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de Pastoral, en el seu intent de tractar 
que necessiten \Una actualització i revisió 
iques, afronta en aquest número una 

qüestió que ja fa temps que preocupa: l'anomenat 
compromís temporal, o compromís sociopolític 
dels cristians i cristianes en la societat d'avui. 

Hereus d'una formació i d'unes circumstàncies 
concretes, són molts els qui es pregunten com 
s'ha de reflectir avui, en una societat democràtica 
i molt diferent de la de fa uns anys, la indubtable i 
necessària projecció social de l'evangeli en els 
àmbits concrets del desenvolupament econòmic, 
social i polític. 

Quina ha de ser avui la militància i l'actitud crítica 
i evangèlica dels cristians i cristianes en les 
estructures polítiques, sindicals i ciutadanes que 
han de ser sempre orientades a l'assoliment del 
bé comú? 

El Concili Tarraconense, sobretot en el capítol 
destinat a la sol. licitud pels més pobres i 
marginats, ens recorda que la nostra identitat 
cristiana passa per l'opció fonamental a favor de 
la persona humana i, en especial, dels més 
pobres. 

Passeu plana i podreu veure les aportacions que 
hem sol.licitat i que creiem prou interessants per 
merèixer una petita atenció, sobretot en aquells 
testimonis que impliquen un contingut de vida 
més enllà de la pròpia expressió. Gràcies a tots 
ells i que el seu exemple ens esperoni. 3 
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D'altra banda, aquest Quaderns ofereix també 
altres continguts d'interès, entre els quals 
voldríem destacar l'esforç realitzat des del 
Centre d'Estudis Pastorals de les diòcesis 
catalanes, amb motiu de la festa de Sant Jordi, 
en orientar sobre bibliografia recent en l'àmbit de 
la teologia i l'acció pastoral. L'estudi, la lectura 
i la reflexió ens fan instruments més aptes en 
la sempre difícil tasca evangelitzadora 
d'aquest final de segle. 

La vida de les vuit diòcesis catalanes 
i de les dues diòcesis germanes de Mallorca 
i Menorca, expressada i reflectida en les 
corresponents cròniques, tanca com sempre 
aquest número. 



Rastrejar l'Esperança 

JOSEP MARIA CARBONELL, Diputat Socialista al Parlament de Catalunya. 

M'heu demanat un article sobre el 
compromís temporal. M'ha sorprès 
positivament escoltar de nou aquesta 
expressió i m'he alegrat que la proble
màtica del compromís continuï estant 
present en les preocupacions d'un 
dels pocs espais conjunts de reflexió 
de l'Església catalana. 

He volgut recollir en aquest text la 
reflexió que he anat fent i guardant al 
llarg d'aquests darrers anys. De fet, 
l'encàrrec de Quaderns ha estat una 
exceHent excusa per entrelligar les 
intuïcions que componen aquest relat. 

Un relat que és, sobretot, un cop 
fet, una recerca una mica desordenada 
de signes d'esperança. 

Les reflexions que us presento par
teixen d'una experiència concreta i 
d'unes visions de la realitat més àm
plies, més globals. He volgut anar al 
fons, si es pot dir així, del sentit que té 
el compromís temporal. He volgut 
aprofundir en les seves ambigüitats, 
en les seyes limitacions, en les seves 
precarietats. M'he adonat, a mesura 
que escrivia l'article, de la gran com
plexitat de la temàtica. No he renun-

ciat, però, a cercar una certa coherèn
cia. Una coherència que és sobretot 
intuïtiva i que em permet interpretar i 
comprendre el sentit i l'orientació de 
l'acció. 

He volgut també donar la meva vi
sió dels temes de fons que travessen la 
nostra societat i que ens condicionen 
a l'hora de plantejar els termes del 
compromís temporal. De fet, comen
ço per ací. 

1. La gran mutació de la civilització: 
la globalització. Vers un nou in
tent d'universalització 

Vivim el final d'un miHenni. Del 
segon. El vivim amb una certa sensa
ció d'incredulitat, de sorpresa, de des
confiança. La dècada dels noranta 
haurà estat la dècada de les incerteses 
i del pluralisme. La dècada que prota
gonitzarà possiblement els canvis més 
radicals de la història recent de la hu
manitat. 

Efectivament, si al principi dels 
anys noranta la contemplàvem plena 
de paranys, d'ambigüitats, d'opacitats 5 
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i de paradoxes, a mesura que la dèca
da s'acaba, també es clarifica. La re
volució tecnològica ha obert les portes 
a una mutació de la nostra societat 
sense precedents: els esquemes de les 
societats industrials, dels estats-nació, 
del treball, de la cultura, de l'educa
ció, de la salut, dels valors, es trobaran 
afectats com a conseqüència dels seus 
efectes. Ara, únicament ho estem tas
tant, intuint, captant-ne els trets més 
sorprenents, sense adonar-nos a plena 
consciència de l'amplitud d'una muta
ció, repeteixo, sense precedents. 

Perquè més enllà dels efectes de la 
digitalització de la informació, de la 
revolució en el camp de la microelec
trònica i de la genètica -per assenya
lar-ne els més comentats en els mit
jans de comunicació-, el tret més 
característic de la fi d'aquest miHenni 
és la globalització de les nostres socie
tats. Ens trobem amb una humanitat 
cada vegada més unitària, interrela
cionada, homogènia. Cohesionada per 
dos factors que s'han manifestat hege
mònics: en primer lloc, el liberalisme 
econòmic, i, per tant, la primacia que 
entén la societat com un lliure mercat 
en el qual tot es relaciona sota el cri
teri mercantil competitiu, i en segon 
lloc, l'individualisme egoista que pre
gona un cert tipus d'utilitarisme i de 
nihilisme que, en nom de la llibertat, ha 
oblidat la dimensió comunitària i so
cial de l'individu. El pen~ament únic 
és en bona part això, el mínim pensa
ment. És el modus operandi d'un tipus 
d'ideologia que s'està imposant per 
arreu transmetent-se al costat i a través 
dels mateixos canvis i avenços cientí
fics i tecnològics. Els coneixements 
econòmics, científics i tecnològics 

formen una unitat que sembla impo
sar-se per tots els racons de la huma
nitat. Conformen una espècie de racio
nalitat única que pretén explicar-ho 
tot. Sembla com si no puguin subsis
tir economies nacionals al marge de 
les determinacions del Fons Monetari 
Internacional i del Banc Mundial, 
sembla com si les fronteres entre la 
misèria i la riquesa hagin d'ampliar-se 
cada dia més, sembla que la recerca 
científica marqui un ritme propi sot
mesa únicament als poders econò
mics, sembla com si la tecnologia, 
pilar decisiu de la societat de la in
formació, ho condicioni estricta
ment tot. 

Aquesta racionalitat única, pre
fereixo aquesta expressió a la de 
pensament únic, que té per nom la 
globalització, és un nou intent d'uni
versalització. És una racionalitat eco
nòmica i tecnològica, pragmàtica, uti
litària, individualista i bàsicament 
secularitzada. Després del cristianis
me, que també va ser un intent d'uni
versalització, la globalització vol tam
bé abraçar tota la humanitat perquè 
aquesta és un mercat, en el qual tot i 
tothom està en competència, en el 
qual tot i tothom té un preu, i en el 
qual tothom, i això és el que pretén 
aquesta racionalitat única, cerca 
amb prioritat el seu benestar mate
rial de manera essencialment indi
vidual. 

A diferència de la racionalitat he
reva del Segle de les llums i de l'es
forç de sistematització de Kant i de 
Hegel, la racionalitat única defuig la 
raó i el coneixement complex de la 
realitat i de l'home. Aquesta raciona-



litat única no és crítica, no és inter
pretació, no és mediació davant de la 
realitat. Aquesta nova racionalitat és 
sobretot justificació d'un sistema eco
nòmic i de la seva hegemonia arreu 
del món; és també renúncia de les 
seves funcions pròpies davant d'al
tres coneixements, com els científics 
i tecnològics. Aquesta racionalitat 
substitueix la recerca de la felicitat 
pel benestar material i per l' entrete
niment. 

Les il'lusions de les persones sem
blen centrar-se en noves fites: la pos
sessió de béns de consum materials 
sembla convertir-se en l'índex de refe
rència del seu benestar, acompanyat 
per les produccions culturals d'entre
teniment, majoritàriament a través del 
llenguatge audiovisual. La cultura ja 
no és més un factor de crítica o de des
vetllament personal, i col'lectiu, sinó 
més aviat un factor d'alleugeriment i 
de distracció. Aquesta racionalitat 
única suposa, de fet, un menyspreu de 
la raó i de les seves fronteres. 

La globalització consolida, d'altra 
banda, les diferències de rendes 
dels països i dels grups socials dins 
d'aquests. Els països del Primer Món 
enforteixen les seves posicions de do
mini, de poder i de riquesa, malgrat 
que en l'interior de les seves societats 
i com a conseqüència de l'afebliment 
dels mecanismes de cohesió social i 
de repartiment de riquesa, està crei
xent un malestar cada dia més gran 
dels sectors socials menys afavorits 
pel creixement econòmic i la revolu
ció tecnològica. En el Tercer Món, la 
globalització significa sobretot la con
solidació de noves qependències per 

als sectors més pobres i explotats i, de 
fet, el creixement de la misèria. D'una; 
misèria que, a diferència d'altres dè
cades, conviu a pocs metres d'illes de 
prosperitat i de riquesa de les èlites 
econòmiques. D'una misèria que, al
hora, accedeix a un món de fantasia 
que cada dia apareix en les televisions 
a través de les llars. 

Un altre aspecte de la globalització 
és el pes, en molts casos determinant, 
que tenen els mitjans de comunicació. 
Una de les grans paradoxes d'aquest 
final de segle és que, malgrat que ens 
trobem en una societat multimediàti
ca, allò que sabem sobre el que passa 
en el món és cada vegada més escàs i 
confús, moltes vegades fals i distant 
de la veritat. I malgrat això, no podem 
dir que no estiguem informats. Massa 
vegades allò que ens arriba del món 
no és el que passa. O aquella infor
mació magnificada n'amaga d'altres 
molt més importants que queden 
aparcades o camuflades. La infor
mació s 'ha convertit en un autèn
tic filtre de la realitat. La informa
ció i el seu control s'ha convertit 
en un dels objectius més preuats, 
dels grups de poder. 

Malgrat la pretesa homogeneïtza
ció que proposa la globalització, ens 
trobem en un món cada vegada més 
trencat i separat. S'aixequen murs vi
sibles o invisibles entre l'individu i la 
~ocietat, entre la misèria i Ja pobresa, 
entre la informació i la realitat, entre 
el poder i la gent. 

En certa manera podríem dir que 
s'està produint un cert decantament dè 
la humanitat que provoca una ferida 7 



de fons. S.P. Huntington 1 encertada
ment alerta sobre el xoc cultural i re
ligiós que podria provocar aquesta 
globalització hegemònica única. La 
secularització o la substitució de cre
ences religioses de les societats occi
dentals i l'aparició de tot tipus d' eso
terismes, sectes, orientalismes de 
butxaca, místiques gnòstiques càlides, 
és un bon exemple d'aquest decanta
ment que es manifesta per una recer
ca d'un transcendent a la mida, també 
d'entreteniment, còmode, individual, 
assequible fàcilment. En les societats 
del Tercer Món l'enfortiment dels inte
grismes religiosos respon a la resistèn
cia d'amplis sectors del poble davant 
del mateix decantament d'aquesta ra
cionalitat homogènia i excloent. 

El discurs i la lògica de la política 
han quedat en bona part apartats per 
aquesta nova racionalitat de la globa
lització. La política s'ha convertit en 
massa ocasions en una tècnica més al 
serVei de la lògica del mercat. El dis
curs polític alternatiu és quasi inexis
tent. Semblava condemnat al fracàs o 
a la marginació fins que Blair i Jospin 
aconseguien obrir la possibilitat de 
teixir un discurs matisadament alter
natiu en el qual, sense qüestionar la 
lògica essencial de la globalització, 
proposaven nous mecanismes polítics 
i socials de cohesió, així com de repar
timent del treball i de les rendes. Re
presentaven les primeres respostes des 
de la cultura del govern a una lògica 
que fins ara semblava hegemònica i 
única. 

De tota manera, la política viu un 
ambient de descrèdit i de deslegitima
ció que en bona part és interessat. In
teressat perquè la lògica de la política 
com a servei a la comunitat, com a 
exercici de l'estatut de cada individu 
de la seva ciutadania, representa una 
dificultat i una molèstia a la poderosa 
lògica de la globalització. A la globa
lització interessa uns poders polítics 
febles i uns estats mínims que poc pu
guin interferir i reglamentar allò que 
ja pot solucionar el mercat. A la globa
lització interessa una ciutadania pas
siva, que treballa, que intercanvia i 
que consum, que s'entreté i poca cosa 
més. Un cert tipus de lògica política és 
un destorb. És un soroll en la xarxa. El 
compromís temporal, una relíquia de 
lògiques passades. De fet, la política, 
el compromís temporal, és un soroll 
que molesta a la lògica de la raciona
litat de la globalització. És un conei
xement que produeix interferències. 

L'altra coneixement que interfe
reix la lògica de la globalització és el 
religiós. Certament aquest és un co
neixement plural i branques d'aquest 
es troben en la seva mateixa justificació 
inicial. Però, i amb això estic d'acord 
amb Huntington, la religió s'està con
vertint en una de les interferències més 
grans del sistema hegemònic dominant. 
En el decantament de la humanitat, la 
religió emergeix com una de les po
ques veus de resistència que apunten 
al nucli central de la lògica dominant. 
És aquesta la globalització què vo
lem? No ens cal una mediació moral? 

8 1. HUNTINGTON, S.P. El xoc de civilitzacions. Paidós. Barcelona 1997. 



No ens trobem, tal vegada, en el 
preludi d'una confrontació de pes en
tre dues lògiques efectivament contra
dictòries, antagòniques? 

Aquest, al meu entendre, esdevin
drà un dels aspectes centrals del pro
per segle. 

2. Del subjectivisme al descen
trament: deixar espai per a la 
Gràcia 

Recordo, ja fa més de vint anys, 
les reflexions que fèiem sobre el com
promís temporal en el MUEC i en 
el MIEC. Eren visions que es corres
ponien molt amb la realitat, canviant 
i plena d'esperança que brollava ar
reu. Espanya es trobava en el camí 
de la democràcia, Catalunya, en el 
procés de recuperació de les seves lli
bertats nacionals. Els universitaris ens 
imaginàvem una universitat plena
ment catalana, democràtica i autoges
tionada. Arreu d'Europa l'esquerra 
semblava guanyar espai a la centre
dreta. L'Església vivia encara la il-Iu
sió de les reformes del Concili i des de 
l'Amèrica Llatina ens venien les refle
xions teològiques d'en Gustavo Gu
tiérrez i d'en Leonardo Boff sobre la 
teologia de l'alliberament. La meva 
generació va créixer entre el marxis
me humanista del Marx jove i el mar
xisme càlid de Bloch i l'Escola de 
Fr';lnkfurt que substituïa les lectures 
pesades i científiques del materialisme 
dialèctic. Llegíem les teologies políti
ques de Metz, de l'alliberament d'en 
Gutiérrez, i les meditacions d'en Co
mín i Garaudy, seguint els rastres de 
Mounier i Maritain. 

Al final ens vàrem creure, i no ho 
dic pas amb un to àcid, trist o nostàl
gic, que els humans érem els protago
nistes, els únics protagonistes dels 
canvis socials, polítics. La justícia es 
trobava davant nostre. La llibertat i la 
justícia ens esperaven: ens calia una 
mobilització que no podia esperar 
més. La fe era comprometre 's i donar
ne testimoni. L'home era el subjecte 
de la Història, d'una Història que ens 
demanava un compromís més gran dels 
cristians en la lluita per la justícia i per 
la llibertat. Una justícia i una llibertat 
que en bona part depenia del nostre 
compromís, de la nostra presència. 

Encara ara recordo diàfanament el 
moment que se'm trencaren els esque
mes. Sense canviar-se, es produí la 
primera esquerda de fons. Banyoles, 
agost de 1977. Comitè Director del 
MIEC. Tenia vint anys. Ens trobàvem 
dirigents dels moviments d'estudiants 
catòlics de diferents països. Vaig fer una 
abraonada intervenció sobre el com
promís polític, sobre com les persones 
érem capaços de canviar la Història. 
Encara ho recordo: «les persones sub
jectes de la Història ... ». Un exemple 
d'optimisme militant i també reduc
cionista. Em va contestar en Bonaven
tura Pelegrí, en aquell moment con
siliari internacional del MIEC-JECI: 
<<Si les persones fóssim tan subjecteS 
de la nostra Història, jo ara em troba
ria a M edellín, amb la JOC, i no aquí, 
amb vosaltres. Et creus, us creieu tots 
vosaltres tan poderosos? Som, nosal
tres, efectivament, els subjectes de la 
Història ?». 

Aquest va ser el meu primer cop, 
en aquest cas carinyós, que em va fer 9 
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trontollar una interpretació. Després, 
la realitat, la dolorosa realitat d'un 
món ferit, m'oferiria exemples per 
tot arreu d'una acció de les persones 
impotent i massa sovint equivocada. 
Emergirien amb tota la seva força 
els misteris del dolor i del mal, i 
les realitats més negatives de la 
condició humana, com les enve
ges, les maldats, les cobdícies, els 
ressentiments, els protagonismes, 
les ambicions, les obsessions, les 
fatalitats. 

D'altra banda, el dolor del món i la 
injustícia semblaven guanyar espai 
arreu. Jo mateix, després de viure 
l'aventura del Moviment Internacio
nal, d'aprendre la complexitat d'un 
món alhora fascinant i tremend, extra
ordinàriament ric i plural, vaig empe
titir-me. Vaig caure, quasi, en la pas
sivitat del fatalisme. Tot al contrari de 
l'optimisme. Constantment em dema
nava sobre el sentit de l'acció humana 
i sobre la seva eficàcia. Quin era el 
sentit del compromís temporal? Per 
què calia endinsar-nos en el dolor del 
Món, si aquest s'escapava de les 
nostres mans, i nosaltres, al capda
vall, no érem altra cosa que objectes 
de la Història? 

De l'optimisme i d'un cert reduc
cionisme ètic de la fe em trobava a 
l'altra extrem. L'acció de les persones 
semblava mancada de sentit, els hu
mans reduïts a mers objectes d'una 
Història que tenia les seves pròpies 
regles, les seves pròpies lògiques. Si 
en la primera etapa semblava que to
càvem el cel i que Déu i Jesús ens exi
gia el nostre compromís, polític o no, 
amb els més pobres i desfavorits, en la 

segona tocàvem el dolor i vivíem la 
perplexitat d'un Món ferit en el qual 
Déu i Jesús quedaven lluny, molt 
allunyats, com volent, en nom de 
la llibertat i l'autonomia humanes, 
quedar al marge nostre. De tant que
dar-se al marge, semblava com si 
fóssim incapaços de reconèixer els 
rastres de la seva presència. S'ama
gava Déu? Alguns teòlegs, de gran 
lucidesa d'altra banda, van proposar 
la teologia del silenci. El compromís 
temporal es trobava amb una realitat 
molt més complexa, amb una socie
tat democràtica benestant i força 
acomodada, amb els interrogants 
propis del desvetllament de l'am
bigüitat de la condició i acció hu
mana i el seu misteri. I amb Déu, 
que es feia fonedís, allunyat, com 
mig amagat. 

Som molts els que ens hem sentit 
deixats en una diàspora solitària, do
minada en excés per una teologia del 
silenci i per una Església que no volia 
reconèixer les lògiques pròpies d'un 
Món que ja no era més com ella ha-o 
via pretès. 

En el meu cas fou necessari un 
esforç de rastreig per retrobar els 
signes del Pare. Per retrobar els sig
nes de l'esperança i reprendre una 
nova tasca d'interpretació. Vaig 
adonar-me que tant el subjectivis
me com el pessimisme passiu te
nien una mateixa característica: es 
centraven exclusivament en el meu 
jo, i en aquest jo, mesura de totes 
les coses. Després, passats uns anys, 
ho vaig trobar magníficament for
mulat en el llibre del teòleg nord
americà David Tracy Pluralidad y 



ambigüedad 2
, quan proposa la neces

sitat del descentrament del jo 3 • Un 
descentrament indispensable per do
nar espai a la Gràcia. 

Descentrar el jo no vol dir menys
valorar-lo, menystenir-lo. No volia dir 
tampoc caure en les visions postmo
demes d'unjo incapaç de comprendre 
i sotmès a la provisionalitat i a la pre
carietat. Descentrar-lo significava 
crear les condicions per poder escoltar 
i sentir altres relats, per captar la for
ça del Relat Últim. Tomant a Tracy: 
«En cualquier camino religioso debe
mos dejar de centrarnos en el ego a 
partir de esas nuevas relaciones con 
la Realidad Última. Sólo entonces 
puede el yo dejar de ser un ego y en
contrar alguna auténtica libertad a 
través de su relación con la naturale
za, la historia y los demas, e incluso 
con el propio yo, ahora transforma
do». 4 

He pogut formular aquestes ratlles 
després d'un itinerari i d'una recerca 
espiritual difícil. Deixar espai per a la 
Gràcia, però, m 'ha obert els ulls a 
noves mediacions i, sobretot, m'ha 
permès anar elaborant un relat, una 
interpretació que em permet donar 
una nova coherència al compromís 
temporal. 

Aquest itinerari com<;lnçà, en part, 
a Poblet, ja fa uns anys. Després d'un 
recés escrivia: <<En aquestes últimes 
dècades les persones ens hem equivo-

cat de nord. Hem pensat que tot es 
podria reduir i trobar sentit en la raó 
totpoderosa. I ens hem obsessionat 

" amb la raó. I hem adorat la raó. 
Aquesta reducció ens ha amputat una 
dimensió essencial de la persona hu
mana: la dimensió transcendent, i 
més àmpliament la dimensió religio
sa. Avui molta gent s'ha convertit en 
òrfena de Déu, i aquesta orfandat ens 
podria portar a una orfandat encara 
més gran: rompre amb l'herència dels 
nostres avantpàssats, amb la mateixa 
herència de la Història. 

»El silenci i la lloança experimen
tats a Poblet ens ajuden a intuir una 
realitat que depassa les nostres capa
citats immediates de coneixement, a 
sentir en la pròpia pell el llegat d'una 
herència filial que no acabem de reco
nèixer. Que no acabem de redescobrir 
perquè se'ns ha mig amagat. Les per
sones no som una realitat unidimen
sional, mesurada, retallada, limitada. 
Les persones depassem aquesta limi
tació que ens ha marcat un cert tipus 
de modernitat. La supera. La desbor
da. Ací es troba la dimensió més gran 
del misteri de la Humanitat que per
met trencar la limitació de la imme
diatesa, de la finitud, de l'egoisme. 
Que ens permet descobrir i repren
dre el camí de la gratuïtat, de l'amor. 
Que ens permet parlar de la Reali
tat Última». 

Durant aquests darrers anys he in
tentat cercar la coherència d'un relat. 

2. TRACY, David. Pluralidtid y a"mbigüedad. Trotta. Madrid, 1997. 

3. TRACY, David. Pluralidad y ambigüedad. Trotta. Madrid, 1997. Pàg. 81. 

4. TRACY, David. Pluralidad y ambigüedad. Trotta. Madrid, 1997. Pàg. 137. 11 
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No ha estat fàcil. El Món sembla de
cantat, com si hagués perdut la capa
citat d'escolta de la Paraula de Déu. 
La racionalitat única vol evitar interfe
rències i sorolls que impedeixin relats 
diferents de la realitat. Per on passa el 
nostre compromís? Pot tenir sentit la 
nostra acció? Pot tenir eficàcia? Com 
viure '1 en un Món marcat per la globa
lització i per la seva lògica dominant 
de separació, uniformitat, banalitat, i 
de dominació? 

Ens cal ésser-hi, o més aviat, cal
dria apartar-nos? Marginar-nos per 
viure la nostra pròpia lògica? La meva 
proposta va per altres camins: cal en
dinsar-nos a totes dins la realitat tal 
com és i, en mig d'aquesta realitat, 
cercar i conferir al conjunt de la Hu
manitat els rastres d'esperança que 
trobem. 

3. Rastrejar l'esperança: alguna 
cosa més que mantenir la torxa 
encesa. Set pistes * 

Primera. Déu present en el Món 

Déu ha fet quelcom més que crear 
el Món, Déu està present en el Món. 
Tantes vegades ho oblidem! Compre
nem i actuem com si Déu, després de 
la feina feta, hagués optat per pren
dre's unes llargues vacances i ens ha
gués alliberat de la seva presència 
continuada. D'altra banda, la indis
pensable autonomia del Món s'ha en
tès cada vegada més com l'exclusió de 
Déu del Món. 

Certament, el dolor i el mal estan 
al costat d'aquesta presència de Déu. 
Aquest segle que acabem haurà estat 
possiblement el més sagnant de la his
tòria de la Humanitat: tant dolor, tan
ta injustícia han afavorit la sensació 
d'allunyament. D'altra banda, Niet
zsche anunciava fa un segle la seva 
mort i la ciència semblava cada vega
da més a prop de descobrir l'essència 
pròpia de la Realitat Última. Les co
ses, però, no han estat així. 

Déu, no crec que ens hagi deixat. 
Ha estat, és, al nostre costat. Més aviat, 
intueixo, hem estat els humans els que 
hem tancat l'escolta a les seves parau
les i la mirada a les seves obres. In
tueixo: hem estat els humans els que 
hem trencat amb la confiança que per
met aprendre una presència diferent. 

Tot tipus de compromís suposarà 
aprendre a confiar en aquesta presèn
cia diferent present en la realitat. Sen
se aquesta dimensió ens serà molt di
fícil reprendre el camí. 

Segona. L'amor al proïsme 

El compromís neix de l'amor a 
Déu, que vol dir amor al proïsme. «Si 
algú afirmava: Jo estimo Déu, però 
no estima el seu germà, seria un men
tider, perquè el qui no estima el seu 
germà, que veu, no pot estimar Déu, 
que no veu. Aquest és el manament 
que hem rebut de Jesús: qui estima 
Déu també ha d'estimar el seu ger
mà» (I Jo,4,20). El proïsme, l'altre, 

* NOTA: Vull agrair al grup "Diàspora", comunitat de la que formo part, les reflexions que 
hem compartit durant aquests darrers anys. Una part de la reflexió es recull en aquestes línies. 



forma part de l'experiència i de l'exi
gència de la fe. De l'amor al proïsme 
neix la responsabilitat dels cristians en 
el Món. És el nucli bàsic del sentit de 
la nostra acció. Les Benaurances po
drien ésser la concreció i l 'horitzó 
d'aquesta responsabilitat. 

