convicció, a l'a
plicació del Concili, primer a Girona 
i després a Barcelona, exercint també 
una poderosa influència, en aquest 



sentit, entre els bisbes de la Tarraco
nense i de la mateixa Conferència 
Episcopal Espanyola. Aquesta ac
tuació seva, però, no sempre va ser 
ben compresa, tant aquí com allà, i 
va haver de lluitar i patir per viure 
amb fidelitat i honestedat aquesta 
conversió. 

Bisbe enmig del poble 

Una de les imatges més caracterís
tiques del cardenal Jubany era la que 
donava, així que podia, de veure'l en
voltat del poble. No esperava que el 
poble se li acostés, era ell qui anava a 
l'encontre del poble, quan per exem
ple, acabada una celebració litúrgica, 
deixava el presbiteri, de la catedral o 
de l'església que fos, i amb bàcul i 
mitra es capbussava en la multitud. 
Els qui en aquests moments l'acompa
nyàvem vam aprendre que calia dei
xar-lo fer, deixar-lo sol amb la gent 
del poble. Saludava tothom, parlava 
amb tots, beneïa els infants i els avis, 
acollia els joves ... No hi planyia el 
temps. Aquest capteniment era fruit 
del seu temperament extravertit i po
pular, que no populista? Possible
ment. Però arrencava també de la con
vicció apresa en el Concili Vaticà II de 
com calia que fos i es presentés el 
bisbe. En el Dr. Jubany, aquesta con
vicció entrà fins al fons de la seva 
personalitat i, iHuminant-Ia, l'enri
quí. Sempre va tenir presents les pa
raules de Joan XXIII que, en convocar 
els bisbes al Concili, els deia que 
anessin a Roma no per mirar l'Esglé
sia, sinó aquest món. O del que solia 
afirmar Pau VI fent referència a aquest 
món nou i del que cal fer-hi. Es tracta 

d'una acció pastoral doblement col
lectiva: l'agent és l'Església reunida, i 
l'objectiu són els pobles. En el bisbe 
Jubany, el fet d'estar enmig del poble 
no era sols una inclinació tempera
mental, sinó una exigència ministe
rial. «L'EsglésÚl, en renovar-se -escri
gué en el pròleg de l'edició catalana 
dels documents del Concili de la BAC
vol conservar les arrels de les coses 
que en ella són perennes, bo i acos
tant-se als homes del seu temps ... Per
què té consciència de la seva missió 
de servei. És la que li assenyalà el 
Crist: servir els homes amb la caritat 
i la veritat». 

Arribat a Barcelona com a arque
bisbe, el Dr. Jubany té molt clar i així 
ho expressa, que és del poble i que li 
cal i vol estar enmig del poble. En 
l 'homilia pronunciada en la catedral 
barcelonina el dia de la seva entrada a 
la diòcesi, afirma: «Sóc home com 
vosaltres: amb les meves qualitats i 
els meus defectes; amb les meves pos
sibilitats i les meves limitacions. He 
nascut i viscut sempre en aquestes ter
res de Catalunya, de tanta història, 
tanta cultura i tanta vitalitat social i 
econòmica. Coneixeu prou bé els pas
sos de la meva vida. En aquesta ma
teixa diòcesi de Barcelona vaig cur
sar els meus estudis i vaig exercir el 
ministeri sacerdotal: de primer com a 
prevere i després com a auxiliar del 
benamat i recordat Mons. Modrego, 
recentment traspassat. Ara vinc de 
terres gironines, germanes de les d'ací, 
els habitants de les quals portaré sem
pre a l'ànima amb estimació immen
sa i gran afecte. Ja em coneixeu, i 
també sabeu que per mi mateix sóc 
poca cosa i és poc el que puc fer. .. 81 



Perquè gran és tanmateix la respon
sabilitat que imposa ocupar la seu de 
sant Sever, de sant Pacià i de sant 
Oleguer. Gran és el perill que implica 
l'exercici de la missió que se J m confia 
de perpetuar en aquest diòcesi l'obra 
de Crist, mitjançant l'ofici episcopal 
en servei de tots els homes. Greu és el 
risc que va aparellat al ministeri de 
presidir, en nom de Crist, la comuni
tat dels creients -juntament amb els 
altres bisbes i els preveres- com a 
mestre de la doctrina, sacerdot del 
culte sagrat i ministre de la unitat. 
Grans, en fi, els deures annexos a la 
successió apostòlica, que m'adjunta 
al caNegi episcopal i m'imposa l' obli
gació de sentir-me soz.zícit pel bé de 
totes les esglésies ... Tota la meva es
perança recolza en la força de l'Espe
rit de Déu. Confiat en el seu ajut, 
m'esforçaré a ser tothora un servidor 
bo i fidel dels homes i de l'Església, i 
procuraré no retrocedir mai del deu
re de desprendre'm i gastar-me per 
vosaltres, «encara que estimant-vos 
més hagués de ser menys estimat», 
com diu sant Pau (2Co 12:15) ... Us 
demano que em mireu sempre així». 

Les paraules del nou arquebisbe 
-sortit del seu poble i tornat al seu 
poble- tracen un bon dibuix del Dr. 
Jubany, bisbe enmig del poble. De 
seguida ell, que coneixia molt bé la 
diòcesi de Barcelona i la seva gent, i 
sobretot el seu clergat, s'imposa el 
deure de contactar amb el seu poble. I 
comença les visites a parròquies, arxi
prestats, comunitats religioses, ins
titucions eclesials. Una especial relle
vància tingué la reunió amb tots els 
arxiprestos de la diòcesi haguda al cap 

82 de pocs dies de la seva entrada oficial 

a Barcelona, amb els quals mantingué 
un diàleg sobre els problemes pasto
rals de la diòcesi. En aquest encontre 
va anunciar el seu desig de procedir a 
la constitució d'un nou Consell Pres
biteral, que volía precedit per una con
sulta feta per escrit a tots els membres 
de l'antic Consell Presbiteral, que po
dria fer-se extensiva a altres preveres. 
Feta la consulta es publiquen al BOAB 
les respostes rebudes i, després de par
lar-ne amb els arxiprestos, l'arquebis
be envia una carta a tots els sacerdots 
de la diòcesi, en la qual anuncia la 
constitució, de moment, d'un Consell 
Presbiteral provisional. "Per tal d'en
certar el camí de la constitució del 
nou Consell Presbiteral-<liu en l' es
mentada carta- van ser consultats els 
membres de l'antic. Les respostes re
budes, tal com va ser anunciat a la 
premsa, coincidien en alguns punts: 
la conveniència de reduir el nombre 
de membres i de suprimir-ne els "par
ticipants» i d'assegurar-ne la repre
sentativitat. Així mateix, molt d'ells 
van manifestar que els semblava ne
cessari de no constituir de seguida el 
Consell definitiu: l'ambient actual del 
bisbat no és favorable, ara per ara, a 
unes eleccions generals entre el cleri
cat. Aquest mateix criteri ha estat re
petit per alguns arxiprestos amb mo
tiu de la consulta sobre la divisió de la 
diòcesi en zones pastoral",. El nOu ar
quebisbe es mostra dialogant, en el 
sentit més genuí del mot: demana con
sell, escolta opinions i decideix amb 
prudència i decisió, i així ho comuni
ca en el seu escrit: "Per aquest camí 
he arribat a algunes conclusions: ... 
veig necessària la constitució d'un 
Consell Presbiteral abans de procedir 
a la revisió dels arxiprestats i de les 



zones pastorals. Faig meu el parer 
que no ha arribat el moment de crear 
el Consell presbiteral definitiu. En 
vistes a la constitució d'un Consell 
temporal i inter~ accepto la iniciativa 
dels qui creuen que es pot partir dels 
arxiprestos per a obtenir un primer 
nucli de preveres representatius, sen
se la necessitat de procedir a unes 
eleccions generals ... D'aquesta ma
nera espero que podrem comptar a 
Barcelona amb una institució neces
sària, la qual ens ajudarà a assolir el 
clima de fraternitat sacerdotal que 
tots desitgem en les nostres actua
cions sacerdotals diocesanes. Amb 
aquesta finalitat he signat avui mateix 
un decret, el text del qual acompanyo 
amb aquesta carta, pel coneixement 
de tots els preveres". I s'acomiada: 
"Ben vostre, Narcís Jubany, arquebis
be de Barcelona". 

De bon principi el nou arquebisbe 
demostrava que tenia molt clar que no 
podia ser un bisbe situat a les altures, 
ai1lat i per damunt del poble, sinó que 
volia acomplir el seu ministeri de me
nar els diocesans que li havien estat 
encomanats i governar la diòcesi comp
tant amb tothom i bàsicament amb els 
seus co¡'¡aboradors nats, els preveres. 
Es va mostrar sempre com un autèntic 
home de govern, que observava la rea
litat de front i amb una certa distància, 
sense deixar que la realitat l'aclapa
rés. Escoltava -i inquiria- parers, els 
sospesava, els contrastava, mirava els 
pros i els contres, i un cop veia clar el 
camí a seguir, tirava endavant, apa
rentment sense pressa, però amb de
cisió. Això donava seguretat i con
fiança i tranquil'litzava l'ambient. 
Els diocesans van sentir el bisbe molt 

a prop seu, es respiraren aires de con
fiança, la diòcesi començà de pacifi
car-se i tothom podia lliurar-se a la 
tasca pastoral amb i!'lusió i sovint 
amb entusiasme. 

El magisteri del cardenal Jubany 

El mot magisteri ve de mestre. I 
segons el diccionari, d'entre les ac
cepcions del mot, hi ha aquestes: 
<persona que, d'una ciència, d'un art, 
etc., en sap per a ensenyar-ne, per a 
ésser pres com a model; i també: per
sona que condueix el personal, diri
geix les operacions d'un servei". El 
magisteri del bisbe -el seu servei 
d'ensenyar- no es limita al que diu de 
paraula o per escrit. Tota la seva vida, 
el seu capteniment, el que diu i escriu, 
el que fa o deixa de fer, el que disposa, 
les resolucions que pren, tot en ell ha de 
ser transparència i compromís de mes
tralge. Essencialment el bisbe és pastor, 
el pastor de la seva diòcesi, profunda
ment arrelat a l'únic pastor de debò, 
Jesucrist, i en comunió amb el Papa i els 
altres bisbes. L'abast del servei de tenir 
cura del ramat agafa tant el que diu com 
el que fa, com el mena, l'alimenta, l'o
rienta, el defensa, en definitiva com ca
mina amb ell i l'ensenya. Tot en el bis
be cal que sigui mestratge, persona de 
qui hom és deixeble, com també anota el 
diccionari. El Dr. Jubany veia aquest 
punt amb una gran claredat i, malgrat les 
seves limitacions i defectes, que també 
els tingué, va intentar honradament ser 
fidel en el compliment d'aquesta missió 
ampla de magisteri. No és estrany que a 
molts, la seva actuació episcopal ens 
marqués pregonament, el vam seguir, 
vam ser deixebles seus. 83 
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En el seu servei de govern de la 
diòcesi hi ha una sèrie de punts i mo
ments rellevants que cal tenir ben pre
sents. 

Constituït el Consell Presbiteral 
interí, i després de l'estudi i consulta 
pertinents, es creen les catorze zones 
pastorals, que abasten tota la diòcesi, 
al cap de les quals posà un vicari epis
copal, un simple prevere sorgit de la 
mateixa zona i bon coneixedor de la 
seva realitat. Amb els bisbes auxiliars 
i els vicaris episcopals es constitueix 
el Consell Episcopal, presidit per l'ar
quebisbe. Acabat el termini de l'any 
que s'havia imposat per al Consell 
Presbiteral, fetes les consultes i vo
tacions pertinents, es constitueix el 
Consell Presbiteral definitiu. 

El 1977 té lloc l'Assemblea Dioce
sana de Preveres i el 1981 l'Assem
blea del Poble de Déu. Foren dues ini
ciatives que el Dr. Jubany va impulsar 
i que van despertar grans esperances. 
Tothom va poder expressar-s'hi amb 
una gran llibertat. L'ambient de res
pecte i de serenitat que s 'hi respirava, 
al costat de la serietat i rigor amb què 
eren tractats els temes, va representar 
una alenada d'aire net que va fer res
pirar la diòcesi a ple pulmó. El Dr. 
Jubany, amb els vicaris episcopals, va 
presidir-ne totes les sessions i amb la 
seva serenitat i el seu saber fer -per
meteu-me dir: amb el seu bon mestrat
ge- va fer que se superessin amable
ment els moments de tensió, que també 
es van produir, com és natural. «No va 
faltar, però, -tal com ha anotat Mn. 
Joan Alemany en aquests mateixos 
Quaderns de Pastoral- qui ho veié 
amb mals ulls, ja que no estaven 

d'acord amb aquest estil assembleari 
per conèixer la realitat i per progra
mar -encara que fos com a proposta
una pastoral diocesana, tot reconei
xent l'autoritat decisiva en la persona 
del bisbe.» Un dels fruits més imme
diats d'aquestes assemblees, sobretot 
de l'Assemblea Diocesana, fou la 
creació del Consell Pastoral Diocesà. 

Per tal d'articular millor l'acció 
pastoral de conjunt va potenciar les 
delegacions i secretariats diocesans 
perquè s'atenguessin més de prop i 
amb una especial dedicació les especi
ficitats i necessitats dels grups o mo
viments especialitzats. l, quan va con
venir, en creà de noves: la Delegació 
Diocesana de Pastoral Sacramental i 
Litúrgia, la Delegació Diocesana de 
Pastoral Obrera, la Delegació Dioce
sana del Clergat, la Delegació Dioce
sana de Pastoral Sanitària, el Consell 
Diocesà de l'Escola Cristiana, la De
legació Diocesana d'Economia, al 
front de la qual posà un laic, el Sr. 
Antoni Bascompte, que donà pas a la 
constitució del Fons Comú Diocesà i 
als Consells Zonals d'Economia. Dos 
anys després de la creació d'aquesta 
delegació diocesana d'economia s'ini
cià la campanya «Germanor»" vers el 
finançament solidari de l'Església a 
Catalunya. 

Una altra de les delegacions dio
cesanes funcionals que el cardenal 
Jubany va impulsar fou la de la pasto
ral de la joventut, que encomanà al P. 
Antoni M. Serramona, de l'Oratori. 
D'aqUÍ van sortir moltes iniciatives i 
realitzacions de cara als joves: l'Esco
la de Pregària dels Joves a la catedral; 
la celebració diocesana de la Jornada 



de la Joventut, iniciada pel Papa Joan 
Pau II el 1984, convocant la Jornada 
Mundial de la Joventut, a Roma, amb 
motiu de l'Any Sant de la Redempció, 
i que el mateix Papa va suggerir que 
cada any se celebrés a cada diòcesi, 
presidida pel bisbe. El Dr. Jubany 
també va impulsar el Romiatge de 
Confirmació a Montserrat, a celebrar 
cada any amb els nois i noies que re
bien el sagrament de la confirmació. 
Amb el crit de «Amb l'Esperi~ amunt!», 
centenars d'adolescents, acompa
nyats pels seus catequistes, moni
tors, preveres i consiliaris, pujaren a 
Montserrat, on la veu càlida de l'ar
quebisbe els infonia coratge i els deia: 
«No aneu sols pel món». 

De cara a l'acció pastoral en el 
món universitari i de la cultura, l'any 
1986 creà la Delegació de Pastoral 
Universitària, dins de la qual va néixer 
una Ponència amb l'encàrrec de refle
xionar sobre les necessitats de l'àmbit 
fe-cultura. Tres anys després firmà el 
decret d'erecció de la Fundació Fe
Cultura, que el 1990 es denominarà 
Fundació Joan Maragall. Cristianisme 
i Cultura. 

El 1977 es crea el Servei de Pro
moció al Diaconat, que presideix el 
Dr. Pere Tena; i l'any següent es cons
titueix el Cercle d'Amics del Diaconat 
i el Dr. Jubany crea la Comissió per a 
promoure el diaconat permanent. La 
petició que en la diòcesi es procedei
xi a l'ordenació de diaques com a grau 
permanent, tan aviat com sigui possi
ble, fou una de les conclusions sorgi
des de l'Assemblea de Preveres. El 
1978 el cardenal Jubany publica la 
pastoral Els ministeris en I J acció pas-

toral de l'Església. Aquest mateix any 
ordena el primer diaca permanent: 
Mn. Lluís Nadal Padró, casat i pare de 
família, aparellador d'ofici, feligrès 
de la parròquia de Santa Maria de 
Badalona, en l'església de la qual se 
celebrà l'ordenació. Recordo, com si 
fos avui, l'aspecte radiant i joiós que 
oferia el Dr. Jubany en aquella orde
nació i com al final, un cop a la sagris
tia, amb aquell gest de la mà que el 
caracteritzava em cridà i va dir-me: 
«Deus estar content, avui,,>. A la qual 
cosa vaig respondre: «Com V. també 
ho està, i molt». La promoció i la insti
tució del diaconat permanent a la diò
cesi -«Un acte de fidelitat al Concili», 
com li agradava dir- va ser un dels 
objectius i de les realitzacions més 
estimades del cardenal Jubany, el qual 
va tenir el goig d'ordenar a la parrò
quia de la Bonanova, Mn. Raimon 
Buyreu, el trenta-sisè diaca perma
nent, vuit dies abans de deixar el seu 
servei episcopal a Barcelona. Aquell 
¡nateix dia, el 20 de maig de 1990, el 
cardenal Jubany dirigia una carta de 
comiat als diaques permanents: «Vo
saltres -els diu- sou una de les coses 
que més estimo ... La vostra presència 
i el vostre ministeri al bisbat seran 
una pàgina remarcable d'aquests 
darrers anys: en uns moments d'una 
gran represa pastoral i d'unes greus di
ficultats per a l'evangelització del nos
tre poble .. En dir-vos adéu-siau, agraei
xo el vostre treball pastoral tan discret i 
silenciós. I us encoratjo perquè feu néi
xer noves vocacions: no sols al diaconat 
permanent, sinó també al sacerdoci i a 
la vida consagrada. Per tal que no hi 
manquin treballadors a la vinya del Se
nyor! Perquè la collita és abundosa, 
malgrat totes les dificultats!» 85 



El mestratge actiu de l'arquebisbe 
obria camins, consolidava els ja oberts, 
i no parava de manifestar-se atent a les 
diferents necessitats pastorals de la 
diòcesi i a les exigències dels temps 
moderns. Sempre va tenir molt pre
sent l'acció caritativa i solidària de 
l'església diocesana: va reorganitzar 
Càritas Diocesana. Va fer-se present 
en els mèdia i, en aquest importantís
sim terreny, obeint una petició del 
Papa, va iniciar els treballs per a la 
consecució d'una emissora de ràdio, 
que per motius aliens a la seva volun
tat no va poder veure realitzada en el 
seu pontificat: Ràdio Estel. Com tam
bé la realització d'un somni animat 
durant llargs anys: la creació d'una 
universitat d'orientació cristiana i que 
amb el temps ha esdevingut la Univer
sitat Ramon Llull. 

El magisteri de la paraula i la ploma 

Des de l'inici del seu pontificat a 
Barcelona, el Dr. Jubany es mostra un 
constant i infatigable sembrador de la 
paraula. Aprofita totes les ocasions 
que el posen en contacte amb el poble 
de Déu i predica en les celebracions 
litúrgiques. Ho fa amb realisme i seny, 
amb paraula fàcil i clara, partint sem
pre de la fe cristiana. Comunica espe
rança, anima i orienta amb valentia, 
no absenta de la necessària prudència 
pastoral. Quan les circumstàncies de 
la celebració ho exigeixen, sap dir clar 
i català allò que cal en aquells mo
ments. Es feren notar i recordar les 
homilies pronunciades a la capella de 
la Generalitat, en ocasió de la festa de 
Sant Jordi, a Montserrat en la diada de 

86 la Patrona de Catalunya, o a la basíli-

ca de la Mercè, el dia de la festa. 
També en ocasions singularment deli
cades i compromeses: en el funeral 
per les víctimes del terrorisme del su
permercat Hipercor, o en l' enterra
ment del President Tarradellas. 

Capítol a part el constitueixen els 
parlaments pronunciats fora de les ce
lebracions litúrgiques, en ocasions 
molt diverses. Ja essent bisbe auxiliar 
de Barcelona, llegeix una conferència 
en la sessió de final de curs de la Aca
demia de Jurisprudencia y Legislación 
de Barcelona (21-6-1%3): «El Papa 
Juan XIII», que meresqué ser publica
da a la revista Orbis Catholicus. I com 
arquebisbe de Barcelona: «L'ús del 
propi idioma en la Sagrada Litúrgia», 
discurs pronunciat al Saló de Cent 
amb motiu dels Jocs Florals de Bar
celona (1974), «La reconciliació en el 
presbiteri diocesà», conferència al Col
legi de Rectors de Barcelona (1974), 
«L'Església i les diverses formes polí
tiques. Anotacions a l'Opuscle "Pius 
IX"», conferència en el Saló de la 
Columna de l'Ajuntament de Vic, 
amb motiu de la sessió acadèmica 
anual en commemoració de Jaume 
Balmes (1977), «Neutralidad política 
de la Iglesia: fundamentos y conse
cuencias», en el Club Siglo XX, de 
Madrid (1979). 

Conjuntament amb la paraula oral, 
la paraula escrita. L'arquebisbe de 
Barcelona manifesta el seu pensament 
i les seves preocupacions en diferents 
escrits pastorals. «Eren anys en què 
calia consolidar el Concili, refermar 
la fe, tirar endavant la reforma ecle
sial i promoure el diàleg Església
món», com anoten A. Devesa i J. Pi-



quer a Misce¡'¡ània en honor del Car
denal Narcís Jubany iArnau (p. 230). 
I vénen la sèrie de pastorals. Ja el 
1972, just entrat a la diòcesi, publica 
la pastoral A propòsit del futur treball 
pastoral de la diòcesi. Segueixen: 
L'espiritualitat de l'Advent, El Espíri
tu Santo en nuestra vida cristiana, La 
nostra fe en Crist, avui, Reflexions 
sobre la vida consagrada. La forma
ció de la consciència moral del cristià, 
avui, La identitat cristiana (Reflexions 
per a un temps de crisi), Conclusions 
de l'Assemblea Diocesana de Preveres, 
Assemblea Diocesana de Preveres: 
document programàtic, Els ministeris 
en l'acció pastoral de l'Església. As
semblea Diocesana: Prioritats d' ac
ció pastoral aprovades pel Sr. Ar
quebisbe. El poble de Déu en marxa, 
Testimonis d'esperança en un món en 
canvi, La maduresa humana i cristia
na, La Mare de Déu del Camí (Exhor
tació pastoral amb motiu de l'Any 
Marià), La Mare de Déu en la vida 
quotidiana, Una nova corona per a la 
Mare de Déu de la Mercè, Don Bosco, 
amic dels joves i model d'educadors, 
i la darrera de les seves pastorals, de
dicada al sacerdoci i el futur de les 
vocacions, amb motiu del cinquantè 
aniversari de la seva ordenació sacer
dotal: La joia de ser capellà!, que ve 
a ser com el seu testament pastoral. 

El magisteri escrit del cardenal 
Jubany no es limita al gènere de les 
pastorals clàssiques. Ell va aportar 
una novetat en la manera de comuni
car-se el pastor diocesà amb el seu 
poble: l'article breu, d'exposició cla
ra i atent a 1'actualitat que es viu. Va 
ser amb motiu de la renovació del Full 
Dominical que el cardenal Jubany va 

iniciar aquesta via de comunicació 
amb els seus diocesans. En el Full del 
16 d'abril de 1978, apareix la primera 
de les Glosses dominicals, que porta 
per títol Som els menys! A partir de 
llavors, cada diumenge es publicava la 
Glossa de l'arquebisbe, no sols en el 
Full Dominical, sinó també en alguns 
diaris. Fins a la seva jubilació no va 
faltar mai a la cita; fins i tot en temps 
de vacances el cardenal Jubany es di
rigia des del Full. I si va ser el primer 
en fer servir aquest instrument de comu
nicació pastoral escrita, també va ser el 
primer bisbe que va fer sentir setma
nalment la seva veu per ràdio, retrans
metent el contingut de la glossa, que ell 
personalment llegia i que oferien unes 
deu emissores. La darrera Glossa publi
cada i retransmesa fou la del 27 de 
maig de 1990, En el mes de Maria. 

Un cop entrat en el temps de jubi
lació -que el tarannà del cardenal 
Jubany convertí en una etapa activa 
d'acord amb les seves possibilitats i 
des de la discreció del seu retir- con
tinuà publicant les seves reflexions 
d'home atent a la realitat i preocupat 
per l'evangelització. Cada quinze dies 
aparegué al periòdic La Vanguardia, 
en la secció d'opinió, el comentari del 
cardenal, seguit i llegit amb atenció 
per molts lectors, que apreciaven les 
qualitats de lucidesa, claredat i ri
gor doctrinal que el caracteritzaven. 
Aquests articles periodístics, comen
çats a finals de l'any 1990, arriben fins 
a la tardor de 1996, quan el Dr. Jubany 
va entrar en la darrera fase de la malal
tia que el duria a la mort. 

Un altre capítol important del ma
gisteri escrit del cardenal Jubany el 87 
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constitueix el seu epistolari. Podrien 
fer-se dos grans blocs de cartes: un 
primer bloc reuniria les carte5 que 
l'arquebisbe dirigia en forma circular 
als preveres, als diaques, als missio
ners i missioneres, als catequistes ... , 
quan creia que el moment ho exigia. 
Sobretot són remarcables les circulars 
que amb motiu de les festes de Nadal 
tenia cura que arribessin als diferents 
agents de la pastoral. Redactades en 
un estil directe, a peu pla, USava un to 
cordial, dialogant que convidava a la 
reflexió, superaven en molt l'escrit 
curialesc O convencional de simple 
bona educació, per compartir amb afa
bilitat el seu pensament i els seus sen
timents amb cadascun dels destina
taris. En més d'una ocasió, aquests 
escrits ocasionals es convertien en 
autèntiques lliçons en miniatura, que 
orientaven el lector i li donaven ànims 
en el seguiment fidel del seu treball. 
Un segon bloc de les cartes del Dr. 
Jubany és el que es podria constituir 
amb les que personalment, i gairebé 
sempre manuscrites, dirigia a dife
rents persones. Aquest segon bloc po
dria arribar a ser molt nombrós, tota 
vegada que el Dr. Jubany fou un gran 
escriptor de cartes personals, a través 
de les quals es manifestava la seva 
humanitat, la senzillesa i cordialitat 
que l'animaven. El to confidencial, 
molt sovint entranyable i de fina aten
ció a les circumstàncies que vivien o 
animaven els seus destinataris, fa que 
aquest tipus d'escrits quedin discre
tíssimament reservats en mans de les 
persones que els rebien. Tanmateix 
seria una llàstima que aquestes cartes 
es perdessin. En les que jo guardo i a 
les que discretament he pogut tenir 
accés, apareixen uns trets molt revela-

dors d'una finesa d'esperit, de calide
sa, d'atenta sociabilitat, i a voltes de 
contemplatiu i de gran volada mística, 
de I 'home Narcís Jubany, sovint dissi
mulats sota els replecs de la seva per
sonalitat oficial. 

El magisteri del sofriment 

Amb el seu capteniment, la seva 
actuació eclesial, pastoral i humana, 
amb la seva paraula oral i escrita, el 
cardenal Jubany ens ha ensenyat a 
tots. Va intentar mantenir-se fidel al 
seu lema episcopal i se'n va sortir en 
gran part: va treballar perquè la veri
tat de l'evangeli resplendís davant tot
hom. Com tota persona, també ell tin
gué equivocacions i fracassos, que 
sabia reconèixer amb tota humilitat. 
No totes les seves decisions i actua
cions en el govern de la diòcesi van 
ser sempre ben vistes i acceptades per 
tothom. També el cardenal Jubany tin
gué els seus adversaris i fins els seus 
detractors. Acabada l'Assemblea Dio
cesana, tal com s 'havia compromès 
públicament, va presentar a Roma 
aquelles peticions i conclusions que, 
depassant les seves facultats, ell no 
podia assumir, però com que manifes
taven el pensament i la preocupació de 
bona part dels seus diocesans, creia 
que havien de ser conegudes en les 
més altes instàncies de l'Església. La 
seva sorpresa fou quan va constatar 
que ja hi havia qui se li havia avançat 
i havia informat el Vaticà a la seva 
manera. I no va ser aquesta l'única 
ocasió que veia que es posaven troncs 
a les rodes de l'acció pastoral que ell 
propiciava. Això el feia patir, perquè 
estimava l'Església, la diòcesi i també 



els qui nO coincidien amb els seus cri
teris. Llavors, al costat de la seva hu
militat, sentida sincerament, sorgien la 
voluntat de comprensió i el perdó, tot 
posat al servei de la recerca de la veri
tat. En acabar el seu ministeri d'arque
bisbe de Barcelona, en una carta que 
em va dirigir, agraint 1 a meva col
laboració, mostrava així la seva humi
litat i la grandesa de la seva humanitat: 
«En el nostre treball hi ha hagut de 
tot: encerts, oblits i equivocacions per 
part nostra; també incomprensions i 
malentesos en els altres. Què hi fa
rem! És la vida i són les actituds dels 
homes, que es mouen amb les seves 
limitacions i també amb les seves pas
sions. Per això davant de Déu i tam
bé de cara als altres, tots hem d' adop
tar un capteniment humil, fonamentat 
en la veritat. L'Església, en aquest 
sentit, no és lluny dels comportaments 
humans sovintejats en altres col, lectius. 
El goig, la comprensió, l'acció de 
gràcies i el perdó han d'ocupar el seu 
lloc en aquests moments». Una mostra 
de l'amplitud del magisteri del carde
nal Jubany: també agafava la vessant 
del sofriment espiritual. Sofriment es
piritual que, en lloc de minvar en l'eta
pa de la seva jubilació, més aviat es va 
veure acrescut en més d'una ocasió. La 
seva vida retirada com arquebisbe emè
rit va ser una demostració de la seva for
ta personalitat i d'una gran elegància 
espiritual. Els que el vam tractar de prop 
aquests darrers anys, vam poder valorar 
en molt el seu capteniment discret, 
silenciós, ple d'un respecte exquisit, 
encara que gens aliè als esdeveni
ments de la vida eclesial i del país. 

I van arribar els dies del seu sofri
ment físic, els dies de la seva malaltia 

suportada amb enteresa i voluntarie
tat. Sobretot als darrers mesos, quan el 
mal s'anava agreujant i es veia privat 
de la col·laboració del seu fidel secre
tari, Mn. Antoni Devesa, també malalt 
lluny del seu costat, tot i la companyia 
de les Germanes que l'assistien i no el 
van deixar mai i alguna altra persona 
de la seva intimitat, notava com de 
mica en mica entrava en aquella soli
tud definitiva que acabaria amb la 
mort. Amb quina insistència recordo 
que aquells dies em deia: «Vine so
vint». I en una de les ocasions que el 
visità l'arquebisbe, així que em va 
veure va exclamar: «Ha vingut a veu
re'm el cardenal Carles», i se li i]

luminà el rostre. Va demanar al metge 
que l'assistia que fes el que cregués 
que calia fer, però res d'extraordinari, 
que ja ha arribat l'hora. També en 
aquesta hora del sofriment físic, de la 
malaltia, el cardenal Jubany ens oferí 
el seu mestratge. Va ser el magisteri 
del dolor, de l'acceptació de la volun
tat de Déu, el magisteri de l'esperit de 
pre gària, que l'acompanyà sempre, 
però que en aquelles circumstàncies 
aflorava com una deu abundosa de 
pietat exemplar. Aparegué llavors, als 
ulls dels qui no ho coneixien o no ha
vien volgut adonar-se'n, el seu gran 
senyoriu. El cardenal Jubany va ser un 
gran senyor cristià, sacerdotal, que a 
mesura que la malaltia i el dolor l'ana
ren treballant, li feia resplendir la for
ta espiritualitat que portava a dins. 

I arribaren els darrers moments. 
L'endemà de Nadal moria plàcida
ment, auxiliat per Mn. Devesa, que 
l'ajudà a dir les darreres oracions, i de 
les Germanes, que foren testimonis 
del seu tra~pàs. El seu magisteri havia 89 
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arribat al final. Ara ens toca a tots fer
ne atenció i aprendre'l per seguir les 
seves petjades, amb enteresa i fideli
tat, sense nostàlgies inútils, discernint 
que els temps que vivim són uns al
tres. Però l'esperit és el mateix: l'es
perit d'amor i de fidelitat a l'Evan
geli i de servei a l'Església del poble 
de Déu. Ut veritas evangelii perma
neat: Que es mantingui la veritat de 
l'evangeli! 

La darrera lliçó 

Fa poc més d'un any que les des
pulles del cardenal Jubany reposen a 
la cripta del cor de la catedral de Bar
celona, esperant la seva definitiva in
humació al lloc on ell personalment 
va escollir per reposar enmig del seus: 
la capella de la Mare de Déu de l'Ale
gria. «Desitjo -va deixar escrit- ser 

enterrat en la capella de la Mare de 
Déu de l'Alegria de l'església cate
dral, tal com permet el Dret canònic. 
Caldrà que damunt del cadàver sigui 
col'locat el pal' li. Damunt la llosa, 
que consti simplement aquest epitafi: 
"Narcís Jubany i Arnau, cardenal ar
quebisbe de Barcelona". Res més». 
Vet aquí la darrera lliçó del seu ma
gisteri episcopal: lliçó de sobrietat i 
de joiosa confiança en la intercessió 
de la Mare de Jesús i de l'Església. 
D'aquí un any complirem, si a Déu 
plau, aquesta darrera voluntat del car
denal Jubany. En reconeixement i 
agraïment de la seva tasca pastoral i 
humana, de servei a l'Església i a la 
gent de la terra, seria molt adient que 
entre tots els qui ens hem beneficiat 
del seu magisteri sufraguem les despe
ses de la sepultura del qui ha estat el 
Pare i Pastor de tots. I que el seu re
cord ens acompanyi. 



Sota el lema Vers una antropologia cristiana 
integradora s'ha celebrat a Barcelona el primer 
Congrés Internacional de Dones Cristianes. 

Dones de llocs llunyans i propers, algunes 
teòlogues i moltes cristianes de base 
convençudes que els signes dels temps demanen 
ja trencar el silenci de segles. 

Trencar el silenci, és a dir: plantejar-se el repte de 
parlar. I això significa formar-se I avançar enmig 
d'errors i limitacions. I trobar-se dins la diversitat, 
i parlar i dialogar. Per tal de transformar la por i la 
inseguretat en reflexió i resposta alliberadores hi 
ha una centralitat: el missatge cristià i el 
comportament no discriminador de Jesús de 
Natzaret. 

La que va ser la tercera ponència és fruit de les 
aportacions prèvies, tant de grups eclesials 
integrats en el Col. lectiu de dones d'església, com 
de diverses persones creients. 

La petició de publicació en aquesta revista del 
Centre d'Estudis Pastorals respon a la necessitat 
de manifestar la pastoral eclesial que es voldria 
viure. 

Dins del Congrés una senzilla, però sàvia, dona 
d'Hondures (Gloria Urquía) deia: "No podemos 
venir muchas veces a estos eventos y recuerden 
que los libros de teología son muy bonitos pero, 
primero, nosotros no tenemos dinero para 91 
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comprar/os y, segundo, no podemos /eer/os 
porque somos analfabetos». Ella no ho era 
d'analfabeta i va anar desenvolupant diverses 
escenes evangèliques sobre Jesús, Maria i altres 
dones, tot resultat de la reflexió conjunta amb les 
dones del seu poble. Va parlar amb saviesa i 
molta senzillesa; va reflectir tot un estil de 
pastoral proper i profund. 

No podem, ni en aquesta ponència concreta ni en 
les altres, mirar tant el rigor teològic com 
l'expressió de fe que viuen aquestes dones de la 
nostra Església, que fan la lectura bíblica des 
d'una òptica a la qual no estem acostumats, tant 
autèntica com la tradicional masculina, tot 
preparant-se i formant-se per superar les 
dificultats que, com a dones, experimenten a 
l'hora de ser escoltades. Ens volen convidar al 
diàleg i no a la controvèrsia, a l'esperança més 
que a la reivindicació. 

Tant els treballs com les conclusions són 
actualment en mans dels bisbes de Catalunya. 
I, a partir de la seva publicació, tothom 
els podrà conèixer. 

Teresa Huguet 
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Introducció 

Tal com anunciàvem en la primera 
tramesa del Congrés, aquesta tercera 
ponència està feta a partir de la refle
xió que els grups i les persones, a ni
vell individual, han elaborat sobre el 
tema proposat pel Col'lectiu de Dones 
en l'Església: Quina Església volem i 
què podem fer per arribar-hi. 

Després de llegir atentament tot 
el que s 'ha escrit, hem pogut consta
tar la plena coincidència de tots els 
treballs rebuts en els punts més fo
namentals. 

Certament, podem afirmar que 
l'esperit de crítica constructiva envers 
l'Església i el coneixement de la rea
litat femenina, dins aquesta Església, 
hi són ben presents en tots els treballs, 
així com les possibles pautes per asso
lir, de mica en mica, la tan desitjada 
corresponsabilitat entre homes i dones 
capaç d'acabar amb la injusta divisió 
dels éssers humans, antievangèlica i 
detractora dels drets humans, que ha 
perjudicat, perjudica i perjudicarà en
cara més el món eclesial si no canvia 
la situació discriminatòria de la dona 
en aquest àmbit. 

Dividirem la ponència en tres 
parts: 

- Una anàlisi de la situació actual 
de les dones en l'Església. 

- L'aportació de novetat que les 
dones fem del nostre paper en l'Es
glésia. 

- Accions concretes i canvis que 
cal fer per aconseguir l'Església que 

94 volem. 

Anàlisi de la situació actual de la 
dona en l'Església 

És una realitat constatable que 
l'Església Catòlica és profundament 
androcèntrica. D'entrada, Déu apa
reix com a baró perquè tota connota
ció femenina de Déu ha estat bandeja
da del llenguatge eclesial oficial quan 
la Bíblia no omet el femení de Déu. 
Tots els càrrecs simbòlics de mediació 
amb aquest Déu masculí són en mans 
de barons. La dona és considerada un 
element de segon ordre, amb tasques 
de coHaboració i de servei, sense po
der de decisió en l'organització gene
ral. Com a ésser passiu que se 'ns ha 
considerat per naturalesa, no té accés 
de manera paritària a l'administració 
dels sagraments, ni evidentment no 
pot accedir als ministeris ordenats, i 
difícilment pot ser una teòloga, amb 
incidència en el cos moral i doctrinal 
de l'Església. 

Com a conseqüència, la dona no 
pot decidir sobre ella mateixa, ni so
bre el món com a persona, perquè per 
ella decideixen els homes. 

En l'àmbit teòric i doctrinal, els 
textos apareixen amarats de masculi
nitat. Es basen en l'ordre patriarcal, 
s'expressen amb prepotència masculi
na on el discurs teològic oficial silen
cia la dona i tot el que ella representa. 
L'home és la mida de la veritat, és el 
centre en què es basa i gira tota l'es
tructura masculina inamovible i con
trola tot allò que qüestioni el seu po
der. No es recorda de quan els Pares 
de l'Església van discutir i respondre 
als problemes del seu temps. Ho feren 
amb els elements de pensament que 



aquella realitat els oferia. Doncs bé, 
hem d'aprendre tots i totes que l'Es
glésia està en procés constant de per
feccionament: per uns llocs neix i per 
altres mor. 

Constatant els canvis actuals a tots 
nivells, no ens cal fer com ells avui? 

Continua havent-hi una visió i una 
lectura masclista de la Bíblia i l'ús 
exclusiu de la Paraula per part dels 
clergues. Ells s'han apropiat del sa
grat per]' organització sacerdotal i 
han exclòs les dones tan físicament, 
fent-les invisibles, com espiritualment 
oblidades en el seu discurs. Com que 
el pensament s 'ha expressat a través 
dels homes, allò que les dones han 
pensat ha quedat oblidat i apartat, com 
si no hagués existit. El discurs de les 
dones s'ha considerat no solament ir
rellevant sinó indigne. Resta encara 
en la nostra Església l'antropologia 
que sorgí al segle IV a causa del gir 
constantinià. Manca avui voluntat 
d'autoreflexió i autocrítica per actua
litzar-la. 

El llenguatge litúrgic és bàsica
ment androcèntric. El femení no hi és 
inclòs i les dones sabem molt bé, per 
experiència, que allò que no té nom no 
existeix. Per tant, les dones, innomi
nades per la litúrgia, tampoc existim 
per a ella. S'obvien molts avenços lin
güístics que afirmen que la identitat 
s'ha d'anomenar. Donar nom vol dir 
conèixer, i conèixer porta a estimar. 
Les dones volem sentir dir el nostre 
nom. 

Les raons d'aquesta exclusió de la 
dona mai s'acabaran de conèixer del 

tot, donat que la investigació exegèti
ca, històrica i d'altres continua avan
çant. Hi ha molt material escrit que 
analitza aquest fet. 

Podem sintetitzar-les en: 

a) Raons de tipus històric. 

Diversos processos dins la primiti
va comunitat cristiana, on hi havia una 
diversitat de ministeris-carismes, cap 
a una progressiva institucionalització 
de l'Església establint de manera cla
ra, en la seva estructura, un patriarca
lisme molt semblant al que regia la 
societat civil on es va desenvolupar el 
cristianisme. Sembla ser que el va 
adoptar per raons d'expansió. 

b) Fonts ideològiques i tipològiques 
de l'Església al llarg de la seva 
història. 

La filosofia grega i la influència 
que els seus filòsofs, sobretot Plató i 
Aristòtil, exercien en Sant Agustí i 
Sant Tomàs, la doctrina dels quals, 
profundament misògina, amara enca
ra avui la teologia i la moral doctrinal 
de l'Església actual. 

e) Raons d'avui. 

Resistència al canvi, por a la dona, 
concebre el servei com a poder que no 
es vol compartir. 

Si els barons, en l'Església, sem
pre han definit Déu com a omnipotent 
i omniscient, ]' ésser humà és davant 
Déu impotent i insignificant. Malgrat 
tot això els barons sempre han mantin- 95 



gut que el poder de Déu sempre els ha 
estat donat a ells, per tant l'únic que 
queda com a insignificant i impotent, 
és a dir, sense poder, és la dona. Aquí 
trobem una de les arrels de la confusió 
entre servei i poder. 

Hem d'afegir, però, que les exclu
sions de l'Església no són únicament 
a causa del gènere. Contemplades en 
la seva totalitat, hi trobem també 
les raons de classe social, ètniques, 
nord-sud, ideològiques, d'opció 
afectiva-sexual ... de vegades tan dures 
com les de gènere. Aquesta actitud 
defensiva ens fa pensar en una crisi 
interna de fe i obertura a l'Esperit. 

Podríem dir que veiem l'Església 
com una minisocietat on es reproduei
xen les mateixes situacions injustes i 
inhumanes que a la societat civil, i en 
canvi han sorgit en els últims anys els 
moviments de dones arreu del món, en 
la societat i en l'Església, i els estudis 
antropològics, bíblics i teològics fets 
en aquest espai han obert un camí de 
canvi sense discriminació per a ningú 
i sense retorn. 

El conflicte de les dones en 
l'Església 

La dona és la gran desconeguda en 
l'Església; en ella només hi ha dos 
models Eva i Maria. Com que no som 
Maria, totes som Eva, ja que estem 
classificades en un estereotip femení 
des de sempre. Ningú s'ha pres ni es 
pren la molèstia de conèixer-nos com 
a persones diferenciades, capaces de 
raonar, conèixer, analitzar, discernir i 

96 actuar segons les pròpies capacitats, 

diferents en cada dona, com ho són en 
cada ésser humà 

Aquest fet de considerar la dona 
com l'origen del pecat (Eva temptado
ra), del mal, deu ser responsable de 
l'ambigüitat amb què les dones han 
estat interpretades pels homes i la ne
cessitat que s 'ha sentit de controlar la 
naturalesa de les dones entesa com a 
inferior. Es veu que si la dona vol ser 
superior espiritualment, s'ha de mas
culinitzar, fer-se home. 

Encara avui té molt pes la insistèn
cia que s'ha fet, des de sempre, en la 
passivitat femenina en tots els ter
renys. Això no és pas cert i la ciència 
i la història es van encarregant de 
desmentir-ho. Amb lentitud, amb un 
cert temor, però irreversiblement, tam
bé el magisteri de l'Església va reco
nèixer en la Mulieris dignitatem la 
dignitat de la dona, desculpabililzant
la del pecat que els clergues posaren 
en les seves espatlles. Però l'Església 
jeràrquica, per treure's aquest pes his
tòric, tendeix a pseudoidealitzar la 
dona i la coHoca en pedestals de ver
ges, santes o virtuoses mares, i la porta 
de nou a encarnar el paper més tradi
cional sense possibilitat de contem
plar la real diversitat com a ésser 
humà que la dona és abans que tot. 

No volem ni necessitem aquestes 
idealitzacions que no ens permeten el 
que nosaltres volem i tenim el dret de 
ser. Si amb la Mulieris dignitalem es 
va voler retre un homenatge a la dona 
en un moment, el 1988, en què el fe
minisme semblava que havia tocat 
sostre, la realitat va ser que per a les 
dones conscienciades va servir per re-



fermar la seva convicció de trobar-se 
en un context que, volent dignificar la 
dona, de fet l'empetitia encara més, ja 
que intentar definir la dignitat de mit
ja humanitat resulta pueril quan s'en
casella les dones dins de paràmetres 
preestablerts sense oferir noves alter
natives. 

Aquesta visió androcèntrica pro
jectada sobre la dona ha constituït el 
gran perill per a nosaltres, les dones, 
però la por i la marginació que sofrim 
han estat creadores de l'impuls que 
ens empenya assolir la llibertat. És 
hora ja, com dèiem en la primera car
ta oberta a les dones cristianes, que 
siguem nosaltres qui ens definim, qui 
diguem què som, el que tenim dret a 
ser i les funcions que ens pertoca exer
cir com a éssers humans en el mÓn ci
vil i en el món eclesial. Hem de retro
bar la confiança en nosaltres mateixes 
i a l'igual del que varen fer les dones 
fortes i agosarades que ens presenta 
l'AT i el NT, hem de qüestionar, 
hem d'avançar-nos als esdeveni
ments, estar atentes als signes dels 
temps i respondre amb creativitat a les 
noves situacions. 

La novetat de Jesús respecte a les 
dones 

Els evangelis testimonien la nove
tat de Jesús davant les dones en con
trast amb el que fins ara hem dit del 
món eclesial i del magisteri, que se 
suposa, hauria d'imitar i seguir les 
petjades del seu Mestre. Jesús acull 
els homes i les dones sense discrimi
nacions, i estableix entre eUs i elles 
una igualtat personal, una identitat 

d'estatus que es reflecteix en la pràc
tica de batejar sense distinció de se
xes. Aquesta revolució resulta encara 
més deliberada si tenim en compte 
que en la cultura i en la comunitat jue
va el bateig per immersió plantejava 
problemes de "pudor" que obligaven a 
recórrer a ministeris femenins per al 
bateig de les dones. 

L'actitud de Jesús, la seva praxis i 
les característiques del Regne instau
rat per Ell donen testimoni que els 
homes i les dones són convidats a en
trar al Regne amb els mateixos drets. 

Aquesta novetat del missatge de 
Crist va sorprendre els seus enemics i 
els mateixos deixebles homes, que 
van difuminar aquest aspecte de la re
volució evangèlica des del principi. 

Jesús contempla les dones de ma
nera nova, les crida a ocupar un lloc 
nou i a tenir un nou paper en la comu~ 
nitat; d'aquesta manera les allibera 
des de l'interior i les convida sense 
discriminacions a rebre la paraula i el 
do del regne. Van tenir accés al bateig 
de l'Esperit Sant, al bateig de l'aigna 
i a la taula eucarística exactament ignal 
que els homes (Ac 1-2,cf.10,44; 11,17). 

No podem trair, doncs, la confiança 
que el Crist diposità en nosaltres i deixar 
de ser allò que Ell vol que siguem. Cal 
obeir Déu abans que els homes. 

Accions concretes per aconseguir 
l'Església que volem 

Algunes dones i alguns homes sen
sibles ja estem fent una Església nova. 
El canvi no es fa perquè la jerarquia 97 
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ho vulgui sinó perquè el Poble de 
Déu viu ja en canvi. Nosaltres també 
podem promoure com volem aquest 
canvi. 

a) Quina Església volem 

A les portes del segle XXI, com a 
dones, volem una Església humanitza
dora. Una Església que sigui un con
junt de persones que es relacionin ho
ritzontalment unes amb les altres i 
amb la resta de la creació. Una Esglé
sia que no divideixi sinó que multipli
qui, que sumi en lloc de restar, oberta 
a tothom i en la qual els homes i les 
dones hi trobin acollida, democràcia i 
ressò dels problemes quotidians i on 
la vida, amb tota la seva riquesa, la 
seva misèria i la seva diversitat hi si
gui present. 

Una Església comunitat-igualtat, 
ja que si no hi ha comunitat no es pot 
canalitzar la igualtat, on homes i do
nes rellegeixin la Bíblia i li donin un 
sentít actual, en la qual se celebrin, es 
visquin i es comparteixin les distintes 
capacitats i es creï la unió en la dife
rència. Una Església amb entranyes 
de misericòrdia, que estima, que per
dona i que no condemna, donant així 
testimoni autèntic del missatge de 
Jesús, que és d'alliberament, d'ale
gria, d'esperança, de vida, de confian
ça, de donació desinteressada. 

No demanem comprensió unilate
ral, sinó igualtat d'expressió, espais 
de diàleg i que aquest sigui paritari. 

Una Església a l'estil del grup de 
Jesús en què el més important era la 
missió que tenia i la referència a Déu, 

a les persones i als esdeveniments. 
Una Església realment corresponsa
ble, comunitat que reconeix els dife
rents carismes de cadascú i cadascuna 
i demana, des d'aquest, l'autèntic ser
veí sense discriminacions de cap mena 
per qüestió de sexe, d'estat opcional, 
de jerarquització. En una època en 
què el món reconeix el valor intrínsec 
de la participació de la gent en les ins
titucions que afecten les seves pròpies 
vides, cal deixar de banda els models 
monàrquics, absolutistes, d'església 
manllevats dels governs seculars i re
cuperar la nostra herència fraterna que 
va més enllà de les democràcies i que 
les hauria de superar, ja que com afir
ma Heinz Hanspeters en el núm. 139 
de Seleccions de Teologia, del setembre 
de 1996, en el seu escrit «Democracia 
en la Iglesia. Corresponsabilidad y 
participación de todos los bautiza
dos», l'Església no és democràtica en 
la racionalitat de les democràcies for
mals (una persona, un vot) sinó en la 
generositat i l'amor. Ara bé, en absèn
cia d'aquest amor, les persones cre
ients podem estar més desprotegides 
que en la mateixa democràcia formal. 
Així, doncs, hem de viure, pregar i 
ajudar-nos mútuament com un disci
pulat d'iguals, i fer realitat l'ensenya
ment del Vaticà 11, que reconeix tot el 
Poble de Déu profètic, sacerdotal i 
reial i no solament per exigència de
mocràtica, sinó per amor. 

Volem una Església sense pors, 
que sigui agosarada per trencar les re
sistències al canvi. Oberta als sigues 
dels temps. Amb una opció preferen
cial i un testimoniatge clar per als po
bres; que no quedi reclosa en l'altar, 
que visqui el sagrat més enllà del cul-



te ... potser cal revisar el sentit del sa
grat i copsar-lo on es troba avui i on el 
remet Jesús: «els cecs recuperen la 
vista, els coixos caminen, els leprosos 
queden purs, els sords hi senten, els 
morts ressusciten, els pobres reben 
l'anunci joiós» (Lc 7,22). 

Una Església on el sacerdoci no 
sigui la base de l'estructura eclesial i 
que no afavoreixi la divisió entre cler
gues, laics i laiques. Aquest model de 
sacerdoci, per la seva verticalitat po
tencia l'autoritarisme i exclou les do
nes i els pobres marginats. 

Les dones organitzades en congre
gacions religioses, en aquest nou mo
del d'Església, no han de dependre, 
com passa sovint, del rector d'una par
ròquia o dels respectius bisbes i gene
rals d'ordres masculines, amb qui de 
vegades xoquen i tenen problemes, 
especialment quan les germanes tre
ballen en projectes identificats amb 
l'opció preferència pels pobres, realit
zant freqüentment un treball ocult 
molt valuós entre persones excloses. 
En aquesta Església dels orígens, nin
gú ha de ser considerat a perpetuïtat 
menor d'edat. S'han donat casos d'ex
pulsions de religioses de determinades 
diòcesis per la seva identificació amb 
els i les pobres. 

Una església que no faci aliança 
amb cap poder polític o econòmic. 
Això condueix -entre d'altres coses
a la pèrdua de la seva capacitat profè
tica i de la seva autoritat moral davant 
els pobres i els sectors progressistes, 
els quals no se senten representats pels 
seus bisbes massa compromesos amb 
l'estatus dominant. 

En resum, volem una Església mi
nisterial en lloc d'una Església jeràr
quica i clerical, on la paraula sigui 
diakonia i no poder, on qualsevol ba
tejada o batejat pugui accedir al minis
teri ordenat, j a que exercir el ministe
ri suposa un seguiment de Jesús per 
ensenyar, santificar i servir l'Església, 
entesa com a Comunitat. 

Una Església on cada Comunitat 
pugui fruir del goig i del dret a cele
brar l'Eucaristia en lloc de ser privada 
d'aquest dret perquè la tradició mas
culina així ho ha determinat, restrin
gint el poder només si presideix un 
clergue (en temps de Jesús ja existien 
aquests perills: Mc 7, 1-13; Mt 15, 
1-20). I on les dones ens sentim ubica
des plenament com a protagonistes de 
la nostra vida eclesial i no com a es
pectadores resignades. 

Cal que en l'Església s'estengui 
una actitud de conversió profunda. Un 
canvi d'actitud. 

b) Què podem fer per aconseguir-ho 

- A nivell personal. 

Cal que ens sentim humilment, 
però amb fermesa, protagonistes del 
treball eclesial que realitzem en les 
comunitats cristianes (majoria de dones 
en les celebracions, en la catequesi, vo
luntariat de tota mena, Càritas, etc.). 
Expressar la visió que tenim de les co
ses amb seguretat i confiança en nosal
tres mateixes. Participar en tots els ser
veis des d'on puguem fer sentir la nostra 
veu ~ especialment, la veu de les dones 
que més pateixen l'opressió, la pobre
sa ... donant veu a qui ha estat silenciada. 99 
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Sentir-nos responsables de refer 
una Església que valori la inclusivitat, 
el diàleg i la justícia en la seva vida 
interna i treballar perquè això esde
vingui realitat, essent critiques i cons
tructives, però també agosarades amb 
els nostres plantejaments, sense com
plex, amb la seguretat que ens dóna el 
sentir-nos filles de Déu i hereves del 
Regne. 

Fer una tasca de conscienciació en 
aquelles dones que encara no veuen la 
necessitat d'un canvi, escoltar-les, res
pectar el seu procés evolutiu ... desfer 
les tergiversacions que s'han fet de la 
lluita feminista, que no és anar en con
tra de ... sinó a favor de ... , oferint espais 
de formació a través de grups de dones 
sensibilitzats per a aquesta qüestió. 