Aquesta exigència ens demana una 
actitud de responsabilitat activa en 
l'interior de la nostra societat. Jesús 
afegia després de les Benaurances: 
«Vosaltres sou la sal de la terra ... Vo
saltres sou la llum del món ... » (Mt,S). 
Aquesta responsabilitat podrà esde
venir llum si, malgrat les grans di
ficultats i les ambigüitats que om
plen l'activitat humana, no deixa en 
cap moment el nord del proïsme. En
dinsar-nos en el món i ésser-hi respon
sablement al costat dels altres és molt 
probablement l'aspecte central de 
l'exigència cristiana. 

Tercera. Venerar el Senyor és la 
saviesa 

Aquesta responsabilitat ens dema
na una mediació ètica permanent: la 
recerca del bé. Ens ho diu Job: «Apar
tar-se del mal és la intez.zigència.» 
(Job, 28,28). Els cristians tenim el 
deure de cercar aquest bé, de trobar 
els camins i els itineraris que cadascú 
cregui els més honestos i els més efi
caços. 

Ara bé, aquesta recerca i la seva 
concreció pràctica n'ha de preveure 
també la limitació. Tornem a Job: 

«Apartar-se del mal és la intel
ligència. ~nerar el Senyor és la savie
sa». Hem de saber viure la nostra res
ponsabilitat en l'interior del misteri de 
la fe, de la saviesa que es troba en les 
mans del Senyor. Aquella altra realitat 
del Senyor, que ens diu molt i que no 
ens diu rés de concret, que ens asse
nyala els límits de la nostra acció i que 
trenca alhora els mateixos límits. Que 
ens recorda la Nova Humanitat, la 
Nova Frontera, que ens recorda el 
mateix sentit escatològic del misteri 
cristià. Que ens ajuda a viure la nostra 
vida en el cor del misteri. 

I en la frontera de la responsabi
litat i de la saviesa es troba la cons
ciència. La nostra consciència, nucli 
central i operatiu de la nostra respon
sabilitat. Poc més puc afegir a les pa
raules extraordinàries que encara res
sonen del Concili Vaticà 11: «L 'home 
té una llei gravada en el seu cor, en 
l'obediència de la qual resideix la 
dignitat humana i d'acord amb la 
qual serà jutjat personalment. La 
consciència és el reducte sacratíssim 
i el sagrari de l'home, en el qual està 
sol amb Déu i en la intimitat del qual 
ressona la veu de Déu». 5 

Quarta. Mantenir orientada la 
mirada cap a Déu 

Ho diu Simone Weil en el seu lli
brePensamientos desordenados: «Hay 
un esfuerzo que hacer, que es con 
mucho el mas duro de todos, pero que 
no pertenece al terreno de la acción. 

5. Documents del Concili Vaticà Il. Gaudium et Spes n. 16. Estela. Barcelona, 1966. 
pàg. 589. 13 



Consiste en mantener orientada la 
mirada hacia Dios, volverla a dirigir 
a Él cuando se aparta, aplicaria en 
cada instante con toda la intensidad 
de que se es capaz». 6 

Acció i contemplació. I afegeix: 
<<En cuanto a los actos de obediencia 
a Dios, en elios se permanece pasivo; 
cualesquiera que sean las dificultades 
que los acompañan, no exigen esfuer
zo propiamente hablando; no hay es
fuerzo activo, sino mas bién pac ien
cia, capacidad de soportar y de sufrir. 
La crucifixión de Cristo es el mode
lo» 7. Aquestes paraules d'una militant 
m'han inteipel'lat fortament. 

M'ha ajudat a intuir els tres aspec
tes que mantenen el lligam entre l'ac
ció i la contemplació: 

- En primer lloc, mantenir la mira
da orientada. Moure'ns en el món, 
viure'l a fons, ésser-ne actor, sense, 
però, perdre l'orientació. Entendre'l i 
transformar-lo sota aquesta mateixa 
orientació. 

- En segon, el dolor i el sofriment. 
No hi ha compromís sense compartir 
el sofriment i el dolor aliens, sense 
l'experiència de viure'l un mateix. 
Sense ell, difícilment entrarem en l'arrel 
de la condició humana i de la Història. 

- I en tercer lloc, el misteri de la 
. Creu. La Passió. El teòleg basc Gas-

par Martínez em va fer veure en el re
lat de l'evangeli de Marc (Mc,15,34) 
«Eloí, Eloí, ¿ lemà sabactani?» la creu 
com a experiència de l'oblit de Déu, 
quan Jesús no cont!ola la situació. 
Quan descobrim l'abisme de l'Alteri
tat. Quan Déu actua gratuïtament, més 
enllà de la raó. 8 

Mantenir la mirada orientada ens 
ajudarà a comprendre el decantament 
que assenyalàvem a l'inici de l'article. 
A comprendre'l i a recentrar-Io. A as
sajar una globalització amb una lògi
ca diferent. 

Cinquena. A prop i lluny, endins i 
enfora, en el cor i de tot cor 

El compromís ens porta ha estar 
ben endins, ben a prop, en el mateix 
cor de la història. Alhora, però, hem 
de saber estar-hi, també, lluny i en
fora. Possiblement el discerniment 
cristià passa per trobar el punt just 
d'aquesta presència que vol ser arrela
da -present en el cor de les coses i en 
el cor de la lluita per la justícia i la fra
ternitat- i que al mateix temps se sap 
allunyada, necessàriament allunyada. 
Una llunyania que en cap cas vol dir 
inhibició o deserció; en tot cas és la 
llunyania que ens ha de permetre veu
re diferent. 

La lògica del cristianisme trenca 
radicalment la lògica de la racionalitat 

6. WEIL, Simone. Pensamientos desordenados. Trotta. Madrid, 1995. Pàg. 31. 

7. WEIL, Simone. Pensamientos desordenados. Trotta. Madrid, 1995. Pàg. 31. 

8. Conferència de Gaspar Martínez, sacerdoti teòleg basc. Consiliari europeu de MIIC
Pax Romana. Conferència donada a la Trobada Europea de Professionals Catòlics al 

14 "Carmel de la Paix" de Mazille, maig de 1997. 



única. La lògica del mercat, de l'indi
vidualisme egoista, d'una tecnologia 
utilitarista i d'una ciència sense fron
teres que conformen una realitat apa
rentment molt plural i lliure. Una lògi
ca, però, que es troba cada dia més 
òrfena de dues dimensions essencials: 
la comunitat i la fraternitat. 

Els vincles que conformen aques
ta nova societat que s'està construint 
es troben orfes dels indispensables 
vincles comunitaris i solidaris. El nos
tre testimoniatge diferent, endins i en
fora, passarà principalment per oferir, 
afavorir i enfortir una altra lògica de la 
convivència. Una lògica pròpia viscu
da en la diàspora del món, en el cor 
mateix de la lògica del món. No a part, 
com els amishs. 

Aquest testimoniatge ens fa viure 
en àmbits, en espais, en professions, 
en coHectius, en grups diferents. Vi
vint plenament la diàspora. Vivint en 
el cor de les coses, vivint de tot cor, 
amb la necessària i primigènia conver
sió personal. Testimoniatge de frater
nitat i de comunitat que avui, potser 
més que mai, representa un xoc da
vant la lògica hegemònica del món. El 
compromís temporal passa bàsica
ment per aquest testimoniatge. 

Sisena. Mantenir la torxa encesa 

Peter L. Berger, al final del seu lli
bre Una lejana gloria 9, fa una inter
pretació molt interessant del capítol 

XXI, 11-13 d'Isaïes. El text diu: 

Presagi sobre Dumà. 
Algú em crida des de Seïr: 
"Sentinella, quan acabarà la nit? 
Digues-me, quan acabarà la nit?" 
El sentinella respon: 
"L'alba s'acosta, 
però encara és de nit. 
Si voleu fer més preguntes, torneu 
a venir". 

La seva interpretació parteix d'en
tendre <<Presagi sobre Dumà» com la 
La carga del silenci i de «Sei'r» com 
un país que s'ha secularitzat. «Dejan
do de ser un lugar donde Dios se re
vela y para transformarse en un sitio 
donde las personas se sientan y es
peran en la obscuridad ... ¿ sería de
masiado fantasioso sugerir que éste 
es el silencio que cayó sobre Seír 
después de que Dios se hubo mar
chado? Es el silencio que se produce 
cuando Dios ya no habla. Ésa es la 
carga.» l0. Em sembla una imatge 
molt suggerent de la secularització 
del nostre món. 

Seguint amb la seva interpretació, 
Berger parla del sentinella. «También 
hoy tenemos nuestros cehtinelas». 
Uns qúe pretenen saber l 'hora «que es 
en nuestra noche de espera» i que re
sulta que sempre s'equivoquen, altres 
que diuen que no ho hi ha res per es
perar i d'altres « .. los centinelas hon
rados, como el que hacía sus rondas 
en el Seír de antaño, que nos dicen 
que ellos no lo saben. Ahora, al igual 

9. BERGER, Peter L. Una gloria lejana. Herder. Barcelona, 1994. 

10. BERGER, Peter L. Una gloria lejana. Herder. Barcelona, 1994. Pàg. 265. 15 



que entonces, esta respuesta es desco
razonadora. No obstante, nuestro bre
ve pasaje acaba con una nota de espe
ranza: venid y preguntadlo otra vez, 
porque la mañana vendra. La carga 
del silencio de Dios se alzart:i, y Él 
vendra una vez mas al amanecer, con 
la "ley de fuego en su diestra ", en la 
plenitud de su gloria» Il. 

Aquesta interpretació de Berger, 
que és en part similar -com ell ma
teix diu- a la que va fer Max Weber, 
m'ha estat francament molt útil. En 
certa manera, el compromís tempo
ral passa per «ésser sentinelles ho
nestos» que mantenen la torxa ence
sa durant aquesta llarga nit que ens 
ha tocat viure. Mantenir-la encesa, 
sincerament, sense creure 's tenir 
moltes respostes. Intuint que unes 
vegades la torxa es trobarà quasi 
apagada; altres, moltes menys, la 
flama semblarà llumejar amb més 
força. 

Aquesta flamarada apunta a «l'Es
perança que se'ns ha lliurat» 12. En 
Salvador Pié la defineix com «la 
possibilitat -que és do i tasca alho
ra- de discernir i testimoniar enmig 
de la densitat i ambigüitat de la rea
litat i de la nostra història una pre
sència plena de sentit definitiu, una 
presència nova i salvadora: la pre
sència del Déu Pare revelat en Jesús 
de Natzaret viu per l'Esperit en 
l'Església». 13 

Setè. Quelcom més que mantenir la 
torxa encesa: rastrejar i conferir 
l'Esperança «que se'ns ha lliurat». 

La imatge del sentinella de Berger 
em sembla molt encertada però in
completa. El sentinella porta a terme 
sobretot tasques de vigilància, de 
guàrdia. Recordo: és honest, i no sap 
moltes coses, però, s'atreveix a dir 
que, tal vegada, «el demà vindrà». Jo 
entenc el compromís temporal com 
quelcom més que mantenir encesa 
honestament la torxa: cal superar la 
immobilitat o la passivitat del sentine
lla. Prefereixo la imatge de «l'explo
rador honest», que es mou, que pot 
equivocar-se, que cerca, que coneix la 
precarietat dels seus coneixements i 
dels seus instruments, que manté una 
fràgil brúixola, i que a més de mante
nir la torxa encesa fa alguna cosa més: 
rastreja i confereix. 

Rastrejar i conferir. Rastrejar, és a 
dir, seguir el rastre, la petjada de 
«l'Esperança que se'ns ha lliurat». 
Conferir, comunicar. «Discernir i tes
timoniar.» Vénen a dir el maleix. Ens 
cal rastrejar tot desvetllant-nos a la 
realitat que hem retrobat. Tracy ho 
formula diferentment: «Creo que la fe 
en la Realidad Última puede ser el 
elemento clave de una vida de resis
tencia, esperanza y acción. Creo en 
Dios. Confies o que esa fe es lo que 
me da esperanza» 14. El compromís 
temporal reprèn ací tres paraules 

11. BERGER, Peter L. Una gloria lejana. Herder. Barcelona, 1994. Pàg. 266. 

12. PIÉ, Salvador. Donar raó de l'Esperança. Herder. Barcelona, 1983. Pàg. 198. 

13. PIÉ, Salvador. Donar raó de l'Esperança. Herder. Barcelona, 1983. Pàg. 199. 

16 14. TRACY, David. Pluralidad y ambigüedad. Trotta. Madrid, 1997. Pàg. 164. 



clau que conformen el rastreig: resis
tència, esperança i acció. 

Són temps de resistència. Resis
tència a una lògica única, al pensa
ment o racionalitat única. Són temps 
d'anar a contracorrent. Són temps per 
testimoniar la fe en una altra realitat 
que sacseja a fons la lògica dominant. 
Sense aquesta resistència el rastreig 
i el discerniment resultaran molt di
fícils. 

Són temps d'esperança. La torxa 
continua encesa. Potser la flamarada 
es manté a mínims, però es manté. 
<<L'Esperança se'ns ha lliurat». Ens 
cal rastrejar-la per trobar les petjades, 
per fer-les present i que així alimentar 
la llum de la torxa. Certament ens cal
drà la confiança i la paciència pròpies 
de tota espera, que és espera activa i 

que aprèn en la realitat les manifesta
cions i els signes de la realitat última. 

Són temps d'acció. Endinsar-nos 
per compartir el dolor del món. J.B. 
Metz ho recordava recentment a Bar
celona 15: el propi del cristianisme és 
la mística del sofriment, una «Mística 
que fa despertar i obrir els ulls davant 
del sofriment aliè» i que ens porta a 
una Església de la compassió. La di
mensió de l'acció és la compassió. 
Una compassió que trenca els molts 
dubtes que troba sempre l'acció, que 
marca una legítima orientació, i que 
ens recorda la condició primigènia de 
la família humana i la seva determi
nant filiació. 

Una mística d'ulls oberts. La mís
tica del nostre rastreig. Del rastreig de 
«l'Esperança que se'ns ha lliura!». 

15. Conferència de J.B. Metz a l'Aula Joan Maragall de la Fundació Joan Maragall. 
Març de 1998. 17 
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El compromís sociopolític dels 
cristians 
EMILI FERRANDO, doctor en Història, militant de la GOAC. Barcelona. 

1. Reflexió històrica 

En llargs períodes de la història de 
l'Església ha prevalgut entre els cris
tians i cristianes un tipus de religiosi
tat intimista i espiritualista, que tenia 
com a justificació teològica la concep
ció de que el món era impur i dolent. 
La fe no necessitava el compromís, és 
més, el compromís en les realitats 
mundanes era un degradador de la fe. 
L'ideal de la perfecció cristiana estava 
en retirar-se del món i dedicar-se a 
l'oració i a la contemplació. La fe es 
reduïa a l'àmbit interior de la persona 
i el món es perdia el ferment renova
dor de l'evangeli. La projecció social 
dels pocs cristians compromesos tenia 
un caràcter més av.iat paternalista i as
sistencialista, basat en obres i serveis. 
L'Església, en conjunt, oferia una 
imatge conservadora, defensora de 
l'ordre i dels poderosos i poc amiga 
dels pobres. 

Les revolucions liberals-burgeses 
amb l'extensió dels principis il'lustrats, 
la revolució industrial, l'aparició de la 
classe obrera i del moviment obrer, 
l'entrada de les masses a la història 
com a conseqüència de la consolida
ció de règims democràtics, va suposar 
per a l'Església una pèrdua d'influèn
cia política i ideològica entre les no
ves classes socials i urbanes de la 

modernitat. La seva reacció va ser tar
dana i defensiva, acceptà no de bon 
grat la nova societat laica, democràti
ca i plural que emergia i convocà als 
cristians a organitzar-se en institu
cions estrictament cristianes amb l' ob
jectiu de reconquerir la influència per
duda i frenar l'expansió dels partits i 
sindicats d'esquerres. És el moment 
de la creació de sindicats cristians, 
cooperatives cristianes, universitats 
cristianes, cercles catòlics, partits 
demòcrata-cristians. La mateixa Ac
ció Catòlica havia de ser la pedrera 
dels líders polítics cristians i pode
rosíssim grup de pressió eclesial i 
política per tal de recristianitzar la 
societat. 

Aquest tipus de pastoral consistent 
a treure als cristians de l'espai comú i 
de crear espais paral'lels confessio
nals, començà a trencar-se a Europa 
en la dècada dels anys trenta i a casa 
nostra en la dècada dels quaranta, amb 
l'aparició en primer lloc de la JOC i 
després d'altres moviments especialit
zats d'ambient (HOAC, JEC, nc, 
VOS, ACO, etc.) i dels capellans 
obrers. Aquests moviments promouen 
una nova forma d'evangelitzar i ofe
reixen un nou estil de viure el cristia
nisme basat en el testimoni i l'encar
nació en les diferents realitats, en el 
reconeixement dels seus valors i en 



el descobriment del sentit social de 
l'evangeli. El respecte a l'autonomia 
de les realitats seculars, i per tant de la 
política, fruit de la consciència de que 
també el món havia estat creat per 
Déu, els porten a superar el neocon
fessionalisme i a trencar l'exclusivitat 
de la Democràcia Cristiana com a 
únic àmbit de militància política cris
tiana. No hi havia ni podia haver-hi 
cap organització secular que concretés 
per si sola les exigències evangèli
ques, no podia haver-hi identificació 
entre fe i política. Per això reconeixen 
la legítima llibertat dels cristians a 
l'hora d'elegir els llocs del seu com
promís sociopolític. El descobriment 
que per construir una societat més jus
ta i fraterna feia falta no solament can
viar el cor i la ment sinó també les 
estructures econòmiques, socials i po
lítiques, les lleis i les institucions, els 
empenyerà cap el compromís tempo
ral, és a dir, a tenir una presència acti
va en els partits polítics, sindicats i 
altres mediacions socials on havien de 
donar testimoni cristià de lluita per la 
justícia i la dignitat humana, tot fecun
dant aquesta acció des de la fe. Allí els 
cristians compromesos aporten cons
ciència, utopia, formació militant, va
lors ètics, tarannà evangèlic. Per a ells 
els principis de llibertat, igualtat i fra
ternitat i els sistemes democràtics fo
namentats en els drets humans i el re
coneixement prioritari de la persona 
no són sinó la secularització dels va
lors evangèlics. 

Aquesta línia d'actuació fou avala
da pel Concili Vaticà 11, per la nova 
Teologia Política, per la Doctrina 
Social de l'Església i per la naixent 
Teologia de l'Alliberament. Tant el 

Concili Vaticà 11 (Constitució sobre 
el Món Actual) com l'encíclica Po
pulorum Progresio i la Carta Pasto
ral de Pau VI Octogesima Adveniens 
donaven suport amb fermesa a la 
necessitat del compromís social i 
polític dels cristians arreu del món, 
reconeixien la legitimitat del plura
lisme i valoraven el discerniment 
que en aquest sentit havien de fer les 
comunitats cristianes a la llum de 
l'evangeli i la Doctrina Social de 
l'Església. Pau VI ~nsistia, però, en 
que els cristians havien d'exercir la 
seva consciència, autonomia i majo
ria d'edat davant les concrecions 
històriques del seu compromís. Amb 
aquesta actitud l'Església abandona
va definitivament l'etapa de cristian
dat i es posava en estat de missió i en 
contacte amb el món real sobre el 
que volia, des del diàleg amb totes 
les persones de bona voluntat i sen
se imposicions, escampar la llavor 
de l'evangeli. 

A casa nostra i en plena etapa fran
quista aquest model evangelitzador es 
va obrir camí amb moltes dificultats. 
La Jerarquia recelava de la inclinació 
política esquerrana de molts cristians 
compromesos en les realitats tempo
rals, no va recolzar els moviments 
evangelitzadors, no va oferir mitjans 
vàlids per a la reflexió coHectiva, ni 
va potenciar una teologia que ajudés a 
situar des de la fe de forma coherent 
les exigències cada vegada més radi
cals derivades del compromís, ni va 
saber acompanyar als militants im
mersos en les dures realitats de la po
lítica, ni va reconèixer l'autoritat que 
en el camp del compromís tenien els 
militants cristians. 19 
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Per la seva part, els cristians im
mersos en el compromís temporal, 
desesperats per la repressió i la man
ca d'instruments legals per desenvolu
par amb normalitat la seva acció, so
vint van caure en el radicalisme, 
l'activisme, en un reduccionisme del 
compromís, en una idealització de la 
política i de l'eficàcia, en un dualisme 
pràctic: la política i la fe tenien cadas
cuna la seva pròpia racionalitat i s'ha
vien d'analitzar i revisar per separat, 
la fe en la comunitat cristiana i la po
lítica en el partit. La fe quedava, per 
tant, per ser viscuda en la consciència 
individual, és a dir, es privatitzava. 
Les motivacions evangèliques, l'espi
ritualitat cristiana, la dimensió con
templativa i l'explicitació de la fe van 
quedar postergades. Les tensions amb 
una Jerarquia eclesiàstica, que no 
s'agafava amb seriositat el protago
nisme dels seglars i que legitimava 
un Règim que molts d'ells comba
tien, els creà noves i profundes con
tradiccions. Es va caure en un em
pobriment reflexiu i en un complex 
d'inferioritat que va portar a molts a 
amagar la seva fe i fins i tot a aban
donar-la. 

No es podia convocar als cristians 
al compromís i deixar-los a mitges a 
l'hora d'afrontar les conseqüències 
d'aquest compromís. No es podia re
celar constantment de la maduresa 
dels cristians compromesos. La pos
tura d'autosuficiència de la J erar
quia va impedir la confluència ecle
sial amb les aportacions i carismes 
d'aquests cristians. La comunitat 
eclesial te encara un deute de grati
tud amb els capdavanters del com
promís temporal. 

Entrats ja en l'etapa democràtica, 
tant les encícliques de Joan Pau lI, 
com els documents de la Conferència 
Episcopal Espanyola (Els Cristians 
Laics, Església en el món, La Caritat 
en la vida de l'Església, La Pastoral 
Obrera de total'Església), i, més en 
concret, el Concili Provincial Tarraco
nense, mostren un avenç notable en 
relació a les implicacions polítiques 
que es deriven de la fe. Els represen
tants eclesials recorden constantment 
als cristians la urgència del compro
mís sociopolític com expressió de la 
fe, la implicació en la transformació 
del món i la necessitat que aquest 
compromís es revisi en la comunitat 
cristiana i no oblidi la seva funció 
evangelitzadora. El Concili Provin
cial Tarraconense ens diu en aquest 
sentit: 

«Atès que tots som destinataris i 
actors de la vida política, recordar als 
fidels laics: a) Que no poden abdicar 
de la política com activitat destinada 
a consolidar i a promoure el bé comú. 
Les acusacions d'arribisme, d'idola
tria del poder, d'egoisme i de corrup
ció no justifiquen l'absentisme polític, 
ans esperonen la presència dels ciuta
dans catòlics en les estructures políti
ques amb vista a cooperar en l' asso
liment del bé comú ... » (Proposta 28). 

«Acompanyar eficaçment i do
nar suport, la comunitat cristiana, 
als seus membres compromesos en 
sindicats i en partits polítics, sobre
tot quan en són dirigents i hi ocupen 
llocs de responsabilitat, a fi que pu
guin mantenir una actitud crítica i 
evangèlica en llur militància ... » 

(Proposta 28.1). 



I en el document La Pastoral 
Obrera de tota l'Església assenyala 
com a objectius del col·lectiu eclesial: 

«Afavorir i procurar la formació 
de la consciència social i política dels 
cristians, fent-los conscients de les 
implicacions socials de la fe i aju
dant-los a descobrir que la dimensió 
social no és un afegit de la fe cristia
na, sinó un element essencial d'ella 
( ... ) Crear els canals i els mitjans ne
cessaris perquè tots els cristians cone
guin la Doctrina Social de l'Església 
i tinguin, tant com puguin, una pre
sència i un compromís en la vida pú
blica coherent amb ella (. . .) Les co
munitats eclesials, les associacions i 
els moviments apostòlics, hauran 
d'impulsar la participació dels seus 
membres en la vida pública a través 
de les institucions polítiques, sindi
cals, culturals i socials a fi de cons
truir i reconstruir el teixit social en 
línia de justícia, fraternitat, llibertat 
( ... ) No sols potenciaran la presència 
de llurs associats en les realitats tem
porals, com una exigència del propi 
baptisme, sinó que ajudaran a fer-ho 
des de valors i criteris evangèlics ( ... ) 
La Conferència Episcopal, reconei
xent que les Institucions i les Escoles 
de Formació de laics existents són tan 
necessàries com insuficients, animarà 
o promourà la creació d'institucions 
per a la formació integral i l' acom
panyamènt dels laics compromesos 
en les diversos àmbits de la vida pú
blica: Escoles Socials o Centres de 
formació que ajudin a conèixer la 
Doctrina Social de l'Església i les 
seves exigències, la història del mo
viment obrer, cursets especialitzats 
sobre política econòmica i sobre 

formació bíblica, teològica, catequè
tica ... » 

Desitgem que el record d'aquesta 
memòria històrica ens ajudi a no do
nar passes enrera. De la història hem 
d'extreure conseqüències positives 
per al present, entre elles la recupera
ció de la dimensió política de la fe 
cristiana, el reconeixement de l' auto
ritat dels militants compromesos so
cial i políticament i la convicció que la 
nostra identitat passa per l'opció fona
mental a favor de la persona humana i 
en especial dels més pobres. L'Esglé
sia, tots els cristians i cristianes, ens 
hem de deixar interpeHar per la nos
tra història, pels nostres pecats i per 
les nostres experiències de gràcia, i 
de tot això treure llum per fer avan
çar el Regne. 

2. Reflexió teològica 

2.1. Concepte i valoració d'allò que 
diem polític 

Les enquestes mostren clarament 
ell poc prestigi que la política té entre 
els ciutadans. Sovint la identifiquen 
exclusivament amb poder, corrupció, 
partits polítics. El nivell d'afiliació i 
militància activa és baixÍssim i la pre
sència dels cristians en ella és encara 
més minsa. 