Tenir cura del llenguatge que em
prem, que sigui sempre inclusiu, que 
les nenes i les dones siguem anomena
des en la litúrgia: celebració, sagra
ments, litúrgia de les Hores, etc. 

Donar testimoni en la nostra vida í 
fer present en la Comunitat i en el món 
l'Església que volia Jesús. Oberta a 
l'Esperit; atenta a la vida, unida en 
]' essencial, plural i lliure en la forma. 

No sexista, és a dir, que un sexe no 
prevalgui per damunt de l'altre, ni 
tampoc marginadora, sinó integradora 
de dones i homes amb drets i deures 
iguals. Amb una opció clara pels po
bres: compromesa, de vida senzilla i 
complint serveis segons les pròpies 
aptituds i carismes. 

Alliberadora i profètica: que tre
balli i denunciï les causes de la in-

justícia en el primer, tercer i quart 
móns. 

Amb actituds de col'legialitat, a 
l'abast del Poble de Déu i a la seva 
escolta. 

Esperançada i ecumènica, acolli
dora i comprensiva, demostrant amb 
fets l'amor de Déu Pare-Mare. 

-A nivell d'estructura d'Església 

Convidar tothom a fer el que ja 
estem fent les dones: el Ministeri del 
Servei. El 80% del treball que es fa a 
l'Església és a les nostres mans sense 
que sigui reconegut. Participar en els 
àmbits més propers al nostre abast: 
parròquies, delegacions de religioses, 
consells pastorals, moviments, comu
nitats de base, etc. i ser elements posi
tius, amb idees, amb sentit pràctic, 
aprofitant totes les ocasions per anar 
canviant, des de la base, aquesta es
tructura d'Església dogmàtica i pira
midal, segons la consciència, i a vega
des entrant en contradicció. No hem 
d'encotillar-nos en uns paràmetres 
que no tenen en compte els signes dels 
temps. Continuar aprofundint en la 
Paraula de Déu, en la pastoral, en la 
litúrgia, en grup i a nivell personal 
perquè la fe esdevingui adulta, com
promesa i capaç de discernir i exigir 
gestos de fraternitat i signes de bona 
voluntat cap al canvi real pel que fa a 
la situació i valoració de les dones. 

- A nivell ideològic 

Cal respectar la pluralitat d'op
cions dins de l'Església. L'Església, 
Poble de Déu, és en ella mateixa plu-



ralitat d'opcions. Són moltes i molt 
diverses les ideologies en la praxis 
cristiana i ningú pot jutjar-ne les in
tencions. S'han de descartar, en la 
mesura que sigui possible, les idees 
fetes i donar suport a tots els canvis 
que apropin més l'Església a Jesús de 
Natzaret i treballar perquè es vagin 
introduint a tot arreu. 

Partint del Missatge del Regne que 
ens convida a ser una sola cosa en 
Crist, ens hem d'esforçar a trencar les 
barreres que ens separen d'altres reli
gions, races i cultures, i caminar vers 
un ecumenisme ampli que testimoniï i 
avali la nostra creença en un Déu que 
mai no ha fet una diferenciació entre 
les persones i ha cridat tothom al Bé i 
a la possessió del Regne i que se ser
veix de les pedres rebutjades per coro
nar l'edifici. 

Les dones cristianes hauríem de 
reflexionar seriosament sobre la situa
ció de la dona en l'Església. Sobre els 
pressupòsits subjacents en la societat 
i la història que ens han dut a situa
cions d'infravaloració d'allò que és 
femení...intentant donar respostes a 
l'ara i a l'avui. 

Crear una xarxa de pensament laic 
i amb espais femenins que ens donin 
un autèntic protagonisme. 

- A nivell de política eclesial 

Tots els organismes humans, per 
funcionar, han de tenir un mínim d' es
tructura i unes persones capdavanteres 
.que liderin, impulsin i estimulin el 
moviment. Aquestes persones, però, 
haurien d'escoltar, humilment, la veu 

del poble abans de pronunciar-se i no 
voler imposar els seus criteris sense 
diàleg, sense tenir en compte les di
verses situacions en què la gent es 
mou avui dia. 

Descartar el centralisme, poten
ciar unitats comunitàries amb escalf 
humà, on tothom es conegui pel seu 
nom i on els animadors i animadores 
de la comunitat puguin atendre i dia
logar amb qui ho soHiciti sense pro
tocol ni deferències humiliants i no 
cristianes. 

En el cas de l'organització ecle
sial, les persones més compromeses 
en la seva direcció haurien de ser ele
gides per les petites comunitats per 
a un període determinat, les quals 
haurien de poder substituir, quan ho 
creguessin oportú, els/les membres 
d'aquest organisme per raons evangè
liques de servir i mai per lluites de 
poder. És a dir, s'haurien d'acabar 
els càrrecs vitalicis en tota la jerar
quització eclesiàstica. 

Saber ser una oposició Ínte¡'¡igent, 
lúcida, valenta ... sense cansar-nos de 
dir obertament el que pensem en tots 
els estaments eclesials, ja que de sa
grat només hi ha Déu i no ens hem de 
sentir condicionades per cap ésser 
humà, per molta sacralització que 
s'hagi posat a sobre. Respecte, sem
pre. Submissió, mai. 

La nostra postura ha de ser críti
ca davant una política i una institu
ció que no responen, ni de bon tros, 
a la Bona Nova del Crist. Lluitar 
perquè la política eclesial inclogui 101 
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la veu de les dones. Que no se 'ns 
faci callar com ho féu Pau en la seva 
la. Carta a Timoteu, negant el nos
tre dret a la igualtat anunciat en el 
Gènesi 1,2 i portat a la pràctica per 
Jesús. 

Valorar i demanar que es valori la 
recerca teològica que fan moltes do
nes teòlogues i de la qual no se'n fa 
ressò la comunitat eclesial, bé perquè 
no la considera important, bé perquè 
qüestiona, des de l'arrel, aquesta polí
tica de la jerarquia. 

Últimament, Joan Pau II ha sol
licitat a les dones el perdó per les 
injustícies comeses, al llarg dels 
segles, pels homes d'església. Les 
dones ens haurem de reservar el 
dret a perdonar fins que no vegem, 
amb fets concrets, el propòsit d'es
mena i la satisfacció d'obra en els 
canvis concrets que, com a dones, 
requerim per ser considerades éssers 
creats a imatge i semblança de Déu. 

- A nivell comunitari 

De grup que es reconegui fidel al 
Crist, que intenta viure la igualtat de 
germans i germanes amb una tasca de 
conscienciació i d'ajuda mútua con
creta, d'acció. 

Procurar que hi hagi una rotació en 
les responsabilitats i en els càrrecs, a 
fi i efecte que cada persona se senti 
responsable de tot el conjunt. Que nin
gú es petrifiqui, que cadascú desenvo
lupi, harmoniosament, múltiples face
tes de la seva personalitat per posar-la 
al servei tant de la societat eclesial 
com de la societat civil. 

Aquest funcionament podria ser 
l'alternativa a les parròquies i la seva 
renovació. 

Es a dir, ser llevat en el món. 

Constatem que la base de l'Esglé
sia fa molt temps que es belluga, però, 
malauradament, es triga a acceptar el 
canvi. Cal foragitar les pors i donar 
pas a l'esperança. 

Les conclusions del Congrés 
1. Constatem un moment difícil 

per a nosaltres. El tancament eclesial 
repercuteix de manera especial en les 
dones. 

Per tant, ens demanem coratge i 
fortalesa per continuar fent realitat el 
mandat que expressament ens feu a 
nosaltres el Crist ressuscitat: ,<Aneu i 
digueu ... " (Mt.28,10). 

2. Constatem que les dones en 
l'Església hem estat, gairebé sempre, 

infravalorades, no anomenades i con
siderades indignes per a l'altar. 

Per tant, hem de refer la nostra 
autoestima dins les esglésies, perquè 
només la pròpia valoració pot ser pa
ràmetre de la capacitat d'entrega. 

3. Constatem que Jesús va valorar 
el fet plaent de ser ungit per una dona 
de Betània com a important per a tota 
persona humana. 



Per tant, desitgem que aquesta ves
sant personal de gratuïtat i plaer si
gui rescatada entre els cristians i les 
cristianes en totes les dimensions 
humanes. 

4. Constatem que l'Església es re
geix per la jerarquització, quan l' es
quema de categories entre persones 
queda anul'lat amb la Bona Notícia 
del Crist, que crida a totes i a tots a un 
Regne de llibertat, de justícia, de 
germanor i de fe. 

Per tant, hem de tornar a dissenyar 
l'actuació cristiana perquè no sigui ni 
dominadora ni dependent. 

5. Constatem que la Paraula de 
Déu ha estat interpretada i formulada 
des del Patriarcat-Kiriarcat. 

Per tant, cal fer una relectura des 
del nostre àmbit femení i d'experièn
cia de fe. Ens comprometem a recollir 
bibliografia feminista per compartir-la 
i fer-la conèixer a tothom. 

6. Constatem que el 80% del tre
ball catequètic i pastoral és avui en 
mans de les dones. Hi som i hi col
laborem. 

Ens cal, però, incidir en els plans 
actuals de catequesi i de pastoral amb 
perspectiva integradora, que possi-

biliti una mirada nova en la interpre
tació bíblica per canviar actituds mar
ginadores. 

7. Constatem l'interès i la voluntat 
de les dones per anar adquirint una 
formació teològica fe~inista. 

Des d'ara totes ens hem de com
prometre a crear espais de reflexió, 
d'estudi i de sensibilització per tal 
d'anar avançant en el coneixement 
de la nostra història en relació amb 
el Crist i la seva Església, des de la 
perspectiva de la nova narrativa. 

8. Constatem que, arreu del món, 
les dones cristianes treballem en una 
mateixa direcció, que dóna a l'Esglé
sia una nova vitalitat. Ho hem viscut 
en aquest Congrés. 

Per tant, cal que deixem les pors 
i ens organitzem per comunicar-nos 
experiències i construir noyes,estra
tègies. 

9. Constatem que les dones bíbli
ques no han estat prou considerades 
com a referents de fe testimonial per 
l'Església universal. 

Per tant, el Congrés proposa com a 
Dia de la Dona Creient, el 22 de ju
liol, festa de Maria Magdalena, apòs
tol dels apòstols. 
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Pastoral urbana 

Curs 97-98: seguim reflexionant el Concili 

Al llarg del curs passat i el present, 
un grup de preveres de les diòcesis 
catalanes ens hem reunit periòdica
ment per reflexionar sobre les Resolu
cions del Concili Provincial Tarraco
nense que, d'una manera o altra, fan 
referència als preveres. Som els matei
xos que vam participar en cursos ante
riors en el Seminari de Pastoral Ur
bana del CEP. Ens hem incorporat, 
doncs, a la iniciativa dels represen
tants dels consells presbiterals del 
Concili Provincial. En el número 155 
de Quaderns de Pastoral ja vam 
fer una primera ressenya del nostre 
treball. 

Exposem ara el que hem fet en el 
curs actual, en les reunions mensuals 
des de l'octubre de 1997. 

Hem centrat l'atenció en l'acció 
evangelitzadora des de les nostres co
munitats, i també en com podem ser 
-hem de ser- mestres de pregària. 
Com fer que els membres de la nostra 
comunitat siguin a la vegada persones 
que viuen joiosament l'experiència de 
Déu en el seu cor i ranunci, amb pa
raules i obres, de la bona notícia de 
Jesús enmig dels seus ambients. Com 
fer que les nostres celebracions tin
guin aquest estil. 

Vegeu quines han estat ¡es aporta
cions de cadascú. El nostre mètode és 
senzillament posar en comú la nostra 
experiència a partir del que un de nosal
tres, a manera de ponent, ha exposat 
més extensament. N'ha resultat una 
conversa amical o col, loqui en la qual 
tots hem volgut aprofundir en el tema. 

Dins de la comunitat creient ens 
sentim responsables-educadors per
què aquesta transmeti la fe amb acti
tuds evangelitzadores en l'ésser i en 
l'actuar. Cal fer-la corre sp on sable, 
atenta als sigues dels temps, oberta a 
la vida, a la realitat que l'envolta, aco
llidora. 

Això comporta donar prioritat a la 
creació del nucli de la comunitat o 
base eclesial, i també atendre cada 
persona per tal que s'impregui de l'es
perit de la revisió de vida. Fer que el 
compromís a l'interior de la comunitat 
passi a l'exterior, tot preguntant-nos 
què aportem al poble, a la societat. 

Davant la dispersió que patim 
-hem d'atendre molts detalls de la 
vida parroquial (aspectes materials de 
l'edifici, atenció a preguntes intrans
cendents, les celebracions, els malalts, 
la gent ocasional, l'entorn indiferent...), 105 
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es posava l'exemple del temple que té 
la nau central i les capelles laterals. 
Cal apostar per la nau centra!...! Ens 
cal racionalitzar els nostres horaris i 
establir prioritats pastorals. 

Ha estat enriquidora la reflexió 
entorn del tema de la pregària. Partí
rem de l'experiència de Jesús, tal com 
llegim en els evangelis. Paradigmàtic 
el text de Mc 1,29-39 on es pot copsar 
l'atenció personal (la sogra de Simó) i 
de tot el poble (va curar molts malalts) 
i la pregària (de bon matí, quan enca
ra era fosc). Una mirada a l'evangeli 
de Lluc, ric en actituds i accions de 
pregària, els moments clau ... Valora
ció dels salms, en els quals hom se 
sent implicat en moltes situacions que 
viuen les persones, i amb les que pa
teixen. L'exemple de Moisés que pre
gava pel poble. 

Revisió de la preparació de les ce
lebracions. A la vegada que reflexio
nem sobre què podrem dir en l'homi
lia per als altres, reflexionar sobre què 
em diu a mi la Paraula de Déu. En la 
lectio divina, superar el fet de voler 
saber coses i deixar que Déu em parli 
gratuïtament, en un diàleg amorós. En 
la revisió del vespre, intentar veure 
què ha passat durant el dia, què he vist, 
i jutjar-ho a la llum de l'evangeli. En 
l'eucaristia, saber descobrir l'acció de 
l'Esperit en les persones. 

Amb vista a ajudar els altres en la 
pregària, exposarem diverses opcions: 

educar una espiritualitat per a la mis
sió (la pregària de fidels cal orientar
Ia en aquest sentit); vetllar pel seu 
contingut (hom pot passar molt de 
temps, fins i tot hores, però què passa 
durant aquesta contemplació?); també 
és bo comunicar-nos allò que vivim en 
un ambient d'oració; donar importàn
cia a la litúrgia de les hores, resant 
pausadament, i fer ressonar en veu 
alta el que ens ha impressionat del 
salm. Pel que fa a la preparació de la 
litúrgia dominical, no solament dir 
què farem o què direm a l'homilia, o 
com serà la pregària dels fidels, sinó 
donar temps a la contemplació i 
l'oració que posem en comú, senzi
llament... 

Un altre punt que es va tractar va 
ser l'ajuda mútua dels preveres en la 
pregària. Es va parlar dels recessos 
institucionals, de la temptació de la 
xerrameca i també dels punts de refle
xió, n'hi ha que es deixen portar més 
pel xerrar amb l'altre que per interio
ritzar. Tanmateix, també es va dir que 
la comunicació amical viscuda en una 
atmosfera de pregària era positiva. És 
com tenir cura del sentiment..., és un 
problema d'equilibri. Es va considerar 
bona l'experiència de distribuir en l'ar
xiprestat o zona la direcció del recés a 
un de la colla, sense necessitat de fer 
venir el més savi d'un altre lloc. Ca
dascú, aiXÍ, aporta la seva vivència 
espiritual i els altres l'acullen amb 
tota senzillesa (sempre hi ha rique
ses amagades). 

Lluís Bonet 



Barcelona 

FRANCESC ROMEU, corre.ponso!. 

Sant Josep Oriol al Temple de la 
Sagrada Família 

AI Temple de la Sagrada Família 
de Barcelona, en contínua construcció 
i tal com ja estava projectat, s'hi pen
sa posar la figura de sant Josep Oriol, 
que anirà situada al finestral exterior 
del carrer Mallorca més proper a la 
façana de la Passió. Amb aquest mo
tiu s'ha constituït una Comissió for
mada pels rectors de les basíliques de 
Sant Josep Oriol, de Santa Maria del 
Pi i del Temple de la Sagrada Familia; 
Josep Boix, Josep Maria Vidal Aunós 
i Lluís Bonet Armengol, respectiva
ment. La figura està projectada perquè 
tingui una alçada de prop de tres me
tres i està pressupostada en uns tres 
milions i mig. Aquesta Comissió té 
l'esperança que entre els 1.500 cape
llans que hi ha a Catalunya puguin fi
nançar aquesta imatge amb un donatiu 
que pot osciHar entre les 2.000 i les 
3.000 pessetes. 

Val a dir que qui realment ha fet 
aquesta proposta i que ha estat el mo
tiu de la creació d'aquesta Comissió 
ha estat la Junta Constructora, que 
també ha fet propostes semblants a les 
diverses congregacions religioses que 

hi ha a Catalunya per tal que hi figu
rin els seus sants fundadors. Aquests 
sants formaran part dels fruits de la 
creació que hi haurà en el bosc que 
l'arquitecte Gaudí tenia projectat per a 
aquell riu que neix del santuar~ se
guint el simbolisme d'Ezequiel, 47, i 
del llibre de l'Apocalipsi, 22. Actual
ment ja hi ha co¡'¡ocades les figures 
de sant Antoni Maria Claret i de 
Joaquima de Vedruna. 

La Comissió pro Imatge de sant 
Josep Oriol al Temple de la Sagrada 
Família -tal com s' autoanomenen
també té projectada una altra propos
ta: fer els passos convenients per de
manar que Josep Oriol sigui procla
mant patró dels preveres diocesans de 
les esglésies de Catalunya. Tot i que 
sant Josep Oriol va néixer a Barcelona 
(el 23 de novembre de 1650) i que va 
exercir el seu ministeri principalment 
a la ciutat de Barcelona, com a bene
ficiat de l'església de Santa Maria del 
P~ la Comissió també recorda que la 
vida de sant Josep Oriol està estreta
ment vinculada a les altres diòcesis 
catalanes, atès que va ser beneficiat de 
la capella de Santa Maria de Bell-lloc 
de la parròquia de Sant Josep de Pala
mós (del bisbat de Girona, el 29 de 
novembre de 1675), va ser ordenat 
diaca a la capella episcopal de Tarra
gona (el 4 d'abril de 1676), va ser or
denat prevere a la capella del monestir 
de Santa Clara de Vic (el 30 de maig 
de 1676), va cantar la primera missa a 107 



l'església parroquial de Sant Pere de 
Canet de Mar (del bisbat de Girona, el 
29 de juny de 1676), i finalment va 
ser a iniciativa del cardenal Salvador 
Casañas, aleshores bisbe d'Urgell, el 
1896, quan tots els bisbes de la Tarra
conense es van adreçar al papa Lleó 
XIII perquè prosseguís la causa de 
canonització. 

El compte corrent per recollir els 
donatius per a la imatge de sant Josep 
Oriol al Temple de la Sagrada Família 
és el 2100-3457-42-2200018575 de la 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Bar
celona. 

Jornada de capellans 

El dimecres 7 de gener, quan ja 
havíem entregat la darrera crònica de 
Quaderns, es va celebrar la Jornada 
Sacerdotal al Col·legi La Salle Bona
nova, dedicada aquest any a la prepa
ració del Jubileu de l'any 2000. L'as
sistència no va ser ni molt nombrosa 
ni tampoc va desmerèixer, però, com 
sempre en aquesta mena d'actes, s'hi 
va trobar a faltar una franja de cape
llans representativa i significativa de 
la nostra diòcesi, mentre comencen a 
aparèixer tota una sèrie de cares més 
aviat desconegudes en el treball habi
tual en la pastoral diocesana. 

La sessió es va obrir amb la presen
tació de la Jornada per part del cardenal 
Ricard M. Carles, que va assenyalar 
que «hi ha entre nosaltres (capellans, 
diaques, i fins i tot seminaristes!) di
versitat d'edats. e al que escoltem els 
més joves, els de les últimes promo-

108 cions, i que acollim les seves iniciati-

ves: la joventut connecta d'una mane~ 
ra espontània amb l'actual procés de 
canvi accelerat del nostre món. Però 
cal també que ells sàpiguen recollir 
els valors dels més grans, assumir els 
progressos pastorals aconseguits, al 
llarg dels anys, amb gran esforç». Tot 
seguit Joan Ga1tés, president de la 
Comissió Diocesana per a la Prepara
ció del Jubileu, va presentar l'esperit 
amb el qual es prepara aquest Jubileu 
a Barcelona. 

Les ponències, que actualment es 
disposen en un format imprès, van ser 
a càrrec del pare Andreu Marquès, 
monjo de Montserrat, sobre el temaEl 
món cultural del cap de segle i del teò
leg Josep M. Rovira Belloso, sobre el 
Significat del Jubileu de l'any 2000. 
Després de l'Eucaristia i del dinar, 
J'acte es va acabar amb un record del 
capellà i poeta Pere Ribot, mort re
centment. En aquesta emotiva memò
ria van participar-hi Blai Blanquer, 
Francesc J. Catarineu, Ignasi Marquès 
i Santiago Ordóñez. 

La preocupació pel diàleg inter
religiós 

Ja vam presentar al seu dia, en 
aquestes pàgines-crònica de Qua
derns, la creació per part de la Regi
doria de Drets Civils de l'Ajuntament 
de Barcelona d'una Comissió encarre
gada de preparar un projecte de Cen
tre Interreligiós de Barcelona, entès 
com un nou servei municipal. Aques
ta Comissió ara ja ha acabat la seva 
feina i ha presentat el seu projecte a la 
resta de representants dels diversos 
grups religiosos que hi ha a Barcelona 



i que corresponen a les principals tra
dicions mundials: jueus, cristians, 
musulmans i budistes. La presentació 
es va fer el passat mes de febrer en una 
sessió al Saló de Cròniques de l'Ajun
tament de Barcelona, convocada pel 
regidor de Drets Civils, Agustí Soler, 
i el president de la Comissió munici
pal que ha elaborat el projecte, el ca
putxí Joan Botam, que també és alho
ra el president del Centre Ecumènic 
de Catalunya. 

Ara les diverses tradicions religio
ses existents a Barcelona i deguda
ment reconegudes estudiaran aquesta 
proposta-projecte de nou centre i, un 
cop recollides les seves apreciacions 
al document i elaborades totes les es
menes, es presentarà el projecte en el 
Ple municipal que se celebrarà entre 
l'abril i el maig d'enguany. La qual 
cosa fa pensar que es podria posar en 
funcionament abans d'acabar aquest 
any, si s'aconsegueix arribar a un 
acord sobre el lloc de Barcelona on 
s 'ha de situar aquest centre. De mo
ment hi ha diverses hipòtesis: que si
gui en un lloc cèntric, d'uns 300 m2, 

que pot estar a Ciutat Vella, o bé po
dria estar situat als nous equipaments 
que es construiran amb motiu del Fò
rum Universal de les Cultures del 
2004, al barri del Besòs. 

Centres com el que actualment 
s'està projectant a Barcelona també 
n'hi ha a Marsella, Viena, Sarajevo i 
Leicester amb la finalitat d'establir 
serveis interreligiosos. Aquests cen
tres són reconeguts positivament pel 
que fa a la construcció d'un autèntic 
diàleg i d'un respecte mutu entre les 
diverses formes i confessions religio-

ses. Per exemple, només a l'acte de 
presentació d'aquest projecte ja s'hi 
van aplegar un nombre significatiu de 
representants de quatre comunitats 
musulmanes, de set confessions pro
testants (evangèlics, baptistes, ger
mans, alemanys, de Filadèlfia i.caris
màtics), de la comunitat jueva, de 
l'església ortodoxa, de la Casa del Ti
bet, de l'Associació d'Estudis Budis
tes i de l'arquebisbat de Barcelona. 

Tot un èxit! Però també hem de te
nir en compte que, com molt bé asse
nyala sempre el pare Joan Botam, a 
Barcelona es calcula que hi ha entre 
50 i 60 identitats religioses diferents, 
per la qual cosa convé ser molt inte
gradors de tota aquesta realitat de di
versitat per aconseguir la màxima plu
ralitat i el mutu enriquiment. Un repte 
que el nostre Ajuntament sembla tenir 
prou clar i que ara hauran d'afavorir 
aquests representants religiosos. 

Un testimoni sobre la pobresa 

El passat dijous 26 de febrer, al 
Centre d'Estudis Pastorals, es va pre
sentar el llibre titulat I tan pobres com 
som ... que té com a autor Oriol Xiri
nachs i com a editor l'Editorial Claret. 
Es tracta d'un llibre recopilatori dels 
breus articles que, d'una forma anòni
ma i a la secció que porta el mateix 
nom que aquest llibre, es publicaven a 
la revista Aixeca 't! que edita el Secre
tariat Diocesà pels Marginats. Aquest 
Secretariat estava dirigit fins ara per 
Oriol Xirinachs que també era l'autor 
d'aquestes breus reflexions de colum
na periodística i de testimoniatge cris
tià, que com ell mateix diu «són com 109 



unes fotografies instantànies de perso
natges entranyables» que ara es poden 
tenir totes elles aplegades en aquest 
interessant recull de 72 peces mestres. 

El llibre està prologat pel mateix 
cardenal Carles i ha estat gestionat 
com a homenatge al seu autor pels anys 
de dedicació al Secretariat Diocesà 
pels Marginats i als pobres que la vida 
ens presenta al davant i que no sempre 
sabem mirar amb els ulls amb els 
quals l'Oriol Xirinachs se'ls ha mirat. 
Totalment recomanable! 

Les amenaces contra el bisbe 
Carrera 

Les declaracions del bisbe auxiliar 
de Barcelona Joan Carrera en una en
trevista a la COM-Ràdio van ser polè
miques i van aixecar una d'aquestes 
polsegueres informatives a les quals 
els bisbes i els mitjans de comunicació 
ens tenen ja tan acostumats. (Afegim-hi 
a les declaracions del bisbe Joan Car
rera a la ràdio: les declaracions del 
cardenal de Barcelona a Roma durant 
la visita ad /imina sobre la petició 
d'una regió pastoral com a millor so
lució jurídica per a la coordinació de 
les diòcesis catalanes, o les fenome
nals declaracions del secretari general 
i portaveu de la Conferència Episco
pal Espanyola, el bisbe de Sigüenza
Guadalajara, José Siínchez, defensant 
la llibertat d'expressió dels locutors 
periodistes que treballen a la COPE als 
quals no se'ls pot posar cap mordaza.) 

El bisbe Carrera, davant els micrò
fons, va defensar que la jerarquia ca-

110 tòlica hauria de demanar perdó públi-

cament pel suport al franquisme i va 
afegir una frase que periodísticament 
era un reclam molt noticiable: «no 
crec que tots els meus germans en 
l'episcopat pensin el mateix que jo». 
Certament la resposta no va tardar 
massa a produir-se i va venir del ma
teix José SlÍnchez. Però el més trist del 
cas han estat les amenaces de què ha 
estat objecte el bisbe Joan Carrera, 
tant per carta com per telèfon des de 
diferents zones d'Espanya, com tam
bé des de Catalunya. Un fet tristíssim! 

Girona 

JOAN CARRERES i PÉRA, corresponsal. 

Proposta quaresmal 

El bisbat de Girona acaba d'editar 
un tríptic titulat Quaresma, un camí 
cap a la Pasqua; s 'hi informa, d'una 
manera concisa, sobre els serveis de 
Càrilas Diocesana, en estreta relació 
amb Càritas de Catalunya. Hom hi fa 
una concisa reflexió sobre la Quares
ma, i es reprodueixen els 10 consells 
del cardenal Danneels, arquebisbe de 
Malines: el primer és «acceptar-nos 
amb joia tal com som» i el darrer 
«creure fermament que perdonar val 
més que no pas tenir la raó». 