Entenc per política tot allò que fa 
referència a la convivència humana 
organitzada, tota activitat que s'orien
ta a promoure el bé comú, la justícia i 
la fraternitat. Tenim molts conceptes 
relacionats amb aquesta concepció de 
la política: participació, democràcia, 21 
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drets humans, representació, auto
gestió, capacitat d'opinió, solidari
tat, dignitat, igualtat, etc. La políti
ca té un caràcter totalitzador perquè 
afecta tothom i influeix en tots els 
aspectes de la vida humana. Som 
éssers polítics perquè som éssers 
socials. De la política depèn l'apro
fundiment en la justícia i el reconei
xement de la dignitat de les perso
nes. Davant d'ella no podem ser 
neutrals perquè en el seu àmbit ens 
juguem el futur de la humanitat. Els 
Papes la definien com la justícia en 
majúscula, la forma suprema de la 
caritat. Crec que els cristians, tot i 
reconeixent el seu desprestigi actual, 
hem de tenir un alt concepte de la 
política. De la seva pràctica correc
ta o incorrecta deriva un gran bé o 
un gran mal per a la majoria dels 
ciutadans. Si ens fixem bé, el com
promís polític està en relació amb 
actituds plenament evangèliques 
perquè implica generositat, preocu
pació pels altres, solidaritat, atenció 
als més desvalguts, fer créixer la 
justícia i la germanor. Està en rela
ció amb conceptes tan evangèlics 
com el del Manament Nou, el Cos 
Místic, la construcció del Regne, la 
germanor. 

2.2. Implicacions polítiques de lafe 

Els cristians saben que la fe en 
Jesucrist afecta la totalitat de la per
sona, totes les dimensions i facetes 
de la nostra existència i, per tant, la 
fe tindrà implicacions personals, fa
miliars, socials, eclesials i també po
lítiques. Som creients en Jesús, se
guidors seus, constructors del Regne 

que Ell va inaugurar amb la seva es
tada entre nosaltres. Regne que en 
última instància és gràcia de Déu 
però que nosaltres hem d'ajudar a 
construir. Fer créixer el Regne im
plica voluntat de viure a nivell per
sonal i col·lectiu els valors de les 
benaurances, significa portar a ter
me una política alliberadora, exigeix 
una opció clara a favor de la justícia. 
La utopia, el somni de Jesús és el 
Regne: una societat i una convivèn
cia humana fonamentada en els va
lors evangèlics: igualtat, llibertat, 
fraternitat, justícia, atenció als més 
desvalguts, unitat, estimació mútua. 
L'experiència bíblica de l'Antic Tes
tament (èxode, profetes, salms, 
Maria, etc.) i la mateixa vida de 
Jesús, ens confirmen aquesta estreta 
relació entre fe i justícia. 

Res no pot quedar al marge de la 
fe. Tampoc la política no pot quedar 
al marge de la fidelitat a Crist. No es 
pot eludir l'activitat política si es vol 
humanitzar la societat. La dimensió 
política no és una mera conseqüèn
cia de la fe sinó un element essen
cial a ella. La fe és constitutivament 
política. Porta dins d'ella un gran 
clam de justícia i llibertat i suposa 
un compromís actiu i operant, fruit 
de l'estimació cristiana a les perso
nes considerades com a germans, en 
favor d'un món més just i fratern. La 
bondat de l'acció política es mesura
rà al final en funció de si ha afavorit 
o no la sort dels pobres i dels petits. 
Si els cristians no impulsem decidi
dament el nostre compromís en l'àm-

. bit polític ens exclourem d'un dels 
llocs on esjuga el futur de la majo
ria de la societat. 



2.3. Els cristians i la política 

El quefer polític és dur i complex. 
Exigeix formació, anàlisi, coneixe
ments tècnics, decisió, acció, respon
sabilitat, ètica, utopia, visió global, 
atenció personal, efectivitat, saviesa, 
realisme, paciència històrica, capaci
tat per afrontar contradiccions, valen
tia, altruisme. Els cristians hem de 
fugir del menyspreu de la política i 
superar falsos purismes i idealismes. 
No ens podem refugiar en l'ètica ab
soluta dels principis ni en una crítica 
negativa i radical del poder. Hem 
d'assumir que la pràctica política pas
sa necessàriament per mediacions 
concretes i per moltes contradiccions. 
Per això hem de saber enfangar-nos, 
mullar-nos en el misteri i en la foscor 
de la realitat de cada dia. Com Jesús 
hem de saber acceptar el misteri de la 
creu, del sofriment i del no veure clar. 
En política no existeixen anàlisis to
talment objectius, ni tàctiques infal
libles, ni accions totalment correctes. 
Tot és creatiu i arriscat. Hem d'optar 
constantment. D'aquí el legítim plura
lisme polític, la necessitat del diàleg, 
de les actituds no dogmàtiques, de 
l'autocrítica, del respecte a altres op
cions. La política és un exercici de lli
bertat humana, sense descans ni final. 
Militar en política avui, en un temps 
en que els horitzons utòpics trontollen 
i el conformisme domina, és realment 
dur. S'ha de tenir un esperit molt fort, 
en un moment de creixent consumis
me i apatia, per seguir treballant per 
crear llibertat i per despertar responsa
bilitat. La fe pot aportar en aquest sen
tit un plus d'utopia i motivació i pot 
ser una aportació fonamental dels cre
ients a la societat i a la història. 

2.4. L'espiritualitat del compromís 

Déu no es revela en qualsevol lloc 
sinó allí on es dóna una experiència 
alliberadora. No és possible avui esti
mar al germà des de la desvinculació 
política perquè és aquí on s'intenten 
resoldre els grans problemes que té 
plantejats la societat i que afecten es
peçialment els més pobres. La políti
ca, per al cristià, és el nou lloc d'exer
cici de la caritat cristiana i de la 
misericòrdia. La política és, per tant, 
una forma extraordinària de viure la 
fidelitat a Déu i d'evangelitzar i esde
vé expressió adulta de la fe. Els cris
tians no hem d'abandonar mai la pràc
tica de la caritat però hem de valorar 
més encara la lluita per la justícia. És 
en el compromís polític, en la preocu
pació pels altres i la lluita per les cau
ses justes, on la fe es fa més ferma i 
adulta. 

El cristià ha fet de la seva caritat 
política una profunda vivència de Déu 
i el millor mitjà evangelitzador. En 
identificar la causa dels pobres amb la 
causa de Déu, el creient ha fet la unió 
pràctica de la fe amb la justícia. Totes 
les transformacions alliberadores les 
viurà des d'una nova espiritualitat, 
com a experiència que Déu és enmig 
dels homes i dones, com una autènti
ca experiència de gràcia, d'estimació 
de Déu. 

Els cristians, per desgràcia,. tenim 
encara pocs models reconeguts d'a
quest tipus de cristianisme. Però si te
nim sensibilitat històrica veurem 
com hi han molts màrtirs víctimes de 
la seva estimació política: el bisbe 
Óscar Romero, Ignasi Ellacuria, Gui- 23 



llem Rovirosa ... i tants i tants cristians 
compromesos en totes les parts del 
món que han estat morts per les seves 
denúncies, per la seva lluita per la jus
tícia, pel seu treball a favor de les lli
bertats sindicals i polítiques dels seus 
respectius pobles. 

2.5. La implicació política de 
l'Església 

També l'Església, com a col, lectiu, 
ha de contribuir a la construcció histò
rica d'aquesta nova societat. L'Esglé
sia no pot ser neutral davant la nega
ció dels drets humans, l'aixafament de 
la llibertat i dignitat humana, les guer
res, la cursa d'armaments, l'atur, etc. 
L'alliberació humana és un tema teo
lògic i el món necessita el testimoni de 
l'Església compromesa en aquesta 
alliberació. L'Església, però, no pot 
defensar un sistema social concret o 
una organització política determinada 
com a imatge del Regne, ni pot tenir 
un projecte polític propi i específic. 
Això seria confessionalisme i signifi
caria rebaixar les exigències del Reg
ne i de la Fe, confondre fe i política. 

La vertadera missió de l'Església 
consisteix a ajudar al discerniment 
evangèlic dels diversos projectes exis
tents, donar motivacions i criteris per 
qualificar el compromís, respectar el 
legítim pluralisme, animar als cris
tians a que participin activament en 
les tasques polítiques, desenvolupar la 
consciència social i política dels cris
tians de forma que s'uneixin a la llui
ta per les causes justes, ser sal i llum 
per al món estant a prop dels pobres i 

24 no dels poderosos. 

2.6. El projecte polític personal 

Els cristians, com qualsevol perso
na, necessitem un projecte polític per
sonal que ens orienti en la concreció i 
realització de les implicacions P9lí
tiques de la fe i ens ajudi a actuar 
responsablement. Però aquest pro
jecte polític personal, format per un 
conjunt d'idees, sentiments, anàli
sis, utopies, estratègies, etc., ha de 
ser coherent amb la fe i amb els cri
teris evangèlics, necessita media
cions concretes, s'ha de construir en 
contacte amb les ciències socials i la 
pròpia racionalitat tècnica i ha de ser 
reformulat d'acord amb els reptes 
que la realitat ens mostra en cada 
moment històric. 

Com que no hi ha cap projecte po
lític cristià, necessitem agafar-ne un 
del medi social, aquell que conside
rem més vàlid, eficaç i coherent amb 
la fe, sense esperar que sigui perfecte. 
L'hem de viure amb voluntat evange
litzadora i amb referència explícita a 
Jesús. Des del legítim pluralisme, 
doncs, els cristians hem de contribuir 
a un projecte d'organització social el 
més jUst possible, a partir dels sabers 
humans, pensant amb els que pensen, 
buscant amb tots els que busquen, 
lluitant amb tots els que lluiten, or
ganitzant-nos en les organitzacions 
col, lectives i comprometent-nos junta
ment amb els altres. 

Hem de saber que la fe no aporta 
solucions cristianes concretes a pro
blemes socials, ni projectes globals 
polítics cristians, ni estratègies i tàc
tiques específiques, ni terceres vies 
front al capitalisme i socialisme. No 



hi ha una política cristiana, totes les 
polítiques són humanes i cap és per
fecta. 

2.7. Què aporta la fe al compromís 
polític? 

L'aportació específica de la fe al 
compromís és modesta en allò que fa 
referència a solucions concretes. La fe 
té altres funcions. La fe ens aporta un 
plus de motivació, significació i sentit 
perquè el compromís en favor del 
Regne és una expressió sacramental, 
és un signe de l'amor de Déu, és una 
nova forma de viure la santedat, la 
germanor i la unió amb Déu. El nostre 
compromís està fonamentat en la ma
teixa existència de Déu i la seva pro
mesa de plenitud per a la humanitat i 
per la història, anticipada en la resur
recció de Jesús. Per això serà sempre 
un compromís esperançat perquè Ell 
venç totes les dificultats i fracassos, 
ens ajuda a resistir davant tota opció 
contra-utòpica i ens anima en la lluita 
per una societat fraterna. El compro
mís sociopolític, sempre i en qualse
vol circumstància històrica, estarà 
carregat de sentit, inclús en l'apa
rent fracàs. 

La fe ens aporta també una instàn
cia crítica i dinamitzadora perquè el 
Regne no s'identifica amb cap con
questa social històrica, sempre va més 
enllà. El Regne no s'esgota en la his
tòria i, per tant, tot avenç sempre 
serà provisional, superable en la pers
pectiva última del Regne. Aquesta 
actitud ens empenya no absolutit
zar res, a valorar tots els avenços 
i a vincular-los amb l'absolut. Ens 

dona dinamisme, capacitat de canvi, 
de diàleg, d'unitat, de treball con
junt... per tal de contribuir a la trans
formació del món. 

Igualment la fe ens dóna un taran
nà i estil específic però que no és ex
clusiu del creient: l 'honradesa i fideli
tat a la realitat, l'opció pels pobres 
perquè ens hi juguem la nostra identi
tat cristiana, l'assumpció dels valors 
subversius de les Benaurances: nets 
de cor, misericordiosos, amants de la 
pau, capacitat de compassió i tendre
sa, fidelitat, lluita per la justícia, con
versió de cor, resistència al defalli
ment, saber estar en llocs difícils, 
treball en equip, etc. Aquestes quali
tats, aquest tarannà farà que la nostra 
militància política sigui al mateix 
temps presència evangelitzadora. 

2.8. Els passos necessaris per arribar 
a un compromís adult 

El compromís normalment comen
ça sempre per accions senzilles, pels 
llocs més propers. Cada vegada el mi
litant cristià agafa responsabilitats 
més àmplies i s'especialitza en un sec
tor determinat per raons d'eficàcia, 
vocació i limitacions pròpies. Poc a 
poc es va formant en l'escola de la 
vida i de la lluita, té èxits i fracassos, 
fa anàlisi del sector, aprèn a encaixar 
cops adversos i a seguir endavant mal
grat no tenir-ho tot clar. A vegades 
arriben moments en que ha de trencar 
llaços antics i carregar-se amb majors 
responsabilitats, ha d'assumir com
promisos més seriosos. Però·el primer 
pas per encetar un compromís polític 
sempre passa per apropar-se a la rea- 25 
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litat, posar-se en estreta relació amb el 
món social de la pobresa, la margina
ció i la injustícia, percebre el món de 
les mancances, de les necessitats, del 
sofriment humà en la seva vessant so
cial. S 'ha de banyar en el mar humà 
fins a sentir la seva ànima propera a la 
dels altres, deixar-se interpeHar per la 
realitat i donar resposta solidària als 
problemes que veu. 

El seu actuar no s'ha de quedar en 
el simple assistencialisme. Ha d'apro
fundir en les causes, en les estructu
res, veure, més enllà de la misèria i el 
sofriment concret, els mecanismes i 
l'organització social, les contradic
cions de la societat que el fan possi
ble. Sovint el descobriment de les 
dimensions estructurals dóna pas al 
desànim al comprovar les dificultats 
de l'empresa a realitzar i la duresa 
del sistema. 

Per això, un altre pas serà mostrar 
les possibilitats reals de treballar en 
favor del canvi social, sabent que el 
canvi serà lent i dolorós. La fe del cris
tià l 'ha d'ajudar a saber integrar l' obs
curitat i vaiorar la paciència històrica. 
També en la política hi ha nits fosques. 
La vida del creient es troba davant del 
misteri de la creu, de la duresa de la 
realitat, d'un Déu que sembla que no 
sent el clamor dels pobres. És l' expe
riència dolorosa que va passar Jesús a 
Getsemaní i que també a nosaltres ens 
tocarà passar. 

Si el cristià aconsegueix evitar el 
pragmatisme sense ideals i aconseguir 
mantenir la tensió moral-utòpica, esta
rem davant d'una pràctica política 
adulta, veritablement humana i al1ibe-

radora. La persistència en el treball, la 
consciència de la sort que representa 
l'anar fent camí amb els pobres, tot i 
les moltes contradiccions, la farà en
cara més ferma i vàlida. Aquesta per
sistència en la lluita i aquest equilibri 
és impensable sense el suport d'un 
grup o comunitat humana o religiosa 
on revisar l'acció, sense la pregària 
personal i coHectiva, sense dedicar 
temps a la reflexió i formació, sense la 
vida sacramental, especialment la ce
lebració eucarística. 

Descobriment de la realitat, desco
briment del problema estructural de la 
pobresa, implicació personal política, 
conversió personal a Crist i als pobres, 
perseverança en la lluita, explicitació 
de la fe, nova espiritualitat, la militàn
cia política com a resposta a l'experi
ència de l'amor de Déu. Aquests són 
els eixos bàsics dels compromís polí
tic cristià. 

2.10. El compromís en els partits 
polítics 

D'acord amb les seves qualitats i 
les necessitats socials el cristià ha de 
concretar en cada moment les media
cions o llocs des d'on realitzar el seu 
compromís polític. Aquest compro
mís polític el pot desenvolupar des de 
la família, des del sindicat o comitè de 
fàbrica, des de l'associació de veïns, 
associacions de mares i pares d'alum
nes, centres cívics, esplais, casals ju
venils, des de col'lectius que treballen 
en el camp de la marginació, des dels 
nous moviments socials (ecologia, fe
minisme, solidaritat, etc.) que lluite!! 
contra noves formes d'explotació i 



opressió, des del sector cultural, des 
dels diferents àmbits eèIesials (parrò
quia, moviments, comunitats, con
sells, etc.). Però la mediació privile
giada de compromís polític són, sens 
dubte, els propis partits polítics. Els 
cristians que tinguin vocació i aptituds 
s'haurien de preparar en un temps 
llarg per poder assumir responsabili
tats polítiques si els seus companys i 
els electors així ho decideixen. Qui 
refusa càrrecs públics sense raons pro
fundes tenint qualitats, és un traïdor al 
seu deure, als seus germans de fe i a 
tota la humanitat. No farà res més que 
automutilar-se i mantenir-se en un in
eficaç infantilisme i deixarà que el seu 
lloc l'ocupi gent segurament menys 
honrada. Els cristians s'han de plante
jar seriosament, malgrat el desprestigi 
de la política i les contradiccions i li
mitacions dels partits, la seva partici
pació en ells perquè són la base dels 
sistemes democràtics i decisius en la 
,lluita per fer unes lleis justes que 
afavoreixin els interessos dels més 
pobres. 

2.11. Conclusió 

La política, tot i pertànyer a l'àm
bit de la secularitat, és també un lloc 
fronterer amb la religió. Tant la políti
ca com la religió es veuen constant
ment temptats a no respectar la seva 
pròpia autonomia. D'aqUÍ es.deriva el 
neoconfessionalisme, la tendència 
cristiana a voler imposar la seva ètica 
al conjunt de la societat, la privatitza
ció de la religió o l'anticlericalisme 
d'esquerres. Els creients no hem de 
tenir por d'acceptar de debò l'autono
mia d'allò que diem polític, la seva 
secularitat, el seu propi caràcter. Però 
això no vol dir que renunciem a im
pulsar i fecundar la nostra acció polí
tica des de la fe que vivim. Hem de 
saber defensar la validesa de la religió 
sense confessionalismes de cap tipus. 
D'aquesta manera la política es con
verteix en zona de trobada i de treball 
tant del creient com del no creient, en 
la voluntat comuna de construir una 
societat més humana, justa i fraterna a 
imatge del Regne. 
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Decàleg pastoral 
Amb ocasió de la festa de Sant Jordi, al Centre d'Estudis Pas

torals de les diòcesis catalanes (CEP) es va lliurar a tots els assis
tents als diferents actes programats un punt de llibre amb el se
güent Decàleg pastoral, elaborat per l'actual equip responsable 
d'aquesta institució. Com que pot resultar d'interès donar-lo a 
conèixer a un ventall més ampli de gent, el reproduïm aquí, sem
pre oberts a que tothom pugui esmenar, afegir o mostrar el seu 
acord o desacord amb eH seu contingut. 

1. Tot comunica: la paraula i el silenci; la presència i l'absència; els 
detalls i la imatge global. Evangelitzar és comunicar la bona no
tícia del Regne de Déu. 

2. Parlar als altres de Déu exigeix parlar a Déu dels altres i amb els 
altres. Pastoral és pregària. 

3. Una pastoral acollidora és actuar sempre amb consciència i res
pecte a la llibertat de les persones. De totes les llibertats i de totes 
les persones. 

4. Sembrar, deixar passar el temps, no violentar el ritme de les per
sones, i deixar a Déu fer de Déu ... 

5. La confiança de les persones es guanya, no s'imposa. Les portes 
de les ànimes s'obren sempre de dins a fora. 

6. Si discutim, sigui per construir; si avaluem, per avançar; si dialo
guem, per unir. Els mitjans no poden desvirtuar ni ofegar l'objec
tiu final. 

7. La feina a fer és tanta que no paga la pena perdre ni un sol minut 
en intrigues clericals ni enfrontaments inútils. 

8. No jo, sinó la tasca que faig; els personalismes i les pures satis
faccions personals espatllen la nostra identitat d'instruments. 

9. No cercar col.laboradors/res, sinó corresponsables. Canviar el 
concepte d'ajudants per la realitat de compromesos autònoms, 
lliures i responsables. 

10. El desànim i el desencantament són directament proporcionals a 
la manca de fortalesa interior de l'evangelitzador i al desconcert 
pastoral. 



«Sólo actuamos alia donde estamos» 
M. CARMEN GARMENDIA LASA, Consellera de Cultura i Portaveu del Govern 
Basc. Del Partit Nacionalista Basc. Gasteiz. 

Era el mes de diciembre de 1962. 
Yo era todavía casi una niña. El coad
jutor de la parroquia de mi pueblo me 
hizo saber que en San Sebastian se iba 
a celebrar un cursillo para chicas orga
nizado por la JARC,. que entonces se 
denominaba en euskera Baserri Gaz
tedi y un poco después H erri Gaztedi. 
Conseguí permiso en casa para asistir 
a dicho cursillo y así comenzó mi re
lación con un movimiento cristiano 
de jóvenes. Precisamente en aque
llos días conocí a D. Valentín Zamora, 
a la sazón consiliario de la JARC en 
Gipuzkoa, que ha fallecido hace pocas 
semanas tras entregar su vida al mun
do rural. 

Fue a D. Valentín a quien escuché 
por vez primera, en aquel diciembre 
del 62, lo del compromiso temporal. 
En realidad yo entendía que él no ha
cía sino conceptualizar, con aquel es
tilo suyo tan vehemente, algo que sen
tíamos, intuíamos con toda la fuerza 
de nuestra juventud las jóvenes allí 
presentes. 

A lo largo de todos estos años, en 
que he desempeñado tareas y respon-

sabilidades diversas en el campo de la 
educación, en el de la normalización 
lingüística y, en estos últimos años, en 
instituciones públicas, he concebido, 
he entendido y he tratado de vivir 
aquéllas, cuestión no siempre faci!, 
con el espíritu de quien procura poner 
su esfuerzo, desde la fe, para intentar 
mejorar, modificar si es preciso, inclu
so crear, las instituciones y las estruc
turas para que el mundoque nos ha 
tocado vivirsea mas acorde con la 
dignidad de la condición humana. 

La reflexión sobre mi experiencia 
vital de estos años me muestra cosas 
interesantes que, por otra parte, estoy 
segura de que son vividas y compar
tidas por otras muchas personas. 

Para responder a las exigencias del 
compromiso temporal creo que hay 
que estar lúcido, hay que ser compe
tente y fuerte, pero ademas hay que 
estar presente, pues sólo actuamos alla 
donde estamos. Ray que estar lúcido, 
pues el equilibrio personal y la capa
cidad de discernimiento son funda
mentales en la tarea que tenemos asig
nada, sea cual sea ésta. 29 
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Ray que ser competente, pues las 
intenciones generosas, por sí solas, no 
son suficientes. Ray que ser fuerte, 
desde la fortaleza que nos dan nues
tras convicciones y el ejercicio perma
nente de la humildad. La arrogancia 
no puede encontrar resquicio alguna 
para colarse en nuestras vidas. Sólo 
así estaremos mejor dotados, mas ca
pacitados para trabajar en equipo, 
para superar las actitudes individua
listas y sumar -que es de lo que se tra
ta- y no restar. 

Un compromiso real supone tam
bién algunas renuncias: renuncia a la 
comodidad, a ciertos caprichos ... Re
nuncia, frecuentemente, a la aquies
cencia general y absoluta hacia las 
actuaciones de cada uno de noso
tros ... Pero un compromiso real con
lleva el crecimiento personal -crecer 
por dentro, suelo decir yo- y por eso 
mismo significa la posibilidad de 
hacer crecer a los que caminan jun
to con nosotros. 

Ray aquí aspectos que de ninguna 
manera desearía dejar de subrayar. 
Uno fundamental es el de la familia. 
La cuestión del compromiso temporal 
no es un asunto individual. En mi vida 
no lo ha sido, y doy gracias a Dios por 
ello. Creo firmemente que en el plano 

matrimonial y familiar es ineludible 
conjugar, cuando menos, prioridades 
y generosidad. 

Otro aspecto que deseo señalar es 
el de la eficacia de nuestro compromi-

. so. Para ello es necesario tener presen
tes siempre la pertenencia a una or
ganización, sin equivocar jamas su 
caracter de instrumento o medio con 
el objetivo, y la labor de equipo. 

Un tercer aspecto que quiero re
cordar es el de la superación de las 
inercias. Ray que mantenerse en guar
dia frente al egoísmo, la comodidad, 
la repetición estéril o las tentaciones 
del pasotismo. 

Lo que es muy cierto es que a lo 
largo del camino hay días y momentos 
buenos, y días y momentos malos. 
Esperanza y desazón, éxitos y fraca
sos. Es así y así debemos aceptarlo. 
Termino con una reflexión recogida 
hace muchos años: «Llegar a la pura 
simplicidad del cristianismo es a lo 
que debe aspirar el laico cristiano 
comprometido, para que haya justi
cia y verdaden este mundo. Su obra 
sera entonces verdaderamente la 
obra de Dios y sus acciones de
jaran necesariamente traspasar la 
luz de Jesucristo». 



Una cristiana convençuda i la política 

MERCÈ GAlí, cristiana, mestra i política. Barcelona. 

Moltes vegades les realitats es fan 
somnis i els somnis es fan realitats. 

El món de la política parteix de la 
realitat d'uns homes i unes dones que 
formem la població mundial i necessi
tem ser governats. Tots estem obligats 
a prendre opcions que poden decantar 
la marxa d'aquesta coHectivitat en un 
sentit positiu o en un sentit negatiu, és 
a dir, cap al bé o cap al mal. 

Tres són les maneres en què el cris
tià o la cristiana que ha comprès la ra
dicalitat de l'evangeli es pot trobar in
volucrat en la política: 

a. Manifestacions orals, escrites, 
presencials. Pronunciaments diversos 
que tant es poden esdevenir en el món 
del treball com en altres àmbits de la 
societat i que ajudin al fet que es vagi 
instaurant la igualtat i la justícia: asso
ciacions veïnals, juntes o patronats de 
fundacions, vida sindical, col'legis 
professionals, etc. 

b. Quan el cristià convençut creu 
que ha de fer opció per un partit deter
minat i no tan sols li dóna suport amb 
el seu vot sinó que, a més, s 'hi afilia i 
en pren el carnet. 

c. Aquesta afiliació el portarà a 
ocupar càrrecs que poden ser interns 
en el mateix partit, i on es prendran 
decisions que afectaran la ideologia i 

la gestió segons aquesta, o també el 
portarà a ocupar càrrecs públics, els 
quals podran ser de tipus parlamen
tari, com és el cas de parlaments o 
senats, i també poden ser de tipus 
executiu, com és el cas d'ajunta
ments, conselleries autonòmiques i 
ministeris. 

En totes tres opcions que acabem 
de definir ha d'haver-hi, per part del 
qui s'hi involucra, una actitud evangè
lica, perquè en tots els casos s'haurà 
d'influir per tal que es camini cap a 
l'equitat i s 'ha de fer un esforç de dis
cerniment ètic. 

El pòsit cultural de molts dels nos
tres governants actuals, i no em refe
reixo just als que governen el 1998, 
sinó al ventall de tots els que ens go
vernen del 1975 ençà, inclosa la mo
narquia, és un pòsit cultural cristià que 
conté de per si uns valors morals. Ara 
bé, caldrà tenir present que per manca 
d'informació o d'ignorància, aquest 
pòsit no existirà, o existirà menys en 
aquells que tindran l'oportunitat de 
governar a partir d'ara. 

Hem d'avisar, però, que com més 
implicat s 'hi estigui, el cristià o la cris
tiana no pot esperar-ne compensa
cions, que per sort també n'hi ha, i 
benvingudes que siguin; però serà 
millor que es prepari per rebre incom
prensions i traves, les quals també les 31 
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rep moltes vegades el no creient. No 
tothom vol sentir la veritat, ni allò que 
és més honest o més just. 

Valia pena comprometre's? 

Sí, perquè el sistema democràtic 
actual, encara que millorable, està 
portant a una societat de benestar molt 
superior a la que teníem fa uns anys i 
es mou en uns paràmetres força justos 
en principi, i on encara es pot fer sen
tir la veu i el vot. 

Amb quina actitud cal 
col'laborar-hi? 

Són diverses les opcions: 

a. Actitud de servei. Fer-ho per un 
temps, donant-ho tot com el mateix 
Senyor, sense esperar recompensa. 
Sense il'lusió de mantenir-s'hi, enca
ra que molts dels que tindrem al cos
tat voldran mantenir-s'hi i faran tot el 
possible perquè aquell que parli d'ac
tituds altruistes no s'hi mantingui. 

b. Actitud anomenada d'ambició. 
No seria la més adequada per al cris
tià, però tampoc no és criticable. El 
que ho faci amb aquesta perspectiva 
té l'avantatge que al mateix temps ja 
es prepara per a un gran càrrec. Es 
d'aventurer arribar a ser president del 
govern sense haver-se preparat. 

c. La professionalització. Serà 
conseqüència de les anteriors. Hi ha 
càrrecs que demanen l'alliberament 
total i tothom té dret a tenir la seva 
vida solucionada. Malgrat tot, és bo i 

aconsellable que el polític tingui 
una alternativa en el món laboral. 
Per a quan ja no hi sigui, o per a 
quan el seu càrrec no demani un alli
berament total. 

És per això que hem d'entendre 
que aquell que creu i viu l'Evangeli 
haurà d'optar principalment pel ser
vei, i no oblidar mai que les Benauran
ces són la guia clau de les opcions que 
vagi prenent, i en cas d'arribar a la 
professionalització, haurà de fer-ho 
com a conseqüència del servei. 

Dóna això una dimensió molt 
provisional? 

La política és necessària. Algú o 
altre ha de guiar els nostres pobles, 
llevat que valorem l'anarquisme com 
a opció possible. I alhora hem d'en
tendre que de posicions ètiques el po
lític n'ha de prendre constantment. 

Reflexionem: 

- Cal atorgar la neteja dels edificis 
públics a l'empresa que ho fa més 
econòmic, tenint present que és diner 
públic, o a la que tracta els treballa
dors d'una forma més justa? 

- Cal fer una llei de rendes que 
permeti una millora d'obra pública i al 
mateix temps creixen llocs de treball, 
o una llei que tothom pagui poc i així 
ningú tindrà la sensació de ser estafat? 

- Cal afavorir la vivenda pública 
amb un barem estrictament econòmic 
i afavorint guetos familiars, o bé cal 
seguir un barem no tan estrictament 



econòmic i fent que les famílies, a vega
des d'altres ètnies, s'integrin a la ciutat? 

- I el nepotisme, com és discerneix 
si el teu amic o parent és més apte per 
fer una cosa millor que qualsevol altre? 

- Si creus que el teu partit és el 
millor, calo no cal afavorir l' electo
ralisme? 

- Un altre entrebanc ètic i dur serà 
el de la disciplina de vot, que en el 
nostre sistema no és massa eludible. 
Alguna vegada es pot desaparèixer de 
la sala de votacions, però no sempre 
és possible. 

Una opció difícil 

Ja anem veient que en tots aquests 
àmbits de reflexió la presència del cre
ient és necessària, com hem dit abans, 
però en corisciència, caldrà afegir-hi 
que és una opció difícil. 

Allò que s'estima 

Encara queda un tema: allò que 
s'estima. El polític estima el seu par
tit. Estima la seva família. Estima la 
seva Església. 

Té la família que li toca; pot haver 
triat el consort o la consort, però no ha 
triat ni els pares ni els fills. 

El polític sí que ha triat el seu 
partit segons la ideologia que sent 
més propera. El polític cristià viu la 
seva fe en una Església que, en certa 
manera, ha triat en el seu pas d'adult 
a la fe. 

Massa fàcilment, i els capellans no 
hi haurien de caure, es fa una analogia 
entre les tres coses. Però cal tenir pre
sent que el partit no demana cap pro
fessió de fe. Dues signatures de dos 
militants serveixen d'aval per ingres
sar-hi. Per tant, ens cal recordar que la 
gran diferència està en el fet que l'Es
glésia és Comunitat de Vida, així, amb 
majúscules, i no hi poden ser justifica
des cap de les dificultats que hem es
mentat en els apartats anteriors. 

Per acabar, cal que el cristià faci 
política? 

Sí. 

Hem d'abocar-hi els fidels que te
nim a prop? 

És convenient i bo. Però no els 
podem enganyar, no tot seran flors i 
violes. Un cristià, una cristiana, sem
pre hi tindran el camí difícil. Si no l 'hi 
tenen és que no es comporten com a 
tals. I el dia que el compromís polític 
s 'hagi fet fàcil per a un cristià, és que 
el somni s 'ha fet realitat. 

33 
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El per què del meu compromís polític 
JOAN llOP i OUÉ, ex-regidor. Militant d'Unió De~ocràtica. la Palma de Cervelló. 

Alguna vegada m'he preguntat 
com és que m'he embolicat en el món 
de la política. En aquest món on tot 
sembla ple d'interessos particulars i 
partidistes; on sembla que l'individu 
passa al davant del bé comú, el perso
nal per sobre del bé de la coHectivitat; 
on sembla que interessa més el benes
tar particular que el bé dels veïns del 
poble. 

Si busco en el record de la meva 
història personal el motiu, el mòbil 
que m'ha portat a endinsar-me en el 
món de la política lo~al, descobreixo 
que en el més profund de mi mateix hi 
ha un compromís amb Algú. Un com
promís a realitzar un projecte de per
sona i de societat humana que aquell 
Algú, en l'ahir i en l'avui del present 
històric, ha convidat a fer-lo real. Un 
projecte que va més enllà de les es
tructures i les idees del pensament. Un 
projecte que s'insereix en el cor ma
teix de la persona humana. 

En el temps de la foscor dels qua
ranta anys de desert democràtic que 
visquérem la gent del país, uns ho
mes i unes dones (Mateu Terrats, 
Ramon Prat, Josep Pi, etc.) ens en
senyaren als més joves del desert a 
llegir i interpretar la vida a la llum 
de la Paraula de Déu. Ens ensenya
ren a il'luminar els fets de la nostra 
història quotidiana amb l'evangeli 
de Jesús de Natzaret. 

I fou d'aquesta manera que Jesús 
va entrar en la nostra vida mostrant
nos el camí que porta a l'alliberament 
de tota forma d'esclavitud i encadena
ment. 

I fou d'aquesta manera que, per 
Jesús de Natzaret, descobrírem que 
l'amor és alliberador quan és un amor 
de germanor universal, solidari i com
promès a favor d'una societat huma
na. Una humanitat que pot i vol pro
gressar en pau, justícia, benestar. 

I ha estat d'aquesta nianera que 
Déu, en Jesús de Natzaret, se m'ha 
donat a conèixer i se m 'ha fet present 
en la història de l'ara i ací de les dones 
i els homes d'avui. <<Déu no es revela 
en qualsevol lloc, sinó sols allà on hi 
ha una experiència d'alliberació hu
mana» (E. Schil1ebeeckx). 

Al costat de Jesús he descobert 
que res del que és humà és aliè a 
Déu. Que Ell ens ha enviat el seu 
Fill, Jesús, a aquest món i a aquesta 
societat humana concreta, no fictícia 
ni místicament falsa. A Ell li he sentit 
anunciar la possibilitat i l'oportunitat 
de fer real la utopia salvadora del Reg
ne proclamat en el sermó de la munta
nya de l'evangeli de Mateu. 

La resposta a la crida a seguir 
Jesús m'ha portat a no tenir per es
trany res que afecti els humans i en 



particular a tot el que pot afectar els 
meus veïns. La fe en Jesús m'ha por
tat al compromís de treballar amb els 
companys del poble per les coses que 
són pel bé de la col'lectivitat cívica. A 
treballar des de les estructures de l' ad
ministració pública a través de les or
ganitzacions polítiques. 

Treballar pel Regne ha significat i 
significa estar al costat dels homes i 
dones amb qui comparteixes dia a dia 
els neguits i les preocupacions de la 
comunitat humana a la qual pertanys. 
Viure els neguits i les preocupacions 
de la comunitat de poble no et pot 
deixar indiferent davant de les situa
cions incertes del present i els projec
tes poc clars del fUJur. 

Compartir amb els companys la 
il'lusió per un poble més humà i més 
confortable no permet mantenir una 
actitud crítica i quedar-se al marge, 
allunyat dels organismes de poder i 
decisió. El compromís demana dedi
car part del propi temps a la comuni
tat. Cal no tenir por de sortir-ne, en al
gunes ocasions, malparat i mal vist 
perquè no has fet el joc als oligarques 
que, amagats darrere d'actuacions 
emmascarades, no toleren que ningú 
els esmeni la pàgina. 

I arriba el moment en què hom s'a
dona que per a aquesta lluita no n'hi 
ha prou amb bona voluntat i bones in
tencions. S 'ha de poder disposar dels 
mitjans i elements adequats. És fona
mental tenir un bon assessorament 
tècnic i polític. Es fa necessari enqua
drar-se en algun grup polític, un grup 
polític que defensi el valor i la digni
tat de la persona humana per damunt 

dels èxits i els reconeixements dels 
mèrits dels escaladors de torn. 

Una vegada entrats en aquest 
camp, l'acció per a la defensa dels 
drets i deures de tot veí del poble sen
se distincions comença a fer-se difícil. 
El favoritisme, el clientalisme, la re
cerca o compra de vots poden condi
cionar l'actuació política. I és ací quan 
de veritat comença a entrar en joc el 
compromís fe i política. 

Ara és quan descobreixes el sentit 
de festa i lluita de la celebració de 
l'eucaristia. En aquests moments la 
pregària esdevé imprescindible. La 
pregària que fa possible de nou desco
brir el rostre de Déu amagat en cada 
un dels teus veïns. Aquests són unes 
dones i uns homes que s'apropen a 
l'administració, als polítics que diri
geixen els organismes locals, per ob
tenir allò que els correspon com a ciu
tadans, com a persones que són .. 

Déu, que s'ha donat a conèixer en 
Jesús, ara de nou es manifesta amb la 
faç humana de cada persona per la 
qual va morir i ressuscitar per salvar el 
projecte de ser humà que, en el princi
pi dels temps, va crear perquè gaudís 
de la felicitat tot participant de la seva 
glòria. 

Aquesta fidelitat a Jesús i el com
promís a treballar pel Regne des de la 
política exigeix no perdre de vista que 
cada home fa recordar l'home que fou 
Jesús. Acceptar el pobre com a pobre 
és acceptar Jesús pobre. 

«La fe ens mana mirar amb pro
funditat en el rostre el germà, estimar- 35 



lo, donar-li menjar, beure, vestir-lo i 
visitar-lo a la presó, perquè visitant
lo, vestint-lo, donant-li beguda i men
jar estem hostatjant i servint el mateix 
Crist. Ara sabem, només per la fe, que 
el Senyor és present en cada home. 

Amb la nostra pròpia resurrecció, que 
serà semblant a la de Crist, aleshores 
veurem i fruirem, fruirem i estimarem, 
estimarem i comprendrem la nostra 
fraternitat amb Jesús encarnat i res
suscitat.» (Uo 3,2) (L. Bofi) 

«Militar políticament no m'ha suposat 
cap ruptura amb la meva vida de 
creient i practicant» 

MARIA DOLORS MAJORAL MOllNÉ, regidora de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell 
i Presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell 

Tot va començar fa més de trenta 
anys, un temps en què, tímidament, 
volíem salvar les nostres comarques 
rurals dins les respectives diòcesis, 
descobrint els problemes, reflexionant 
i mirant d'arribar a un compromís 
d'actuació. 

Era l'època en què, amb l'empen
ta dels consiliaris, començàvem a 
caminar en moviments d'apostolat 
seglar, en el meu cas la JAC. La sen
sibilitat social que ens va crear va de
terminar una manera de comportar
nos que no hem oblidat. 

La filosofia que inspirava aquest 
moviment conduïa a l'educació de 
la responsabilitat i al compromís, i 
ens creava consciència de país, tant 
a nivell geogràfic com social. El 
contacte amb la realitat que la revi-

36 sió de vida provocava ens feia des-

cobrir els problemes o les situacions 
problemàtiques que ens envoltaven i 
ens feia reflexionar i, quan podíem, 
actuar. 

El fet que jo ara estigui presidint 
una institució, alguna cosa té a veure 
amb aquells anys passats a la JAC, 
que a la llarga em van portar a agafar 
un compromís comarcal. En una co
marca amb grans diferències entre la 
gent que viu a la ciutat cap de co
marca o a la ribera del Segre, i els 
que viuen als petits pobles enfilats a 
la muntanya, sense cap comoditat i 
moltes vegades sense els serveis més 
essencials. 

Descobrir els problemes per a mi 
no va ser difícil; després de 25 anys 
al servei dels pagesos al Departa
ment d'Agricultura, n'hi ha de so
bres per conèixer bé els més del cen-



tenar de petits pobles encara habitats, 
espargits per les muntanyes de l'Alt 
Urgell, i conèixer la seva manera de 
VIUre. 

De reflexionar sobre ells, en aquell 
moment no hi havia temps. Aquests 
deu anys al front del Consell Comar
cal han estat per actuar, per salvar el 
que molts donaven per perdut l'any 
2000: els petits pobles del Pirineu. 
Lluitar encara, a finals del segle XX, 
per problemes d'infraestructura: 
portades d'aigua potable, electri
ficacions' comunicacions ... i amb 
pocs mitjans econòmics. En una 
comarca on tots els nuclis de mun
tanya vivien de la producció de la 
llet i amb l'entrada a la Unió Eu
ropea més del cinquanta per cent 
de les petites explotacions han ha
gut de plegar. 

Ara, mitigats en gran part els proble
mes d'infraestructura, és l 'hora de refle
xionar amb vista al futur, d'encetar una 
nova etapa, de veure com fem un canvi 
comarcal, sigui amb el turisme, turisme 
rural, amb l'esport d'aventura, venent 
paisatge, creant petites indústries, etc. 

Aquí és on estic ara, en un com
promís comarcal que molts en diuen 
polític. Però el fet de militar política
ment, a mi personalment, no m'ha su
posat cap ruptura amb la meva vida de 
creient i practicant. No m'importa dir 
que el que realment em va ajudar a 
sortir de mi mateixa va ser un movi
ment d'Església, la JAC. Això és el 
que, encara ara, moltes vegades 
m'empenya lluitar enmig de tota 
mena de pressions: polítiques, socials, 
humanes, i de molta incomprensió per 
al càrrec que ocupo. 

Viure el compromís temporal en un 
mon desconegut 

DOLORS GRAU PERA, laica. Viena (Austria) 

Escric desconegut amb plena in
tencionalitat, perquè les persones que 
per diferents raons hem de desenvolu
par la nostra tasca en països de l'Eu
ropa oriental, ens sentim a l'ombra de 
la intel-ligència d'Occident. 

Des d'aquesta constatació, em pre
gunto què vol dir -què volia dir- com
promís temporal en una societat que 

va ser políticament tiranomarxista i on 
l'Església tenia només un rostre tole
rat pel govern, però amb una vida 
amagada i perseguida fins a extrems 
brutals, amb la complicitat del silenci 
d'Occident? 

Ara, a l'hora de la caiguda del mur, 
sense avís i quasi per sorpresa, aquests 
països, molt febles en els seus teixits 37 
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comercials i sociopolítics i econò
mics, no han paït el pas de la dictadu
ra de planificació estatal al liberalisme 
econòmic, i aquest només el poden 
entendre com un dogmatisme geopo
lític de l'anomenat pensament únic, 
fonamentalment economicista. Així 
les coses, el desgavell i els desequilibris 
socials que avui estan vivint són molt 
durs (amb notables diferències segons 
els diferents països) i els quarts mons 
viuen un estat radical de penúria. 

Al mateix temps, hi ha la rèmora 
del passat: les rèmores, en primer lloc, 
de les fronteres estalinistes que ha
vien mobilitzat a la força poblacions que 
ètnicament o culturalment eren anti
gues nacions; la rèmora de poblacions 
desmotivades en el seu rendiment la
boral, i, sobretot, la rèmora d'una ciu
tadania dòcil en alguns aspectes i al
hora clandestina en altres. Tot això 
provoca una picaresca que fa emergir 
amb molta facilitat una forta corrupció 
per part dels grups de pressió, antics 
poders fàctics, i també una corrup-

ció molt habitual en la ciutadania (el 
mateix que en els països llatinoame
ricans és conegut amb el nom de les 
mordides). 

Després d'aquest petit flaix, crec 
que es podrà entendre com he viscut el 
meu compromís temporal des del meu 
lloc de treball situat a Viena, en una 
comercial alemanya orientada vers el 
comerç amb l'Europa oriental. Fa ja 
21 anys que estic aquí i el meu com
promís ha sorgit sempre des de la vi
vència de sentir l'Església com el lloc 
privilegiat i profètic de l'autèntica es
perança. La disciplina del silenci, 
però, la subtilesa de la clandestinitat i 
la prudència en qualsevol acció han 
marcat fins ara l'estil i el tarannà de 
totes les meves accions. I sempre en la 
soledat i en el desconeixement per 
part de l'Occident. Clandestins en la 
ciutadania i introvertits en el lloc de 
treball. Ara, però, sé que no m'he 
d'encallar en el passat i que he de 
respondre amb un testimoni notable 
i madur de cristianisme social. 



« El camí per discern~r cada situació 
no és fàcil» 

MANEL CORUll i MOLI MA, laic, membre del Consell Pastoral de Santa Maria de 
la Palma de Cervelló. 

Els que ja tenim uns quants anys i 
que per tant hem conviscut amb les 
diferents etapes de la vida política que 
han sotragat el nostre país, podem re
memorar aquells anys de la nostra in
fantesa. Era l'època de la Segona Re
pública. Aquell 6 d'octubre del 1934 
del qual recordo els trets que se 
sentien a mig matí quan la meva mare 
em va venir a buscar temorosa al 
col·legi... Després, un cop més i amb 
molta més intensitat, els d'aquell diu
menge 19 de juliol del 1936: la revo
lució anarcomarxista i la Guerra Civil 
fins a 1'1 d'abril del 1939. 

Des que vaig tenir ús de raó, du
rant tots aquells anys recordo molt bé 
-en començar la guerra tenia vuit 
anys- com es vivia des de tots els 
àmbits i molt intensament la vida 
política. 

Dos mesos abans del juliol del 36, 
el 24 de maig, en el Centre Moral i 
Instructiu de Gràcia -era on estudiava, 
i aquella escola modèlica ja no va fun
cionar mai més- vaig rebre la meva 
primera comunió. Mossèn Joan Tus
quets, que devia ser-ne el consiliari, 
fou el sacerdot que ens l'administra, i 
en l'esmorzar de germanor que tingué 
lloc a la sala del bar del Centre amb 
els infants i els pares, pronuncià unes 

paraules que en la nostra innocència 
ens deixaren esporuguits ... Encara que 
no puc recordar-ho literalment, el sen
tit era aquest: <<Potser seria l'últim 
cop en molt de temps que ens po
dríem reunir per celebrar un acte re
ligiós com aquell». Es veu, doncs, que 
la situació política pintava molt mala
ment. I la gent, de tot això, en parlava 
molt. Ho sentia comentar als meus 
pares, a casa. 

Després, quasi tres anys de perse
cució religiosa, guerra i fam. Al final, 
la victòria dels altres, de l'extrema 
dreta; i més penalitats, més fam i una 
a]tra persecució ... Aquesta vegada 
contra la nostra nació. 

A continuació, 36 anys de pau: 
una dictadura inamovible fins a la 
mort del dictador. Però, mentre va du-
rar, hi hagué un gran interès del règim 
a mentalitzar degudament el poble en 
la desqualificació de la política en si; 
i no solament els partits d'esquerres, 
tots per un igual, dretes o esquerres, 
tant se val. Només se'n salvava el Par-
tido del Movimiento. Aquesta campa- . 
nya fou tan efectiva -hi ajudà potser el 
record del desastre d'aquella revolu-
ció del. 36- que una gran majoria de 
gent honesta, creients i no creients, de 
dretes i d'esquerres, proclamaven or- 39 



gullosament el seu apoliticisme. No
més interessava treballar, refer el país 
i progressar i aportar més benestar a 
les llars. 

A mesura que la dictadura, encara 
que només lleugerament, s'anava es
tovant, començaren a organitzar-se en 
la clandestinitat grups d'oposició po
lítics i sindicals. En ells s'integraren 
gent de procedència catòlica al costat 
d'elements residuals, o bé hereus del 
bàndol perdedor. Però eren una mino
ria, encara que es feien notar ja, prou 
sorollosament. 

I així arribàrem a la transició cap a 
la democràcia, amb el consegüent des
vetllament de la política de partits i 
sindical. 

Doncs bé, després d'aquesta intro
ducció com a recordatori, proposo de 
fer-nos dues preguntes, 'nosaltres, els 
cristians: 

Primera pregunta: Davant d9aquests 
fets històrics, quina fou la nostra 
resposta? 

De tot hi ha hagut. N'hi va haver 
de força compromesos, però també 
n'hi hagueren molts de voluntà
riament absents de qualsevol com
promís. 

Jo en sé d'un que, passades ja les 
penalitats més greus de la revolució, 
guerra i postguerra, començà la seva 
vida laboral als catorze anys sempre 
en indústries petites, familiars, i així 
va aprendre un ofici. En el món del 

40 treball en visqué de totes. Amb el seu 

esforç aconseguí situar-se en llocs de 
certa responsabilitat, malgrat la seva 
manca d'estudis -els hagué de deixar 
penjats per les dificultats econòmi
ques pròpies de l' època-, i així va 
poder dur una mica més de benestar a 
la seva família, esposa i fills. D'aques
ta manera arribà cap al final dels sei
xanta, dirigint una indústria petita 
però en expansió i bones perspectives. 
Era quan ja es començaven a conèixer 
les accions dels sindicats clandestins. 

L'empresa era propietat d'un pare 
i un fill. Aquest, en els inicis de la 
seva coHaboració, li proposà de se
guir una estratègia: entre tots dos, 
quan els treballadors vinguessin amb 
reclamacions, torej ar-se 'ls, passar
se'ls de l'un a l'altre ... Amb les seves 
conviccions cristianes, no ho tingué 
gens fàcil i ho trampejà com va poder. 

El pare l'acusava de ser de CCOO. 
El personal li recriminava que només 
servia els interessos de l'empresa. 

Fent molts equilibris, procurav~ 
ser el més just possible, defensant la 
raó i la veritat fins allà on podia. Mai 
no va tenir la certesa d'haver-ho fet tot 
bé, però ho intentà. Finalment, la seva 
posició davant l'empresa es féu tan 
insostenible que l'hagué d'abandonar, 
deixant enrere set anys d'esforços i 
tots els seus coneixements invertits 
allà per tirar-la endavant. 

Posteriorment, apropant-se ja la fi 
del dictador i la transició cap a la de
mocràcia, va haver de patir l'eferves
cència sindical que durà tots aquells 
anys, pràcticament fins a les eleccions 
del 83 en les quals el PSOE assolí la 



majoria absoluta. Va presenciar aque
lles actuacions dirigides clarament a 
aconseguir el tancament d'empreses. 
Es sabotejava la maquinària i s'atemo
ria els treballadors més responsables. 
Els sindicats actuaven com a corretja 
de transmissió dels partits aleshores 
en l'oposició. Com més atur, més des
contentament, i més força, més carn 
de canó ... Tot valia per assolir el po
der. Se seguia aquella màxima que el 
fi justifica els mitjans. I també: divi
deix i venceràs: maquiavelisme pur. 

Aquest conegut meu, ara ja jubilat, 
no podia acceptar aquell malbarata
ment de riquesa, com tampoc havia 
acceptat aquells plantejaments d'ex
plotació de l'obrer, que ell mateix 
havia patit en la seva adolescència, 
joventut i plenitud laboral. La seva 
consciència cristiana no li ho permetia. 

Aquest possiblement fou un cas 
aïllat. Segur que n'hi ha molts més de 
desconeguts i potser més exemplars. 

Segona pregunta: Com hem d'ac
tuar els cristians davant els afers 
de la política? 

Pensem que no hi ha una sola ma
nera de col, laborar-hi. També és fer 
política quan un es compromet des 
del seu lloc de treball, encara que no 
estigui afiliat necessàriament a cap 
sindicat. Es fa política complint amb 
el dret i el deure d'anar a votar, des
prés d'analitzar seriosament les diver
ses opcions, segons les conviccions 
cristianes. Es fa política, naturalment, 
militant, i encara més, actuant dins 
d'un partit o sindicat. Són diverses 

possibilitats, i tothom no té la mateixa 
vocació ni les mateixes possibilitats o 
capacitats. 

Recordem els documents del Vati
cà 11: 

Al capítol IV de la Constitució 
Lumen Gentium, en el n. 36 referent 
als laics, podem espigolar el següent: 
«El caràcter propi i peculiar dels 
laics és la secularitat. Són els laics 
amb vocació de laics els que han de 
cercar el Regne de Déu per la via de 
la temporalitat ordenada com Déu 
mana. Déu els crida a santificar el 
món des de dintre del món, com un lle
vat, complidors de la seva missió, 
guiats per l'esperit de l'Evangeli. ( ... ) 
És cosa ben pròpia d'ells aclarir i or
ganitzar els afers temporals tots, que 
tant de prop els afecten, de manera 
que es descabdellin sempre sota crite
ris de Crist i tot progressi i sigui a glò
ria del Creador i Redemptor». 