En segon lloc, s 'hi informa també 
sobre el programa de rehabilitació del 
Centre Català de Solidaritat, inspirat 
en elProgetto Uomo, sota el patronat
ge de la Fundació Sense Cadenes. 



En tercer lloc, hom proposa esta
blir a totes les parròquies una almoina 
penitencial. Arrencant de la comuni
cació de béns que apareix ja als Actes 
dels Apòstols, es tractaria d'oferir un 
1 % dels ingressos per a diferents ac
cions solidàries. Se'ns proposa que 
aquesta Quaresma omplim d'esperit 
els nostres dejunis i abstinències, pre
gant, compartint el fruit de les nostres 
privacions amb els germans necessi
tats i, concretament, donant suport als 
programes de rehabilitació i reinserció 
de drogoaddictes que duu a terme el 
Centre Català de Solidaritat, que de
pèn de Càritas. 

Trobada de professionals del 
turisme 

Com cada any, a entrada de la pri
mavera, la Delegació de la Pastoral de 
Turisme de la diòcesi de Girona, que 
dirigeix mossèn Salvador Batalla -que 
també és delegat de la Pastoral de Tu
risme de l'Episcopat Espanyol-, orga
nitza una trobada amb professionals 
del sector. 

La trobada d'aquest any té lloc el 
dia 18 de març, al poble de l'Escala, i 
comptarà amb l'assistència del carde
nal arquebisbe de Barcelona, Mons. 
Ricard M. Carles, que parlarà sobre El 
paper dels laics en el mÓn. 

També és previst que hi intervingui 
Francesc Torralba, que parlarà sobre 
La cultura de l'oci en la nostra socie
tat, i un servidor, que farà una reflexió 
sobre Catalunya, l'Església i el Tu
risme. 

Aquesta trobada, que aplega nom
brosos representants del món del turis
me i l 'hostaleria, és des de fa una co
lla d'anys un referent fonamental a 
Girona, sobre el diàleg i la coHaboració 
entre l'església i el món turístic. 

Certamen Església Viva 

Es tracta d'un certamen de narrati
va breu sobre temes eclesials, en me
mòria del malaguanyat Josep Maria 
Pont, el qui fou delegat dels Mitjans de 
Comunicació de l'Episcopat de Cata
lunya. Organitzat per sisena vegada 
consecutiva pel Departament de Ràdio 
del bisbat de Girona, s'ha consolidat ja 
com un certamen seriós i que compta 
amb una gran participació. Aquest 
any s 'hi han presentat 34 treballs. 

Església Viva és un programa de 
ràdio, emès per 22 emissores de la diò
cesi de Girona, que compta amb una 
notable audiència i representa, d'algu
na manera, un contrapunt als progra
mes be¡']igerants i poc caritatius de la 
COPE, tan allunyats del contingut 
evangèlic que hauríem de transmetre. 

Meditació quaresmal 

Contempleu la Vella Quaresma, 
contempleu-la, sorgida d'un drap de 
pinzell de les profunditals de la història. 
Beata i rampelluda, apareix al centre 
del retaule, de bracet de l'Avi Carnes
toltes. A la dreta hi té, iconogràfica
ment, el Castell Dantesc de la Com
mèdia i a l'esquerra la Torre de Babel. 

Lúbric i amb posat xaruc, en els 
seus vestits de dandi arruïnat, l'Avi 111 
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Carnestoltes té el caminar d'un sàdic 
i les faccions d'un alcohòlic; li put 
l'alè i s'escapa de la seva boca una 
mitja ganyota com de qui ja està de 
tornada de tot. Enravenat i garratibat, 
amb el rostre lacrat del qui pateix el 
mal de gota, es manifesta amb un gra 
purulent a la punta del nas. 

Al seu costat la Vella Quaresma 
aguanta el caríssim bacallà; tan carís
sim que el poble només se'l pot mirar 
d'esgallimpantes. Geperuda i dramàti
cament encongida, m'apareix més re
vellida i escardalenca que mai; osten
ta una piga negra al pòmul esquerre de 
la galta i quan obre la boca deixa en
treveure les dues dents que li resten. 
Mira endavant amb els seus ullets lla
grimejants, empetitits per les llargues 
hores de vetlla, mentre els llavis lleu
gerament burlescos semblen mastegar 
parenostres. La llarga faldilla, acam
panada, estampada d'arengades sa
lades, només deixa espai per a les 
set cames, símbol de les set setma
nes que durarà el seu regnat; un reg
nat que, de fet, existeix només en el 
calendari. 

Viciós i rocambolesc, el seductor 
Avi Carnestoltes se la mira burleta; el 
seu triomf és total; ha vist en pocs 
anys com les noves generacions con
vertien els seus tres dies de regnat or
giàstic en cinquanta-dues setmanes de 
continuada transgressió. Es riu de la 
seva ombra, i també dels treballs de la 
Quaresma per donar una fe de vida 
que nomes apareix damunt del paper. 
Amb el seu mocador de cap, el vestit 
gris -de cendra- i el nas encorbat, 
aquesta figura ha desaparegut de la 
vella Europa. 

La Vella Quaresma és, tanmateix, 
la gran desconeguda dels nens i joves 
d'aquest tombant del segle XX. 

Quin significat té l'austeritat, el 
dejuni i l'abstinència per al jove hereu 
de Giacomo Casanova? Res, si en tra
iem una intencionalitat dietètica. Res
ta lluny, en els replecs més amagats de 
la literatura, el sucós diàleg entre Don 
Carnal i Doña Cuaresma, confegit 
amb mordaç dial èctica; resten impe
netrables per a la mentalitat d'avui 
aquelles agudes sàtires abocades en el 
Libro del Buen Amor de l' Arcipreste 
de Hita. Arreu domina el fa!-lus de 
Faunus, el lúbric cornut avantpassat 
de l'Avi Carnestoltes; i els luperci, els 
seus seguidors incondicionals, ho 
abasseguen tot; com en els anys de la 
caiguda de la Roma Imperial, en els 
pitjors temps de la seva decadència. 

Avui, la Vella Quaresma és només 
l'angoixada fantasma d'una cristian
dat que el món -<¡ue sempre acompa
nyà el dimoni i la carn- considera ob
soleta; els hereus de la !l'lustració 
francesa, amagats darrere la màscara 
d'una inteHectualitat impenitent i ico
noclasta, volen fer del cristianisme el 
cant elegíac d'un sistema de vida que 
-diuen- ja no té futur. Per què ens ho 
agafem tan dràsticament? Per què no 
podem continuar el joc innocent d'un 
estira-i-arronsa lúdic, darrera expres
sió d'un paradís perdut? 

No fora bonic portar l'esperit de la 
Vella Quaresma als dancings bars i 
restaurants de nit, de bracet amb l'ico
noclasta Carnaval? O caldrà, per 
aconseguir-ho, que una part de l'Avi 
Carnestoltes entri en aquelles esglé-



sies que han perdut el sentit de festa 
com un do de l'esperit? 

Ara com ara, tot sembla una qui
mera. Engolida pel fastuós món de la 
publicitat i el lucre televisiu, la Vella 
Quaresma resta esmaperduda dins els 
replecs de la memòria col'lectiva de 
les generacions dels avis; desapareix, 
sense nostàlgia, com la darrera com
parsa d'un vell retaule medieval. 

Tarragona 
DIDAC BERTRAN, corresponsal. 

No hi ha dubte que aquest trimes
tre, pel que fa a l'arxidiòcesi de Tar
ragona, ha estat marcat per dos fets 
que han tingut lloc fora de les nostres 
fronteres nacionals: el viatge del Sant 
Pare a Cuba i la visita ad limina apos
tolorum, esdeveniments en els quals 
va participar molt activament Mons. 
Lluís Martínez Sistach, arquebisbe 
metropolità de Tarragona i primat. Al 
marge d'aquests esdeveniments extra
ordinaris n 'hi ha hagut una munió d' al
tres que, malgrat no ser tan espectacu
lars, conformen la vida quotidiana 
de la nostra arxidiòcesi. Ens agrada
ria poder-les esmentar totes, però ni 
tenim espai ni -per desgràcia- ens 
n 'hem assabentat. El nostre servei 
d'informació sovint presenta unes lla
cunes que Déu vulgui que les puguem 
superar algun dia. Mentre, recordem 
alguns dels molts esdeveniments 
que s 'han desenvolupat a la nostra 
arxidiòcesi. 

Viatge a Cuba 

Possiblement cap dels anteriors 
viatges del Sant Pare hagi desvetllat 
tanta expectació com aquest que ha 
realitzat a Cuba. Els desplegament de 
mitjans de comunicació social a l'illa 
caribenya ultrapassa tot el que era 
possible imaginar. Les implicacions 
polítiques, a més de les religioses, 
d'aquesta visita papal, així com la for
ta personalitat tant del pontífex com 
del líder cuhà Fidel Castro han fet que 
l'atenció informativa de tot el món 
s'hagués centrat aquells dies en tot el 
que s'esdevingué a Cuba. 

Per a nosaltres, aquest viatge tam
bé ha tingut el seu punt d'interès en el 
fet que Mons. Lluís Martínez Sistach, 
arquebisbe metropolità de Tarragona i 
primat, hagi estat un dels quinze bis
bes espanyols convidats a acompanyar 
el Sant Pare en aquesta primera visita 
a Cuba, fet que s'escau precisament 
quan s'acompleixen cent anys que 
l'illa va deixar de pertànyer a la coro
na espanyola. La presència del senyor 
arquebisbe al' expedició papal va 
motivar que fossin molts els mitjans 
de comunicació social que li van de
manar declaracions i entrevistes. Cal 
recordar les seves intervencions a Ràdio 
SER Tarragona, Cadena COPE-Reus, 
Tarragona Ràdio, Catalunya Ràdio, 
El Punt, Tarraco Visió, Diari de Tar
ragona, etc. 

Visita ad /imina 

El dia 19 de febrer de 1998, a dos 
quarts de vuit del matí, els bisbes de 
les diòcesis catalanes, encapçalats per 113 
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Mons. Lluís Martínez Sistach, arque
bisbe metropolità de Tarragona i pri
mat, van concelebrar l'eucaristia amb 
SS el papa Joan Pau lI, a la seva cape
lla privada del Vaticà. 

En iniciar-se la celebració, el Sant 
Pare va dirigir unes paraules de salu
tació als presents, ressaltant el sentit 
de comunió eclesial que tenen aques
tes visites a la seu del successor de 
Pere. La primera lectura i el salm es 
feren en llengua catalana. 

En acabar la celebració, el Sant 
Pare va rebre els bisbes i els va lliurar 
un missatge a cadascun d'ells. Tot se
guit, els bisbes catalans obsequiaren 
el Sant Pare amb l'edició maior de la 
Bíblia Catalana Interconfessional, 
amb un exemplar del Nou Testament 
trilingüe i amb una co¡'¡ecció comple
ta dels Clàssics del Cristianisme. 

El dia abans, el Papa havia rebut 
els bisbes en audiència privada, en la 
qual es va repassar la situació de cada 
diòcesi i, després, va compartir amb 
ells el dinar. 

Mons. Lluís Martínez Sistach, a 
més a més, va visitar durant els dies 
d'estada a Roma onze dicasteris va
ticans, va assistir a una recepció a 
l'Ambaixada d'Espanya davant la 
Santa Seu, i el dissabte 21 va partici
par en la cerimònia d'imposició de la 
birreta a vint nous cardenals. A la tar
da, als palaus vaticans, va anar a salu
dar uns quants dels nous membres del 
col'legi cardenalici i va departir una 
estona amb ells. El diumenge va assis
tir a la solemne eucaristia concelebra
da pels nous porprats. 

Constitució del Consell Pastoral 

La notícia va ocupar poques línies 
a la premsa, però per la vida diocesa
na fou un esdeveniment d'importància 
cabdal: en el decurs d'un acte celebrat 
a la Casa d'Exercicis de la Selva del 
Camp el passat 13 de desembre i que 
fou presidit per Mons. Lluís Martínez 
Sistach, arquebisbe de Tarragona i pri
mat, es va constituir el nou Consell 
Pastoral Diocesà. 

Aquest organisme consultiu l'inte
gren preveres, religiosos i laics, tots els 
quals hi formen part per raó del càrrec, 
per raó d'elecció, com a representants 
d'arxiprestats o per dedicacions pasto
rals. Fou escollida secretària d'aquest 
organisme diocesà Montserrat Roig. 

Formació 

Com ja va sent habitual, els cate
quistes enllaç de l'arxiprestat de Tar
ragona Centre també aquest any pre
pararen un curset per a formació de 
catequistes. Aquest es dugué a terme 
dels dies 18 al 20 i del 25 al 27 de no
vembre, al Centre de Pastoral Bisbe 
Borràs. 

L'assistència de catequistes fou 
prou encoratjadora: uns 120 que es 
dividiren en dos grups per a facilitar 
l'assistència. Els temes foren mono
gràfics. Els primers dies Mn. Joan 
Magí desglossà el llibre dels Fets 
dels Apòstols i reflexionà sobre 
l'Esperit, Crist i l'Església. Els al
tres dies els omplí Mn. Joan Arago
nès sobre les cartes i els viatges de 
Pau. 



Per altra banda, més de seixanta 
persones participaren en la III Jomada 
de Formació per a Animadors de Jo
ves que, organitzada per la Delega
ció Diocesana d'Apostolat Laïcal, 
va tenir lloc el 22 de novembre a la 
Casa d'Exercicis de la Selva del 
Camp. 

El P. Sorando, salesià, fou l'encar
regat de posar a l'abast dels assistents 
un seguit de recursos, jocs, cants, 
etc., ideats com a eines bàsiques per 
a l'animació de grups. La majoria 
dels participants eren joves i nous, i 
es preparaven per arribar a portar 
nous grups. Els assistents assumiren 
el compromís de formació continua
da, trimestral. 

Sempre parlant de formació i pre
paració, el dia 19 de gener va tenir lloc 
a la Casa d'Exercicis de la Selva del 
Camp la primera trobada de l'any pel 
que fa a la formació permanent del 
clergat de l'arxidiòcesi de Tarragona. 
Mn. Josep M. Rovira BellOSO va diri
gir la meditació sobre L'espiritualitat 
sacerdotal i la caritat pastoral i 
va pronunciar una conferència so
bre L'Esperit Sant i l'Església. 

La segona es va celebrar al mateix 
lloc, el dia 16 de febrer. En aquesta 
ocasió, el ponent fou el P. Josep M. 
Coll, sj, degà president de la Facultat 
Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya 
de la Universitat Ramon Llull, el qual 
va desenvolupar el tema Corrents de 
pensament a l'Europa actual. La xer
rada va anar seguida d'un animat 
col.loqui. 

Dos esdeveniments joiosos 

L'església de Santa Coloma es va 
guarnir amb les millors gales la tarda 
del proppassat 11 de gener. Lluïa amb 
tota l'esplendor les millores fetes dar
rerament, que la converteixen en un 
espai molt bonic i acollidor per al culte. 

La comunitat parroquial, augmen
tada amb gent provinent de Cambrils 
i d'algun altre punt del bisba~ presidi
da pel seu pare i pastor, l'arquebisbe 
Lluís, a qui acompanyaven una qua
rantena de capellans, es disposava a 
participar en una celebració no gaire 
habitual en les nostres comunitats: 
l'ordenació d'un nou diaca. 

Amador Canaldas, fill de Cam
brils, fa quatre anys que és a Santa 
Coloma. Primer ajudant, com a semi
narista, els caps de setmana, i un cop 
acabats els estudis, prestant el seu ser
vei tota la setmana, tant a les diferents 
activitats parroquials com a la societat 
civil, ja que fa la prestació social subs
titutòria en l'atenció a l'hospital. 

Cal assenyalar que la celebració va 
resultar molt reeixida: un clima joiós 
i acollidor; un ritme on s'alternava la 
pregària, el cant, els símbols; una pro
clamació acurada de la Paraula; una 
homilia que propiciava la reflexió i la 
interpel'lació, i per dins de tot la pre
sència de l'Esperit que davallava--era 
el dia del Baptisme de Jesús- sobre 
l'Amador per convertir-lo en diaca 
servidor de Déu i dels germans. 

Pel mig, records de Cambrils i del 
Seminari, de companys, d'experiències 
enriquidores i de dificultats supera- 115 
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des. Tot, mentre el qui seria ordenat 
diaca, estès a terra, era acomboiat per 
la pregària confiada de l'Assemblea 
tot cantant les lletanies dels sants. Era 
festa a la parròquia, i també a la diòcesi. 
En un temps relativament curt un altre 
noi donarà el pas cap al presbiterat. 

I l'assemblea, que havia estat tes
timoni del sagrament rebut pel nou 
diaca, s'autoconvocava per a uns mo
ments semblants amb la incorporació 
al diaconat del Joan Maria Padrell. 

I encara la festa s'arrodonia amb el 
piscolabis que la parròquia havia pre
parat al Casal per a tots els assistents. 
Retrobament. Joia compartida. Salu
tacions cordials. I fins i tot el temps 
-sovint fred, el gener, a la Segarra-, 
contribuïa al fet que la tarda fos benig
na i els desplaçaments fàcils per als 
qui havien arribat de terres llunyanes. 
Lloat sigui el Senyor! 

I com que les alegries -igual que 
les penes- mai no venen soles, Tar
ragona fou una festa quan, a tres quarts 
de sis de la tarda del diumenge 1 de 
febrer, de manera solemne, el jove tar
ragoní Joan Maria Padrell es va age
nollar davant l'arquebisbe Mons. Lluís 
Martínez Sistach per ser ordenat diaca 
al servei de l'Església tarraconense. Fou 
un moment viscut amb gran intensitat 
pels fidels que omplien de gom a gom 
la catedral de Tarragona. 

I és que, com va dir Mons. Martínez 
Sistach en la seva homilia, aquesta 
ordenació és una mostra de com Déu 
crida els joves: «Molts saben que Déu 
crida les persones, però no saben quan 
les crida ni com les crida». El senyor 

arquebisbe va aprofitar l'avinentesa 
per fer una lloança de la vocació, i 
particularment de la vocació sacerdo
tal. «Déu ens ha donat a tots una vo
cació, una missió per a tots nosaltres» 
va dir. «La vida és un do diví, no és 
pas propietat nostra, i està destinada 
a desenvolupar el projecte que Ell vol 
que duguem a terme en aquest m6n.» 

El Dr. Martínez Sistach va tenir 
també un record per a l'oncle avi del 
nou diaca, que fou prevere i «va morir 
com a màrtir de la nostra Església». 

La celebració va resultar molt reeixi
da: un clima joiós i acollidor presidia la 
vella i bella catedral de Tarragona, 
escenari esplèndid de tantes cerimò
nies com aquesta, sempre amb el ma
teix ritual, però sempre noves. El cli
ma invitava a l'alegria, amb un ritme 
on s'alternaven la pregària, els cants 
i els símbols. Es vivia una gran fes
ta, perquè un altre noi, en un temps 
relativament curt, donarà el pas cap 
al presbiterat. 

I la festa també es va arrodonir 
amb un piscolabis al Seminari. Joia 
compartida. Salutacions cordials i co
mençar a mirar el calendari tot pen
sant en l'ordenació presbiteral. 

Joan M. Padrell, el nou diaca, va 
néixer ara fa 28 anys; va desenvolupar 
tasques pastorals a la parròquia de 
Sant Joan Baptista abans de passar a 
la de Sant Jaume d'Ulldemolins, on 
va romandre dos anys. Va complir 
la prestació social al Centre Català 
de Solidaritat i ara ha estat adscrit a 
la parròquia de Sant Salvador, del 
Vendrell. 



I ara, una d'homenatges i 
recordances 

En el marc de la Prioral de Sant 
Pere de Reus, la tarda del 29 de no
vembre, convocats per la Delegació 
Diocesana de Missions, es trobaren 
una trentena de persones, la majoria 
joves, per fer una estona de reflexió i 
pregària. 

El delegat diocesà de Missions de 
Tortosa, Eduard Blasco Pitarch, expo
sà el tema de la trobada, que versà so
bre la identitat i funció de l'animador 
missioner a les nostres parròquies, 
comunitats i moviments. 

Seguiren unes paraules de reconei
xement per part del delegat diocesà de 
Missions de Tarragona envers les ger
manes Assumpció i Teresa Ferrater 
Segalà de Reus. Elles han esmerçat qua
ranta anys de la seva vida amb eenstàn
cia i responsabilitat fent d'animadores 
missioneres a Reus; essent unes verita
bles missioneres a casa. Se 'ls féu pre
sent d'una icona de Santa Maria Mare 
de Déu i d'un senzill escrit signat pel se
nyor arquebisbe i per tots els assistents. 

La trobada fou encoratjadora i ser
ví per sentir-se compromesos en una 
tasca ben de tots. 

Un altre homenatge ben merescut 
fou el que va rebre el passat 30 de ge
ner el P. Faustino Arnal (Don Fausti
no), sobre el qual van ploure les mos
tres d'afecte del barri tarragoní de 
Bonavista, on no s'ha oblidat pas la 
gran tasca realitzada al llarg de molts 
anys a l'Escola Joan XXIII, centre del 
qual ell fou el primer director. 

Durant tot el dia Don Faustino, sa
cerdot que va arribar a Bonavista 
l'any 1966, gairebé coincidint amb el 
naixement del barri, fou el protagonis
ta d'un seguit d'actes que varen estar 
presidits per Mons. Lluís Martínez 
Sistach, arquebisbe de Tarragona. En
tre les nombroses activitats de caràc
ter lúdic, esportiu o cultural que es 
desenvoluparen cal remarcar que al 
Centre Cívic hi va haver una confe
rència sobre la història de l'Escola de 
Formació Professional, a càrrec del 
Sr. Ignasi Palao, antic professor de 
l'Escola. 

A més de l'arquebisbe, assistiren 
als actes esmentats diverses autoritats 
autonòmiques, municipals i veïnals, 
que també estigueren presents en el 
moment de la inauguració del monu
ment commemoratiu de la Formació 
Professional a Bonavista i a la descober
ta de la placa d'agraïment al P. Arnal. 

I dels homenatges a les recordan
ces. Mons. Lluís Martínez Sistach, 
actual titular de la seu tarraconense, 
va presidir el dia 6 de març una solem
ne eucaristia en memòria de Mons. 
Benjamín de Arriba y Castro, qui fou 
cardenal arquebisbe de Tarragona i va 
ocupar 1.a seu de sant Fructuós des de 
l'any 1949 fins al 1971, data en la qual 
va presentar la seva dimissió per raons 
d'edat. La funció litúrgica es va cele
brar a l'església de Sant Pau, de Tar
ragona, temple que va fer construir el 
prelat i on reposen les seves despulles 
en una modesta fornícula. , 

El Dr. de Arriba y Castro, que va 
fmar a Barcelona el8 de març de 1973, 
havia nascut el8 d'abril de 1886 a San- 117 



ta Maria de Peña Mayor (Lugo), al si 
d'una humil família, de la que ell era 
el quart germà de set. Abans d'ésser 
arquebisbe de Tarragona, havia estat 
vicari general de Madrid, bisbe de 
Mondoñedo i bisbe d'Oviedo. El 12 
de gener de 1953 Pius XII el va crear 
cardenal del títol de Sant Vital. El seu 
pas per l'arxidiòcesi tarraconense es 
va caracteritzar per la seva gran preo
cupació social, que el var moure a ini
ciar obres tan ambicioses com la cons
trucció i posada en marxa del col.legi 
Joan XXIII, a Bonavista, el de la Mer
cè, a Montblanc, els de l'Acadèmia de 
Sant Pau (més tard Sant Josep Obrer), 
i de Sant Pau, a Tarragona, etc. Fou un 
autèntic apòstol de la caritat, va tenir 
destacades intervencions a les ses
sions del Concili Vaticà II i va deixar 
escrites notables cartes pastorals. 

Donant un salt enrera en el temps, 
una altra recordació: l'arquebisbe 
Mons. Lluís Martínez Sistach va pre
sidir el passat 14 de desembre l'euca
ristia de celebració del primer cente
nari de la fundació de la congregació 
dels pares rogacionistes, obra que va 
dur a terme l'any 1897 el beat Aníbal 
Maria Di Francia. Els pares rogacio
nistes fa ja vint-i-cinc anys que són a 
Tarragona i tenen la seva seu al santuari 
del Loreto. Entre d'altres tasques de 
caràcter social, tenen cura del manteni
ment de l'anomenat Telèfon de l'Amis
tat, mitjançant el qual desenvolupen 
una important acció assistencial. 

Trobades 

El dia 15 de novembre, a Sant Martí 
1 18 de Maldà, es reunien 170 infants dis-

posats a fer una trobada de convivèn
cia i descoberta dels valors evangèlics 
que es viuen dia a dia en els nostres 
pobles. 

Després de la xocolatada i retroba
ment es formaren els grups per edats. 
Un catequista i un guia acompanyà 
cada grup d'infants per la ruta de des
coberta. A cada lloc de visita, després 
d'informació i història, el catequista 
que portava el grup ajudava a trobar la 
referència evangèlica. Així gastaren el 
matí, fins que les campanes els convo
caren de nou. A l'església una pregà
ria els reunia abans de dinar, i a la tar
da el grup d'animació Pa Sucat, amb 
jocs i danses, els donà moviment fins 
al cant dels adéus, abans de tomar als 
autocars que els portaren cadascú al 
seu poble. 

Per la seva banda, el grup de joves 
Santa Anna de la parròquia del Vendrell 
va organitzar una convivència els dies 
21, 22 i 23 de desembre. Ja feia uns 
mesos que havien començat el curs, i 
ara que venien les festes de Nadal era 
una bona ocasió per aprofundir en la 
nostra amistat i així consolidar el nos
tre grup parroquial. 

El lloc escollit va ser una casa de 
colònies al Poblenou del Delta. Així 
doncs, hi van arribar amb un autocar 
el diumenge al matí vint joves i tres 
animadors. Hem de dir que, gràcies a 
Déu, va fer molt bon temps i fins i tot 
van tenir calor. Això era molt impor
tant, perquè moltes de les activitats 
previstes eren de contacte amb la na
tura. Per fer aquestes activitats van 
recórrer amb bicicleta diversos indrets 
del parc natural, on, guiats per un 



monitor, anaren descobrint el paisatge 
i la fauna del Delta. També van fer una 
agradable sortida en canoa pels canals 
i el litoral costaner. 

A tot això hem de sumar altres ac
tivitats, com jocs i representacions, 
que tenien com a objectiu la reflexió 
de com viu l'home en el món d'avui i 
de jutjar els diferents estils de vida 
amb els seus avantatges, excessos o 
defectes. Finalment es tractava de 
veure quina és l'aportació positiva 
que l'evangeli feia a les seves vides. 

També van tenir l'ocasió de cele
brar l'eucaristia i de viure estones de 
pregària. Aquesta convivència fou 
marcada per un clima d'amistat, festa 
i reflexió que ha fet refermar el com
promís i la il'lusió de tots els joves del 
grup Santa Anna. 

Un encontre un xic diferent fou el 
que el dia 17 de gener va tenir lloc al 
Col'legi Lestonnac-L'Ensenyança de 
Tarragona. Es tractava de la trobada 
de totes les monges de la província, de 
les que han passat pel centre, etc. La 
jornada fou presidida per la mare ge
neral de la Companyia. 

l' sense moure'ns del camp de les 
trobades, cal recordar que el Secreta
riat Diocesà de Vocacions, conjunta
ment amb el Seminari Menor, va or
ganitzar durant el passat Nadal dos 
encontres vocacionals per a nois: un 
adreçat a joves a la Selva del Camp, 
del 29 al31 de desembre, sota el lema 
«Què en faré, de la meva vida 1», i 
l'altre dirigit a infants, el dia 2 de 
gener, a l'ermita de Sant Antoni d'Al
tafulla. 