Per ajudar-nos a aclarir conceptes, 
caldria rellegir tot el capítol 4 de la 
Constitució Gaudium et Spes. Hi 
trobaríem aquest passatge, final del 
número 73, que trobo molt signi
ficatiu: «Res no és més important per 
instaurar una vida política verament 
humana que fonamentar el sentit inte
rior de la justícia, de la bondat, del 
servei al bé comú, i reafirmar les idees 
fonamentals sobre la veritable natu

. ralesa de la comunitat política, i sobre 
·la finalitat, el bon ús i els límits de 
l'autoritat pública». 

En les resolucions i missatge del 
Concili Provincial Tarraconense, en 
l'apartat D del capítol 11, Compromís 41 
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sociopolític dels cristians, destaca: 
«( ... ) el deure dels cristians de com
prometre:S- en el servei de la societat, 
en les seves diverses manifestacions: 
professionals, culturals, sindicals i 
polítiques. Insta les comunitats cris
tianes a respectar el pluralisme polític 
i acompanyar amb atenció i respecte 
aquells cristians, laics i laiques, que 
treballen compromesos en la vida po
lítica ( .. .). Recomana al Centre d'Es
tudis Pastorals, en connexió amb el 
Secretariat Social, la creació de cur
sos i seminaris, descentralitzats en els 
diversos bisbats i zones, sobre el sen
tit i sobre la importància de la parti
cipació dels cristians en els com
promisos cívics i polítics ( ... )>>. (En 
compliment d'aquesta recomanació, 
s 'han posat en marxa a Barcelona els 
Equips de Pastoral de la Política i la 
Comunicació.) 

Aleshores, cal aprofundir molt en 
el que ens demana l'Església, en les 
constitucions del Concili Vaticà II i en 
les resolucions del nostre Concili Pro
vincial Tarraconense. De cap manera 
ens podem desentendre de la qüestió 
política en els diferents àmbits on tin
guem ocasió de col'laborar; ja hem 
vist que no tot es redueix a la política 
de partit o sindical, i cadascú hi pot 
contribuir segons les seves aptituds i 
possibilitats. Pensem que algun dia 
haurem de donar compte de com hem 
fet treballar els talents rebuts. Cal que 
exercim el nostre dret i deure de votar, 
però mirant molt bé a qui confiem el 
nostre vot. Cal analitzar bé, des de les 
nostres conviccions basades en les 
ensenyances evangèliques, quin pro-

grama és més acceptable, ja que pos
siblement no n'hi haurà cap que ens 
encaixi plenament amb les nostres 
exigències. Cal que deixem sentir la 
nostra veu si pertanyem a un partit 
polític, o a un sindicat, mirant de fer el 
possible per tal de reconduir la seva 
política d'acord amb els criteris cris
tians. Això, en segons quins partits 
que tenen uns plantejaments clara
ment inacceptables des de la nostra 
visió cristiana de la justícia i la socie
tat, serà un repte molt difícil de resol
dre. No ens hem de negar sistemàtica
ment, però, a col'laborar amb sectors 
que en general segueixen criteris opo
sats a les nostres conviccions, però ho 
farem només en aquells temes pun
tuals en què podem coincidir. 

Molt en compte, però, a coHabo
rar en accions reivindicatives per a la 
solució d'algun problema que, tot i 
essent una causa molt justa, porti a 
perjudicar uns tercers. Aquesta és una 
estratègia que s'està utilitzant contí
nuament, amb la qual nosaltres, els 
cristians, no ens hauríem de solidarit
zar mai; hem de tenir molt clar, ~nca
ra que de vegades els interessos de 
partit no ho acceptin, que mai el fi pot 
justificar els mitjans, com tampoc els 
mitjans no poden justificar un fi. 

El camí per discernir cada situació 
no és fàcil, però les dificultats no ens 
poden eximir de la nostra responsabi
litat. Convindria ajudar-nos amb una 
bona formació, social i política, des 
d'una perspectiva eclesial cristiana, i 
estudiar a fons la doctrina social de 
l'Església. 



Experiències des d'una Associació 
de Veïns 
JORDI ROIG i SANS, teòleg laic. President d'una Associació de Veïns. Cervelló 
(Barcelona). 

Això que intentaré d'explicar com 
a testimoniatge tindria poc sentit, em 
sembla, si no fos que ho faig des de la 
meva opció cristiana i al mateix temps 
humanista. 

Podria explicar la meva experièn
cia dins d'un partit polític -ho he vis
cut-, amb les seves tensions, amb les 
seves ambicions, on l'amistat i la sin
ceritat -exigides perquè les relacions 
interhumanes siguin honestes- es di
fuminen massa vegades a causa de 
l'inevitable protagonisme que com
porten les ambicions particulars. Però 
ara ho faré explicant l'experiència que 
es viu o es pot viure en una associació 
de veïns, on tota acció és més directa 
-i m'atreveixo a dir proporcionalment 
més útil- que des d'un partit polític. 

Els problemes que intenta resoldre 
una associació de veïns són gairebé 
sempre de caire econòmic i, en essèn
cia, la defensa del més feble, que de 
vegades ni té ganes de ser defensat de 
la depredació dels impostos indiscri
minats, que no tenen en compte si una 
persona està a la misèria o a l'atur; 
Naturalment que aquesta defensa be
neficia aquell que sí que pot pagar. 

Per exemple: una pujada de les 
contribucions sovint posa en evidèn-

cia una voracitat exagerada, ja que al
gunes vegades les quantitats oscil-len 
dins d'uns graus que les administra
cions poden decidir. Si es decideixen 
per un màxim, cal batallar perquè es 
decideixin per una mitjana o un mínim 
-això també ajuda al fet que la infla
ció no pugi. Massa vegades una pu
jada d'impostos intenta amagar una 
pèssima administració. Cal que ens 
defensem dels abusos dels qui manen, 
tant a nivell d'Estat com dels ajunta
ments i les autonomies, fent-los veure 
la diferència que hi ha entre governar 
i manar. 

Quan no hi ha ningú que protesti 
de forma organitzada davant la injus
tícia, o tothom se'n desentén, indife
rents als problellJes humans, és com si 
se signés un xec en blanc, i això porta 
a unes conseqüències dolentes i res
sentiments que adulteren l'equilibri de 
la convivència, situació que moltes 
vegades s'experimenta de manera im
mediata, no únicament a la llarga. 

Les associacions amb aquesta fina
litat tenen cada vegada més importàn
cia en el món consumista en què vi
vim, en el qual es constata un divorci 
real entre ètica i política, juntament 
amb la inhibició i la indiferència da
vant dels fets més delictius. La indife- 43 



rència es converteix en un càncer, que 
ens fa insensibles a tantes formes bar
roeres de governar. I no és fàcil ba
tallar des de la minoria. I tenim que 
la majoria no és massa addicta a llui
tar per prevenir el mal. No m'atre
veixo a esperar que tots els milions 
de persones interessades pel futbol 
s'hi apuntin. Realment seria un èxit 
per sorpresa. 

En una associació que té la voca
ció de lluitar contra l'opressió dels 
poderosos, hom s'adona, per desgrà
cia, que els governats es converteixen 
sovint en manats. Que llurs drets des
apareixen mentre roman el deure de 
pagar i callar; en fi, que els qui hau
rien de ser servidors -amb dignitat i 
per això cobren- es converteixen en 
amos prepotents, davant els quals hi 
ha gent que s'agenolla per obtenir una 
bona moma (ara que és moda no age
nollar-se a l'església). 

Exemples viscuts del que pot fer 
una Associació de Veïns 

Pot fer parar -amb la deguda de
núncia- obres iHegals autoritzades 
per certs ajuntaments. Conscienciar el 
ciutadà que s'interessi per les manio
bres financeres que pretenen tapar els 
forats d'una mala administració, per 
exemple; quan aquesta es ven els drets 
del servei de l'aigua o el patrimoni del 
p9ble en forma de parceHes. Interes
sar-se demanant comptes d'on van a 
parar els diners, etc. 

Per acabar explicaré dos fracassos 
que creiem que són compartits per tota 

44 la societat: 

Primer fracàs: 

Vam batallar perquè una variant no 
passés tocant tres col'legis --dos d'una 
població i un institut d'una altra- con
tra els ajuntaments respectius, dema
nant l'ajut de la Comunitat Europea i 
de la Generalitat de Catalunya, i no 
ens ha servit. També ens vam queixar 
al Govern de l'Estat, amb el mateix 
resultat. No s'acceptà l'alternativa 
que oferíem nosaltres, la minoria, i 
la variant es construirà per on fa més 
mal... 

Un altre fracàs: 

Junt amb el grup de l'oposició de 
l'Ajuntament, vam comunicar al Pre
sident de la Generalitat actual que l'al
calde d'un poble del Baix Llobregat, i 
del seu mateix partit, cobra de sou uns 
sis milions de pessetes l'any, en un 
municipi d'uns set mil habitants, po
sant com a contrast que l'alcalde 
d'un poble de la mateixa comarca, 
amb un municipi d'uns vint-i-dos 
mil habitants, cobra aproximada
ment la meitat. Fa prop de dos anys 
i no ens ha contestat. Però contestà 
l'actual President del Parlament de 
Catalunya, al cap de set dies, dient 
que passava nota als grups parla
mentaris ... Tenim la documentació 
del que afirmem. 

Tot això produeix sofriment. Tre
ballar per la justícia des d'una posició 
humanament feble no és còmode, però 
comporta una satisfacció que no té 
preu. Estic convençut que Déu hi farà 
més que nosaltres! Que Ell ens doni 
força perquè no haguem de llençar la 
tovallola, ja que per nosaltres això és 
l'autèntic triomf. 



«El compromís sindical moltes 
vegades és ingrat» 

FRANCESC XAVI ER BECERRA CASTEllS, sindicalista i militant de la GOAC. Barcelona. 

Em dic Xavier, estic casat, sóc 
empleat d'una entitat d'assegurances, 
sóc sindicalista i militant de la GOAC. 

Us he de confessar que el ritme de 
vida que porto no ajuda a trobar temps 
per pensar i escriure. I més quan es 
tracta d'expressar una experiència 
d'una realitat vital, molt enganxada a 
mi, que cal separar primer per després 
reflexionar-hi i fer-ne una exposició 
breu que transmeti quelcom d'interès, 
malgrat que no es conegui de prop el 
món sindical. . 

Senzillament i com he pogut he 
intentat superar aquestes dificultats. 
Espero que me n'hagi sortit mínima
ment, però això ja ho heu de dir vo
saltres. 

Com ja us he dit, sóc empleat 
d'una entitat d'assegurances, per tant 
sóc treballador del sector terciari i, 
més concretament, estic ubicat en el 
món empresarial dels serveis finan
cers i administratius, dominat per la 
banca i grans multinacionals. Un sec
tor que, des de fa anys, no para de rees
tructurar-se com a conseqüència de la 
forta competitivitat entre les diferents 
entitats, la incorporació de multina
cionals i de les entitats de crèdit en el 
negoci de les assegurances, la con
centració empresarial a través d'absor-

cions i fusions, la introducció constant 
de noves tecnologies sobretot infor
màtiques, que són les estratègies 
que el capital financer utilitza amb 
força per treure el màxim de benefi
ci en el mercat, ja global, de les as
segurances. 

En aquesta realitat laboral treba
llem unes seixanta mil persones en el 
nostre país. Una realitat en la qual ens 
desenvolupem professionalment i que 
marca les nostres condicions de vida i 
de treball. 

Treballo des dels 17 anys, però va 
ser l'experiència de la JOC la que em 
va fer prendre consciència de la meva 
condició treballadora. Aquesta cons
ciència em va moure a formar part del 
comitè d'empresa, més tard a sindi
car-me i, finalment, a comprometre'm 
en tasques de responsabilitat sindical 
a nivell de sector. Així doncs, he pas
sat del compromís sindical a nivell 
d'empresa a assumir, des de fa vuit 
anys, responsabilitats en l'estructura 
del sindicat, sempre en l'àmbit deIes 
assegurances. 

Repassant en la meva agenda el 
treball sindical en el qual he estat 
involucrat en els darrers mesos, 
constato que hi ha aquests eixos 
d'actuació: 45 
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- Evitar que els empresaris, a ni
vell d'empresa, empitjorin les condi
cions de treball que regula el conveni 
sectorial. 

- Intervenir sindicalment per man
tenir el nivell d'ocupació i evitar la 
dualitat de condicions laborals, en 
processos de fusions i absorcions em
presarials i d'empreses en crisi. 

:- Organitzar i consolidar el sindi
cat a nivell d'empresa. Un sindicat 
fort i arrelat en l.'àmbit de l'empresa és 
la millor garantia per als interessos 
dels treballadors i treballadores da
vant del poder empresarial. 

- Defensar quadres sindicals d'em
presa perseguits per la seva activitat 
sindical i donar-los cobertura. 

- Fomentar processos d'eleccions 
sindicals, comba tint ingerències pa
tronals i pràctiques de sindicalisme 
corporatiu. 

- Denunciar a Inspecció de Treball 
i a la Magistratura pràctiques empre
sarials i¡'¡egals i lesives per als treba
lladors. 

- Assumir el conflicte amb certs 
treballadors i treballadores, per la de
núncia de les hores extraordinàries. 

- Denunciar les polítiques de re
cursos humans de la patronal i plante
jar alternatives per incrementar el 
nivell d'ocupació i fomentar la con
tractació no precària. 

I és que el gran objectiu del sindi
calismede classe confederal, en aquests 

moments, és la defensa d'una ocupa
ció estable i digna per al conjunt de 
treballadors i treballadores del nostre 
país. I, conscients que no hi ha treball 
per a tothom en el model d'organitza
ció actual de l'economia, defensem 
propostes concretes i possibles que 
permetin incrementar el nivell d'ocu
pació, combatre la precarietat i no dei
xar desprotegits els ciutadans que 
queden fora del sistema productiu 
(aturats, jubilats i pensionistes, joves, 
immigrants, etc.). Un objectiu que es 
situa en el centre de totes les reivindi
cacions i lluites, i trenca amb l' etique
ta que alguns han penjat al moviment 
sindical, en el sentit que només es pre
ocupa d'allò que afecta els treballa
dors i treballadores que tenen feina 
fixa i unes bones condicions laborals. 

Avançar en aquests grans objectius 
amb eficàcia demana unes organitza
cions sindicals fortes i arrelades en la 
societat i en les empreses, sobretot en 
les més petites. Malgrat les dificultats 
motivades per la por, la passivitat i 
l'individualisme, hi ha un esforç cons
tant per fer arribar el sindicat als treba
lladors i treballadores, organitzar-los 
sindical ment i fomentar llur partici
pació. 

Un treball sindical que cal fer amb 
l'oposició dels empresaris que, cons
cients de la força d'un sindicat orga
nitzat dins l'empresa, no estan dispo
sats a acceptar pacíficament aquesta 
possibilitat i s'oposen al fet que la 
democràcia arribi a l'àmbit de les 
relacions laborals. 

Com veieu, les coordenades del 
meu compromís sindical passen per 



assumir una realitat complexa i con
tradictòria, marcada pel conflicte i la 
lluita, que implica coratge i generosi
tat i comporta acceptar responsabili
tats i compromisos socials. 

Què em fa contiuar? Quines moti
vacions de fons hi trobo? 

Certament que el compromís sin
dical moltes vegades és ingrat. Les 
tensions creen angoixa, les responsa
bilitats pesen molt, els conflictes són 
poc gratificants i, molts cops, amargs. 
La realitat és dura i transformar-la no 
sempre és possible; els esforços inver
tits no sempre s'adiuen amb els resul
tats obtinguts. Hi ha el perill de cre
mar-se i un cert cost personal. 

Però també hi ha el goig de viure 
conscient i despert, de ser protagonis
ta de la pròpia vida, de la coherència 
personal, d'estar al dia i en el món, de 
tenir una anàlisi de la realitat i visió 
política, de rebre formació i adquirir 
coneixements, de participar en de
cisions que afectaran a molta gent, 
de dirigir i coordinar equips de perso
nes, d'estar en acció i transformar la 
realitat. 

Però les meves motivacions de 
fons no són el càlcul fred d'uns pros i 
contres, ni tampoc l'èxit o el fracàs 
d'una acció concreta. El meu compro-

mís sindical, en el fons, és expressió 
d'una militància més profunda, que 
implica posar en joc la pròpia vida al 
servei de la construcció d'un món di
ferent, més just i més humà, cercant 
en l'Evangeli el punt de partida i d'ar
ribada. 

Un estil de vida militant que en
fonsa les seves arrels en la Revisió de 
Vida. Aquesta metodologia, pròpia 
dels Moviments d'Acció Catòlica es
pecialitzada, que ajuda a lligar l'Evan
geli amb la vida i la vida amb l'E
vangeli. Una mirada a la realitat que 
ajuda a no caure en l'activisme, recu
perant la raó última de l'acció, veure 
els esdeveniments d'una manera glo
bal i no de forma unidireccional, recu
perant el rostre i la centralitat de la 
persona, superant el perill de la instru
mentalització. 

Una militància que demana assu
mir el risc d'equivocar-se perquè s'en
carna en plantejaments ideològics, 
organitzacions humanes, projectes 
polítics i estratègics concrets i particu
lars. Una militància que demana dis
cernir i estar obert i receptiu al Déu 
que parla des de la realitat de la vida, 
per estar lliure i disponible a noves 
crides. Cal treballar aquest tipus d'es
piritualitat adulta i crítica i demanar
se, de tant en tant, quin és el lloc ara 
i aquí, perquè no hi ha receptes, ni 
certeses. 
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Ser pacifista en un ambient 
d'esquerres 

TICA FONT i GREGORI. laica. Membre de Justícia i Pau de Barcelona. 

Explicar a unes persones que no 
conec les meves motivacions pel com
promís en els moviments socials no és 
fàcil; no voldria explicar la meva in
fantesa i joventut, però hi ha algun 
element que pot ajudar a comprendre 
el meu recorregut. 

L'entorn familiar en què vaig néi
xer i créixer no era creient practicant, 
malgrat que vaig ser batejada, vaig 
passar la catequesi i vaig prendre la 
comunió. A penes tinc records religio
sos o eclesials fins entrada l' adoles
cència. En aquesta època vaig entrar 
en el Júnior (moviment d'Acció catò
lica infantil similar al MIJAC) com a 
educadora. Dintre d'aquest moviment 
vaig realitzar un procés formatiu en la 
fe, durant el qual vaig anar descobrint 
que la fe no anava separada de la meva 
vida diària, que la vida i la fe no eren 
dos elements diferents sinó un de sol, 
que eren dos aspectes de la meva per
sona. Pocs anys després vaig comen
çar la iniciació i em vaig incorporar a 
la GOAC (Germandat Obrera d'Acció 
Catòlica) el 1975. En tots dos movi
ments vaig anar formant-me i apre
nent a fer lectures creients de la reali
tat i a buscar a través del compromís 
la realització del Regne en el món 
que m'envolta. 

Malgrat estar en dos moviments 
d'Acció catòlica, encara em quedaven 

energies per fer més coses, i poc a 
poc, però amb certa rapidesa, vaig 
anar resolent quina era la tasca mili
tant que volia portar a terme. En 
aquesta època, les més valorades des 
de l'esquerra eren les dutes a terme 
pels partits polítics, els sindicats o les 
associacions de veïns. El treball sindi
cal va ser descartat per motius obvis: 
estava estudiant i no era massa cohe
rent la tasca sindical. El treball des 
d'un partit polític també va ser descar
tat amb suficient rapidesa, però no per 
motius obvis, sinó per principis: 
aquests primers anys d'experiència en 
els moviments d'Acció catòlica van 
marcar o definir el tipus d'organitza
ció en el qual volia treballar; els meus 
motius per descartar el treball en un 
partit polític estaven centrats en la 
seva forma d'organització. Per aques
ta raó vaig començar a incorporar-me 
en el que s'anomenen nous moviments 
socials alternatius (ecologisme, femi
nisme i pacifisme), els quals no prete
nen aconseguir el poder polític, no 
pretenen gestionar les diferents ad
ministracions públiques, no prete
nen canviar la societat des dels esta
ments de poder, sinó que pretenen 
transformar la vida social més directa, 
propera i quotidiana. Els moviments 
socials pretenen donar el poder a la 
societat civil, als grups de persones, 
en contra de concentrar-lo en l'aparell 
de l'Estat. En els moviments socials es 



propugna la descentralització, es rei
vindica i es busca experimentar la par
ticipació de cada persona en la presa 
de decisions i actuacions; no es dele
ga la responsabilitat de la transforma
ció de la societat a unes avantguardes 
o elits, sinó que aquesta tasca transfor
madora i alliberadora es vol portar a 
terme des del mateix grup i a la vida 
més propera que ens envolta. Valors 
com la descentralització, l' autogo
vern, la democràcia de base, la no
acceptació de la manipulació, la je
rarquia, el control, la dependència, 
la burocratització, el centralisme, etc. 
Aquests elements van ser, des dels pri
mers anys, els que han fet que treballi 
en els moviments socials. 

En els primers anys, del 74 al 84, 
aquesta opció pels moviments socials 
no estava gaire ben valorada dintre de 
la GOAC ni dintre dels ambients d'es
querra. Aquesta estava considerada 
com una militància menor i els co
mentaris que es feien tenien una bona 
dosi de sarcasme: els ecologistes eren 
tractats com aquells que es dediquen a 
les floretes, als ocells o a reivindicar la 
bicicleta; els pacifistes, objectors de 
consciència i no violents eren vistos 
com persones que van amb el lliri a la 
mà per la vida, o que són cristians pas
sius o babaus que propugnen posar la 
segona galta de la cara. Les feministes 
eren més acceptades, perquè en aques
ta època es va estendre per Espanya 
l'alliberament sexual, però quan rei
vindicaven altres coses que no eren la 
llibertat sexual, se les considerava 
unes pesades torracollons. L'ambient 
en general d'esquerres estava imbuït 
de principis marxistes com a forma 
d'analitzar la societat i no encaixaven 

dintre d'aquesta tradició elements o 
òptiques diferents de veure i de com
prendre els mecanismes de la societat. 
En general les esquerres consideraven 
que les lluites d'aquests moviments no 
eren revolucionàries, que no eren llui
tes de classe, i que eren moviments 
interclassistes; en definitiva, hi havia 
un cert menyspreu per aquest tipus de 
militància. No voldria donar a enten
dre que les persones amb les quals he 
treballat dintre dels moviments socials 
concebíem aquests com una antítesi 
dels partits d'esquerra, però sí com a 
contraposats, malgrat que la gent que 
els componíem érem gent procedents 
de l'esquerra en general i que se sent 
d'esquerres, influïts pels nous movi
ments socials europeus; analitzàvem 
la societat i els partits amb uns ele
ments que no posava l'esquerra tradi
cional i volíem crear formes d'organit
zació, d'acció i de treball diferents i 
contraposades als partits polítics. 

En aquest període, aquests movi
ments socials eren minoritaris i amb 
poc pes social. Això canviarà a partir 
del referèndum de l'OTAN (el 1986). 
Representa un moment culminant del 
moviment pacifista: al voltant del no a 
la incorporació d'Espanya a l'OTAN 
s'apleguen el moviment feminista, 
l'ecologista i les esquerres en general 
(no el PSOE-PSC). També és el mo
ment en què més intensament vaig viu
re les tensions i contradiccions entre 
l'esquerra tradicional i els moviments 
socials. 

El moviment pacifista, igual que 
els altres moviments socials, en un 
moment culminant com era el del re
ferèndum, no és un moviment d'un sol 49 
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cos; és la unió de diferents grups i di
ferents accions portades a terme per 
cada grup, però que al mateix temps 
de forma global apareix com un sol 
moviment. La forma en què s'estructu
ra i s'organitza un moviment social es 
caracteritza per la seva descentralització 
i antijerarquia, amb un grau d'institucio
nalització i professionalització nul. Per 
exemple: durant una campanya gran, 
com va ser la de l'OTAN, es crea una 
coordinadora de grups que planifica ac
cions generals, a les quals se sumen les 
accions que planifica cada grup. La im
plicació i participació de cada grup en 
accions col'lectives depèn de cada grup. 
Els portaveus o les persones que do
nen la cara pública d'una campanya 
són escollits en cada campanya, i quan 
acaba, deixen de ser les figures públi
ques del moviment. Com es pot veure, 
aquestes plataformes de campanya re
cullen els interessos temàtics de cada 
grup, però en preserven l'autonomia. 

Aquesta filosofia de funcionament 
i organització és contraposada a la fIlo
sofia que practiquen els partits, i aquest 
és el motiu que en moments clau d'una 
campanya surtin desconfiances per part 
dels moviments socials envers els par
tits. En els moviments socials es critica 
l'actitud dels partits quan intenten 
acaparar l'organització de la campa
nya o apareixen al davant de l'opinió 
pública, amb els seus líders, com a cap
davanters de la campanya, intentant 
treure'n profit electoral. Però per una 
altra banda, en moments de campanya 
forta els partits poden aportar infraes
tructures que els moviments socials no 
tenen, com ara facilitat de contacte 
amb els mitjans de comunicació o per
sones amb disponibilitat de temps. 

Voldria comentar una altra tensió 
que he anat vivint entre el model de 
persona militant d'esquerres i militant 
alternatiu. Per una banda, des de la 
GOAC i l'ambient d'esquerres que 
m'envoltava, es transmetia un model 
de persona que comportava unes acti
tuds i uns valors com la disciplina, la 
unitat, el sentit de jerarquia, l' obe
diència, la fidelitat, el sacrifici, l'entre
ga, etc. Aquestes actituds i valors im
perants en l'esquerra tradicional i en 
els quals vaig ser formada comporta
ven l'acceptació i l'impuls d'un model 
de funcionament tradicional. La meva 
formació acceptava aquests valors, 
però d'altra banda les reflexions, les 
lectures i els estudis d'evangeli em 
portaven a qüestionar i prioritzar al
guns d'aquests valors i a buscar-ne de 
nous en altres formes d'organització i 
en altres models de persona compro
mesa amb la seva realitat. Els movi
ments socials destaquen per altres va
lors, que són contraposats als valors 
de l'esquerra tradicional i els qüestio
nen, com per exemple l'horitzontali
tat; tots els membres d'un grup són 
iguals, no hi ha líders o persones que 
de per vida puguin parlar en nom de 
tots; el col'lectiu és fruit del treball de 
tothom, no s'accepta que les decisions 
es prenguin fora del grup; allò que 
farà el grup es decideix per consens 
i amb la participació de tots. En els 
moviments socials no s'exigeix el sa
crifici dels altres sinó el d'un mateix, 
i, a més, que aquest no sigui masso
quista; la diversitat és un valor essen
cial en els moviments socials. Per 
exemple: el moviment pacifista és la 
unió dels diferents grups d'objectors 
de consciència, d'insubmisos, objec
tors fiscals, grups pel desarmament, 



etc. Cada grup decideix la temàtica i 
la finalitat del seu treball, el nivell 
d'actuacions i els objectius que vol 
assumir, el seu grau de compromís, 
etc. D'aquesta manera el moviment 
per la pau és la unió de cada una de les 
parts que el conforma, no és un movi
ment ni unitari ni uniforme. 

Un altre element que voldria men
cionar, que creava distàncies entre 
l'esquerra tradicional i els nous movi
ments socials, eren els mètodes d' ac
tuació. Els moviments socials es 
caracteritzen per la seva no-conven
cionalitat: s 'hi potencien tipus d' ac
cions com la desobediència civil, que 
pretén qüestionar la legitimitat hege
mònica que sustenta la nostra societat. 
Per exemple: els objectors de cons
ciència qüestionen el dret de l'Estat a 
disposar lliurement de les persones 
durant un període de temps; els insub
misos van més enllà i pregonen la ne
cessitat d'abolir l'exèrcit; els grups 
d'objecció fiscal qüestionen el dret de 
l'Estat a disposar lliurement i sense 
consulta del fet que part dels nostres 
impostos siguin destinats a l'exèrcit i 
s'hi oposen; el moviment okupa, da
vant de la seva necessitat d'espais de 
trobada de joves i de vivenda, es reve
len contra la legalitat establerta i ocu
pen espais abandonats. Totes aquestes 
formes d'acció qüestionen els fona
ments legals en què es basa l'aparell 
de l'Estat i la societat actual, i reflec
teixen la seva actitud crítica envers 
l 'hegemonia imperant proposant la 
construcció d'una cultura alternativa. 
En general, s'apunta cap a la construc
ció d'una societat qualitativament di
ferent, una societat descentralitzada, 
sostenible, en pau entre les persones i 

els pobles, en pau amb la natura, sen
se explotació ni opressió, igualitària i 
solidària entre les persones i els po
bles, sense patriarcats i amb relacions 
humanes joioses. 

Aquestes aspiracions de construc
ció de viure en una societat nova no 
són úniques dels moviments alterna
tius: també formen part de l'esquer
ra tradicional. La diferència entre 
uns i altres està en la forma d'acon
seguir-ho. 

Dit això, voldria posar un altre 
exemple de distanciament entre l' es
querra tradicional i els pacifistes: fins 
entrats els anys noranta recordo que 
un tema amb què ens enfrontàvem era 
la utilització de la violència com a 
mètode de transformació de la socie-
tat. La gent d'esquerres amb la qual 
em relacionava recolzava les guerri-
lles o altres formes d'insurrecció i els 
donava suport, perquè -ho considera-
ven un pas necessari i imprescindible 
en la revolució social. Des del~ paci-
fistes es defensava la idea que els mè-
todes de transformació social han de 
ser coherents amb la societat que vo-
lem construir i que la violència gene-
ra violència. Aquest debat sobre la 
violència actualment no està superat, -
però no és un element de confronta-
ció; les raons d'aquest canvi s'han de 
buscar dintre del nou marc polític Ín

ternacionàl. Des del final de la guerra 
freda els nous conflictes no es poden 
abordar en termes est-oest, la qual 
cosa fa més dificil destriar els bons 
dels dolents i apaga la qüestió sobre la 
utilització de la violència com a forma 
de resolució de conflictes. Un altre 
element que ens mostra que aquest 51 
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debat no està tancat ens el va donar el 
conflicte de l'antiga Iugoslàvia: mol
tes persones demanaven la interven
ció, i per tant la utilització de la for
ça militar internacional, per acabar 
el conflicte. 

Donat aquest moment, seria bo fer 
una petita valoració de com tota 
aquesta experiència militant i de fe ha 

conformat i conforma la meva vida, 
però no hi ha suficient espai ni sé si 
sabria sintetitzar-ho. Solament dir 
que, quan em miro a mi mateixa junt 
amb la gent que m'envolta, solament 
sé dir jo sóc el fruit de l'Acció catò
lica específica, dels moviments so
cials, de l'esquerra i d'una època en 
la qual he viscut i de la qual estic 
contenta. 

Com han viscut els cubans la seva fe 
en els anys del castrisme 

GENís SAMPER, escolapi. Membre del Consell Executiu del CEP. Barcelona. 

Quan el dia de Nadal passat vaig 
anunciar als meus alumnes de l'Hava
na que seria amb ells els dies que el 
Papa fos a Cuba, els vaig posar una 
feina a fer --deure escolar?-: que em 
contestessin per escrit la pregunta de 
Com heu viscut els cubans la vostra fe 
aquests anys? Quedava clar, com 
quan fèiem classe allà, que el mestre 
recolliria els treballs i que se'ls mira
ria. Avui ofereixo a Quaderns de Pas
toral la possibilitat de publicar-ne el 
que m'ha semblat més complet i mi
llor. De qui és, encara no és hora de 
dir-ho. Paraula de mestre. 

1. Per a molts la vivència de la fe 
ha tingut el signe de la fidelitat a Déu 
sense importar el preu que hom ha
gués de pagar i que, en algun cas, s 'ha 
pagat amb una gran dosi de sofriment, 
marginació i incertesa. 

2. Per als qui optaren per quedar
se al país, tenint la possibilitat d'anar
se'n, la vivència de la fe pesà molt en 
la seva elecció. Aquesta fe era espe
rança i confiança en el Déu provident 
i misericordiós. 

3. Per a d'altres la fe fou una raó 
més, potser no sempre la principal, 
per abandonar el país. Cal reconèixer 
que en les ¡: ersones que sortiren del 
país hi hagué un desig d'alliberar-se 
d'estructures que patien com a opres
sives i que limitaven la seva llibertat 
personal. En el camp d'aquestes lli
bertats retallades comptava molt la 
impossibilitat dels pares d'escollir el 
tipus d'educació que preferien per als 
seus fills i les discriminacions que ex
perimentarien en el camí de la seva 
formació acadèmica, particularment 
en l'ensenyament universitari. 



4. Els considerats creients que es 
van quedar a l'illa, però s'allunyaren 
de l'Església, es poden agrupar en: 
aquells que van perdre la fe per mor de 
la ideologia materialista i atea, i aquells 
que, esporuguits per les seves conse
qüències socials, van preferir amagar 
la fe i viure-la a la seva manera en el 
santuari de la seva consciència. En 
aquest grup hi ha els qui amagaren 
allò en què creien per aconseguir pro
mocions laborals, possibilitats d'ocu
par certs càrrecs, viatj ar a l'estranger 
o accedir a algunes carreres univer
sitàries. 

5. Entre la resta d'Israel hi hagué 
sobretot persones d'edat avançada 
que van mantenir obertes les esglé
sies i foren els catequistes dels fills 
d'aquells pocs que no van renunciar a 
formar-los com a cristians. 

6. Es va viure durant molts anys la 
fe en silenci, i només s'expressava en 
la celebració de la missa, a la qual 
anaven pocs joves i nens, sobretot a 
l'interior del país, on tothom es coneix 
i se sap qui va a l'església. Va ser 
aquesta una època d'enorme escasse
tat de sacerdots i agents de pastoral; 
temps en què les famílies no portaven 
a batejar els fillets -cosa molt arrelada 
en la tradició cubana-; s'amagaven les 
imatges del Sagrat Cor que presidia 
quasi totes les llars i desaparegueren 
les creus i les medalles que portaven 
al pit. Fou una època en la qual per 
demanar feina o ingressar a la univer
sitat, etc. hom havia d'emplenar un 
imprès en què la pregunta: «Tens cre
ences religioses?» era inevitable i de
cisiva. Foren anys en què molts mes
tres d'escola primària pressionaven 

els nens perquè no anessin a la cate
quesi, es preparaven activitats recrea
tives infantils (planes de la calle) a la 
porta dels temples mentre es deia mis
sa o es feia la catequesi, i es cridava 
els pares a parlar-ne a l'escola quan 
cometien la barbaritat de permetre que 
els seus anessin a l'església. Temps en 
què un jove que es confessés creient 
era mirat com un alienat, anticientífic, 
irracional, i de vegades es convertia 
en objecte de la burla més o menys 
velada dels seus condeixebles. Temps 
en què celebracions tan familiars com 
Nadal foren suprimides oficialment i 
posar un arbret de Nadal era com una 
provocació; en què es feia coincidir la 
Setmana Santa amb un recés escolar 
amb més activitats festives per als 
nois. 

7. Fou aquesta època la dels grans 
èxodes a les nostres comunitats cris
tianes, que s'anaren empobrint amb 
la sortida del país d'alguns dels seus 
membres més formats i compromesos. 

8. Aquesta va ser l'època de la 
prova en la qualla fe d'alguns va afer
mar-se i la d'altres trontollà: per a al
guns Déu s'havia oblidat d'aquest po
ble, i semblava que no hi havia més 
salvació que marxar a l'estranger. Fou 
en aquest temps que hi hagué coses 
tan horribles com les UMAP (unitats 
militars d'ajuda a la producció), on 
sota el suposat compliment d'un ser
vei militar obligatori s'enrolava a re
ligiosos, homosexuals i lúmpens en 
condicions quasi de camps de treball 
forçat. Entre els qui honoraren amb la 
seva presència aquestes unitats hi ha 
el cardenal Jaime Ortega i molts altres 
que avui són sacerdots i bisbes. 53 



9. La dècada dels vuitanta marcà 
l'inici d'un canvi en la posició oficial 
respecte als cristians, i no dic respec
te als creients, perquè sempre hi hagué 
una tolerància amb les manifestacions 
religioses sincrètiques i animistes. Les 
visites del primer ministre a diferents 
països del continent americà i la troba
da allà amb cristians de diferents con
fessions, junt amb les entrevistes amb 
el llavors dominic brasiler Fra Betto, 
començaren a donar ocasió al fet que 
el tema religió fos descongelat i es 
comencés a fer-hi referència i, d'una 
certa manera, a discutir-lo en els cer
cles íntims dels companys de treball o 
d'estudi. 

També l'Església havia assimilat 
millor els reptes d'obertura plantejats 
al Concili Vaticà 11 i el pontificat de 
Joan Pau 11 marcava pautes, malgrat la 
seva nacionalitat i història personal. 
Així doncs, hi havia noves possibili
tats per començar un diàleg entre l'Es
glésia catòlica i les autoritats civils 
cubanes, diàleg cautelós i complex, 
marcat sempre per la desconfiança 
mútua, condicionat a més pel pes, mi
llor dit el llast, d'una influent comuni
tat cubana a l'exterior, que no entenia 
res del que estava passant o ho inter
pretava com una capitulació en la llui
ta contra l'ateisme institucional. En 
aquest context apareixien tímidament 
noves raons per viure una fe menys in 
pectore, menys vergonyant en certs 
sectors de creients. 

10. El 1986 se celebra l'ENEC 
(Encuentro Nacional Eclesial Cuba
no) impulsat per la jerarquia catòlica 
cubana i recolzat obertament pel Vati-

54 cà. Aquest esdeveniment pretenia po-

sar l'Església altra vegada en estat de 
missió, impulsar-la perquè no fos no
més la comunitat dels qui s'apleguen 
per resar en un temple, sinó que té al
guna cosa a dir a la societat: la Bona 
Nova que és Jesucrist per a tots els 
homes. Semblava que la presència 
d'un enviat personal del Papa i l'in
terès de les autoritats civils anava a 
produir una comprensió que donaria 
als catòlics un espai social per viure la 
fe sense les pors de perdre el lloc de 
treball, la negativa a estudiar a la uni
versitat o la possibilitat d'ocupar res
ponsabilitats de cert nivell en els orga
nismes de l'Estat com havia passat 
fins llavors. Certament que les coses 
no eren com en els anys seixanta i se
tanta, però fou ben poc el que s'acon
seguí. A l'Església com a tal no se li 
obrí cap espai d'accés als mitjans de 
comunicació ni se la reconegué com a 
element important -no diguem ja de
sitjable -en la formació dels millors 
valors dels ciutadans del país. Malgrat 
això, a l'interior de l'Església l'ENEC 
produí molts dels fruits que s'espera
ven, en especial la revitalització de les 
comunitats parroquials i les capelles i 
altres centres de pastoral. Es començà 
a pensar amb una visió de present i de 
futur; va créixer en nombre i nivell de 
compromís la feligresia catòlica; es 
començà a treballar en una pastoral 
diocesana i també nacional. S'iniciava 
una nova etapa en la vivència de la fe: 
eren molts els qui altra vegada estaven 
disposats a ser qualificats com a cre
ients en els seus barris, centres de tre
ball, d'estudi, etc. 

11. Realitats nacionals (període 
especial), conseqüències d'altres rea
litats internacionals (esfondrament del 



camp socialista de l'Europa de l'Est) 
marcarien la vida de fe del poble cubà 
en la dècada dels noranta. Les extre
mes dificultats que comportava el viu
re de cada dia del cubà normal i l' apa
rent fracàs d'un model social que 
apareixia com etern en els països que 
servien de referent i suport, van fer 
que molts cubans obrissin els ulls vers 
el transcendent que hom havia deixat 
de banda, somiant que les noves re
lacions de producció sense propietat 
privada podien substituir-lo amb tan
ta eficàcia que hom ja no necessités 
Déu per a res. Es va donar, des de lla
vors, amb molta més força un retorn a 
l'Església d'antics creients que se 
n 'havien apartat i es començà a cons
tatar l'arribada d'un nombre significa
tiu de joves mancats de tota o quasi 
tota referència religiosa, ansiosos, 
això sí, d'escoltar missatges que no 
fossin el que havien sentit fins llavors 
a l'escola, la premsa, la TV i fins i tot 
a les famílies. Les parròquies van tor
nar a batejar cada diumenge molts 
nens petits; es multiplicà el nombre 
dels catecúmens i de nens i joves a les 
catequesis per als ja batejats; es desen
volupà una pastoral més àmplia i es 
pogué disposar de més sacerdots, reli
giosos i religioses, i laics comprome
sos, encara que sempre en nombre 
molt inferior al requerit per les urgèn
cies pastorals del moment. 

12. En aquest context es van produir 
alguns fets que de. diferents maneres 
-totes profundes i de gran impacte 
social- van marcar la vida del poble 
cubà i dels creients en particular. As
senyalem el trist capítol dels balseros 
i la base naval de Guantanamo; la'car
ta pastoral dels bisbes cubans El amor 

todo lo espera; la despenalització del 
dòlar; l'aparició de fortes desigualtats 
socials en el camp econòmic sobretot; 
l'autorització del treball per compte 
propi; la multiplicació de les corpora
cions, empreses mixtes amb forta in
versió de capital estranger; l'obertura 
al turisme; els problemes de l' escasse
tat d'aliments, medicines, transport, 
roba, calçat...; l'aparició de las boti
gues per adquirir en moneda lliure
ment convertible; les visites dels 
cubans residents a l'estranger; les 
remeses de diner de les famílies que 
viuen principalment als Estats Units. 
Tot això en un context que no ha 
canviat en quatre dècades i que s 'ha 
dramatitzat sobretot en l'econòmic 
aquests darrers anys: el plet Cuba so
cialista-Estats Units. 

13. Davant les greus carències de 
la població en el període especial es 
produeix un retorn a les esglésies, ca
tòlica i protestants evangèliques. Es 
multipliquen les donacions al país 
d'aliments i medicines, principalment 
de part d'institucions eclesiàstiques, 

. sent significatives les dels Pastores 
por la Paz (que sempre han estat for
tament propaganditzades oficialment 
per les simpaties polítiques vers la 
Revolució cubana dels qui organitzen 
aquestes caravanes de les esglésies 
protestants dels Estats Units) i·les de 
Caritas que, sense divulgació oficial, 
però amb eficàcia, ajudava a pal·liar 
situacions constrenyents. Cal remar
car-ho, perquè un factor que en una 
certa mesura ha fet retornar la gent a 
les esglésies ha estat l'esperança de 
resoldre alguns dels molts problemes 
gràcies a les donacions. Pot dir-se, 
això sí, que en aquestes persones més 55 
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d'un cop es van donar veritables con
versions i s'assumí la fe com una 
riquesa més gran que qualsevol bé 
material que es pogués rebre com a 
conseqüència del fet de la seva perti
nença a una església. Algunes esglé
sies protestants, durant mesos, van es
tar donant als seus membres petites 
quantitats d'oli comestible, sabó, 
detergent, llet, conserves de carn que 
rebien de les esglésies nord-america
nes de la mateixa denominació. Mai 
l'Església catòlica féu una cosa sem
blant, encara que en algunes parrò
quies, a través de Caritas, s'hagi donat 
llet en pols a vells desemparats. 

14. Fixem-nos en el fenomen dels 
nous joves de les nostres comunitats. 
En primer lloc destaca que la majoria 
d'ells han arribat a les comunitats cris
tianes al marge del parer de les seves 
famílies, i fins i tot, en la majoria 
dels casos, en contra del desig de les 
famílies. En segon lloc, quasi cap 
d'aquests joves havia posat abans els 
peus en un temple, ni coneixia correc
tament qui és Jesucrist, ni sabien res 
del que és Nadal, Setmana Santa, la 
Mare de Déu, la diferència entre catò
lics i evangèlics, etc., etc. En alguns hi 
havia una lleu referència de fe en les 
creences de les seves àvies que con
servaven els seus resos, els seus sants 
i que, de vegades, mencionaven Déu o 
tractaven de donar resposta als inter
rogants que els seus savis néts els 
plantejaven sobre qüestions de religió 
que difícilment elles podien contestar 
amb la seva limitada instrucció reli
giosa. Tinc el testimoni de joves que 
avui, després de la seva conversió a la 
fe cristiana, agraeixen i estimen aquei
xa fidelitat al Senyor que han mantin-

gut els avis, i que ara saben que es tra
duïa en pregàries perquè Déu beneís 
els néts. 

15. En la vivència de la fe de tres 
generacions de cubans en els quaran
ta darrers anys es donen, molt sovint, 
aquests trets: l'àvia que no va deixar 
mai la seva fe, però que hagué de re
nunciar al fet que el quadre del Sagrat 
Cor o la imatge de la Mare de Déu de 
la Caridad estiguessin a la vista de tot
hom a casa perquè -deien els fills- no 
se 'ls havia de comprometre ja que tre
ballaven o estudiaven en el govern; 
els fills d'aquestes àvies que van abra
çar aviat el marxisme leninisme van 
deixar de banda la mica de religió que 
potser tenien quan es va donar el can
vi social revolucionari -eren molt jo
ves- i fan la seva carrera militant en 
el Partit amb conviccions i ideals que 
van des dels extrems més purs i sin
cers fins als més oportunistes, i, final
ment, els néts de les àvies que al final 
dels vuitanta i en els noranta ja cursen 
estudis universitaris o han acabat uns 
estudis de tècnic mitjà i que s'han ba
tejat i han restat fidels a la fe que van 
descobrir gràcies a un amic, a la cu
riositat d'entrar en un lloc prohibit, el 
temple, o a Déu sap quina circumstàn
cia salvífica que es produí en la seva 
vida. 

16. És interessant constatar com la 
fe de les àvies no deia res als pares 
perquè era passada de moda, aliena
va, però la fe dels néts qüestiona serio
sament als seus pares i els fa dubtar i 
els preocupa. Això genera reaccions 
molt diverses: hostilitat marcada o 
moderada; interès i curiositat; simpa
tia o burla; consideracions que això ja 



passarà, d'embull o d'acceptació que 
això ha canviat la vida dels fills. Per 
tant, per a molts els fills han estat i 
segueixen sent pont i camí d'aproxi
mació a l'Església, tot i que encara no 
sigui una aproximació de fe. 

17. Malgrat que algunes famílies 
discrepen de la ideologia -així ho en
tenen- que es basa en les esglésies 
cristianes, veuen amb tranquiHitat, si 
no de grat, que els seus fills es vincu
lin als joves que hi van, perquè SÓn 
bons nois, no tenen vicis, es compor
ten correctament en públic ... Això fa 
caure prejudicis i esborrar falses imat
ges sobre la fe i la religió en general, 
que de tantes maneres es van difondre 
en un passat recent. 

18. A Cuba s'ha produït un aug
ment significatiu, en aquesta dècada, 
de les vocacions a la vida consagrada 
i al sacerdoci. Sorprèn veure que la 
gran majoria provenen de llars no cris
tianes, que ells mateixos van conèixer 
la fe sent adolescents o ja entrats en la 
joventut i que han rebut poc suport i 
comprensió familiar -a vegades per 
posicions antireligioses, però la majo
ria per un desconeixement de les qües
tions de l'Església- en anunciar que 
anaven a un seminari o casa de forma
ció. És interessant el fet que quan les 
vocacions han perseverat, les famílies 
hostils o indiferents han modificat la 
seva actitud en veure el goig que la 
vida consagrada produeix en éssers 
estimats i s 'han produït aproxima
cions molt esperançadores. 

19. Capítol a part mereix la visita 
del Sant Pare a Cuba. Si a principis 
dels noranta aquesta visita quedà frus-

trada i semblava perduda tota possibi
litat de tenir el Papa entre nosaltres, el 
1996 ja es veia com una realitat possi
ble, i el fet d'anunciar-se per al gener 
de 1998 donava la possibilitat d'un 
intens treball pastoral de preparació 
durant tot l'any 1997. 

20. L'any passat fou, doncs, un 
moment singular en la vida dels catò
lics que sempre romangueren en l'Es
glésia i en la dels que se'n van anar i 
van tomar o arribaven per primer cop. 
Va ser l'any de sortir al carrer a mis
sionar, a visitar casa per casa i portar 
l'Evangeli de Sant Marc, els fulletons 
sobre el Papa i l'Església, el Catecis
me de la Conferència de Bisbes Catò
lics de Cuba i altres materials per ins
truir i nodrir la fe. Fou l'any que la 
imatge peregrina de la Mare de Déu 
de la Caridad visità tots els nostres 
temples i hi va rebre l'acolliment i 
l'homenatge de multituds de creients 
(catòlics formats, catòlics a la seva 
manera, religiosos sincrètics i fins 
persones sense fe, però commogudes 
per la resposta de la gent davant la vi
sita de la Mare). Fou l'any que, des
prés de quaranta anys, es tomen a ce
lebrar misses en llocs públics i es lloa 
Déu i la Verge en parcs i espais oberts 
fora dels temples; es declara festiu el 
dia 25 de desembre i es reconeix que 
aquest dia és Nadal; l'any que la 
premsa, la ràdio i la TV dOlien a co
nèixer sencer un missatge del Papa 
adreçat a tots els cubans. 

Com s'ha viscut tot això des de la 
fe? Seria difícil expressar-ho correcta
ment, però no {lodem deixar de dir que 
ha estat un moment de reflexió i admi
ració per les meravelles que Déu obra 57 
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en favor nostre; ha estat una experièn
cia de creixement espiritual per als qui 
han fet les visites missioneres, espe
cialment per als joves que vivien una 
experiència nova, insospitada i com
movedora; fou un foc a l'ànima d'ale
gria, esperança i confiança en el Se
nyor de la història. 

21. També aquest any ens ha per
mès de veure el cardenal arquebisbe 
de l'Havana parlar -predicar- davant 
les càmeres de televisió cubanes; de 
trobar els nostres joves enganxant 
pòsters del Papa per la ciutat; de tro
bar-se a la principal plaça pública del 
país un altar i un quadre gegantí del Sa
grat Cor amb la inscripció «.I esucristo 
en ti confío». 

22. Ens queden coses encara per 
viure; els propers dies seran històrics 
en la nostra vida de fe i en la vida de 

tots els cubans, sigui quina sigui la 
seva posició religiosa o atea. Amb tot 
el que està passant, demanem dues 
coses al Senyor: 

I. Que ens deixi veure sempre el 
seu rOstre en cada fet i en cada perso
na, perquè puguem estar segurs d'es
tar fent allò que Ell ens demana i no 
allò que més ens plau. 

Il. Que ens alliberi del triomfalis
me, de la falsa eufòria, de la idea que 
ja està tot fet, que ja ha arribat el seu 
Regne a cadascun de nosaltres i als 
nostres germans. Que ens doni de 
fruir aquest do que ens fa d'enviar
nos el seu Missatger, però que no 
permeti que tanta llum ens enlluerni 
i ens impedeixi de veure que entre 
l'entrada de Jerusalem i la resurrec
ció gloriosa hi ha la creu del Diven
dres Sant. 



La pastoral en una parròquia de Milà 
MONS. lUIGI MANGANINI, Vicari episcopal. Milà. 

El Col.legi de Rectors de Barcelona va convidar a 
un encontre de reflexió pastoral Mons. Luigi 
Manganini, vicari episcopal per a l'evangelització 
de l'arxidiòcesi de Milà, una diòcesi de cinc 
milions d'habitants i mil dues-centes parròquies. 
Aquesta Vicaria comprèn allí el que fa referència a 
la litúrgia, la catequesi, l'ecumenisme, la família i 
el turisme. 

D'una diòcesi gran a una altra: de Milà a 
Barcelona. La situació pastoral és semblant i 
també les consignes que va donar el 
conferenciant. Publiquem de bon grat aquesta 
reflexió, que pot resultar útil a altres pastors de 
grans ciutats, i també als d'ambient rural, amb les 
adaptacions oportunes. 

El títol de la conferència és La 
pastoral en una parròquia de Milà, 
pastoral molt similar en diversos as
pectes a la vostra de Barcelona. Però, 
ja que el fenomen de la secularització 
està quasi eliminant l'antiga diferèn
cia entre parròquies urbanes i rurals, i 
sobretot perquè el fet que el nostre 
darrer Sínode ha fet un planejament 
unitari a tota la diòcesi, em referiré al 
tema de la pastoral parroquial en tota 
la diòcesi, que troba una aplicació par-

ticular en les parròquies de l'àrea me
tropolitana. 

La situació de la parròquia mila
nesa als anys setanta 

Després del Concili va tenir lloc 
un Sínode diocesà que, atesa la nove
tat del plantejament general en com
paració amb els precedents i tenint en 
compte que va rebre les idees conci- 59 



liars sense la mediació d'una experi
mentació necessària, no va estimular 
la renovació pastoral. Si aquesta re
novació es va donar, com a mínim 
inicialment, fou per altres motius: les 
cartes programàtiques anuals que el 
cardenal Colombo començà a publi
car els darrers anys del seu episcopat 
i que el cardenal Martini continuà sen
se interrupció; les iniciatives perso
nals de rectors especialment atents; 
experiments, més o menys encertats, 
en un context de crisi. 