En aquestes trobades vocacionals 
s'ofereix als joves un àmbit per a re
flexionar sobre la pròpia vocació. Es 
tracta de crear un espai on el jove, 
amb tota naturalitat, pugui compartir 
amb altres joves les seves inquietuds 
vocacionals. Aquesta vegada, a través 
del testimoniatge personal d'un preve
re, d'un seminarista, d'una religiosa i 
d'un laic, els joves han pogut conèixer 
com cada persona ha anat construint 
la seva vida seguint la crida de Jesús. 
Són històries úniques però amb quel
com de comú: la seva disponibilitat 
per escoltar el que Jesús volia d'ells. 
En una actitud de recerca de la volun
tat de Déu els joves es plantegen la 
seva vocació, sense descartar d' entra
da la possible crida de Jesús a donar la 
seva vida al servei del món i de l'Es
glésia com a preveres. 

I com que els encontres admeten 
una gran diversitat, recordem que el 
dia 2 de febrer, festa de la Purificació, 
el moviment de Vida Creixent de Tar
ragona celebrà la seva diada. Prop del 
migdia, a l'església de Sant Francesc, 
concelebraren la santa missa Mn. Josep 
Pasqual, consiliari de Vida Creixent; 
Mn. Jordi Rossell, rector de Sant Fruc
tuós, i Mn. Josep Bofarull, rector de 
Sant Pau, amb nombrosa assistència 
de gent gran. 

Després de la missa, un grup de 75 
persones es reuniren en un àpat de 
germanor presidit pel nostre senyor 
arquebisbe, Lluís Martínez Sistach. 

A la tarda continuà la festa al saló 
d'actes del Centre Pastoral Bisbe Bor
ràs. El coordinador diocesà de Vida 
Creixent, Josep Riera, féu la presenta- 119 



ció del conferenciant, Lluís Joanpere, 
escriptor i poeta que, als seus 85 anys, 
conserva fresca la ment i el do de la 
paraula. La xerrada d'en Lluís Joan
pere, extensa en conceptes, versà al 
voltant del tema No és una dissort 
ser vell; al contrari, és una primave
ra renovada en la qual podem con
tinuar donant testimoniatge de fe i 
d'amor. 

Com a final de la xerrada recità 
unes poesies seves amb fons espiri
tual. Fou molt aplaudit pel centenar de 
persones que acudiren al Centre Pas
toral Bisbe Borràs. 

Riera llegí l'escrit que en nom de 
Vida Creixent de Tarragona s'ha diri
git al coordinador de Catalunya, Joan 
Viñas, amb motiu d'haver rebut l'Or
de pontifici de sant Silvestre papa, en 
premi al seu llarg i fecund treball 
apostòlic i social. 

La diada de germanor de Vida 
Creixent es tancà amb un refrigeri de 
coca i xocolata a tots els assistents, 
enmig de sana alegria. 

U nes boniques iniciatives 
parroquials 

Qui diu que manca imaginació a 
l'Església? El passat 28 de desembre, 
festa de la Sagrada Família, la parròquia 
de la Santíssima Trinitat de Tarragona 
va convidar tots els matrimonis que ho 
volguessin a renovar el seu sí pronun
ciat el dia que van rebre el sagrament 
del matrimoni. Un grup de set matri
monis es decidiren a fer-ho a la «Mis-

120 sa de família», acompanyats pels seus 

fills i altres familiars, juntament amb 
la comunitat parroquial. 

La cerimònia resultà molt emotiva, 
els matrimonis van donar gràcies a 
Déu i li van demanar que continuï aju
dant-los amb la força del sagrament 
per tal de continuar mantenint-se sem
pre fidels amb l'autèntic amor. 

L'experiència va resultar tan reei
xida que hi ha el propòsit de repetir-la 
tan aviat com es pugui. 

I perquè es vegi que aquesta inicia
tiva no és un fet aïllat, el dia 5 de ge
ner el Grup de Joves de la parròquia 
de la Santíssima Trinitat de Tarragona 
va organitzar un any més les tradicio
nals sortides de la nit i matí de Reis, 
on els Reis d'Orient mateixos van por
tar els regals a les cases i van fer pas
sar una estona d'i!·lusió als infants. 

I com que no hi ha dos sense tres, 
el matí del 14 de febrer passat pot ser 
una bonica data per a recordar: els in
fants de la catequesi de la parròquia de 
Sant Salvador, de Tarragona, acolliren 
al seu temple i annexos els infants de 
les parròquies de la Santíssima Trini
tat i de Sant Francesc d'Assís de la 
mateixa ciutat. Durant unes hores, un 
centener d'infants, nens i nenes, con
fraternitzaren en la pregària, en les 
explicacions que se'ls feren, en el 
cant, en el joc i en compartir la bona 
coca i la més bona xocolata. Els ca
tequistes respectius i els mossens 
que els acompanyaren intentaren em
marcar aquest encontre dins l'àmbit 
de la catequesi, en el coneixement 
d'una altra realitat parroquial que no 
era la pròpia. 



Ara va d'actes culturals 

Se'n fan molts, però només en po
dem ressenyar uns quants. Així, del 16 
al 20 de desembre es va celebrar a 
Figuerola del Camp la Festa de la 
Mare de Déu de l'Esperança, amb un 
seguit d'actes que culminaren amb 
l'ofici solemne i la processó del dia 
20. Entre els diversos actes culturals 
que varen tenir lloc cal remarcar les 
conferències que varen pronunciar el 
Dr. Ezequiel Gort, arxiver municipal 
de Reus, sobre el tema Els ordes mo
nàstics de les nostres comarques: 
Císter i Cartoixa, i Guillem Massot, 
professor de l'Escola L'Esplai, so
bre L'educació a Nicaragua. 

Un altre esdeveniment important 
tingué lloc el dia 13 de gener: el Dr. 
David Schweickart, professor de filo
sofia de la Loyola University de Chi
cago, va pronunciar a l'Aula Magna 
de la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona una conferència sobre el 
tema Mas alia del capitalismo, acte 
que fou organitzat conjuntament pel 
Comitè de solidaritat Óscar Romero i 
el Fòrum Tarragona. 

I de les conferències als concerts. 
El dia 16 de gener i amb motiu de la 
inauguració de l'Any Pau Casals i la 
Pau, va tenir lloc al temple arxiprestal 
del Vendrell un gran concert a càrrec 
de l'Escolania de Montserrat, que va 
actuar sota la batuta del G. Jordi Agustí 
Piqué Collada i acompanyada pel pia
nista Vicenç Prunés. El concert, que 
fou seguit amb gran atenció pel públic 
que omplia a vessar el temple, va consis
tir en una acurada selecció d'obres del 
repertori clàssic català i internacional. 

I anem a cloure aquesta breu i no 
pas exhaustiva referència dient que el 
passat dia 6 de febrer, Dia del Dejuni 
Voluntari, la Campanya contra la Fam 
que organitza Mans Unides es va ini
ciar a l'arxidiòcesi de Tarragona amb 
una eucaristia presidida per l'arque
bisbe Lluís Martínez Sistach, a l'esglé
sia de Sant Agustí, dels P. Claretians. 
S'encetaven d'aquesta manera pietosa 
un seguit d'actes que culminaren quan 
el dia 11 el missioner jesuïta P. Jordi 
Ribas Espasa va ser present a Tarragona 
per parlar sobre Solidaritat i justícia; 
esperança per a l'Índia. La xerrada va 
tenir com a marc el teatre Metropol i 
fou seguida amb interès per un públic 
molt nombrós. 

Parlem d'obres 

Sembla que una crònica diocesana 
no és completa si no es parla d'obres. 
Hi ha qui diu que la segona vocació 
dels mossens és la de fer de paletes ... 
Potser sí i sort en tenim, que d'altra 
manera no sabem pas què restaria del 
patrimoni de l'Església. 

D'aquesta manera, podem dir que 
s 'ha donat un pas més en la restaura
ció de l'ermita de Sant Vicenç, de la 
qual s'ha condicionat el presbiteri, 
segons els projecte de l'arquitecte Sr. 
Joan Figuerola. Aquesta ermita depèn 
de la parròquia de Santa Maria, d' Agui
ló (Conca de Barberà). 

I sense moure'ns d'aquesta comar
ca, podem afegir que la parròquia de 
Santa Coloma, de Santa Coloma de 
Queralt, ha adquirit 38 bancs i 6 recli
natoris de diverses llargàries per a les 121 
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capelles· de l'església parroquia!. A 
més, s'ha procedit a l'envernissat de 
tota la fusta de l'església, amb la qual 
cosa s 'ha guanyat en exceHència. 

I tanquem aquest breu capítol dient 
que han començat ja les obres de reha
bilitació de l'interior de l'absis de la 
Prioral de Sant Pere, de Reus, que 
complementen les de l'exterior, les 
quals han permès recuperar ja la cara 
externa d'aquesta magnífica mostra 
de l'art gòtic, fins ara amagada per les 
cases que hi havia adossades, la cons
trucció de les quals va causar seriosos 
desperfectes a aquesta part de l'esglé
sia, així com problemes de fongs i 
humitats que s 'han pogut superar. Per 
altra banda, també es va procedir a la 
restauració dels vitralls, amb la qual 
cosa hi ha sortit guanyant la llumino
sitat de la Priora\. 

Aquesta nova fase de les obres de 
rehabilitació de l'absis preveu la con
solidació de la superfície dels murs i 
les voltes interiors i es confia que es
tigui enllestida abans de la festivitat 
de sant Pere apòsto!. 

Costums populars 

L'Associació Amics del Cavall del 
Baix Camp, de Reus, va celebrar el 
diumenge 8 de febrer la benedicció de 
la talla de sant Antoni que ha adquirit 
fa poc. Aquesta imatge és la que pre
sidirà, d'ara endavant, els Tres Tombs 
que tradicionalment organitza aquesta 
entitat pels carrers de Reus. La bene
dicció va anar a càrrec de Mn. Alfons 
Boqué, rector de la parròquia de la 
Puríssima Sang. Cal recordar que l' any 

1981 es va encetar una nova etapa de 
les tradicions de la benedicció dels 
animals i els Tres Tombs, a la qual fa 
tres anys es va afegir la coHaboració 
de la Reial Congregació de la Puríssi
ma Sang. 

I és que els nostres costums sovint 
donen lloc a magnífiques manifesta
cions culturals. Així, del 3 al 27 de fe
brer l'Arxiu Històric de Reus ha pre
sentat una interessant exposició sobre 
Sant Antoni i el dimoni. En 21 pla
fons, i mitjançant textos i fotos, es re
collien els continguts sobre el sant i el 
cicle festiu d 'hivern a les comarques 
tarragonines, el nord del País Valencià 
i el Matarranya, continguts que van 
més enllà de fogueres, màscares, dia
bles dels coneguts Tres Tombs. Per 
altra banda, un altre apartat de la mos
tra, produïda conjuntament per la Reial 
Congregació de la Puríssim a Sang, 
pels Amics del Cavall del Baix Camp 
i per Carrutxa, mostrava l'evolució de 
la festa de sant Antoni a Reus des dels 
seus orígens fins avui. En aquests dies 
sortirà a la llum un opuscle editat per 
Carrutxa amb la història de les cele
bracions de sant Antoni a Reus al llarg 
dels segles. 

I encara que sigui un tema ben di
ferent, cal no oblidar que la centenària 
secció masculina de l'Adoració Noc
turna, conjuntament amb la secció fe
menina, van celebrar la tradicional Vi
gília de fi d'anyal Santuari de Nostra 
Senyora del Sagrat Cor (Jesús i Maria), 
de Tarragona, la nit del passat dia 31 
de desembre, amb una bona assistèn
cia d'adoradors, familiars i fidels en 
general que van unir-se a la celebra
ció. Convé recordar que les seccions 



de l'Adoració Nocturna de Tarragona 
celebren any rere any aquesta vigília. 

Activitats del senyor arquebisbe 

Ja n'hem esmentades unes quan
tes. En podem afegir algunes més en
cara ... i ens en deixarem al tinter. 
Anem a pams. 

El dia 6 de gener Mons. Lluís Mar
tínez Sistach, arquebisbe de Tarra
gona, va visitar el Centre Penitenciari 
de Tarragona, on va celebrar una eu
caristia i va conversar llargament amb 
els interns, interessant-se per la seva 
situació. 

Mons. Martínez Sistach va presidir 
el dia 12 de gener la reunió de la 
Comissió Coordinadora del Consell 
Presbiteral i el dia Bla d'arxiprestos 
de l'arxidiòcesi. A la tarda del ma
teix dia va presidir la d'ecònoms de 
Catalunya, celebrada a Tarragona. 

El mes de gener el' senyor arque
bisbe va administrar el sagrament de 
la confirmació a nombrosos joves de 
la parròquia de Sant Bernat Calbó, de 
Reus (dia 11), i de Sant Salvador de 
Tarragona (dia 17). 

I abans de partir cap a Roma amb 
motiu de la visita ad /imina apost%
rum, Mons. Lluís Martínez Sistach va 
desplegar una gran activitat pública. 
Així, d'entre els actes més importants, 
el dia 7 va conferir el sagrament de la 
confirmació a un grup de nois i noies 
de la parròquia de Santa Eulàlia, de 
Banyeres del Penedès. El dia 12 va 
presidir, a Madrid, la reunió de la Co-

missió Jurídica de la Conferència 
Episcopal Espanyola, mentre que el 
dia 13 va tenir una trobada, a l'Esplu
ga Calba, amb tots els preveres de 
l'arxiprestat d'Urgell-Garrigues, amb 
els quals va repassar els problemes i 
els projectes que afecten l'esmentat 
arxiprestat i, posteriorment, el dia 25 
va presidir la seva primera eucaristia 
del Dimecres de Cendra a Tarragona. 

També va signar els següents no
menaments: 

Mn. Armand Carbonell Berges, no
tari secretari del Tribunal Diocesà i 
del Tribunal Metropolità. 

Mn. Artur Boronat Sendra, admi
nistrador parroquial de la parròquia de 
Sant Jaume, de Creixell. 

Mn. Lluís M. Bosch Àvila, admi
nistrador parroquial de la parròquia de 
Santa Maria, de la Pobla de Montornès. 

Mn. Amador Canaldas Salvadó, 
diaca adscrit a la parròquia de Santa 
Coloma, de Santa Coloma de Queralt. 

Mn. Joan M. Padrell Benet, diaca 
adscrit a la parròquia de Sant Salva
dor, del Vendrell. 

A !tall de comiat 

Ens queden altres notícies al tinter, 
ja sigui perquè s 'han celebrat al temps 
de tancar-se aquesta edició o perquè 
encara no s'han celebrat. Cal esmen
tar-ne algunes que, si Déu ho vol, 
constituiran la columna vertebral d'una 
propera crònica: el X Fòrum de la Jo- 123 



ventut (10 de març) i les VI Jornades 
de la Família Cristiana (14 i 21 de 
març), sense oblidar les Conferències 
Quaresmals del Dr. Martínez Sistach 
(16 i 23 de març). 

I acabem la crònica del trimestre 
amb una nota curiosa. La, per raons 
diverses, popular imatge de la Verge 
de la Immaculada de Forès, que havia 
estat robada de la petita capella situa
da al terme d'aquella població, va ser 
trobada abandonada el dia 5 de gener 
a la cuneta de la carretera que uneix 
Figuerola del Camp amb Cabra del 
Camp per un veí d'aquesta darrera 
població que passava per l'esmentada 
via pública. 

Lleida 
XAVIER BATISTE, corresponsal. 

Balanç del primer any amb el Pla 
Diocesà de Pastoral 

L'objectiu general és evangelitzar 

Durant els quatre primers anys, 
l'objectiu general és evangelitzar i el 
primer any l'objectiu específic és 
l'acolliment, tot tenint com a eix de 
reflexió els deu temes presentats per la 
Vicaria de pastoral amb vista a un ac
tuar fruit de la conversió. 

Aquests temes han estat Ireballats 
durant quatre mesos per parròquies, 

124 moviments d'AC de joves i adults. 

Ara les reunions d'estudi són resumi
des a partir d'un esquema uniformador 
de resposta o croquis que ha presentat 
la mateixa Vicaria de Pastoral. 

Les respostes són presentades 
d'una manera sintètica a partir del 
Consell de Pastoral de l'Arxiprestat o 
de les coordinadores dels moviments 
d'AC o delegacions diocesanes. Ja te
nim una pila de respostes conjuntes 
dels arxiprestats i de les delegacions i 
alguns particulars. 

Pensem que no hi mancarà cap res
posta dels que han de respondre. 

Tot això, serà resumit per una co
missió de la Vicaria. Aquest resum 
document s'enviarà a tots els inscrits a 
l'Assemblea perquè el llegeixin i hi 
puguin dir la seva. 

Serà avaluat definitivament en la 
mateixa Assemblea diocesana que tin
drà lloc el 19 d'abril de 1998. 

Aquesta jornada diocesana és ober
ta a tots els qui sobretot hagin de tre
ballar el Pla Diocesà de Pastoral. 

Aquests seran convocats personal
ment si pot ésser ... 

Què surt d'entrada en aquest resum? 

He preguntat al Vicari de Pastoral 
i encara no està fet. Ell en fa un prime
ra valoració i surten algunes coses ... 

a) Que tot el que fa referència a 
l'acolliment és molt important en la 
nostra societat i que les persones són 
sensibles a aquest tema. 



b) L'alegria de saber que hem estat 
capaços de treballar joves i adults, dele
gacions, serveis i parròquies-arxipres
tats junts durant 9 mesos el mateix 
objectiu sense deixar les nostres espe
cificitats. 

Es tracta d'experimentar que el pri
mer objectiu general de l'evangelitza
ció és obra de tots. 

e) Hem descobert en alguna dele
gació o servei mancances puntuals, 
com ara el servei als qui surten de les 
presons o en la pastoral de la salut la 
necessitat d'habitatges per acollir per
sones concretes amb situacions tipifi
cades de freqüents. 

d) La necessitat de sensibilitzar les 
comunitats i la societat en general so
bre tot això. 

Més coses encara: 

Tot i que aquesta valoració es veu
rà millor en l'assemblea diocesana, 
avanço altres trets o situacions globals 
de realitats positives i negatives en 
què ens trobem a la diòcesi de Lleida 
en acabar el primer any. 

- Que un pla de pastoral ha des
vetllat grups nous d'adults amb ganes 
de continuar. 

- La Delegació de Missions, per 
exemple, es planteja millor la seva 
funció i el seu lloc dins de la diòcesi. 

- Certes delegacions són vistes 
amb més bons ulls als arxiprestats 
com a potenciadores de la pròpia acció 
pastoral. La de Càfitas, per exemple. 

- La constatació també del tipus 
de cristià que tenim en cers indrets, 
ben pobre en formació. 

~ Que prendre partit pel món ru
ral és prendre partit per una altre tipltS 
de pobres. Però, per un altre cantó, 
constatem que tenim als pobles perso
nes puntuals d'una riquesa espiritual 
evangèlica impressionant, malgrat no 
tenir les mateixes possibilitats de for
mació que a la ciutat. 

- Que tot això són passos serio
sos vers un laïcat adult i que serà l'ob
jectiu específic de l'any vinent. 

Altres accions per potenciar el pla 
de pastoral 

Jornades arxiprestals 

Algun arxiprestat ha vist que els 
temes no els podien treballar en petits 
grups en certes parròquies a parer d'al
gun mossèn. 

Per això es va acordar que, en 
aquella zona pastoral, es J:arien tres 
sessions de formació encaminades 
sobretot a aquells laics que més in
teressats podien estar en la vida de 
l'Església i en l'evangelització i en 
el pla de pastoral, d'acord amb el 
Concili de la Tarraconense. Per això, 
amb l'assessorament del CEP hem 
tingut la sort d'escoltar l'Antonieta 
Mateus, de Juneda, en la primera 
convivència sobre L'Acció Catòlica 
com a principal forma d'associa
ció laïcal. A Serós ens hem des
plaçat uns 60 laics, el 25 de gener 
a la tarda. 125 



La segona convivència ha estat a 
Torres de Segre, tot escoltant la Rosa 
Maria Sanchez, de l'arxiprestat de Gar
rigues-Urgell, del bisbat de Tarragona. 
El tema era: Els laics i les laiques a 
l'església, pobles i comarques. Reptes 
de futur. 

Una vuitantena de laics de les 13 
parròquies, amb alguns mossens, en 
hem aplegat i hem conviscut per deba
tre aquest tema. 

Finalment, escoltarem Mn. Ramon 
Prat el dia 8 de març, a la parròquia 
d'Alcarràs, amb el tema: Evangelitzats 
i evangelitzadors. 

De tot això en farem unes propos
tes operatives que abans seran discu
tides a cada parròquia i que ens ajuda
ran a treballar millor el segon any del 
PDP, amb l'objectiu Vers un laïcat 
adult i eorresponsable. 

Un dels objectius que han proposat 
els mossens de l'arxiprestat Baix Segre 
és acollir-nos i conèixer-nos tots aquells 
laics i laiques que treballem en la pas
toral parroquial. 

Val adir que encara no tenim 
Consell Arxiprestal de Pastoral. 
Com veieu és una acció humil però 
realista. 

Acció servei d'acolliment del SIOJ 

El servei d'informació i orientació 
juvenil que fa anys fou posat en mar
xa per la Delegació de Pastoral de J a
ves de la Diòcesi, ara, amb motiu del 
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servei per als nois i les noies de 14 a 
18 anys. Aquest servei es diu Servei 
d'atenció preventiva adolescent en 
salut mental (SEAPA-SM). 

En acabar el primer any del Pla de 
Pastoral sobre l'acolliment, ja van sor
tint accions o serveis concrets que la 
vida ens demana. 

Qui som? 
(Segons el que diu el fullet de pro

paganda.) 

Un equip de professionals que vo
lem fomentar la salut mental dels joves. 

Què fem? 

El nostre objectiu és prevenir. 

Atendre comprendre i disminuir 
els malestars psicològics que qualse
vol jove pot patir en algun moment, 
per qualsevol causa, abans que el pro
blema sigui més greu. 

Compartir objectius comuns amb 
aquelles persones relacionades amb 
adolescents (pares, professors) i que 
vulguin coHaborar amb nosaltres. 

Aquest servei SEAPA-SM serà al 
mateix edifici del Seminari Diocesà, 
on també hi ha ubicat ¡REL (e! Ca
nonge Brugulat, 22. Telèfon: 973 26 
00 51. 25003 Lleida. 

Les XXI Jornades diocesanes de 
pastoral de joventut 

Enguany, aquesta cita anyal que 
tenim tots els consiliaris, animadors 
de joves, catequistes de confirmació, 
rectors, professors de col'legis de l'Es-



glésia, ha estat dedicada a veure com 
era la nostra pastoral juvenil d'acord 
amb el pla diocesà de pastoral. 

Títol: És acollidora la pastoral jo
venívola que estem fent? 

Uns setanta agents de pastoral de 
joves ens hem trobat una vesprada 
llarga, i en ella Mn. Josep Escós ens 
ha plantejar seriosament a quins trets 
no podem renunciar en el nostre tre
ball evangelitzador amb els joves sí 
volem que siguí realment acollidor 
com el de Crist. 

Les tres vírtuts teologals, amb tota 
una sèrie d'elements que hem de tenir 
en compte, ha estat la ponència. 

Després hem escoltat cinc experièn
cies, la catequesi rural de confirmació, 
la catequesi urbana de confirmació, el 
treball amb marginació, el treball en 
un col'legi de l'Església i, finalment, 
el treball en un moviment d'AC. 

En grups ens hem examinat per 
veure què tenim assegurat i què no. 
Què ens va bé i que no d'allò que ens 
ha proposat el ponent. 

Tot s'avaluarà en conjunt a l'assem
blea diocesana sobre el PDP. 

Exercicis espirituals per a mossens 

Els models d'evangelització SÓn de 
tipus individual i de tipus comunitari. 
L'Església acompanya els seus mem
bres en el procés de viure i aprofundir 
l'evangeli, i ho fa a través dels mo
ments de recés comunitari, amb vista 

als mossens. Els exercicis espirituals 
són una gràcia per a tota persona que 
els fa i també per als mossens. 

Això ha estat enguany la tanda que 
ha dirigit Mn. Joan Bestard, a la casa 
diocesana situada a la casa dels ca
nonges que hi ha edificada al costat de 
la Seu Vella. 

Vint-i-cinc clergues ens hem trobat 
de dilluns a divendres. Dues medita
cions i un parell d'hores de reflexió in
dividual. Mossèn Joan no s'enfilava 
per les branques, ho duia tot escrit. Jo, 
en nom dels meus companys mossens, 
li dono de tot cor les gràcies. A mi 
m'han agradat per la simplicitat i el 
llenguatge adient. Sense arcaïsmes 
d'Iñigo de Loiola. Però les medita
cions centrades en els pilars o els 
punts bàsics de la fe com ho feia el 
fundador. 

Probablement, seran els últims 
exercicis espirituals que farem en 
aquesta casa com a presbiteri lleida
tà. Hem de marxar d'aquests indrets. 
Sembla que no és propietat de l'Esglé
sia. Aquest edifici serà una casa mu
seu? Es convertirà en un conjunt de 
sales per a finalitats culturals alienes a 
la fe que va donar lloc al seu naixe
ment? Tot és possible! I altres coses 
pitjors veurem. Uns cristians fan cases 
per atendre els canonges o els pobres 
i altres les destruïm i n'hem d'habilitar 
altres per als pobres d'ara. Així som 
els humans. El món dóna voltes i més 
voltes per tomar al mateix lloc. 
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Tortosa 
JOAN A. MARTíNEZ GARcíA, 
corresponsal. 

Càritas Tortosa posa fil a l'agulla 

Mai més ben dit. Càritas interpar
roquial de Tortosa arreplega roba, l'ar
ranja si cal recosint-la, la tria i la ven 
per un preu simbòlic a les persones 
que en demanen, a fi i efecte que la 
donació sigui valorada. Alguns, com 
que era donada, en prenien un farcell 
i la que no els convenia o no els agra
dava la llençaven al primer contenidor 
d'escombraries que trobaven. 

Els diners que s'arrepleguen SÓn 
per ajudar a mantenir la casa d'acolli
da dels transeünts, portada per tres 
germanes paüles, al carrer Sant Lluís 
del barri de Santa Clara. 

Càritas ha posat una botiga de sa
bates usades i de roba usada, amb la 
intenció de recaptar diners i finançar 
les pròpies necessitats de Càritas. La 
intenció és evitar certes actituds d'em
preses comercials de les rodalies de 
Barcelona que exploten la bona vo
luntat de la gent deixant un avís de 
recollida per al tercer món un dia de
terminat de la setmana, quan ell reali
tat és un negoci muntat. Ara, la gent 
de la ciutat sap perquè ho dóna i per 
a qui ho dóna. Ha estat un èxit de do
nacions. A més 1 als transeünts, si es 
volen integrar a una vida de treball, els 
donen feina en la classificació i l'ar-

128 ranjament de la roba i altres coses, 

mobles o electrodomèstics. Fa poc 
han comprat uns grans baixos, on hi 
havia l'antiga farmàcia del barri de 
Remolins, i en la reparació i posada al 
punt de l'immoble ja hi han col'laborat 
transeünts. S'han dedicat a pintar, ne
tejar, etc. 

L'ànima de tot això és Manolo Mi
ralles, professor de l'Institut Joaquim 
Bau, de Tortosa, que, un cop jubilat, 
s'ha entregat en cos i ànima a Càritas 
com a director de la interparroquial de 
la ciutat de Tortosa. Miralles és dels 
homes que treballa i fa treballar, que 
entén que Càritas no és una oficina per 
donar, sinó per ajudar a ser ciutadà als 
que no han tingut fortuna per ser-ho. 