Eren els anys setanta: 

- La parròquia perdia el seu paper 
tradicional de punt de referència abso
lut dels catòlics, en benefici dels mo
viments, en un context de fortes polè
miques. 

- Els organismes previstos pel 
Concili, com ara el Consell Pastoral, 
allí on s'establiren tenien una vida 
difícil i, per tant, no incidien en la 
pastoral. 

- Les megaparròquies dels afores 
de la ciutat semblaven resistir la crisi 
gràcies al fet que la seva estructura 
pastoral responia encara a la demanda 
religiosa d'una determinada capa de 
la població, pertanyent a les classes 
mitjanes. 

- Quant a les parròquies de perifè
ria, algunes es renovaven sobre bases 
noves, però amb una baixa participació 
del poble; la pastoral tradicional apa
rentment semblava més gratificadora. 

- Malgrat el Sínode i les primeres 
60 cartes del cardenal Colombo, no hi 

havia una metodologia comuna i, al
menys als anys setanta, els rectors que 
intentaven una pastoral sobre les tres 
prioritats (Paraula, Litúrgia, Caritat) 
eren considerats innovadors i enviats 
sobretot a la perifèria. 

El dificultós inici d'una metodolo
gia pastoral 

Aquest inici el marca certament la 
publicació de les cartes del nou arque
bisbe i en particular de les cinc prime
res: La dimensió contemplativa de la 
vida (1980-1981), Al principi, la Pa
raula (1981-1982), Atrauré tothom a 
mi (la litúrgia) (1982-1983), Partida 
d'Emaús (missió) (1983-1984) i Fer
se pròxims (caritat) (1984-1985). 

Més enllà dels continguts de les 
cartes, l'important era el principi que 
s'anava afirmant: que la vida pastoral 
es programava com a mínim d'un any 
a l'altre i a partir d'indicacions dioce
sanes autoritzades. En les reunions 
vicarials dels preveres era habitual la
mentar-se de les exigències que dema
naven les cartes programàtiques, con
siderades un impediment a la vida 
parroquial autònoma, encara domina
da per iniciatives deslligades entre si i 
en bona part ocasionals. 

Però les coses van canviar progres
sivament, i és per això que, sobretot 
en acabar el primer quinquenni de 
l'episcopat de Martini, en la majoria 
de les parròquies es va constatar no 
solament que cada una de les cartes 
constituïen, una per una, un instru
ment de comunió diocesana per al 
plantejament anual del treball, sinó 



que en el seu conjunt formaven verita
blement un projecte pastoral diocesà, 
és a dir, un conjunt d'objectius priori
taris, de camins privilegiats i de realit
zacions pràctiques que constituïen la 
cuirassa sòlida de la vida ordinària de 
la parròquia. 

El que més urgia a l'arquebisbe 
era, d'una banda, resituar en el primer 
lloc de la vida ordinària de les parrò
quies el trinomi Paraula-Litúrgia-Veri
tat, i de l'altra, convidar la diòcesi a 
reflexionar per tal d'evitar la deso
rientació, en la situació postmoderna 
actual, de l'optimisme ingenu i del 
pessimisme catastròfic. Aquestes dues 
preocupacions de l'arquebisbe troba
ran una sanció definitiva en el Sínode 
que ell va convocar i que va tenir lloc 
el 1989. 

Al cap de deu anys d'haver comen
çat el seu ministeri, aparegué persua
siu a posteriori el que el mateix arque
bisbe va escriure en la seva carta Un 
any de bisbe, el mes de febrer de 1981: 

«M'he preguntat i se m'ha pregun
tat més d'una vegada: com veig l'Es
glésia del demà? Quina imatge d'Es
glésia em posa l'Esperit en el cor? 

'Evidentment no pot ser altra que l'Es
glésia de Jesucrist i dels apòstols, 
l'Església de sant Ambròs, i de sant 
Carles, l'Església del papa Joan Pau 
l/, l'Església dels concilis i els síno
des. Però, com és aquesta Església?, 
se'n poden intentar dibuixar almenys 
algunes de les seves característiques? 

»Una Església plenament sotmesa 
a la Paraula de Déu, alimentada i 
alliberada per aquesta Paraula. Una 

Església que col·loca l'Eucaristia al 
centre de la seva vida, que contempla 
el seu Senyor, que fa tot això en me
mòria d'ell i tracta d'imitar-ne la ca
pacitat de donació. Una Església que 
no té por de fer servir estructures i 
mitjans humans, però que se'n serveix 
i no n'és sotmesa. Una Església que 
vol parlar al món d'avui, a la cultura, 
a les diverses civilitzacions, amb la 
paraula senzilla de l'evangeli ... Una 
Església fundada sobre la tradició i 
oberta a l'Esperit de Déu, dòcil al 
magisteri i atenta als signes dels 
temps. Una Església que viu allò de 
vetera novis perficere et auge re (com
pletar i augmentar l'antic amb el 
nou).» (Cardenal C. M. Martini, «Un 
anno da vescovo» a La parola che ci 
fa Chiesa, Bologna, 1981, p.99-203.) 

Però la diòcesi, seguia el seu pas
tor? Sobretot les esglésies de la ciutat, 
com s'orientaven? El clima, al princi
pi més aviat de sorpresa, havia canviat 
de tal manera que es va poder organit
zar un encontre sobre Fer-se pròxim a 
les ciutats, el mes de novembre de 1986, 
durant el qual, entre altres coses, es 
tornà a la imatge d'una Església i, per 
tant, d'un projecte pastoral. En una 
carta de presentació dels resultats de 
la trobada, l'arquebisbe va escriure: 

«És bo apostar per la base popu
lar de la nostra Església ( ... ) És bo 
apostar pels laics i la seva maduresa 
eclesial ( .. .) És necessari privilegiar 
aquestes opcions i fer sortir les prio
ritats pastorals que configuren el ros
tre de la parròquia com a rostre fami
liar i fratern, com a transparència del 
rostre de Déu ( ... ) Aquest estil fratern 
i servicial de l'Església mai no podrà 61 
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créixer sense una referència constant 
a la centralitat de l'Eucaristia (. . .) 
Una parròquia formada per l'Eucaris
tia no pot ser res més que una parrò
quia missionera.» (Cardenal C. M. 
Martini, «Farsi prossimo nellà città», 
dins deProgrammi pastorali diocesani, 
11, 1985-1990, EDB, Bologna 1990.) 

Però era necessària una prova que 
constituís també el punt de partida del 
projecte pastoral a cada parròquia. A 
la carta pastoral programàtica per a 
l'any 1988-1989, parla àmpliament i 
documentada d'itineraris, programes, 
projectes i demana expressament: 

«Que cada realitat educativa (en 
particular cada parròquia, oratori, 
escola catòlica, grup, etc.) revisi el 
seu propi projecte educatiu o el redac
ti per primera vegada ( ... ) Cap als 
volts de Pasqua enviïn els esbossos 
del projecte -als respectius vicaris 
episcopals ( ... ) Així serà possible, cap 
al final de l'any pastoral, avaluar els 
camins recorreguts i els resultats ob
tinguts.» (Cardenal C. M. Martini, 
«Itinerari educativi», dins de Pro
grammi pastora li diocesani, 11, 1985-
1990, EDB, Bologna 1990.) 

Semblava llegir-se en la petició 
de l'arquebisbe un desafiament in
tel·lectual, sobretot per als que deien 
que calia deixar fer a l'Esperit Sant. 
Educar és, sí, cosa de Déu, cosa del 
cor, però: 

«És també cosa del cap, és a dir, 
requereix mètode, intel·ligència. No 
solament cal educar de qualsevol ma
nera, llançant una idea i oblidant-ho 
després tot ( .. .) Educar exigeix pa-

ciència, mètode, perseverança, i el 
projecte és molt útil per comprovar 
successivament les actuacions i les 
distàncies.» (Itinerari educativi. Incon
tro con i consigli pastora li parrocc
hiali, Catedral, 27 d'octubre de 1988.) 

La petició de l'arquebisbe va tenir 
la necessitat d'actuacions múltiples, 
també perquè, encara que s'estés bas
tant familiaritzat amb el projecte dioce
sà, hi havia una mentalitat a construir 
ex novo quant al projecte parroquial 
(cf L. Maganini, «Appunti di metodo 
per la stesura di un progetto pastorale 
parrochiale», Ambrosius 3, 1989, p. 
309-313). 

El 60,4% de les parròquies van fer 
el seu projecte. De la seva lectura (cf 
Vergottini, «Rilettura dei progetti edu
cativi parrocchiali», Ambrosius 5, 
1990), va semblar que: 

- les parròquies que s 'havien sen
tit més interpe¡'¡ades per l'arquebisbe 
foren les que vivien més dramàtica
ment el desafiament de l'anunci de la 
fe en un context postcristià; 

- els pastors se sentiren provocats. 
a implicar els fidels en aquest treball 
de programació; 

- l'objectiu ideal prefixat requeria 
una estratègia realista d'apropament 
per etapes; 

- l'acte de redactar un projecte 
exerceix una funció crítica envers la 
praxi pastoral ordinària; 

- s'obre camí progressivament 
l'anomenada memòria diocesana, és a 



dir, el fet que el projecte parroquial 
s'ha d'inspirar en l'espiritualitat i en 
el projecte de l'Església a la qual es 
pertany, i 

-l'inexperiència feu que es diva
gués o bé vers un projecte fet de bones 
intencions però sense la preocupació 
de concretar els recursos i els mitjans 
per dur-lo a terme, o bé vers una simple 
narració del que ja existeix, sense un 
mínim d'esperit crític i organitzatiu. 

El nou Sínode com a consolidació 
i institucionalització del binomi 
projecte-programa 

Primera indicació prioritària: 
La parròquia com a «figura d'Es
glésia que fa possible la missió de 
l'Església en un territori determinat» 

En passar als anys vuitanta es do
nava en la diòcesi una estranya situació. 
Algunes parròquies havien aconseguit 
conservar el pas quant a aquest procés, 
mentre que altres treballaven en una 
autarquia parcial o total, per no citar el 
cas de parròquies -poques, és cert
que encara no s'havien posat en regla 
amb el Sínode precedent. Calia estu
diar en quin punt es trobava la situació. 

Aquest estudi es va fer convocant 
un Sínode i entenent-lo com una re
presa radical del pla pastoral de la diò
cesi. Així el va presentar el mateix ar
quebisbe: 

«És un moment d'autoconsciència 
de la diòcesi: què hem tret dels ante
riors programes pastorals? Com apa
reix el rostre de la nostra Església a 

partir d'aquells programes que, d'al
guna manera, l'han marcada i li han 
donat una manera característica de 
reaccionar a les provocacions de la fe 
en vigílies del 2000? Es tracta, per 
tant, d'una reflexió sobre el conjunt 
de l'actuació de l'Església local, amb 
les seves característiques i els seus 
dinamismes» (cardenal C. M. Martini, 
Assemblea dei decani, 5.2.1993). 

El Papa mateix, en una peregrina
ció que va fer abans del Sínode, va dir: 
«Esteu preparant el Sínode en un in
tent d'elaborar un pla pastoral posat 
al dia amb les situacions noves que la 
vostra Església està vivint». 

L'esdeveniment sinodal va ser cer
tament un moment important, que en
cara està incidint en la pastoral de les 
nostres parròquies. 

L'òptica d'aquesta conferència tan 
sols em permet un breu apunt que de
dicaré sobretot al que va dir el Sínode 
a propòsit de la pastoral parroquial. 
No ens limitem a una simple afirma
ció del valor de la parròquia, sinó que 
intentem trobar la seva identitat di
nàmica en el concepte de «figura de 
l'Església ( .. .) que fa visible la missió 
de l'Església en un determinat territo
ri ( ... ) en la qual es pot fer accessible 
a tots i a cada condició existencial» 
(Sínode de Milà, núm. 136). Per la qual 
cosa «el fet que la parròquia sigui un 
lloc ordinari de la vida cristiana qua
lifica la seva acció pastoral com a 
ordinària, és a dir, com a cura de la 
comunitat i de cada persona, com a 
atenció a totes les etapes de l' existèn
cia i a les diverses formes de la vida 
cristiana. La parròquia és el lloc on la 63 



fe es pot convertir en accessible a tots 
dins les condicions de la vida de cada 
dia. Els diversos aspectes de l'exis
tència (com ara la professió, el matri
moni, els compromisos personals, so
cials, polítics) troben en la vida de la 
comunitat parroquial el lloc en què 
poden ser interpretats i viscuts a la 
llum de l'evangeli» (ibid. 137). 

No va ser sense grans discussions, 
també davant la redacció final, que es 
va poder situar en el seu lloc, o sigui, 
al principi del capítol sobre la parròquia, 
una de les constatacions més signifi
catives: «La parròquia és una comu
nitat visible de creients. La comunió 
s'ha de traduir en un camí pastoral 
unitari, per tal que el creixement per
sonal i comunitari estigui veritable
ment al servei de l'edificació de l'Es
glésia». Es feia camí i començava a 
prendre cos en la diòcesi el concepte 
de pastoral objectiva que, entre altres 
coses, té la preciosa prerrogativa de 
l'estabilitat, tant en la diòcesi com en 
la parròquia, pel fet de canviar les per
sones, o les seves orientacions espiri
tuals i pastorals, perquè la parròquia 
sigui objectivament el signe de l'aten
ció de l'Església envers cada persona, 
envers totes les persones i envers les 
seves diverses etapes espirituals. 

Segona indicació prioritària: 
Pastoral de conjunt i unitats pastorals 

Si la pastoral de conjunt «permet 
fer una acció pastoral més coordenada 
i unitària en el mateix territori» (ibid. 
núm. 155), «es pot definir unitat pasto
ral com una forma de col·laboració 

64 orgànica entre parròquies veines, pro-

moguda configurada i reconeguda 
institucionalment» (ibid. 156). 

Aquesta prioritat sinodal és en 
aquest moment a l'ull de l'huracà. En
tre defuncions i noves ordenacions, no 
hi ha equilibri. Per la qual cosa el pres
biteri disminueix d'uns 25 preveres 
cada any. Es preveu que l'any 2000 
tindrem 500 preveres menys. És per 
això que en aquest moment els dos 
temes de la pastoral de conjunt i de les 
unitats pastorals s'entrellacen recíproca
ment. Aquest problema mira no sola
ment a les petites parròquies de mun
tanya, sinó també a les de la ciutat, i en 
particular al seu centre històric. El pri
mer factor estretament unit a la consti
tució de les unitats pastorals és l'estalvi 
de preveres, per la qual cosa o bé sec
tors de pastorals (per exemple, el de la 
pastoral juvenil) o bé diverses parrò
quies són confiades a un sol prevere. 

El segon factor estretament relacio
nat amb aquestes unitats pastorals és el 
fet de confiar sectors de la pastoral a la 
corresponsabilitat dels consagrats o els 
laïcs, de vegades a temps ple i pagats. 

Les tipologies d'unitats pastorals 
són diverses i es codifiquen així a la 
Guia de la diòcesi de Milà: 

- col·laboració entre parròquies 
confiades in solido a diversos preveres; 

- col·laboració entre parròquies 
confiades a un sol capellà; 

- col·laboració entre parròquies 
d'una mateixa ciutat (diferent de la de 
Milà) en forma d'unitat ciutadana, i 

- col·laboració entre parròquies 
amb la presència d'un vicari parro
quial encarregat de la pastoral juvenil. 



Tercera indicació sinodal: 
Projecte i Consell Pastoral 

També aquesta indicació sinodal 
es va posar en marxa immediatament 
després del Sínode. L'arquebisbe va 
demanar peremptòriament: 

- Tomar a redactar el projecte pas
toral en totes les parròquies. 

- Fer les eleccions per a la renova
ció dels consells pastorals, en un ma
teix diumenge i a tota la diòcesi. 

Els projectes van ser lliurats al vi
cari per a l'evangelització que, amb 
una comissió i un mètode més científic 
que els que es feien servir abans, va pro
cedir a la seva lectura, i va redactar un 
document sintètic de gran interès pas
toral (cf. «Vicariato per la Evangelizza
zione, Progetti pastorali parrocchiali: 
elementi per una prima valutazione», 
a Diocesi Insieme, 1997, p. 6-14). 
D'aquest document, n'extrec algunes 
valoracions que resulten interessants 
si les comparem amb les relacionades 
amb la primera petició de projectes: 

- «Sembla que es registra un es
forç rellevant en l'adquisició de la 
consciència de projectar i en la serio
sitat de realització d'aquesta dimen
sió de la realitat pastoral». 

- «El sentit subjectiu explícita
ment atribuït als projectes apareix 
molt ric: més del 70% dels textos de
clara descobrir en aquest instrument 
una expressió d'intez.zigència pasto
ral i, per tant, una ajuda preciosa per 
a la vida pastoral; mentre que el 21 % 
hi destaca un interès prevalentment 
institucional i només hi veu un com
pliment burocràtic». 

- Es noten, amb tot, «freqüents 
imprecisions de llenguatge», «escassa 
coordinació entre el projecte pastoral 
parroquial i el projecte educatiu orato
rià», «concentració prevalent de l' anà
lisi sobre les necessitats, i no tant 
sobre els recursos i els mitjans, que ob
tenen una menor consideració», «man
ca d'adequació a les directives pasto
rals diocesanes, que no sempre guien 
l'obra de mediació entre l'ideal pas
toral i la situació real de la mateixa 
comunitat», «recurs a l'Esperit Sant 
com a suplència de les mancances del 
projecte, o bé com a instància crítica 
en relació al projecte, que seria com 
un despuntar les ales de l'Esperit». 
Aquesta actitud revela, a més, una in
suficient consciència de paper dels 
projectes: miren a aspectes humans de 
la mediació eclesial, que de tota ma
nera queda conscientment sota la lliu
re acció de l'Esperit. 

Nexe entre Sínode i projecte anual, 
entre projecte diocesà i projecte 
anual 

En el decurs d'aquests mesos, es
tem experimentant en tota la diòcesi, 
després del Sínode, una nova metodo
logia de treball pel que fa a la pastoral 
parroquial, que sintèticament es pot 
descriure així: 

- L'arquebisbe estableix el tema de 
l'any pastoral següent i consulta el 
Consell Pastoral i Presbiteral. 

- Mentre ell redacta la carta pro
gramàtica, dóna al vicari per a l' evan
gelització i als seus col·laboradors 
l'encàrrec de redactar el Lavorare 65 



insieme, un document que vol ser un 
instrument operatiu que acompanyarà 
la carta pastoral; es preparen a més els 
subsidis necessaris i s 'hi treballa. 

- Tot és publicat a l'estiu, en temps 
útil perquè els consells pastorals prepa
rin, basant-se en la memòria diocesa
na, el programa del nou any pastoral. 

- Les dates de reunions diocesanes 
es comuniquen a temps en un calenda
ri diocesà, de manera que sigui possi
ble fixar també el calendari pastoral 
parroquial. 

Ja hem plantejat així dos anys pas
torals i estem iniciant el tercer, que 
serà el 98-99. 

La parròquia en l'àmbit de la ciutat 
de Milà 

Heus ací, en síntesi, la condició pas
toral de la parròquia ambrosiana en el 
seu passat recent i en el seu difícil però 
prometedor present. Les parròquies ciu
tadanes són dins d'aquesta presentació. 
Però hi ha algunes característiques, pro
blemes i iniciatives que s 'hi refereixen 
específicament. Resumiré ràpidament 
algunes indicacions operatives donades 
pel vicari episcopal per a la ciutat (e! E. 
Descalzi, La pastorale in una eittà in 
logiea eateeumenale, Ancona, 1977): 

- El lloc primari de la catequesi 
dels adults és la parròquia, sense pos
sibilitat de gestió per part de tercers. 

- Necessitat d'una relació antropo
lògicament qualificada amb les perso
nes que entren en contacte amb la parrò
quia (contra el perill de burocratitzar 
també les noves propostes pastorals) i, 
per tant, tenir cura de les relacions 
personals. 

- Necessitat d'acceptar sense dubtes 
el fet de situar-se en el context cultural i 
institucional d'avui, marcat clarament 
per la secularització i, per tant, "saber 
escoltar, en el respecte de tota recerca 
de fe", "vèncer la temptació de fer ser
vir de seguida una petició de fe amb la 
petició immediata de participació en 
l'edificació de la comunitat cristiana". 

- Qualificar més les assemblees 
dominicals, també per mitjà de la dismi
nució del nombre d'aquestes misses 
dominicals i la progressiva clausura 
dominical d'esglésies no parroquials. 

Conclusió 

Com és possible intuir d'aquestes 
poques observacions, la parròquia ciu
tadana no té una pastoral pròpia, sinó 
que fa seva la pastoral de tota la diò
cesi. Com que el procés de secularit
zació a les ciutats és més ràpid i els 

- La introducció a la fe i, per tant, pa¡'¡iatius pastorals són menys prac-
l'educació en ella es defineixen com la ticables que en altres llocs, a la ciu
tasca primària d'una comunitat cristi a- tat la urgència de renovació és molt 
na i, per tant, d'una pastoral d'ànimes.. més gran. 

- La necessària correlació entre l'e
ducació a la fe dels adults i l'educació 
a la fe dels nens i, per tant, de les se-

66 ves catequesis respectives. 

Quant al mètode, ens atrevim a 
creure que hem encertat el camí just. 
Quant als fruits, potser és massa aviat 
per a la collita. 



Sota la capçalera de Vivències volem reproduir 
quatre parlaments d'interès pel seu contingut i 
pel context en que foren pronunciats. 

El passat 7 d'abril, dimarts sant, a la Missa 
Crismal de la Catedral de Barcelona, 
concelebraren, com és costum, els preveres de 
la diòcesi que celebraven el 50è i el 25è 
aniversari de la seva ordenació sacerdotal. 

AI final de l'Eucaristia, Mn. Josep Llaurad6 i 
Serrat, en nom dels qui commemoraven els 50 
anys de sacerdoci, i Mn. Francesc Pardo 
Artigas, director del CEP, en nom dels qui 
celebraven 25, s'adreçaren a tots els 
assistents amb els parlaments que 
tot seguit reproduïm. 

Així mateix, a la Catedral de Vic, en la mateixa 
data i en la mateixa celebració, el presbiteri de 
Vic homenatjà al Rvdm. Dr. Ramon Masnou, 
bisbe emèrit, en els seus 90 anys d'edat. 
El Dr. Vicenç Esmarats feu el corresponent 
parlament i el bisbe Masnou contesta agraït. 
També s'inclouen tot seguit les dues 
intervencions. 
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El carisma ens capacita per fer les 
coses com qui fa allò que ha de fer 

JOSEP LLAU RADÓ i SERRAT. 50 anys de prevere. Barcelona. 

Doncs sí, el dia 13 del passat mes 
de març va fer 50 anys que el bisbe de 
Barcelona, el Dr. Gregori Modrego, a 
mi i quatre diaques més del Seminari 
de Barcelona, ens ordenà de preveres. 

Tot i que cinquanta anys poden 
semblar molts anys, em plau destacar 
que no he oblidat uns començaments 
molt llunyans que ja em van relacionar 
molt fortament amb l'altar i l'Eucaris
tia que s'hi celebra. No puc precisar la 
data concreta d'aquell començament, 
però tinc ben clar que era abans de la 
primera comunió. Jo era tan "nano", 
que em calia demanar que algun via
nant, aquella hora del matí, em toqués 
el timbre del col'legi del carrer Alda
na, del Poble Sec, on anava a ajudar 
la missa a Mn. Amadeu Oller. 

Encara em complau recordar aquell 
Introibo ad altare Dei que, com tota 
la missa, Mn. Oller pronunciava tan 
clarament i devotament. Em vaig 
mantenir escolà de monges fins als 14 
anys, havent passat per catequista als 
12 i avantguardista fins als 14. I, ben 
complerts els 14, Mn. Oller, a mi i a 
tres més, tots de Santa Madron~, ens 
acompanyava al Seminari de Barce
lona amb aquesta recomanació que 
ens va fer tot just arribats a la llinda 
del Seminari: «Tingueu ben present 
que aquí no hi veniu només a rebre, 

també cal que hi feu la vostra aporta
ció». 

Dos anys al Seminari, amb gran 
goig i esperança, fins que el 18 de ju
liol de 1936, acabada la sabatina, ens 
vàrem acomiadar, sense saber que no 
tornaríem a trobar-nos-hi acollits fins 
al cap de tres anys i mig més tard, con
cretament per l'abril de 1940. Tres 
anys privat d'aquella Eucaristia quoti
diana; si bé els diumenges aviat vaig 
poder-hi assistir d'amagat a Sarrià. El 
dia 27 d'abril de 1938, els de la lleva 
del 41 vàrem ser mobilitzats i, abans 
d'un més, ja érem al front a primera lí
nia, primer al Segre i després a l'Ebre. 
Després, sis mesos al camp de con
centració de Santoña, i el primer de 
gener de 1939 passo a quedar allistat 
com a voluntari sui generis a la legió 
de Millan Astray. 

I aquí em plau remarcar un fet 
anecdòtic que podia semblar un pre
nunci de recuperació del meu ideal: 
des del mateix dia de la sortida del 
camp de concentració, en el tracte 
quotidià s'obliden absolutament del 
meu cognom i sóc conegut en enda
vant per el curita o el catalan. Això 
per a mi va ser un goig, perquè encara 
reforçava el pensament del meu Semi
nari i del seu rector, el beat Josep M. 
Peris, que jo encara no sabia que fos 



mort, i que el seu bon record em va 
acompanyar aquells anys que vaig ser 
fora i lluny. 

I ja retornat al Seminari i passats 
els cursos de llatí que em quedaven 
per fer, comencem la Filosofia, només 
tres alumnes; després el nombre es va 
incrementar. A Filosofia la cosa va 
anar prenent color. Ens afanyàvem a 
aprofitar el temps donant voltes pel 
claustre després de sopar i abans de 
les últimes pregàries. Formàvem grups 
espontanis, no gaire nombrosos, per 
conversar sobre missions, litúrgia, 
mariologia ... I quan amb tota la il
lusió entro a Teologia una llatina
da memorable, nollentes quaerimus, 
m'encarrega la infermeria del Seminari. 

I ara espero expressar conceptes 
que més o menys poden ser compartits 
amb els altres germans que comme
morem els cinquanta anys de sacer
doci. D'entrada, m'atreviria a dir 
que aquests anys d'alguna manera 
haurien de ser els més despersonalit
zats de la nostra vida, en el sentit 
que entrem al servei d'aquell Amo 
que té dret d'apoderar-se de tota la 
nostra capacitat de fer bé i que té el 
pla de servir-se de nosaltres per fer 
el seu bé. 