El passat 28 de març es va fer la 
inauguració dels nous locals que va 
beneir el Sr. Bisbe. Ans va prendre la 
paraula Maria Chaverri, president dio
cesà, i el conseller de Benestar de 
l'Ajuntament de Tortosa, Pere Panise
Ilo, que van glossar la trajectòria de 
Càritas Tortosa. A la inauguració van 
assistir-hi moltes de les persones que 
Manolo Miralles integra a Càritas, que 
ell entén com un moviment d'integració 
social més que no pas com un servei. 

Un llibre pòstum de Mn. Vicent 
Pascual 

La Diputació de Castelló ha editat 
un llibre pòstum de Mn. Vicent Pas
qual Moliner, Tresors amagats: les 
ermites de Castelló, amb un gran luxe 
de fotografies. Es tracta de la col
lecció d'articles que durant molts anys 
van anar sortint al Full Diocesà del 
bisbat de Castelló. Ermita per ermita, 



totes estan descrites des del punt de 
vista històric, paisatgístic, religiós i 
artístic. 

Per a nosaltres té un doble interès. 
Primer, perquè es tracta dels eremito
ris de les nostres comarques dels Ports 
de Morella, de l'Alt i el Baix Maestrat, 
totes tres dins de la província de Cas
telló. El llibre no està fet des de la diò
cesi sinó des de la província civil. 
Podem dir que una part, i potser la 
més important dels eremitoris de la pro
víncia de Castelló són dins del bisbat 
de Tortosa. Segon, perquè l'autor no 
sols va estudiar al nostre Seminari 
sinó que entre altres càrrecs va exercir 
el de professor i formador del Se
minari menor de la nostra diòcesi i 
molts dels actuals rectors de les nos
tres parròquies actuals van ser for
mats per ell. 

En la contracoberta hi ha la pre
sentació de l'autor; hi destaquen tots 
els càrrecs que va exercir a la diòcesi 
de Castelló, entre ells el de canonge 
de Segorb-Castelló, però obliden els 
que va exercir dins de l'antic bisbat de 
Tortosa_ Els dos fets poden tenir una 
lectura de segregacionisme reprimit. 
Sembla ser que amb la vinguda del 
bisbe Salinas les coses s'han aman
sit molt, i Déu faci que per a molt 
temps. Una de les coses que el nou 
bisbe ha deixat molt clara és que no 
és partidari per cap raó de segregar 
la part de Castelló de la nostra diò
cesi. 

El llibre està magníficament im
près i presentat en forma apaïsada, 
cosa que li dóna una originalitat COn
siderable. 

Tres morts significades 

lr. El rector de Peníscola, Mn. 
Laureano Gil Aguilella, nascut a 
Onda el 1928, va servir la parròquia 
a Borriana i va ser rector de Prat de 
Comte, i durant 40 anys ha servit la 
parròquia de Peníscola. Estimat fins a 
tal punt que poc ans de morir el van 
nomenar fill adoptiu de la ciutat en un 
acte multitudinari d'homenatge i li han 
dedicat un carrer per honrar la seva 
memòria. Peníscola és un poble que fa 
40 anys no era més que un grup de 
pescadors i camperols, en un penyal 
emmurallat dins del mar caramullat 
pel castell templer on va viure D. Pere 
de Luna, el Papa del cisma d'Occi
dent. Actualment és una zona su
perpoblada d'edificacions residencials 
vora la platja. Mn. Laureano va esti
mar cadascú que arribava i va acollir 
tothom, fos qui fos i vingnés d'on vin
gués. Això li va valer l'estima a ell i a 
la parròquia encimbellada en el recin
te emmurallat a la qual tothom arriba
va. El dia 2 de novem bre, festivitat 
dels fidels difunts, va ser sepultat des
prés d'una missa funeral presidida pel 
nou bisbe Xavier, que presidia el pri
mer enterrament de sacerdot al nostre 
bisbat. Descansi en pau. 

2n. El Padrecito, com se l'anome
nava afectuosament a Mn. Enric Por
talés Salvà, nascut a Nules el 1916 i 
ordenat sacerdot a la catedral de Tor
tosa el 1940. Després de ser vicari de 
les parròquies de Benicarló i de Vilar
real dels Infants, on encara se'l recor
da com a consiliari delsLluisos, va ser 
nomenat pare espiritual del Seminari 
de Tortosa d'on li ve el sobrenom de 
Padrecito, perquè no era un home de 129 



molta corpenta física però sí d'una 
gran talla espiritual i pastoral. De l'any 
1971 al 1985, a més a més de ser di
rector espiritual del Seminari, va ser 
capellà de l'hospital de la Santa Creu 
de la ciutat de Tortosa. En les èpoques 
difícils del nostre Seminari, Mn. Enric 
va ser un punt de referència. Va aturar 
la rufagada de secularitzacions dels 
anys setanta amb la seva presència 
amistosa entre els sacerdots joves de 
l'època, que humorísticament s'autoa
nomenaven la calderilla. Ha acabat la 
seva vida com a capellà de la residèn
cia d'ancians Verge de la Soledat de 
Nules, el seu poble natal, on es va reti
rar. Va morir el dia 5 de gener i al seu en
terrament, presidit pel bisbe Reig Pla, de 
Castelló, van assistir-hi molts sacerdots 
d'aquell bisbat on residia i molts dels 
nostres de Tortosa que el recordaven 
amorosament com el Padrecito, l'home 
sempre disposat a escoltar i acompanyar 
la gent jove. Descansi en pau. 

3r. L 'historiador Mn. Torres, home 
culte, oficial de l'Arxiu Metropolità de 
València, diplomat en arxivística, ha
via publicat diversos llibres sobre la 
història de Nules, poble on va néixer 
el 1918 i del qual va ser cronista ofi
cial de l'any 1960 al 1983. Va ser or
denat sacerdot a la catedral de Tortosa 
l'any 1944 i tot seguit va ser nomenat 
vicari de la Vila Vella; posteriorment 
es va traslladar a Valencià, ja que va 
començar-hi els seus estudis com a 
alumne del Col'legi Sacerdotal Sant 
Tomàs de Villanueva. Allí va ser no
menat capellà de la Basílica de la 
Mare de Déu dels Desemparats, arxi
prest i rector de la parròquia de la Sa
grada Família de la ciutat de València. 

1 30 Actualment, era beneficiat de la cate-

dral de la mateixa ciutat. Va mOfÍr el 
passat 21 de gener a la residència sacer
dotal de Quart de Poblet. L'enterrament 
va ser a Nules el dia 22 i fou presidit 
pel bisbe de Castelló, acompanyat del 
degà del Capítol Catedralici de Valèn
cia i de molts sacerdots de Castelló i 
Tortosa i molta gent de Nules que van 
anar a acomiadar el seu paisà cronista 
de la vila, Mn. Xavier Torres Miralles. 
També va anar-hi gent de Tivissa i del 
nostre bisbat on se'l recordava com un 
bon pastor. Descansi en pau. 

Batea aprofita una emissora 
municipal 

Totes les setmanes la parròquia de 
Batea (Terra Alta) té un espai d'una 
hora per connectar amb els feligresos. 
L'emissió que es fa tots els dissabtes 
d'll a 12 del matí es titula La veu de 
la Parròquia. Fa participar sobretot la 
gent jove, que eixe dia no tenen esco
la i són els que donen les notícies del 
món i de la seva parròquia, però tam
bé de l'església diocesana i de tot allò 
que pot tenir un contingut evangelit
zador. La parròquia dóna vot i veu a la 
gent jove perquè s'expressi. Ells saben 
la música que escolta la gent jove i la 
posen. En fi, La veu de la Parròquia 
és una veu que tothom escolta. La par
ticipació en les emissores municipals 
és potser un camí per sortir al carrer i 
no quedar-se a la sagristia on aquest 
moment laicista ens ha confinat. 

El cardenal Carles torna a casa seva 

El passat 21 de desembre el Capí
tol Catedralici va convidar el cardenal 



Carles a celebrar una jornada dedica
da a la família, dins de les celebracions 
del IV centenari de la consagració 
de la catedral. L'Arxiconfraria de la 
Mare de Déu de la Cinta va nomenar
Ia confrare d'honor, en un acte solem
ne al final de la missa presidida pel 
cardenal, pel bisbe actual Xavier Sali
nas i pel canonge degà del Capítol a 
qui acompanyaven els altres canonges 
i alguns sacerdots que van poder anar 
a la celebració. AI cardenal Carles sem
pre li ve de gust parlar del tema de la 
família, i aquest vegada encara més, ja 
que es va veure acomboiat per moltes 
famílies tortosines amb les quals va 
conviure llargs anys. Va estar molt elo
qüent i al final es va emocionar mentre 
rebia la medalla de confrare de la Cin
ta. Per al cardenal venir a Tortosa és 
tornar a casa. 

La mare d'un capellà fa 100 anys 

El passat 4 de desembre, la mare 
de Mn. Joan Martínez, Carme Garcia 
Blasco, feia els 100 anys a la masada 
de La Pelejana, del terme municipal 
de la Vall d'Alba, a la Plana Alta, on 
ha viscut criant 6 fills. Mn. Joan és 
rector de la parròquia de Sant Jaume 
de Remolins, a la ciutat de Tortosa. La 
celebració es va fer a la parròquia de 
Sant Joan Baptista, de la Van d'Alba, 
amb 22 preveres que van concelebrar 
amb el bisbe de Castelló, Joan Antoni 
Reig Pla que va presidir i el bisbe de 
Tortosa que va fer l'homilia. Es va ini
ciar la celebració amb la lectura de la 
partida de baptisme, que va fer el rec
tor de la parròquia de Vilafamés, on 
va néixer. A l'Ajuntament se li va fer 
un bomenatge cívic; l'alcalde li va en-

tregar un escut del poble com a obse
qui i va firmar el llibre de personatges 
del municipi. Els dos bisbes de les dues 
diòcesis veïnes eren tot un símbol de 
la unitat de l'antic bisbat de Tortosa. 
Es va acabar la festa amb un àpat fa
miliar on la senyora Carme, plena
ment lúcida, va recitar els seus versos. 
L'enhorabona. 

Teatre d'Hondures al barri de 
Remolins 

La parròquia de Sant Jaume del 
barri de Remolins, a la ciutat de Tor
tosa, ha ofert el temple parroquial al 
Comitè Oscar Romero, que ha pogut 
portar l'obra de teatre La Pasión, el 
asesinato de Jesús perquè el proper 
dia 1 de març a les 8 de la nit es puga 
representar l'obra que el grup La 
Fragua de Hondures posarà en escena. 
Aquest grup, dirigit pel P. Jack Wer
ner S. J., doctor en Ciències Teatrals, 
es passeja per Europa en una gira que 
mostra l'obra que aquest missioner 
nord-americà fa a Honduras en el 
camp del teatre conscienciador en l'as
pecte social i evangelitzador en l'as
pecte cristià. Són deu actors joves na
dius d'Hondures que han assolit un alt 
nivell artístic sota la direcció d'aquest 
mestre de teatre que usa l'art com a 
mitjà de comunicació entre els po
bles i d'evangelització entre els gmps 
d'aquell país. Quan el teatre té un fo
nament evangelitzador i consciencia
dar és com un auto sacramental, fre
qüent en l'antigor i del qual encara 
queden entre nosaltres manifestacions 
tan autèntiques com el Misteri d'Elx o 
el cant de la SibiHa i altres representa
cions que encara es fan a casa nostra. 131 
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La pobresa i la cultura hondure
nyes han estat el punt de partida per 
fer aquest teatre, com a servei a un po
ble que té una manera de ser que li 
prové de la cultura precolombina i de 
l'explotació dels països rics. 

Vic 

JORDI CASTEllET i SALA, corresponsal. 

El segon trimestre de l'any acadè
mic sol ser aquell on es desenvolupen 
tots els plans previstos i fixats en el 
primer trimestre, el qual, justamenl 
pel fel mateix que hom dedica molts 
esforços a la planificació i a la progra
mació, resulta ser un temps pesat, no 
gaire estimulanl si no és per plantejar 
desitjos per al curs bo i encetat. Aquesl 
segon període, doncs, s'ha de remar
car pel fet de ser un temps llarg on es 
poden desenvolupar tots aquells pro
pòsits fixats en un primer moment; és 
l 'hora de la veritat, de veure en fun
cionament els projectes de l'any. Ve
gem-ne alguns que ja funcionen a la 
nostra diòcesi en el present curs. 

Segueix la pista 

Amb aquest lema s'ha iniciat al 
hisbal la nova campanya de trobades 
vocaciOnals per a joves de quinze anys 
en amunt que es vulguin fer la pregun
ta sobre la possibilitat de posar la seva 
vida al servei de les comunitats de la 
nostra Església diocesana. Mn. Pere 
Oliva, prevere i rector de Campdevànol, 

n 'ha estat l'encarregat; és amb ell que 
cal contactar per apuntar-s 'hi. Per 
això mateix es proposen al llarg de 
l'any cinc caps de setmana, de diven
dres a dissabte, d'encontre amb moti
vació vocacional. 

Aquestes trobades són itinerants, 
intentant de respondre a la complexi
tat geogràfica del nostre bisbat i és 
així com, si l'una va tenir lloc a Santa 
Maria d'Oló -autèntic melic de la 
diòcesi-, l'altra a Campdevànol, per 
raons òbvies, i l'altra a Igualada. 

El programa plantejat és el se
güent: 7 i 8 de novembre, la Bíblia. 
Jesús i la vocació cristiana; 29 i 30 de 
desembre, viure el Nadal: Déu-amb
nosaltres; 13 i 14 de març, Abraham, 
l'amic de Déu i Moisès, el servidor 
d'un poble; 8 i 9 de maig, Samuel i 
David, la sorpresa de Déu; 25 i 26 de 
juny, Jonàs, cridat a confiar (possible 
ruta a determinar). Desitgem un bon 
treball i encara més profitós fruit que 
pugui resultar de l'esforç i les iHusions 
esmerçades en un proj'fte com aquest. 

Acolliment de parelles 

És aquest el temps en què moltes 
parelles preparen d'una manera més 
directa el seu casament, i això signifi
ca que un gran qüestionament és adre
çat a l'Església que els acull i que be
neeix la seva unió. Així és que s'ha 
presentat a totes les parròquies el nou 
programa anual de trobades per a 
l'acolliment de parelles en els diver
sos arxiprestats. Com a nota crítica~ 
cal notar l'absència d'aquestes troba
des organitzades en arxiprestats com 



el del Moianès, el Lluçanès i el Ripo
llès que, per les seves característiques 
rurals i de menys població que els al
tres, necessiten un esforç i una inver
sió en efectius humans més important 
que no el que realment s'hi dóna. Es
mentem, d'altra banda, que les mati
nals de formació permanent per a pa
relles, distribuïdes al llarg de l'any, sí 
que es fan a Moià, seu d'un d'aquests 
arxiprestats. 

Pel que fa als joves que es propo
sen per formar un matrimoni, sembla 
que no sempre estiguin disposats a 
assumir tot allò que significa aquest 
nou pas en la seva vida. Molts estí
muls, condicionaments i, sobretot, el 
ritme de la vida moderna, sembla que 
vagin en contra de l'objectiu mateix 
de la comunitat de vida i de béns que 
representa el matrimoni: una comunió 
que ha de créixer en plenitud i en in
dissolubilitat. Citaré unes paraules del 
bisbe en la presentació del programa 
d'enguany: 

"El designi de Déu sobre el matri
moni i la família és molt elevat. Tam
bé ho és la seva missió: la formació 
d'una comunitat de persones, al ser
vei de la vida -transmetent-la i edu
cant-la-, la participació en el desen
volupament de la societat i en la vida 
de l'Església, essent una comunitat 
creient i evangelitzadora, de diàleg 
amb Déu i al servei de l'home.» 

Semblaria que el nostre bisbe tin
gués aquest accent tan propi en segons 
quins estaments eclesiàstics i que és el 
de descarregar en la família tot just 
formada un seguit d'obligacions, de 
drets i de deures que aquella parelleta 

enamorada, que tiren endavant amb 
molta ¡¡·lusió, han d'assumir d'un dia 
a l'endemà. Massa sovint no hem sa
but destriar quina havia de ser la mis
sió pròpia de les parelles, dels futurs 
matrimonis i I 'hem convertida en un 
farcell massa dur de portar. 

Per altra banda, però, tots aquells 
estímuls dels quals parlàvem més a
~unt, més «del món», per entendre'ns, 
ens poden aproximar al que deu ser la 
lluita quotidiana per mantenir la iden
titat de parella. També en paraules del 
bisbe Josep M.: "Cal que els joves es 
dediquin acuradament a preparar la 
seva futura família, educant-se en 
l'amor vertader que és obertura a 
l'altre, capacitat d'escolta i de res
posta, compromís de donació genero
sa, comprensió recíproca, disposició 
de perdó ... ». Així, doncs, unes dispo
sicions i actituds bàsiques, interiors a 
cada persona que han de formar una 
família, per tal d'acarar la convivència 
quotidiana, l'esforç i el repte que sig
nifica respondre a tantes propostes 
que ens vénen fetes pel nostre món. 

Esperem que Mn. Climent Ro
dergas, rector de Taradell, i el seu 
extens equip sàpiguen respondre a 
aquest repte i oferir unes trobades real
ment productives, on els seus parti
cipants, primer de tot, es trobin amb 
ells mateixos, tant amb el que ells són 
com amb una altra faceta de la seva 
parella i que, segonament, puguin co
nèixer d'altres persones que, com ells, 
es preparen per a fer el seu pas. Desit
gem el millor per a aquesta activitat 
que es desenvolupa a casa nostra per 
tal que l'Església domèstica de cada 
família sigui realment el nucli funda- 133 
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dar i originari de l'Església que som 
tots. Fins aquí dues notícies del bisbat; 
citem-ne tres referents als arxiprestats. 

Servei de catequesi de l'arxiprestat 
del Moianès 

Un tríptic ha estat editat per aquest 
servei i s'ha distribuït a tot l'arxipres
tat. Val a dir que es tracta d'un arxi
prestat, el Moianès, distribuït entre 
quatre comarques, la qual cosa difi
culta moltíssim tant la comunicació 
com la justa organització que es neces
sita per a la racionalitat de la pastoral. 

En el seu contingut, aquest tríptic 
parla, però, solament de la catequesi 
d'infants, deixant per a un altre mo
ment tant la d'adolescents i de joves 
com la d'adults, autèntica prioritat que 
el passat Congrés de Catequesi havia 
posat damunt la taula. Cal notar com 
les dificultats posades per molts rec
tors de les parròquies varen afegir difi
cultats a la redacció i proposició d'una 
veritable proposta de conjunt per a la 
catequesi d'aquest arxiprestat. A més 
a més, ni des de la Delegació de Cate
quesi ni des del SIC mai no s'ha propo
sat un projecte educatiu per a aquests 
períodes de la vida, tot i que sobre el 
paper del Congrés com del Concili pro
vÍncial s'han posat sempre en relleu. 

Ara bé, si hi ha una adquisició fo
namental per a entendre tota proposta 
catequètica en el nostre temps és la del 
procés catequètic. En efecte, el dele
gat diocesà, que ja no ho és, diu: «se
guint un camí, que té un principi í un 
final, durant el qual els infants reben 
una formació ordenada, completa i 

bàsica de la fe, fan així l'aprenentat
ge de la vida cristiana. Tot aprenen
tatge necessita temps». És així que 
tota proposta de catequesi, de forma
ció bàsica de la vida cristiana, ha de 
comptar amb un període llarg de temps, 
suficient per poder arribar al cor de les 
persones. Des d'ara, i de fet sempre ha 
estat aiXÍ, es necessiten diversos cur
sos per a tot procés catequètic, tant per 
a infants, el tema del tríptic del Moia
nès, com d'adolescents, com d'adults. 
Com deia també l'anterior delegat de 
catequesi, «els sagraments són mo
ments significatius i importants dins del 
procés catequètic, no el seu punt final». 

Però aquí, i tothom coneix la pro
blemàtica existent, entren en joc els 
sagraments, com aquells moments en
tesos com a culminants del procés. Ja 
fa anys que els bisbes espanyols varen 
escriure el seu document La cateque
si de la comunitat, on es fa una anàli
si a fons del que ha de ser, tot intro
duint amb força l'element del procés 
catequètic. Si aquest document ja té 
quinze anys, per què encara no s'ha 
posat en pràctica? Per què no s'ha fet 
una juguesca forta sobre el tema? Per 
què hi ha tantes parròquies i comuni
tats que encara treballen sobre la hipò
tesi que la catequesi ha de ser per a un 
sagrament concret, 1'eucaristia o la 
confirmació? Ja n'han corregut de rius 
de tinta i molts més que en correran, 
tot plegat per dir que cal, d'una vega
da, avançar per aquest camÍ. 

Ha estat recentment a l'arxiprestat 
del Ter-Collsacabra que s'ha presentat 
un projecte educatiu de catequesi per 
a l'edat de l'adolescència. La indife
rència i la sospita dels preveres assis-



tents a la reunió de presentació foren 
capaços de desanimar qualsevol que 
no tingui les idees prou clares. Des 
d'aquestes línies insistim i encorat
gem tots aquells que es proposin d'ini
ciar un projecte clar i concís sobre la 
catequesi, a l'edat que sigui, per tirar
lo endavant, perquè és així que fem 
Església, és així que responem a la 
vocació cristiana que tots hem rebut. 

Curs de formació bíblica a l'arxi
prestat del Ter-Collsacabra 

Fou en el si d'una de les reunions 
de preveres, el curs passat, que es pro
posà la conveniència d'iniciar un sem
blant curset. Així, es preparà un pro
grama per a aquest curs que presenta, 
ja des de l'octubre, el P. Antoni M. 
Vilarrubias, missioner claretià. El pro
grama d'enguany és d'introducció al 
conjunt dels llibres bíblics, posant un 
èmfasi especial en la seva redacció, en 
la crítica literària i en la història de la 
tradició. Les xerrades tenen, doncs, 
com a eix estructurador, successiva
ment: La Bíblia, un dels grans llibres 
de la humanitat; Els llibres de la Llei, 
la Torà dels jueus; Els llibres històrics; 
Els escrits profètics; El llibre dels 
Salms; Els altres llibres de l'Antic 
Testament; El Nou Testament, i aca
bant, el darrer dia, per un debat obert. 

La proposta, sorgida de les parrò
quies i dels grups diversos d'adults, ha 
tingut molt bona acollida entre aquests 
i hi han acudit més de dos-cents parti
cipants, la qual cosa ha animat molt 
els organitzadors de cara a continuar 
endavant amb el programa l'any 
vinent. 

El curs, però, tot i que podria sem
blar com naixent del no-res, resulta. 
ser un fruit primerenc del Pla de pas
toral del Bisbat de Vic 1997-2000, on 
en el primer objectiu es parla ja de La 
Paraula de Déu. És a dir, com podem 
parlar de la Paraula de Déu si no la 
coneixem com es mereix? Amb aquest 
seguit de xerrades formatives els parti
cipants podran apropar-se al coneixe
ment ordenat i metòdic del llibre de la 
Bíblia. 

És molt possible que d'altres inicia
tives sorgeixin d'aquest arxiprestat; 
malgrat que podria semblar que té 
unes característiques que ajudin a la 
dispersió -parròquies grans al costat 
de parròquies ínfimes-, moltes pro
postes es desenvolupen al llarg de 
l'any. Actualment es realitzen uns 
fulls de pregària i meditació per als 
temps forts litúrgics: Advent, Nadal, 
Quaresma i Pasqua, que es distribueixen 
a un bon nombre de parròquies i co
munitats. Podem anunciar, igualment, 
per a l'any vinent un curs de formació 
per a aproximar-nos i comprendre la 
realitat de la immigració magribina a 
la nostra comarca, ja que hi té una for
ta implantació. Quins són els reptes 
que planteja a les nostres comunitats 
pel que fa al coneixement, la convivèn
cia, el diàleg intereligiós? És interessant 
de remarcar l'interès mostrat per mol
tes persones a l'entorn d'aquest tema. 
Esperem poder seguir informant-ne. 

Escola de formació cristiana. 
Arxiprestat de Vic 

Té lloc enguany el segon i darrer 
curs d'aquesta escola de formació iti- 135 
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nerant per tot el bisbat i que, per dos 
anys, ha arrelat a Vic. Tenint lloc les 
seves sessions a la parròquia del 
Carme de Vic, diversos professors 
hauran passat per l'aula de trobada 
amb els participants, la gran majoria 
laics adults, amb un gran historial de 
militància cristiana a les respectives 
parròquies i comunitats. 

Fem un breu memoràndum dels 
temes exposats i dels seus professors: 
començà el curs al' octubre i durant 
cinc sessions portades pel P. Antoni 
M. Vilarrúbies, sobre la Bíblia, Parau
la de Déu. El novembre començà i 
durant cinc sessions més, Mn. Jordi 
Castellet, feu unes lliçons de cristolo
gia fonamental i sistemàtica. Pel gener 
tocava el torn a Mn. Joan Torra, per tal 
de presentar l'Església, poble de Déu, 
així com dues sessions per a Mn. Josep 
Bastardas, on presentava l'Església 
que celebra la seva fe. Mn. Salvador 
Bardulet, de cara al març ja, posa so
bre la taula el tema sempre controver
tit de l'Església com a sagrament de 
salvació en els tres sagraments de la 
iniciació, així com Mn. Josep Casta
nyé, que presentarà, per l'abril i maig, 
els sagraments de la vida cristiana. 

Dins d'un clima àlgid de convi
vència, d'intercanvi, de mutu interès i 
pregària s'han anat succeint les ses
sions de formació, els dilluns a partir 
de les nou del vespre, acabant amb un 
ressopó i les últimes preguntes adre
çades al conferenciant. Era aquesta 
l'ocasió més directa per comunicar els 
interrogants i inquietuds que assalten 
els creients cristians dels nostres dies, 
que es troben en el nus de comunica
cions existent entre el món de la fe i el 

món de la cultura quotidiana, on cal 
continuar buscant contínuament el 
lloc propi de l'expressió i vivència 
d'aquesta fe que molts han rebut de 
petits, que ha crescut amb ells durant 
la seva vida i que presenta moltes 
qüestions no sempre ben resoltes. 
S'ha dit moltes vegades que un cristià 
ben informat i format és un cristià 
ferm i militant, pel qual Jesús diu «so
bre teu edificaré la meva Església». 

Continuem la nostra crònica par
lant de dues notícies més referents a 
campanyes parroquials de l'arxipres
tat del Ter-Collsacabra en què es po
sen en marxa iniciatives en resposta al 
Pla de pastoral del bisbat per als anys 
1997-2000. Acabarem amb l'esdeve
niment tingut lloc el mes de novembre 
passat a Montserrat i que celebrava 
el cinquantenari del naixement de 
Càritas. 

Esperit, què demanes a la nostra 
comunitat de Santa Maria? 

Manlleu. Assemblea parroquial. 8 
de març de 1998. Des de l'any passat, 
una campanya de reflexió i de refor
mulació era iniciada en la comunitat 
que peregrina a la parròquia de Santa 
Maria. Tot responent als cinc reptes 
que proposava el Pla diocesà de pas
toral, calia que aquella comunitat hi 
digués la seva i es posicionés de cara 
al futur. Durant el curs passat es varen 
oferir un seguit de xerrades a la gent 
de la parròquia, xerrades que després 
passaren a ser col, loquis oberts on es 
treballava com fer justament realitat 
els cinc objectius del Pla. Per a la con
tinuació d'aquest debat ja encetat s'ha 



editat un tríptic informatiu que presen
ta tant el perquè de l'assemblea com 
els eixos animadors del Pla diocesà de 
pastoral. 

Recordem breument aquests ob
jectius, en el seu ordre, gens aleatori. 
El primer, la Paraula de Déu, cercant 
cada cop més el creixement i vivència 
d'aquesta Paraula que se'ns adreça i a 
la qual tant costa parar-hi l'orella. El 
segon, l'evangelització, per tal de 
demanar una Església més missione
ra, on tothom se senti protagonista de 
la missió comuna de tot batejat. El ter
cer, la consciència de corresponsabi1i
tat, perquè hi porta la vocació comuna 
de tots els batejats que es fan respon
sables de la missió de l'Església. La 
missa del diumenge, quart objectiu, 
espai fonamental de celebració per 
sentir-se Poble de Déu. La formació 
permanent, cinquè, per respondre als 
reptes que ens posa al davant una so
cietat en canvi permanent. 

Sota aquestes premisses, doncs, 
s'ha celebrat el 8 de març aquesta as
semblea al seminari de Vic, amb nota
ble participació, de la qual podrem 
informar més concretament en una 
futura crònica. 

Un estil de viure: la gratuïtat. Par
ròquies i moviments de Torelló 

Amb aquest títol s'iniciava per 
part del Consell Interparroquial de 
Pastoral una proposta que convidava a 
treballar en els diferents grups i comu
nitats del poble de la comarca osonen
ca el tema de la gratuïtat o, en el sentit 
més social del terme, del voluntariat. 

Essent així que la gran majoria de 
persones que treballen a les parròquies 
i moviments d'allí on sigui ho fan 
d'una manera gratuïta, voluntària, de
dicant una part o la totalitat del seu 
temps lliure al servei als altres de la 
forma més diversa: essent caps d'un 
agrupament escolta, animadors de 
Mijac, monitors d'esplai, catequistes, 
voluntaris de Càritas, reforç escolar, 
visitadors de malalts, animadors, can
taires i músics a la litúrgia, etc. 

Aleshores, i des del Consell de 
Pastoral es va plantejar d'iniciar un 
treball de reflexió adreçat a totes 
aquestes persones, per tal d'aprofun
dir i valorar la tasca que dia rere dia, 
setmana rere setmana, es va duent a 
terme. Aquest treball s'ha formalitzat 
a l'estil dels moviments, més aviat en 
format campanya. És a dir, promovent 
un parell de conferències al llarg del 
curs que ajudessin a centrar el tema, 
un tríptic com a material de presenta
ció i reflexió, sota la metodologia de 
la revisió de vida -veure, jutjar i ac
tuar- per tal que, a través dels pas
satges de l'evangeli, es pogués anar 
considerant i sospesant la tasca que 
realment duen a terme els voluntaris 
de la pastoral, un contingent important 
de persones que ofereixen tot de part 
seva sense esperar res a canvi. 

La primera campanya, la d'aquest 
any, ha de culminar en la jornada de 
cloenda que s 'ha de celebrar el proper 
9 de maig, i on es tindrà l'ocasió per 
valorar el treball fet, fer-ne celebració 
comunitària i, també, recollir noves 
propostes per al curs vinent. És a tra
vés d'una més g!an conscienciació 
que l'Església la formem tots els bate- 137 
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jats, i de les iniciatives que sorgeixen 
del coixí comunitari, que tothom es 
pot veure més amb cor d'avauçar pels 
camins de corresponsabilitat pels quals 
els darrers esdeveniments eclesials 
-concilis, Pla diocesà de pastoral
hau apuntat: la identitat de tot batejat 
porta a ser cada dia més conscient de 
la pròpia identitat, dels propis drets, 
però també, i cada dia més, dels deu
res envers la comunitat crístiaua on ha 
nascut i crescut qualsevol creient. 

Aplec a Montserrat. 50 anys de 
Càritas: 1947-1997 

L'esdeveniment interdiocesà tin
gué lloc a la muntanya santa d'on em 
vindrà l'ajuda, amb una grau participa
ció de molts dels protagonistes d'aques
ta organització a favor dels més neces
sitats de la nostra societat. Hau estat 
les vuit diòcesis de Catalunya les que 
organitzaren l'aplec a Montserrat per 
tal de celebrar aquesta efemèride. Als 
peus de la Moreneta, una jornada fes
tiva com aquella volia reunir totes 
aquelles persones que se senten vincu
lades a Càritas: voluntaris, socis, tre
balladors, simpatitzants. Són tots junts 
els que donaren gràcies, a través d'un 
atapeït programa, modificat a última 
hora a causa de la disponibilitat re
duïda d'alguns participants. 

El dia transcorregué segons els 
grans actes organitzats: s'arribava a 
les deu a Montserrat i mitja hora des
prés es tenia la rebuda pel P. Abat de 
la peregrinació, presidida per Mons. 
Josep M. Guix, com a bisbe encarre
gàt de la qüestió social a nivell de 
Conferència Catalana avant-Ia-lettre. 

La conventual tingué especial resso
nància d'aque.sta peregrinació, així 
com un real protagonisme dels partici
pants; un concert a la plaça del mones
tir, desplaçat d'horari, acabava de do
nar el contrapunt necessari a un bell 
matí i que acabà amb el dinar de ger
mauor. Cap al tard hi hagué el comiat a 
la plaça del monestir i fins la propera, 
si a Déu plau, que el més important 
és el servei als pobres que Càritas va 
realitzant. 

Una trobada festiva com aquella, a 
més d'ajudar a conèixer la gent dife
rent que es mou pel món de la caritat i 
dels grans esforços de personal i de 
disponibilitat de tothom, és també un 
estímul per avauçar en el camí de la 
disponibilitat dels uns per als altres, 
perquè tothom pugui trobar finalment 
el seu lloc en la societat present i pre
parar així el món futur que vindrà. 

Solsona 
PEP VilA, corresponsal. 

Cent anys del Seminari 

El bisbat de Solsona va entrat l'hi
vern festejaut dos records entrauyables: 
els cent anys del Seminari vell i els 
cinquauta del Seminari nou. Ara, només 
ens recreem contemplant-ne els edifi
cis, perquè el seu funcionament ja fa 
auys que gaudeix d'una llarga jubilació. 

Fou una celebració de to festiu i 
d!un retrobament entusiasta. Foren 



convidats a la festa tots aquells que 
havien estat poc o molt seminaristes. 
Ens hi vam aplegar uns quatre-cents. 
Hi hagué una missa concelebrada a la 
catedral, presidida pel Sr. bisbe Deig. 
Varen excusar la seva presència el Sr. 
bisbe Guix, de Vic, i el Sr. bisbe Sala, 
d'Abancay (Perú), tots tres seminaris
tes de Solsona. Acabada la missa, hi 
hagué una vetllada en què es van re
cordar les històries i la història dels 
dos seminaris. Tots els assistents van 
ser obsequiats amb un llibre sobre la 
història del Seminari, escrit per Mn. 
Jordi Sala Figuls. 

Tots els exseminaristes tingueren 
un gran interès a fer una visita als edi
ficis on havien esmerçat un bon espai 
de temps durant la seva infantesa i jo
ventut, i se1s notava a la cara la satisfac
ció quan ho explicaven a les seves res
pectives mullers. Després, hi hagué un 
dinar de germanor i l'acomiadament. 

M'agrada acabar aquesta crònica 
recordatori amb aquella expressió que 
llegim en el salm, i que diu: «amb quin 
goig ho celebrem ... !». 

Comentari 

Aquests esdeveniments em sugge
reixen dues reflexions molt personals. 
La primera, és que vàrem poder cons
tatar que el pòsit que ha quedat als qui 
han passat pel Seminari és el d'un bon 
record i que només en retenen les 
coses bones. És per això que molts 
d'ells encara continuen com a bons 
coHaboradors de les parròquies, i fins 
i tot alguns han estat ordenats poste
riorment diaques. 

La segona reflexió és que al nostre 
bisbat ja fa alguns anys que vivim de 
records i commemoracions. Hom es 
pregunta: «És que ja no tenim esma 
per emprendre noves aventures? És 
que això ja ens serveix de consol da
vant el panorama de tantes altres 
mancances?» . 

És cert que aquests esdeveniments 
serveixen per fer més plaent el camí 
pastoral d'un bisbat, però haurem de 
mirar que les commemoracions no si
guin el motor de la pastoral. Malgrat 
tot, ja som molts els qui ens estem pre
parant per celebrar els cinquanta anys 
de capellans, que benvinguts siguin! 

Amb vista a l'Assemblea Diocesana 

A l'hora de fer aquesta crònica es
tem a la fase final del camí que ens 
mena cap a l'Assemblea Diocesana. 
Durant aquesta fase hi ha hagut la re
unió conjunta dels consells Diocesà 
de Pastoral i Presbiteral. 

e amí que ens ha portat al treball 
d'avui: 

- El document Reconversió mis
sionera, que ja va ser estudiat poc des
prés de l'arribada del bisbe Antoni a la 
diòcesi. 

- El treball preparatori del Conci
li Provincial Tarraconense (CPT) que 
molts grups van emprendre. 

- La celebració del Concili. 

- Un temps de pausa a causa del 
retard de la recognitio per part de Roma. 139 



- La recepció del Concili feta a la 
catedral el 15 de setembre de 1996, 
dia en què el Sr. Bisbe convocava una 
assemblea diocesana. 

- El document de treball prepara
tori de l'Assemblea, que més de 120 
grups van estudiar durant el CUll> passat. 

- La primera garbellada, molt 
rica, resultat d'aquest treball dels grups. 
Per força empobrida a l'hora de pre
sentar-ne resums. 

- Priorització de temes feta per 
zones o arxiprestats durant el primer 
trimestre del present curs. 

El treball d'avui, fet pels dos 
consells. El Bisbe en rebrà el resultat, 
l'estudiarà i presentarà un document a 
votació dels convocats en la reunió 
àmplia (assemblea pròpiament dita), 
el proper dia 7 de març. 

El treball que queda per fer 

Com caldrà presentar el document 
final? Després d'algunes propostes i 
del diàleg que han suscitat, queden 
dibuixats quatre esquemes possibles: 

a) El que va fer servir el Concili. 

b) El del document de treball del 
nostre bisbat. 

c) Partint dels temes que tornen a 
sortir a molts indrets: pregària, forma
ció, acolliment, joventut. .. 

d) Que pot dir l'Assemblea a aquests 
140 grups diferents de gent: als de dins de 

l'Església, als que passen per l'Esglé
sia, als qui en passen, als qui desco
neixen l'Església ... 

Conclusi6: 

Que el bisbe faci servir l'esquema 
que cregui millor per penjar tot aquest 
material que posem a les seves mans. 

La recta final: 

El dia 7 de març hi haurà la reunió 
dels representants de tos els grups i es 
farà la darrera garbellada perquè ho 
puguem tenir tot enllestit per fer l'acte 
final, que serà el 12 d'abril. 

Esperem que l'esperit del Concili 
hagi penetrat ben al fons de la nostra 
diòcesi i, com demanava Sant Pau als 
cristians de Corint, puguem ser am
baixadors de Crist, en el nostre temps 
i en el nostre país. 

Urgell 
PAU MARQUÉS, corresponsal. 

Mn. Jaume Martí 

Un any més el Presbiteri de la Seu, 
la vetlla de Nadal, felicità el senyor 
bisbe i va retre homenatge a una per
sona distingida del nostre bisbat. 

Enguany s'honorà Mn. Jaume Mar
tí i Sanjaume. El relator de la memò
ria fou Mn. Francesc Balsells i Bo-



nell. Intentaré ressaltar el més impor
tant en la vida de l'homenatjat 

Va néixer a la parròquia de Ribes 
de Freser el 27-6-1872 i va morir as
sassinat el 7 d'agost de 1936, als 64 
anys de vida És fill, doncs, d'una zona 
muntanyenca i rural del cor de la Cata
lunya Vella. Com la majoria de cape
llans de la nostra terra va ser criat amb 
febles economies. Sacrificis de tot ordre 
ens han fet forts i durs davant les enves
tides de la vida. Fa cent anys de la seva 
ordenació sacerdotal: 12-6-1987. 

Com a home era totalment normal. 
Ben plantat i eixerit, afable i comuni
catiu. Un home de Déu i dels germans, 
a qui estimava, servia i guiava amb 
tota la humilitat j senzillesa. Això no 
vol dir que no tingués una personalitat 
forta, arrelada en la veritat i la llibertat. 

Fou un home apassionat pel saber. 
En aquells temps no era freqüent que 
els clergues ampliessin estudis. Els 
bisbes temien que massa lletres farien 
pensar els capellans i això restaria capa
citat de domini sobre llurs persones. 
Em deia una velleta humil i sincera, 
no fa gaire: «Mossèn, de joves ja ens 
van ensenyar que creure i callar és Ja 
vida del bon cristià. Voleu dir que al
guns dels nostres jerarques, tant laics 
com religiosos no ho signarien ?». 
Sempre tenim por de qui pensa i esti
ma. Mn. Jaume Martí era un home es
tudiós i savi. A part de les llengües 
clàssiques, dominava l'alemany, el 
francès, l'italià i també l'anglès. Se
gons ens diu un seu nebot, també sa
cerdot, era doctor en Dret Canònic i 
Civil, escripturista i publicista. Era un 
erudit i un estudiós incansable. Els 

seus afanys de recerca el portaren a 
visitar les biblioteques i els arxius 
d'Urgell, Barcelona, París, Perpinyà i 
Tolosa, entre altres. La seva obra cab
dal és Dietari de Puigcerdà, amb sa 
vegueria de Cerdanya i sots-vegueria 
de Ribes. En aquesta faceta d'investi
gador rigorós de les arrels del país es 
va guanyar la consideració, l'estima i 
tota l'admiració dels seus convilatans. 

Per damunt de tot, fou l'home sa
cerdot. Li faltaven pocs dies per com
plir els 25 anys, quan el dia 12 de juny 
de 1897, junt amb altres set companys, 
fou ordenat sacerdot a l'església parro
quial de Viella, pel cardenal Casañas. 

Començava el seu peregrinar en
mig d'un poble que l'estimava sense 
reserves. Puigcerdà fou la parròquia 
on va residir sempre fins a la seva 
mort, l'agost de 1936. Nomenat cape
llà de la congregació de les Germanes 
del Sant Àngel Custodi, desbrossà ca
mins i cercà dreceres perquè pensant i 
estimant, i amb tota humilitat, aque
lles religioses deixessin treballar l'Es
perit dins les seves persones. 

Arribà la tragèdia de la Guerra Ci
vil. Com el pastor enviat al petit ra
mat, no va fallar: el va cuidar en temps 
de bonança i va morir per no deixar-lo 
sol en el perill. Li hagués estat fàcil 
fugir a França. Ni tan sols va intentar
ho. Acompanyaria sempre la seva 
gent fins al sacrifici de la pròpia vida. 
Que descansi en pau l'home sacerdot 
que morí estimant i perdonant. Que 
aquestes vides ens esperonin a tots en 
una vivència radical d'un Evangeli no 
sempre viscut fins a les últimes conse
qüències. 141 



Encontre europeu de joves a Viena 

Des del matí del dia 28 de desem
bre de 1997, quan van iniciar el viat
ge, fins al 3 de gener de 1998, en què 
arribaren de Viena, un grup del bisbat 
d'Urgell es feia present a l'encontre 
europeu que la comunitat ecumènica 
de Taizé organitzava enguany a la ca
pital d'Àustria. Uns 80.000 joves de 
diversos països i ètnies enllaçaven 
mans i cors en una intensa convivèn
cia de quatre dies. 

Arribar al fons de l'Evangeli mitjan
çant l'oració, el silenci intern i la recer
ca humil i confiada era l'única dèria 
d'aquell jovent generós i entusiasta. 

Alegria inesperada és el títol que 
el germà Roger de Taizé escrigué per 
al vintè encontre europeu. El paràgraf 
inicial d'aquella carta: "Feliços e/s qui 
aspiren a avançar cap a un temps de 
confiança i senzillesa, descobrint en 
les pròpies vides que el més lluminós 
és fiar-se de Déu i de les persones 
nobles i ben nascudes», fou un re
vulsiu per a aquelles consciències 
no sempre ben disposades a l'amor al
truïsta i sense reserves. 

Tot aquell jovent, net de cor i gene
rós de sentiments, veié clar que cal fer 
l'aterratge al món que els toca viure. 
Tasca no gens fàcil, però a l'ensems 
engrescadora per als qui tenen el valor 
de cremar les naus i endinsar-se selva 
endins, per estendre les mans i obrir 
els cors a tots els afeixugats pel pes de 
la vida. 

construïm la casa de Déu entre els 
homes. L'Església Universal i Dioce
sana ens necessita. Fem nostre el pen
sament de Sant Pau: «Entre vosaltres 
ja nO hi ha ni home ni dona, ni esclau 
ni lliure, sinó que tots formem una 
única família en el Crist, que ens 
aglutina i ens salva». 

Arribarà el dia en què tota discri
minació eclesial serà un malson que 
intentarem oblidar per sempre més? 
Déu ho faci. 

Curs Bàsic de Pastoral a Balaguer 

L'arxiprestat de la Noguera, con
juntament amb la Vicaria de Pastoral 
d'Urgell i el Centre d'Estudis Pastorals 
de les diòcesis catalanes (CEP) orga
nitzen un Curs Bàsic de Pastoral, de 
tres cursos de durada. 

Objectius. A qui s'adreça. 
Continguts 

El Curs Bàsic de Pastoral consti
tueix, com el seu nom indica, un com
plet i profund reciclatge pastoral i pre
tén descobrir o redescobrir, reflexionar, 
dialogar, revisar i actualitzar el per 
què i el com de l'acció pastoral de 
l'Església. 

És un curs del màxim interès per a 
tots els agents de l'acció pastoral: laics 
i laiques, religiosos, religioses i pre
veres. És una ocasió de preparar-se i 
posar-se al dia en la línia del Concili 
Tarraconense. 

Cadascú al seu lloc, solters i ca- El curs, per donar una visió global 
142 sats, sacerdots, religiosos i monges, de la pastoral, s'estructura en cinc 



grans blocs de temes, amb una intro
ducció i alguns complements. 

Després d'unes lliçons prèvies sobre 
la fonamentació i els objectius de l'acció 
pastoral, els cinc blocs de temes són: 

1. El nostre món. Una mirada a la 
realitat que ens envolta, amb especial 
atenció al món de la comunicació. 

2. El servei d'edificar la comuni
tat. Amb una visió de les persones i de 
les estructures que la configuren. 

3. El servei de la paraula. Evange
litzar i catequitzar. 

4. El servei de la caritat. Amb els 
tres subblocs: pastoral de la salut, l'ac
ció caritativa de l'Església i l'acció so
ciopolítica dels cristians i cristianes. 

5. El servei de la litúrgia. 
- El diumenge i l'eucaristia. 
- El baptisme i la confirmació. 
- La penitència i la celebració de 

les exèquies. 
- Tres complements d'interès: la 

pastoral en les diferents etapes de la 
vida de les persones, l'espiritualitat i la 
vida cristiana dels agents de pastoral, 
i la pastoral concreta en el marc rural. 

Primer any del Curs Bàsic a 
Balaguer 

Dies i hora: els dijous de 9.30 a 11 
h de la nit. 

Va començar el 15 de gener i aca
barà el 14 de maig de 1998. 

Lloc del curs: despatx parroquial. 
CI Ramon i Cajal, 5 - Tel. (973) 44 53 
42 - 25600 Balaguer. 

S'hi han inscrit 68 persones de les 
parròquies de Balaguer, Artesa, Baix 
Urgell ... La mitjana d'edat és relativa
ment jove. 

Programa, temes i professors 

15 i 22 de gener: Fonamentació i 
objectius de l'acció pastoral del CEP. 

29 de gener i 5, 12 il9 de febrer: 
El nostre món. Trets que marquen la 
vida de les persones avui. Modernitat 
i postmodernitat. Incidència d'aquests 
trets en la vida cristiana i en la vida 
eclesial. Antoni Deu/ofeu, prevere de 
l'equip de direcció del CEP. 

26 de febrer i 5, 12 i 19 de març: El 
nostre món: el món de la comunicació 
i de la imatge. La societat mediàtica. 
La comunicació i la imatge en l'acció 
pastoral. Manuel Simó, prevere i pe
riodista. Secretari del CEP. 

26 de març i 2 i 16 d'abril: El ser
vei d'edificar la comunitat: les perso
nes. Vocació i missió del poble de 
Déu. Els ministeris ordenats. Els laics 
i les laiques: presència i acció en la 
vida ordinària de les comunitats. Els 
ministeris lakals. Els religiosos i les 
religioses. Joan Torra, vicari episco
pal de la diòcesi de Vic. 

30 d'abril i 7 i 14 de maig: El ser
vei d'edificar la comunitat: les estruc
tures. L'Església diocesana, la parrò
quia, els moviments, els instituts de 
vida religiosa, els arxiprestats, les zo
nes pastorals. 

Estructures de corresponsabilitat: 
consell presbiteral; consells pastorals, 143 



parroquials, arxiprestal i diocesà. El 
consell d'economia. La coordinació 
pastoral. Els organismes interdioce
sans. Ramon Sàrries, vicari de pasto
ral de la Seu d'Urgell. 

Obres de restauració de la catedral 
d'Urgell 

Aquests darrers temps, les humi
tats perjudicaven les voltes i els murs 
de la catedral. S'havia de millorar la 
iHuminació i conseqüentment s'ha
vien de modernitzar les conduccions 
elèctriques. Alguns indrets del temple 
estaven molt bruts i demanaven una 
neteja. El mateix presbiteri i l'altar 
s'havien d'adaptar a les normes litúrgi
ques del Concili i renovar alguns ma
terials deteriorats. També el claustre 
sofria diferents patologies: humitats, 
ensorrament de la galeria sud, etc. 

S'encarregà el projecte de dirigir 
l'obra de restauració a l'arquitecte Sr. 
Lluís Maria Vidal i Arderiu. 

El 14 de novembre de 1995 se sig
nà el conveni de col'laboració entre el 
Departament de Cultura de la Gene
ralitat, l'Institut d'Estudis llerdencs, 
l'Ajuntament de la Seu i el bisbat. Les 
dues primeres institucions aportaran 
40 milions, i l'Ajuntament i l'Església 
30, en el període de cinc anys. Tot se
guit, es comencen les obres. Durant 
l'any 1996, i els primers mesos del 
1997 es restaurà el claustre. 

Acabada la primera etapa, es revi
sa la marxa de la restauració. Convé 
atribuir l'obra que resta a una sola 

144 constructora. Previ concurs, s'atribu-

eix a Construccions Guardiola, de 
Besalú. Comencen els treballs el 7 de 
juliol, festa de Sant Ot, que fou el gran 
promotor de la nostra catedral. 

Actualment, en el mes de febrer, 
encara no acabats els treballs de la 
teulada, que no es poden continuar a 
l'hivern, s'ha tancat la catedral per un 
període d'un mes, per poder restaurar 
els arrebossats de les voltes, procedir 
a la neteja i restaurar alguna part dels 
murs. Es fan els últims retocs a les 
propostes d'iHuminació i reorganitza
ció del presbiteri. La neteja i restaura
ció dels vitralls de la rosassa han do
nat una grata sorpresa. Són uns vitralls 
gòtics, que s'estan estudiant abans de 
la seva instaHació definitiva. 

Audiovisual del Beatus de.la Seu 

Després del robatori d'aquest pre
ciós còdex miniat, i al cap d'un any de 
la seva recuperació, s'han endegat una 
sèrie d'actuacions per tal de divulgar i 
posar a l'abast del públic en general 
les vuitanta-cinc miniatures del segle 
X que el llibre conté. Primer s'edità 
una carpeta amb la reproducció en 
facsímil de quatre gravats (dues pàgi
nes dobles i dues de simples) d'aquest 
Beatus d'Urgell. Actualment s'estan 
ultimant els treballs de la reproducció 
en facsímil, i d'una alta qualitat, de tot 
el llibre sencer. I finalment, el Museu 
Diocesà d'Urgell ha posat a punt per 
als seus visitants un audiovisual que 
presenta a l'espectador totes les mini
atures delllibre. La visió és en panta
lla gran i té una durada de 12 minuts, 
amb un fons musical adequat i unes 
breus explicacions per escrit sobre el 



llibre i les miniatures, que venen re
dactades en quatre llengües: català, 
castellà, anglès i francès, a elecció del 
mateix visitant. 

D'aquest audiovisual, també se'n 
faran còpies per a vídeo. Pensem que 
totes aquestes iniciatives són un nota
ble esforç per tal que el públic pugui 
accedir a aquest llibre tan important, 
per la seva antiguitat i per la força i 
expressivitat de les seves miniatures. 
Gravats que volen expressar el missat
ge de l'Apocalipsi de Sant Joan i del 
llibre de Daniel. En definitiva, el mis
satge bíblic que vol donar-nos és que 
Jesucrist és el vencedor del mal i de la 
mort i que ens fa participants de la 
seva redempció. 

CoHaboració de Ràdio Estel i 
Ràdio Principat 

L'emissora diocesana del bisbat 
d'Urgell, Ràdio Principat, ha iniciat 
una nova etapa en col·laboració amb 
l'emissora el bisbat de Barcelona, Ràdio 
Estel. Ambdues emissores compartei
xen bona part de la seva programació. 
Una programació oberta i destinada a 
arribar a un ampli sector de la nostra 
societat. 

Ràdio Estel emet pel punt 106.6 de 
la FM i cobreix bona part de les co
marques de Barcelona i alguna part de 
les de Tarragona i Girona. 

El treball d'ambdues emissores vol 
representar un esforç en el treball pas
toral als mitjans de comunicació de 
Catalunya, oferint per les ones una 
programació agradable, moderna i de 

bon gust i amb un estil i un contingut 
cristià, com a alternativa als altres es
tils de ràdio. La gran acceptació que 
en els tres primers anys de funciona
ment ha tingut Ràdio Estel preveuen 
un futur engrescador en aquest nou 
mitjà d'acció pastoral. 

Mallorca 
SEBASTIÀ SAlOM, corresponsal. 

Ajuda al poble sabaraui 

A petició de l'Associació d'Amics 
del Poble Saharià a les Balears, el 
bisbe va convocar el passat dia 16 de 
febrer una reunió al saló d'actes del 
col'legi de Sant Francesc de Palma a 
la qual va convidar els responsables 
de diferents grups d'Església, com ara 
arxiprestos, delegats diocesans, movi
ments juvenils, presidents de confraries 
de Setmana Santa ... , i a títol d'infor
mació altres responsables d'empreses 
i de sindicats. 

L'interès del bisbe a presidir aques
ta convocatòria és perquè, com ell va 
dir, l'Església es vol implicar en totes 
les causes justes, i sobretot en les cau
ses que afavoreixen els més febles, i 
ara el poble saharià viu un moment 
decisivament important per al seu fu
tur, com és la pròxima celebració d'un 
referèndum sobre la independència 
del Sàhara occidental el dia 7 de de
sembre de 1998. El poble espanyol té 
un deute pendent amb aquest poble i 
ara és una bona ocasió per compensar 145 
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l'error històric d'haver-lo abandonat 
l'any 1975, quan el Marroc el va en
vair amb la que fou coneguda amb el 
nom de la marxa verda. 

Juntament amb l'Associació d' A
mics del Poble Saharià a Balears, dues 
altres organitzacions donen suport a 
aquesta campanya: el Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació i l'!nter
grup Parlamentari Pau al Sàhara. 

En els darrers anys aquests orga
nismes ja han ajudat el poble saharià 
amb diverses iniciatives, i actualment 
uns quants ajuntaments de la comarca 
del Raiguer fan possible que un grup 
de joves saharians cursin els estudis 
de formació professional a centres es
colars de Mallorca. 

En el transcurs de la reunió convoca
da pel bisbe, a més de donar a conèixer 
als assistents la realitat actual i les neces
sitats per assegurar primer l'elaboració 
d'un cens electoral just i després les 
garanties d'un referèndum vertadera
ment democràtic, es van oferir distin
tes propostes d'activitats per crear una 
sensibilitat popular i fer efectiva l'ajuda. 

En alguns ambients va cridar l'a
tenció que el bisbe s'impliqués perso
nalment en aquesta causa, i sobretot 
que hi convidés els presidents de les 
confraries de Setmana Santa. Sobre 
aquest darrer punt el bisbe va explicar 
que en anteriors trobades amb els res
ponsables de les confraries havia in
sistit en la necessitat que no limitessin 
les seves activitats a una època de l'any 
vestint-se de penitents i desfilant a les 
processons, sinó que completessin el 
seu esperit religiós donant-li també 

una dimensió social durant la resta de 
l'any. I va dir que precisament ara que es 
comencen a mobilitzar les confraries per 
preparar les seves activitats de Setmana 
Santa, seria també una bona ocasió per 
sensibilitzar-les en l'aspecte social, par
ticipant en iniciatives com aquesta. 

Els laics, protagonistes del Dia del 
Seminari 

L'equip de formadors del Semina
ri Major han proposat als arxiprestos 
celebrar enguany la campanya voca
cional del Dia del Seminari amb la 
coHaboració dels laics. 

La idea ha sorgit del pressentiment 
que si són els preveres els qui insistei
xen en la necessitat de noves voca
cions sacerdotals, sembla que ho fan per 
assegurar la pervivència del seu esta
ment. I, en canvi, si són les comunitats 
cristianes les que senten la necessitat 
del servei dels preveres, convé que si
guin els mateixos laics que ho expliquin. 

Així, els formadors del Seminari 
varen assistir a una de les reunions de 
cada arxiprestat per exposar la idea de 
convidar dos o tres laics de cada parrò
quia, perquè el diumenge dia 22 de 
març, o bé cadascú a la seva parròquia 
o bé intercanviant-se dins un mateix 
arxiprestat, puguin dirigir la paraula als 
fidels durant la missa, per tal de fer-los 
entendre que la manca de vocacions no 
és tant un problema de l'estament cle
rical com de les comunitats cristianes. 

Per diversos motius no tots els ar
xiprestats ni les parròquies han res
post afirmativament a la proposta, 



però l'experiència es durà a terme i es 
podran avaluar els resultats. De mo
ment els laics voluntaris han participat 
en una trobada per intercanviar idees 
i elaborar un guió-base. 

Un any d'aniversaris 

En cròniques anteriors vaig expli
car que enguany se celebren els 750 
anys de la primera notícia de l'existèn
cia de les 35 parròquies més antigues de 
la diòcesi, després de la conquesta de 
l'illa pel Rei En Jaume II 'any 1229. En 
l'àmbit diocesà hi ha dos actes previs
tos: el primer, aprofitant el dia de la Mis
sa Crismal, consistirà en l'entrega 
solemne d'un facsímil de la Butlla pon
tifícia, propietat de la Seu, a cada una 
de les parròquies que hi figuren; el 
segon serà una celebració solemne a 
Lluc, el dia 3 de maig. Després, cada 
una d'aquestes parròquies organitzarà 
pel seu compte els actes commemora
tius que cregui convenient. 

Tam bé vaig comentar en cròniques 
anteriors que les Germanes de la Ca
ritat celebren el segon centenari de la 
seva fundació. Doncs ara una altra con
gregació religiosa femenina nascuda a 
Mallorca, les Missioneres dels Sagrats 
Cors, comença la celebració del seu 
primer centenari. 

Però tal vegada l'aspecte més no
ticiable d'aquestes celebracions, tant 
la dels 750 anys com les altres, és que 
totes elles van precedides o acompanya
des de cicles de conferències plenes 
d'interès, unes per la seva perspectiva 
històrica i unes altres per la seva actua
litat o la seva projecció de futur. 

Troballes arqueològiques 

Al terme municipal del poble de 
Campos ~it de pas, el nom de Campos 
no té res a veure amb la llengua castella
na, sinó amb el llatí prearàbic que es 
parlava a l'illa-, el passat estiu s'hi feren 
unes excavacions que posaren al desco
bert la que possiblement resultarà ser, 
d'entre les conegudes [¡ns ara, la major 
basílica paleocristiana de Mallorca. Les 
excavacions es troben encara en els seus 
inicis, i el projecte és que es continuïn 
durant els pròxims estius. Però de mo
ment ja s'hi han descobert el baptisteri, 
els pilars de les possibles tres naus de 
l'edifici principal, com també fragments 
de mosaics que anuncien possibles tro
balles més interessants encara. 

A aquesta basílica de Son Fadri
net, s'hi han d'afegir les altres tres de 
la mateixa època, descobertes ja fa 
temps, que són la de Son Peretó, a 
Manacor; la de Sa Carrat ja, a Porto
cristo, i la de Son Fiol, a Santa María. 

Unes altres excavacions són les que 
es fan al Palau episcopal, situat just de
vora la Seu. Resulta que abans d'iniciar 
la restauració de tota la façana i d'algu
nes dependències interiors de la planta 
baixa, el Consell Insular, com ho exi
geix en totes les obres que s'inicien en 
el cas antic de la ciutat de Palma, sub
venciona una prospecció prèvia per des
cobrir possibles restes en el subsòl. 

En aquestes excavacions van que
dant al descobert arcs de diferents estils 
i èpoques, sobretot romànics i gòtics, 
assentats sobre distintes murades super
posades, que es remunten sens dubte al 
temps de l'ocupació romana i àrab. 147 



148 

Donat que una bona part d'aques
tes excavacions del Palau es fan en 
unes sales que es volen habilitar per 
engrandir i millorar el Museu Diocesà, 
es pot esperar que les troballes més in
teressants que es facin es podran con
templar com una part integrant del 
mateix Museu. 

Construcció d'una residència 
sacerdotal 

Tenir una residència sacerdotal és 
una clara mancança de la nostra Es
glésia. Hi va haver, fa devers vint-i-cinc 
anys, una residència a Son Moix, però 
per diversos motius es va haver de tan
car, entre ells perquè quedava situada 
massa lluny del centre de la Ciutat i 
també perquè en el mateix edifici hi 
havia un col'legi de sordmuts. Durant 
aquests darrers anys els preveres ma
jors que han necessitat o han volgut 
viure en una residència, l 'han haguda 
de cercar pel seu compte. Així i tot hi 
ha tres residències dirigides per congre
gacions religioses que acullen diferents 
grups de capellans. Aquestes són: a 
Palma, les germanetes dels pobres i 
les filles de la Caritat, i al poble de 
Sencelles, les germanes de la Caritat. 

Doncs ara, per iniciativa del Capí
tol de Canonges, s'ha posat en marxa 
el projecte de construir una residència 
tant per a capellans majors com per a 
capellans joves que visquin sols, o fins 
i tot en companyia d'algun familiar. El 
lloc no pot ser més cèntric, es troba 
entre la catedral i el Palau episcopal, 
en els terrenys i edificis de l'anomena
da Confraria de Sant Pere i Sant Ber
nat, als quals s'afegeixen dues cases 
annexes comprades per la Seu. 

Es preveu la construcció de 32 ha
bitacions-apartaments, a més de les 
sales d'estar i dels serveis comuns. Es 
preveu també construir-hi 4 habita
cions més per a preveres de pas, i que 
el menjador pugui estar obert a altres 
capellans no residents. 

L'empresa constructora s 'ha com
promès a acabar les obres en un termi
ni d'un any i mig. 

Dates de confirmacions i ordenacions 
(de Pasqua a l'estiu de 1998) 

Maig 

Divendres 1: L'Encarnació, 20 h 
Dissabte 2: Ordenació de Rafel Mas a Sant 

Alonso, 17.30 h 
Divendres 8: Binissalem, 20 h 
Dissabte 9: La Real, 20 h 
Dijous 14: Crist Rei de Manacor, 20 h 
Dissabte 16: Ses Salines, 20 h 
Diumenge 17: Monti~Sion, 12 h 
Divendres 22: Sant Pau de Palma, 20.30 h 
Divendres 29: Ariany, 20 h 
Diumenge 31: Ordenació d'Antoni VadelJ a 

Beat Ramon, 11.30 h 

Juny 

Divendres 5: Sma. Trinitat, 20 h 
Dissabte 6: Es Molinar, 20 h 
Diumenge 7: Son Ferriol, 10 h 
Dijous 11: Artà, 20 h 
Divendres 12: Montuïri, 20 h 
Dissabte 13: Sant Pau de Manacor, 19 h 
Divendres 19: Porreres, 20 h 
Dissabte 20: Sant Jordi, 20.30 h 
Diumenge 21: Ordenació d'Àngel Reigades 

a Pollença, 18 h 
Dijous 25: S'Alqueria Blanca, 21 h 
Divendres 26: Santa Eugènia, 20 h 
Dissabte 27: Mare de Déu de Montserrat, 20 h 
Diumenge 28: Son Macià (25è aniversari de 

l'Església), 12.30 h 
Diumenge 28: Santa Margalida, 20 h 



Juliol 

Divendres 10: Lloseta, 20 h 
Dissabte 11: Benedicció de finestrals a l'Hor

ta de Sóller, 19 h 
Diumenge 12: Santa Maria, 21 h 

Menorca 
J. BOSCO FAN ER, corresponsal. 

Vos en faig quatre cèntims avui, i 
abans de l'aprovació que n 'ha de fer el 
Bisbe, del que ha sorgit com a fruit de 
la nostra Assemblea Diocesana. Com 
que escric just abans que arribi al seu 
punt final, m'ha semblat bé donar-vos
la a conèixer en la seva globalitat en 
forma de pregària. Informant i al ma
teix temps pregant, em fa sentir més 
alliberat per donar a conèixer el que 
hem dit, més responsable del que es
cric i més acollidor del que el Bisbe 
creurà oportú deixar, intensificar, en
nuvolar i oblidar. No sé per què, però 
en aquest clima de pregària en què em 
trob capficat, em fa l'efecte que el Bis
be Francesc Xavier en serà respectuós. 

I. Pregària finalitzant l'Assemblea 
Diocesana 

1. Evangelitzar 

Senyor: 
En el cor mateix de la teva Esglé

sia hem consensuat el que era evange
litzar. Ens hem posat d'acord a dir que 
evangelitzar és anunciar la Bona Nova 
de Jesucrist consistent en l'amor sal
vador amb què Déu Pare estima el 

món en el seu Fill Jesucrist. L'evange
lització té com a objectiu la salvació 
personal i col'lectiva per l'acció de 
l'Esperit Sant; engega un procés dinà
mic de transformació -seguint les 
benaurances- des de l'interior de la 
persona cap a tot l'entramat sociocul
tural que condiciona la vida personal 
i col'lectiva; es realitza des d'una pre
sència encarnada en la vida concreta 
dels homes i des de la pobresa, com 
Jesús; necessita el testimoniatge, les 
obres significatives, l'anunci explícit 
de l'evangeli, sempre en diàleg amb 
l'home contemporani; el seu objectiu 
no és assolit fins que l'evangeli ha es
tat escoltat, acollit i assimilat. Davant 
Vós em deman, avui, si som o no som 
evangelitzador. 

Senyor: 
Que els fidels cristians de Menorca 

vulguem unir Íntimament fe i vida per 
tal de ser testimonis creibles de Jesu
crist enmig del món. 

Que presents enmig de la gent i en 
les condicions de vida ordinàries, conta
giem els valors de la fe als familiars, 
companys, veïns ... amb una actitud dis
ponible, servicial, solidària i, al mateix 
temps, ens deixem intelJ"'Har pels altres. 

Que el bisbe i els nostres preveres, 
en virtut del sagrament rebut, i essent 
un signe clar i visible de comunió per 
a tota l'Església i al servei de l'evan
gelització, potenciem la participació 
corresponsable dels laics i els religiosos. 

Que els religiosos i les religioses 
s'impliquin en la societat menorquina 
i en l'Església diocesana, des de la vi
vència del seu propi carisma. 149 



Que els laics i les laiques, com a 
poble de Déu que són, se sentin cor
responsables de la missió apostòlica 
de l'Església, que la diòcesi potenciï 
la participació de la dona en la respon
sabilitat pastoral. 

Que la pastoral de la diòcesi i de 
les nostres parròquies s'estengui al 
món dels joves, de l'ensenyament, de 
la cultura i de l'art, al món laboral i 
empresarial, al de les diverses formes 
de pobresa i marginació, al món de la 
família i dels mitjans de comunicació, 
al món del lleure, de la salut, del sec
tor turístic i de la religiositat i pietat 
popular. 

Que les nostres parròquies col
laborin amb altres en la recerca de 
valors alternatius al materialisme, 
consumisme i individualisme. Que si
guin acollidores, sense cap tipus de 
discriminació, de qualsevol qui toqui 
a la porta. Que visquin preocupades 
per l'educació dels infants, dels joves, 
dels adults i de les famílies. AMÉN. 

2. Santificar 

Senyor: 
Hem sentit dir que sou caritat (LG 

42), i ho creiem, i que el qui perseve
ra en la caritat persevera en Vós i Vós 
en ell. Vós heu escampat la caritat en 
els nostres cors per mitjà de l'Esperit 
Sant que ens ha estat donat; per això, 
el do primer i supremament necessari 
és la caritat, per la qual us estimam a 
Vós i a! proïsme gràcies a Vós. I perquè 
la caritat, com a bona llavor creixi i doni 
fruits en l'ànima, cada fidel ha d'es-

150 coltar de bon grat la vostra Paraula, 

complir d'obra la vostra voluntat amb 
l'ajut de la vostra gràcia, participar 
sovint en els sagraments, sobretot en el 
de l'Eucaristia i en les accions sagrades, 
dedicant-se amb constància a l'oració, 
a l'abnegació pròpia, al servei dels 
germans i a l'exercici de totes les vir
tuts. Unit a Vós em demano som oient 
de la vostra Paraula? 

Senyor: 
Voldríem viure un clima de pre

gària, reflexió, meditació i silenci. 
Voldríem ser iniciats a la lectura es
piritual i eclesial de la Sagrada Escrip
tura, capaç de conduir-nos a un estil 
de vida evangèlic. 

Voldríem tantes coses! Voldríem 
ser ajudats i acompanyats en la pregà
ria individual i comunitària. Voldríem 
pregar en parella i en famil ia. Voldríem 
transmetre el valor de l'espiritualitat 
als fills, als joves, als altres, a tothom. 

Sabem que el diumenge és la pas
qua setmanal. La seva celebració ens 
fa anar, de diumenge en diumenge, vers 
la plena i definitiva comunió amb Vós. 
Ens volem sentir motivats a viure joio
sament la celebració de l'Eucaristia, i a 
viure el diumenge com a dia de repòs. 

L'Eucaristia de cada diumenge ens 
ha de conduir al compromís d'estar 
amb els pobres i amb els qui més so
freixen. La trobada dominica! no ha de 
ser una obligació sinó una necessitat. 

Ens agradaria emprar, en les nos
tres celebracions, un llenguatge sen
zill i entenedor, i que un equip de litúr
gia prepari i dinamitzi la celebració. 
Els malalts de les nostres parròquies 
han de poder rebre l'Eucaristia. 



Voldríem viure iHusionats el sa
grament de la penitència. Necessitam 
una major preparació i estudi d'aquest' 
sagrament. Creiem, però, que la seva 
pràctica s'ha de revisar seriosament. 

Necessitam entendre la simbologia 
dels sagraments. Hem d'aconseguir 
entre nosaltres la possibilitat de rebre 
una bona catequesi i una bona vivèn
cia de tots ells. 

La celebració dels sagraments ha de 
ser feta en moderació i austeritat. Hem 
d'evitar l'ostentació i hem d'aprofundir 
la vivència interior i el seu compromís. 

Tots nosaltres -preveres, religio
sos i laics- hem de ben acollir els qui 
ens ho demanen i hem de ser respec
tuosos amb les seves situacions perso
nals i de fe. AMÉN. 

3. Servir 

Senyor: 
Ho sabem prou que no basta una 

actitud de solidaritat i de suport moral 
als necessitats, des d'una prudent dis
tància, ni una simple solidaritat verbal. 
El cristià i l'Església de Jesús tenen el 
seu lloc més natural prop d'ells. Però, 
com podem estar realment amb els po
bres allà on estan els pobres?, s'ha de
manat el nostre bisbe. I ell mateix ha 
respost: "Sabem que si ens atansem a 
aquests pobres no serà solament, ni so
bretot, per donar. Molt mes serà allò 
que d'ells podrem aprendre i rebre. La 
nostra Església pot escoltar d'una ma
nera nova l'evangeli de Jesús si sabem 
estar prop d'aquests homes i d'aquestes 
dones». I em demano vull ser servit o 
preferesc ser servit? 

Senyor: 
La solidaritat i el compromís amb 

els més pobres ens ha de dur a com
partir els nostres béns amb ells, tot 
aportant, com a mínim, el 0,7% dels 
nostres ingressos. Les nostres parrò
quies i diòcesis han de ser administra
des amb sentit de justícia i transparèn
cia administrativa. Voldríem viure un 
constant equilibri entre les obres de 
conservació i restauració i les despe
ses comunitàries i socials. 

Volem col, laborar i cooperar amb 
iniciatives d'inserció laboral, amb les 
institucions eclesials i no eclesials, així 
com amb les associacions, empreses pri
vades, món educatiu, i fomentar la for
mació i valoració del treball com a eina 
de construcció i creixement personal. 

Desitjam que la gent major tingui 
cabuda en tots els grups socials, des 
de la unitat familiar fins al grup en què 
hi pugui participar, evitant la seva exclu
sió i marginació. El voluntariat ha de 
ser i s'ha de sentir recolzat per nosaltres. 

Hem de facilitar que els malalts i 
els discapacitats estiguin presents al si 
de les nostres parròquies, que s'escolti 
la seva veu i que siguin membres ac
tius entre nosaltres. 

Volem ser conscients de la realitat 
laboral menorquina (la legislació la
boral i la lluita pels drets dels treballa
dors). Sabem que els treballadors del 
sector turístic han de merèixer, actual
ment, una atenció específica. 

Hem de ser avui valents per denun
ciar els abusos que es cometen o que 
es volen cometre contra la natura. Hem 151 
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de treballar a favor de la natura. Hem 
d'ajudar tothom a respectar teòrica
ment i pràcticament la natura. AMÉN. 

4. Organitzar-se 

Senyor: 
Escoltem el Papa quan ens diu: "En

tre els elements que expressen la imat
ge veritable i pròpia de l'Església, cal 
tenir en compte primordialment: la doc
trina que presenta l'Església com el 
poble de Déu; la doctrina que mostra 
l'Església com una comunió i per açò 
estableix les relacions que ha d'haver
hi entre les esglésies particulars i l'Es
glésia universal i entre la col'legialitat i 
el primat; també la doctrina segons la 
qual tots els membres del Poble de Déu 
participen, cadascú a llur manera, en la 
triple missió de Cris~ sacerdota~ profè
tica i reial, a la qual cal afegir també tot 
allò que pertany als deures i als drets 
dels fidels i, concretamen~ dels laics». I 
em demano: som signe de comunió? 
Em sent responsable de l'Església? 

Senyor: 
Que amb la vostra ajuda poten

ciem el model de parròquia comunitat, 
superant l'esquema anterior de parrò
quia institució. Volem ser comunitat 
de comunitats. Uns i altres, i com a 
parròquia, volem afavorir el coneixe
ment i l'estimació fraterna; el sentit de 
vinculació a la comunitat cristiana 
parroquial; la participació activa de 
tots; la corresponsabilitat; l'apostolat 
personal i comunitari. Volem viure, i 
no tan sols saber, que l'Eucaristia és la 
font i el cim de la vida cristiana parro
quial i que, per açò, cada diumenge hi 
hem de participar activament. 

Desitjam que els nostres preveres, 
i els qui vindran en el futur, visquin la 
disponibilitat d'estar atents a les pe
culiaritats de les nostres comunitats 
parroquials, i que nosaltres sapiguem 
acollir-los de bon grat. 

Nosaltres, els qui som joves i els qui 
no som tan joves, volem estar sempre 
disponibles per servir la nostra parrò
quia i diòcesi en el lloc més adequat se
gons les nostres capacitats i voluntat. 

Senyor, donau-nos a tots, en aques
ta hora actual de l'Església, la fe sufi
cient per ésser testimonis de la resur
recció; l'esperança suficient per seguir 
lluitant cada dia amb humor; la caritat 
suficient per estimar tothom sempre, i 
sense fer diferències. I si en fem, que 
aquestes siguin per al bé dels més po
bres.AMÉN. 

Il. Opinions entorn de l'Assemblea 

1. Unanimitat moderada 

"Em fa la impressió que aquesta 
és l'Assemblea de les grans unanimitats 
entorn d'unes posicions de moderació i 
de centre. Hi ha un gran acord a l'hara 
de votar i s'endevina un consens molt 
general respecte del punt on se situa 
actualment l'Església menorquina. 

»Hi ha dos petits grups residuals, a 
la dreta i a l'esquerra del gran bloc 
majoritari, que o bé voten o bé s' abste
nen. Els dos no acaben d'identificar-se 
amb la majoria però tampoc no tenen 
prou recolzament per fer-se sentir i, tot 
i algun petit fàitim aïllat, la sang no 
arriba mai al riu i no es produeixen 
ruptures ni baralles incivilitzades. 



»Diríeu que han desaparegut de 
l'església melWrquina les grans tensions 
de temps enrere, on les posicions eren 
més enfrontades i difícils de conciliar. 

»Tot fa pensar que l'església local 
ha trobat ara el punt just, l'únic pos
sible, on es pot viure amb una certa 
tranqui¡'¡itat i sense massa sobresalts. 
Els qui abans s'havien apuntat al nou 
impuls renovador, gairebé utòpic, que 
s'inspirava en el Concili, o bé ja no hi 
són o han optat pel pragmatisme i per 
la supervivència en pau i tranquil-litat. 
Els altres, els nostàlgics del passat, han 
après d'esperar perquè els nous vents 
sembla que vagin a favor seu i saben 
que només és una qüestió de temps» 
(Llorenç Olives, prevere. La veu de 
Menorca, núm. 27, 18.12.1997). 

2. Del grup de base a la sessió 
diocesana 

«De les sucoses experiències de 
l'Assemblea -els treballs dels grups de 
base-a les sessions d'àmbit diocesà, 
hi ha unes diferències evidents que no
més els qui tenen por de mirar la reali
tat sembla que volen dissimular. El 
treball en petit grup permet i estimula 
confidencialitat, la participació oberta 
de tothom que hi és present, el donar a 
cada cosa el seu nom sense temor que 
els altres s'ho prenguin malament. Mol
tes coses que han sortit amb claredat a 
les reunions dels grups s'han de formu
lar de manera diferent a les sessions ge
nerals. Si qualcú posa una certa energia 
en el debat de les formes o del fons de 
les qüestions, s'exposa que qualcú titlli 
de ma1eitura la seva forma d'expressió. 
Hi ha, sembla, por al conflicte o més 
ben dit, a la manifestació i exterioritza
ció del conflicte. 

»Alllarg de les dues sessions dio
cesanes de l'Assemblea he tingut 
ocasió de comprovar que hi ha gent 
que no cerca allò tan fàcil de quedar 
bé amb tothom. Marcar diferències 
en qüestions de pastoral, que al cap 
i a la fi és l'únic que podem propo
sar, qüestions que són opinables, no 
ens hauria de resultar tan difícil.» 
(Antoni Orell, seglar. Diari de Me
norca, 28.12.1997). 

3. Tot serà paper banyat, si no ens 
convertim a nivell personal 

«La meva experiència com a po
nent la valor molt positivament. Els 
assembleïstes exposen les coses amb 
un caire d'arribar a acords, amb un 
càire de bona voluntat, d'enriquir la 
ponència. No hem vist enfrontaments, 
sinó ganes d'anar enriquint tot el que 
la gent aportava. L'ambient i l'espai, 
i també el tema de la ponència van 
propiciar que em sentís d'una mane
ra molt positiva. 

»Per a mi tot serà paper banyat, si 
no ens convertim a nivell personal ( .. .) 
De totes maneres, l'Assemblea ja ha 
valgut la pena, no pensant en la tasca 
que portarà al final, sinó, fíns i tot, en 
la feina que s'ha fet des que es comen
çà la fase parroquial. Tot aquell pensa
ment, haver de discernir, haver d J auto
examinar-se, ens ha fet obrir els ulls i 
descobrir una Església que vol fer 
camí. Els fruits, per a mi, ja són vi
sibles. Hi ha molts grups que l'assem
blea ha ajudat a caminar. .. i tot el tre
ball serà un est(mul per al que vindrà 
després.» (Sebastià Marqués, seglar 
i ponent de la tercera ponència. Full 
dominical). 153 



III. I com a punt final 

1. Una illa pel món fa els seus 
25 anys 

Una illa pel món és un grup hete
rogeni de cristianes i cristians de Fer
reries que fan una feina constant, ca
llada, present, sense protagonistes. Els 
seus objectius són ben clars: ser soli
daris amb els missioners i la seva gent; 
ser solidaris amb els grups del tercer 
món; acollir tothom i compartir l'es
perit missioner. 

No es limiten a pensar en els d' en
fora, sinó que també es proposen 
acollir la gent que viu tota sola o d'al
guna forma marginats en el mateix po
ble. És fins i tot emocionant veure 
com unes poques persones arreple
guen entre elles el que elles demanen 
atendre arreu del món. 

Es reuneixen cada divendres a la 
parròquia. A la darrera reunió que he 
assistit, van llegir la paraula assenya
da de FeUsa Llompart Diaz, jove reli
giosa de la Caritat que fa sis anys que 
és al Perú, i la de la metgessa Auxilia
dora Moll, qu.e durant 20 anys s'ha 
donat del tot a tasqnes humanitàries al 
Zaire. 

Cada dimarts, a les 21 h, es reu
neixen per pregar. Quan vénen mis
sioners a passar uns dies a Menorca, 
els preparen una bona acollida. Col
laboren en les campanyes del Do
mund, ae Mans Unides, dels amics 
dels saharians, del Fons Menorquí 
de Cooperació ... Som molts els qui a 
Menorca apreciam aquest grup i es-

1 S4 pecíficament els seus responsables. 

2. Els 200 anys de la parròquia de 
Sant Bartomeu 

El dia 10 de gener vam començar 
a celebrar.a Ferreries el bicentenari de 
finals d'obres de la parròquia. Hi va 
venir el Bisbe a presidir la celebració 
de l'Eucaristia conjuntament amb els 
dos capellans ferreriencs: n'Enric En
rich i en Joan Febrer. 

Amb aquest bicentenari es vol recor
dar a tots els ferreriencs que la parrò
quia, fins al dia d'avui, ha estat en la 
gènesi i en el desenvolupament del seu 
ésser persona i poble. Ferreries deu molt 
del que és gràcies a l'Església. La parrò
quia diu això amb orgull perquè creu 
que l'església viu el sentit originari quan 
batega al ritme del trip-trap del poble. 
Però ho diu, també, amb responsabilitat 
perquè si és conscient que ha ajudat a 
crear els valors humans, socials i reli
giosos que avui viu Ferreries, també és 
corresponsable de les seves mancances. 

El Consell Parroquial es proposa 
dos objectius que creu que podran ser 
avaluables, més o manco: 

1. Motivar les diferents entitats per
què organitzin alguna activitat i participin 
directament en la celebració bicentenà
ria. La parròquia vol viure els llaços de 
la familiaritat que la uneix amb tothom. 

2. Donar a conèixer el seu passat i 
present que l'empenyen a dissenyar el 
seu futur immediat. Els ajudaren els 
mossens Michel Casasnoves i Joan 
Febrer, i els lletraferits menorquins: 
Gabriel Julià, Josefina Salord, Miquel 
Àngel Casanoves, Antoni Serra, Fran
cesc Farrés, Joan Lluís Torres ... 
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