50 anys nodrint la nostra religiosi
tat amb la Litúrgia de les Hores, que 
recorda quina infinitud d'afectes han 
pujat des del cor dels homes cap a la 
Trinitat divina en tan variades oca
sions, i que han sigut, són i seran mo
tiu de la seva complaença, perquè 
arriben al cel avalades per la santa 
majestat de l'Església i la mediació 
irrefutable del Crist. 

50 anys enriquint i renovant el nos
tre pensament i afectes amb tanta ve
ritat, tan abundant i amb tan variades 
formes exposada a partir dels llibres 
sants, ressaltant-ne l'evangeli, i com
pletada per les expressions litúrgiques 
i els comentaris, reflexions i exhorta
cions dels Pares. 

50 anys amb el neguit renovat cada 
dia de fer arribar el nodriment neces
sari i adequat a les comunitats que ens 
han estat encomanades. 

Si hem treballat amb l 'honradesa i 
fidelitat que aquest digníssim servei 
exigeix: fer bé, ens ha fet bé; mantenir 
interès i zel per fer bons, ens ha fet 
bons. Treballar així ha facilitat ser 
més dòcils a l'Esperit Sant, de qui ve 
la llum i la força necessàries per fer 
amb senzillesa, seguint l'exemple de 
Maria i Josep, el que calgui amb 
l'agosarament i fins l 'heroïcitat 
que convingui, tal com ho feren 
els apòstols. 

Al llarg d'aquests anys cadascun 
de nosaltres ha enriquit el seu anecdo
tari, que fins i tot algun o alguns pe
riodistes haurien pogut publicar, però 
en la mesura que hem tingut ben pre
sent que tot el nostre actuar sacerdotal 
cal viure '1 in persona Christi, el caris
ma ens capacita per fer les coses, des 
de les més petites a les més impor
tants, com qui no fa res, o més ben dit, 
com qui fa allò que ha de fer. Tot és «a 
lloança i glòria del seu nom, també 
per al nostre bé i de tota la seva santa 
Església». 

Mirant-ho i entenent-ho així fa 
goig anar repetint aquell: «Tu ets sa- 69 



cerdot per sempre», expressió que 
només li escau a Ell absolutament, ja 
que com diu la Carta als Hebreus, no 
traspassà a ningú el seu sacerdoci; 
però des que allà al Cenacle va pro
nunciar aquell <1eu això», per la fe, 
tenim la certesa que Crist fa passar la 
seva acció redemptora i salvadora per 
les mans d'aquells que ha cridat, cri
da i cridarà fins a la fi dels temps. 

Meditacions d'aquesta mena aju
den a mantenir-nos senzills, sobris i 
fidels en cada tasca que ens és enco
manada i evita que ens trasbalsi ni al
teri cap trasllat o canvi, sigui personal 
o relacionat amb el ministeri que com
partim. I si ens mantenim en aquest 

enquadrament amb sinceritat serena 
fins ens podem doldre del que ha que
dat per fer o no ha quedat prou ben fet. 

Però ara estem d'acció de gràcies: 
a Jesús, el gran sacerdot per sempre, 
perquè li ha plagut escollir les nostres 
pobres mans per fer arribar als homes 
els seus dons salvadors; a l'Esperit 
Sant, que no ens ha mancat mai en els 
moments necessaris, i al Pare, perquè 
hem pogut donar-li la glòria que li 
pertoca. 

Ajudeu-nos, doncs, a fer-ho ara 
que amb aquests records ens plau re
novar aquesta glorificació del Pare pel 
Fill en l'Esperit Sant. 

Déu va ser més tossut que jo mateix 
i que tots els meus dubtes 

FRANCESC PARDO i ARTIGAS, 25 anys de prevere. Barcelona. 

No hi havia alternativa en el mo
ment d'escollir la veu dels ordenats 
durant l'any 1973. Sóc l'únic diocesà 
ordenat al bisbat en aquell any. Mn. 
Antoni Rodríguez Gonzalez es va or
denar a Madrid i ara és a la Corunya. 

Déu va ser més tossut que jo ma
teix; que tots els meus dubtes, que la 
possibilitat real de compartir la vida 
amb una noia; que la inclinació a la 
tasca política, fruit del compromís 
d'acolliment i acompanyament en la 

70 clandestinitat de partits, grups i sindi-

cats; que les denúncies per comunista, 
que l'impacte rebut per tants amics 
admirats que s'anaven secularitzant; 
que la situació eclesial de color fosc, 
que els consells i pressions per no or
denar-me de capellà perquè -segons 
alguns- em convertia automàticament 
en opressor del poble; i que totes les 
dificultats que s'anaven presentant. 

Déu és un Déu que estima i un Déu 
tossut, i per això avui, tot donant-li 
gràcies, les dono al Seminari del meu 
temps, superiors i companys; al pres-



biteri diocesà, als cristians laics, a molts 
homes i dones que han col'laborat en la 
tossuderia de Déu fent possible que 
avui sigui aquí. En concret a la meva 
família, a les comunitats parroquials 
del meu poble de Torrelles de Foix, de 
Vilafranca del Penedès, on em varen 
ordenar de capellà; de Sant Sadurní 
d'Anoia i Monistrol d'Anoia, de Sant 
Esteve de Granollers i Sant Vicenç de 
Vallromanes. A tots els qui han assu
mit responsabilitats en el Centre d'Es
tudis Pastorals: als qui, sense voler
ho, vaig substituir amb sofriment, .i 
als qui hi hem col, laborat en aquests 
darrers cinc anys, des dels bisbes de 
Catalunya, Consell de Direcció, Co
mitè executiu, secretàries, i al Manel i 
al Toni. 

Dono gràcies als quatre arquebis
bes i als onze bisbes auxiliars de la 
nostra Església de Barcelona que he 
conegut, he estimat, i segur que he 
ajudat a santificar. 

Un record emocionat pel Dr. Cap
many, que em va ordenar de diaca, i 
pel cardenal Jubany, que em va orde
nar de capellà. 

Brevíssim apunt d'ara fa 25 anys 

* El marc cultural, social i polític 
dels anys 66 al 73 marcava la vida dels 
joves inquiets i amb ideals, i els pocs 
seminaristes érem d'aquests. El maig 
del 68 havia deixat el seu pòsit a la 
societat i sobretot entre els joves. 

La peculiar situació política de 
l'Estat espanyol ens feia tenir alguna 
esperança, però ens exigia estar al 

costat i col'laborar amb tots aquells 
que, sigles a part, lluitaven per un fu
tur diferent i millor. 

La crítica a l'Església -es deia Es
glésia institució- feia molt mal, però 
ens esperonava a ser-hi per ajudar a 
canviar-la. 

La prudència dels bisbes de no ar
rencar el jull abans d'hora va facilitar 
la disponibilitat al ministeri. 

* El Seminari. D'aquell Seminari 
se n'ha fet molta literatura, i sovint ba
rata. Dono gràcies als formadors que 
vaig tenir, als rectors, professors i 
companys del Seminari menor de la 
Conreria i del Seminari major. Em si
tuo, però, ara al carrer Diputació. 

Érem rebels i crítics, i varen saber 
canalitzar aquestes energies a favor de 
l'Església. Ens ajudaven a descobrir 
allò més central del ministeri presbite
ral diocesà, i a no posar l'accent en les 
formes. Ens ensenyaven a fer teolo
gia, i no només a repetir lliçons. I de 
fet, no hem sortit tan malament com es 
podia pronosticar. Gràcies al Dr. Bri
va, al cel sia; al Dr. Torrella i al Dr. 
Ventosa, els rectors d'aquells temps. 
A Mn. Rovira Belloso, Dr. Gomà, Dr. 
Jaume Traserra, Tubau, Via, profes
sors; i als companys i amics avui ca
pellans, Jaume Berdoy, Josep Pau
sas i Manel Pousa. I amb ells a tots 
els altres. 

Certament que vàrem sofrir l'apli
cació de la psicologia al discerniment 
de la vocació, una moda del temps que 
va fer aigun estrall. Resultat: les lí
nies gràfiques del resultat final de l'ex- 71 
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ploració desconcertaven l'equip d' es
pecialistes. 

* L'ordenació i les parròquies. 
L'ordenació -la primera a Vilafranca
va ser una festa, amb el regust amarg 
de viure que alguns joves i capellans 
amb qui havia fet camí no ho veien 
clar, perquè consideraven que em con
vertia en opressor del poble. Gràcies a 
l'estimació i ajuda de Mn. Frederic 
Ràfols i Mn. Joan Vinyeta -al cel sia-, 
em vaig sentir animat. 

En totes les comunitats parroquials 
que he servit i serveixo hi he trobat 
allò del cent per u, ja en aquesta vida. 
També el cent per u en dificultats i 
tensions. 

* Per acabar vull agrair al presbite
ri diocesà tot el que m'heu donat, i 
demanar perdó per les vegades que no 
hagi contribuït a aconseguir un presbite
ri unit des de la diversitat, acollidor 
des de les diferències, entregat a la tas
ca pastoral, malgrat els vents contraris. 

Durant aquests anys els bisbes 
m'han encarregat diversos serveis, di-

guem-ne diocesans: des d'una ponèn
cia a l'Assemblea Diocesana de l'any 
vuitanta, al Concili Provincial; des 
d'arxiprest a membre de consells; des 
de Vicari episcopal al Centre d'Estu
dis Pastorals. 

Tinc molt present la genial respos
ta que el papa Joan XXIII donava a la 
felicitació d'un notable pel seu nome
nament de nunci a París: «In eclesia, 
ubi deficiunt equii, trotant aselli» (és 
a dir: a l'Església, quan no hi ha ca
valls troten els ases). 

* Punt i final: Gràcies al senyor 
Cardenal Arquebisbe, bisbes, preve
res, germans i germanes del poble de 
Déu. 

Que l'Esperit em continuï soste
nint en l'exercici del ministeri. I que 
tingui amor i humor per seguir aquells 
consells del bon papa Joan als qui 
exercien responsabilitats pastorals: 
«Omnia videre, multa dissimulare, i 
pauca c(Jrrigere». 

Moltes gràcies per aquesta Euca
ristia i per la vostra felicitació. 



El Dr. Masnou ha estat un gran 
treballador, i ncansable i constant 

Dr. VICENÇ ESMARATS, prevere. Diocesi de Vic. 

L'any passat, el dia 3 de setembre, 
el Rvdm. Doctor Ramon Masnou, bis
be emèrit, va complir noranta anys. 
Amb aquest motiu, en una reunió pos
terior del Consell Episcopal i en la 
sessió del Presbiteri del dia 9 de de
sembre, es va comentar que quedava 
pendent un homenatge del clergat de 
Vic al Dr. Masnou. Cal recordar que, 
des de 1931 en què va ser ordenat pre
vere fins avui, ha format part del pres
biteri diocesà, 21 anys com a prevere 
i la resta com a bisbe: 4 anys llargs 
com a bisbe auxiliar del P. Perelló i 
titular de Ceciri, 27 com a bisbe resi
dencial o titular de Vic i 14 i escaig de 
bisbe emèrit. Va semblar en aquelles 
reunions que escauria de dedicar-li 
l'homenatge en la Jornada Sacerdotal 
del Dimarts Sant d'enguany. S'acordà 
que la missa de consagració dels sants 
olis se celebrés a la catedral i que en 
honor d'ell es fes un breu parlament 
després de la missa. A mi se m' enco
manà de fer aquest -discurs- recorda
tori de les tasques principals de la seva 
etapa de pastor. 

El Dr. Masnou ha estat un gran tre
ballador i, sense fressa, ha anat realit
zant una tasca que tal vegada no sigui 
espectacular; en tot cas, l' espectacula
ritat apareix a l 'hora del recompte, 
perquè ha fet un treball de formiga, 
incansable i constant, conscient sem-

pre dels seus deures pastorals de cada 
moment. 

Déu li ha atorgat el do de la longe
vitat: la Sagrada Escriptura circums
criu la vida de l 'home entre els setan
ta i vuitanta anys (salm 90/89, v. 10) i 
ell els ha depassat en més d'una dèca
da; i el do d'una inte¡'¡igència clara, 
un judici assenyat i una curiositat per 
saber què passa en el món del mo
ment; i la pruïja per donar, fins i tot 
ara, en alguns aspectes d'interès ecle
sial o de país, la seva opinió personal 
mesurada i clarificadora. 

Home de veu feble, descobrí ben 
aviat que la paraula escrita arriba a 
molta més gent que la parlada i ha fet 
un ús ben abundós d'aquesta palestra: 
de bell antuvi, sota pseudònims o sen
se firma, col, laborà a la premsa local, 
en revistes i al Full Diocesà. De 1971 
a 1983, amb el títol de Cartes per al 
diàleg, inaugura un estil de comunica
ció del bisbe amb els diocesans que 
ara s 'ha fet general sota els epígrafs de 
cartes del Bisbe, cartes dominicals, 
converses setmanals, la veu del Bisbe, 
i altres semblants. En Cartes per al 
diàleg desenvolupa un ampli ventall 
de temes que fan referència a la infàn
cia, la joventut, l'escola, l'esplai, el 
matrimoni, la família, el món del tre
ball, i temes més conflictius com la 73 



política, la moral pública, la sexuali
tat, l'avortament... És a dir, sobre tot 
allò que directament o indirecta con
cerneix al seu deure de pastor; i ho fa, 
no pas d'una manera breu i com de 
passada, sinó amb extensió, profundi
tat de reflexió i seny. 

Resseguir el que ell en diu obra o 
servei d'Església en el qualli ha tocat 
o ha assumit un paper protagonista 
allargaria molt aquest record. M'ha 
semblat que seria pràctic d'agrupar 
per temes les principals actuacions 
seves durant, especialment, els 27 
anys de bisbe residencial. 

El món dels capellans. El Dr. 
Masnou ha estimat els seus preveres i 
els ha dedicat una atenció especial en 
la que en podríem dir etapa vocacions
Seminari, als preveres en actiu i als 
preveres retirats. Pel que fa a la prime
ra etapa, cal recordar que al llarg del 
seu ministeri episcopal, en diversos 
moments, parla' del tema de les voca
cions en els seus escrits. La preocupa
ció pel Seminari va unida al seu lligam 
permanent amb la formació del cler
gat. En incorporar-se a la diòcesi, aca
bats els estudis i ordenat de prevere, 
és nomenat professor i subprefecte del 
Col·legi de Sant Josep (la Panissa); 
més tard serà professor de teologia i 
de moral, rector del Seminari. El 1961 
va crear el Preseminari de la Gleva; al 
seu moment i, d'acord amb les noves 
necessitats i exigències, va convertir 
el Seminari Menor en Col·legi Semi
nari Menor, i pels volts dels anys 57-
63, li tocarà d'edificar i inaugurar 
l'església del Seminari Nou. També és 
obra seva la implantació dels estudis 

74 de magisteri en els cursos de filosofia. 

L'atenció als preveres en exercici 
té dos vessants: l'atenció personal a 
través de contactes i cartes, que perta
nyen uns i altres a la història privada 
de cada un dels interessats, i l'atenció 
al conjunt dels preveres en actiu. Aques
ta es dóna especialment i abundosament 
a través del Consell del Presbiteri: en el 
punt Informacions del Sr. Bisbe, al fi
nal de cada sessió, i més endavant, en 
concret l'any 1979, en el punt Parau
les del Sr. Bisbe, posat al comença
ment, després de la lectura de l'acta, 
perquè tingués temps de desenvolupar 
el seu pensament, a més d'informar de 
fets i notícies, es dedica a reflexionar 
en veu alta, animant, advertint, sugge
rint, és a dir, comunicant el seu pensa
ment sobre el prevere, la seva vida, el 
seu ministeri, els seus problemes. Té 
també, sobre aquests temes, algun es
crit en el Butlletí Oficial del Bisbat. 
En el llibre Joia meva, corona meva 
que ens va dedicar en el moment de la 
seva jubilació toma a tractar breument 
alguna d'aquestes qüestions que tant 
el varen preocupar sempre. 

Una de les primeres preocupacions 
del Dr. Masnou en iniciar el seu ofici 
de pastor foren els preveres acollits a 
Casa Asil. A partir d'aquell moment, 
Casa Asil serà coneguda amb el nom 
actual de Casa ~acerdotal i ràpida
ment hi impulsà reformes importants a 
la planta baixa i la construcció en les 
plantes segona i tercera de disset pi
sets per a preveres que es jubilen amb 
germana o serventa, perquè puguin 
seguir fent a Vic la vida que feien a la 
parròquia. 

Nens i joves. Una altra gran preo
cupació del Dr. Masnou són els nens i 



els joves. Ei dia 19 de març de 1960 
publicà una carta pastoral amb el títol 
Drets dels nens i dels adolescents, en 
la qual desenvolupa aquesta preocu
pació, que tingué molta ressonància i 
donà peu al naixement d'algunes rea
litats en el camp de l'esbargiment i de 
la lectura per a nens i joves. Fem-ne 
breu memòria: el Cine Atlàntida, pro
mogut per un grup de laics de l'asso
ciació de dirigents d'AC, que varen 
crear la societat EVESA per gestionar 
una sala de cinema on s'exhibissin 
pel·lícules formatives i de moral ac
ceptable; l'Estadi Torras i Bages, ter
renys comprats amb l'aportació dels 
bisbes Joan, Jaume (bisbe de San Se
bastian) i Ramon, de preveres i laics, 
i dedicat a l'esport, en un moment en 
què a Vic no hi havia res per al jovent, 
i l'OAR, l'Organització Atlètico-Re
creativa, que refundà el 1957 Mn. 
Jaume Mugosa, quan en fou nomenat 
consiliari, i li imprimí un gran dina
misme, formant clubs i promovent 
competicions amb l'objectiu de captar 
els joves a través de l'esport i d'oferir
los formació religiosa, cívica i moral, 
organització que segueix viva i treba
llant entre el jovent. En el camp de les 
revistes: Cavall Fort, revista infantil 
en català, tutelada pels secretariats de 
catequesi de Vic, Girona i Solsona, 
que es manté encara vigorosa i atrac
tiva, i Oriflama, nascuda com a sepa
rata de la revista Casal i independitzada 
ben aviat, que s'edità sota els auspicis 
de l'Obra d'Exercicis Espirituals per a . 
joves en edat de servei militar i com a 
mitjà de contacte d'aquests joves amb 
la diòcesi. 

El Dr. Masnou, per la seva proce
dència i per alguns dels càrrecs que va 

exercir: capellà de la Misericòrdia, 
consiliari de la HOAC, professor de 
moral, va viure i va difondre sempre 
l'aspecte social de la doctrina de l'Es
glésia. Realment fou importantíssima 
l'obra social que es va dur a terme en 
el temps del seu mandat i amb el seu 
encoratjament i suport: a Vic, les cases 
de Mn. Josep Guiteras, el capellà de 
La Calla; la Cooperativa de Vivendes 
Joan XXIII, impulsada per un grup 
predominantment de militants de la 
JOC; l'Obra Social del Remei (una 
residència per a obrers i estudiants); 
les cases del Sr. Joan Riera, l'amplia
ció de la Residència dels Saits per a 
senyores grans amb la construcció de 
l'edifici de la Rambla -any 1969- i la 
dels deu minipisos per a majordones 
retirades); l'escola nocturna del tre
ball al Seminari Vell, que passà des
prés al Grup Escolar Balmes i allí es 
convertí, juntament amb l'Escola Mu
nicipal de Dibuix, en Escola Oficial 
del Treball i més tard en l'actual Ins
titut Politècnic de Formació Profes
sional. Ell fou el segon professor de 
religió d'aquella Escola Oficial, a la 
tràgica mort de Mn. Llorenç Vilacís, i 
els cursos nocturns de batxillerat pro
moguts per la JOC, a la Tercera; a Man
resa, l'Escola Catòlica de Formació 
Social Torras i Bages, col-1oquialment 
coneguda com Escola d'Assistentes 
Socials, i la Cooperativa d'habitatges 
Mare de Déu de Lurdes, promoguda 
també per gent de moviments d'Esglé
sia, motivats per la carta pastoral del 
centenari de Lurdes de l'any 1985. 

Obres benèfiques. Les principals 
obres benèfiques existents a Vic i en 
les quals el Bisbat tenia i té responsa
bilitats directes eren: la Casa Miseri- 75 
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còrdia, la Casa Caritat i l'Hospital de 
la Santa Creu. El 1967 el Dr. Masnou, 
adonant-se de les males condicions 
dels edificis i del desfasament en l' e
ducació que s'impartia als infants asi
lats de les dues institucions per a in
fants, convocà els membres directius 
de les tres institucions i els donà les 
següents consignes: convé actualitzar 
aquestes institucions benèfiques i do
nar als immobles actuals una funció 
ciutadana; d'aquí neix la Llar Juvenil 
que acull els nens de Casa Caritat i les 
nenes de la Misericòrdia (les noies de 
la Misericòrdia passen a viure als 
Saits com a residents). A l'Hospital 
naixerà, més tard, l'any 1974, de re
sultes d'aquest impuls, l'Escola d'In
fermeria i s'agençarà l'espai que dóna 
a la Rambla, l'antiga Casa de Conva
lescència, on s'ubicarà l'Escola es
mentada. L'evolució de l'Hospital de 
la Santa Creu fins a convertir-se en el 
que és ara, es podrà seguir en la histò
ria que probablement sortirà aquest 
any amb motiu de complir-se els 650 
anys de la institució. L'actual destina
ció dels locals de la Misericòrdia i de 
Casa Caritat ha passat per moltes vicis
situds al llarg d'aquests anys i s'han 
hagut d'apartar una mica, per necessi
tat, dels primers projectes de més cai
re social que es varen proposar. 

Acció Catòlica. El Dr. Masnou, 
bisbe, va afavorir i impulsar els movi
ments d'Acció Catòlica, especialment 
l'HOAC, de la qual havia estat consi
liari, i la JOC; al seu temps i amb la 
seva decisió es varen construir els ca
sals d'AC de Vic, Manresa i Igualada, 
i s'erigí a la diòcesi la Federació de 
Cristians de Catalunya, nascuda ofici
alment el 2 d'abril de 1975, de l'antic 

moviment i dels antics militants Fejocis
tes. Ell va ser el primer bisbe d'Espanya 
que va dedicar a l'apostolat de l'AC 
un equip de consiliaris alliberats. 

En l'aspecte espiritual podríem 
destacar que va afavorir els exercicis 
espirituals premilitars per a joves que 
s'havien d'incorporar al servei militar, 
i que el 1961 va convertir l'edifici que 
havia estat Seminari Menor de la Gle
va en Casa Diocesana d'Espiritualitat. 

Llengua i cultura catalana. En di
verses ocasions va escriure al Full so
bre la llengua catalana amb relació a 
la catequesi i a la predicació, o sen
zillament per sortir a defensar-la. Va 
emparar el Concurs literari parroquial 
de Cantonigròs, nascut a l'ombra de la 
parròquia, i més tard, del Bisbat, espe
cialment a partir de la tercera etapa, de 
1958 a 1968, l'etapa més comprome
sa, perquè a més d'ampliar-se la temà
tica amb la institució d'un premi al 
millor llibre català publicat durant 
l'any, s'hi feien presents i eren pre
miats autors catalans consagrats i hi 
assistien personatges crítics amb el rè
gim (aquell any el presidí Carles Riba, 
i al dinar féu un discurs sobre Mara
gall, Pedro Laín Entralgo i hi va ser 
present també Dionisio Ridruejo). El 
Dr. Masnou va fer-hi acte de presència 
en diverses ocasions i algun any el va 
presidir. El 1966, amb motiu dels 50 
anys de la mort del Dr. Torras i Bages, 
s'hi va fer present i diuen que fou en 
aquella ocasió que va cloure el seu 
parlament amb una frase que definia 
enginyosament la seva postura en 
aquella vetllada literària: «Jo no sóc ni 
el pal de paller d'aquest acte; sóc el 
pot que els pagesos posen sobre el pal 



per tal que, quan plou, l'aigua no 
mulli la palla» El 7 de setembre de 
1964 va escriure una llarga carta a 
Manuel Fraga Iribarne, aleshores mi
nistre d'Informació i Turisme, en de
fensa d'Òmnium Cultural, en la qual 
s'estenia en consideracions sobre 
l'obligació de protegir la llengua i la 
cultura catalanes, i tots recordem que 
ha publicat fa pocs anys en versió ca
talana i castellana dos llibres titulats 
El problema català (1983) i Carta so
bre nacionalismos (1996). 

Em queda per ressenyar, mal sigui 
de passada, l'atenció a les missions, 
creant la diòcesi missionera -una 
d'entre les primeres d'Espanya-; la 
tasca de direcció espiritual al col'legi 
de Sant Miquel, d'on varen sorgir 
gran nombre de vocacions sacerdo
tals; ell fou el principal promotor del 
procés de canonització del que ja és 
ara venerable Dr. Torras i Bages; la 
protecció ferma al Moviment Escolta 
en un temps en què era prohibit tot 
moviment juvenil que no fos el del 
règim; els passos que va fer perquè 
l'Agrupació Prosubnormals de la Co
marca d'Osona pogués disposar de 
l'edifici i els terrenys de Sant Tomàs i 
muntar-hi una sèrie de seccions i acti-

vitats de caràcter terapèutic i reeduca
cional; la seva presència habitual a 
l'Aplec de Matagalls que, en aquelles 
circumstàncies, en possibilitava la ce
lebració anual, i un etcètera que deu 
ser encara prou ben extens. 

En totes aquestes activitats apos
tòliques i socials el Dr. Masnou va 
comptar amb el treball i la col.laboració 
de preveres, religiosos i religioses i 
laics i laiques entregats que hi dedica
ren desinteressadament diners, temps 
i preocupacions, amb el propòsit de 
dur a la pràctica les idees i els plans 
del seu bisbe; de fer viu l'evangeli i 
de traduir en fets la seva fe en l'as
pecte missioner. Molts són coneguts 
perquè el seu nom va lligat a l'obra 
que crearen o impulsaren; altres res
ten encara anònims. Per evitar el 
perill d'oblits que podrien ser malin
terpretats, no faré esment de cap 
d'ells. 

Em resta només invitar-vos a do
nar gràcies a Déu amb ell pels anys i 
per l'obra, al Dr. Masnou per la seva 
tasca i pel seu exemple, i a sentir-nos 
tots estimulats en el nostre treball al 
servei de Déu, de l'Església i dels 
homes. 
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Gràcies, Senyor, per la meva vellesa, 
inesperada i sorprenent 
DR. RAMON MASNOU, bisbe emèrit de Vic. 

Estimats germans que heu vingut 
a aquesta Jornada Sacerdotal i que 
també heu volgut felicitar-me pels 
noranta anys; només us vull dir dues 
coses: donar gràcies a Déu per les 
mercès rebudes i demanar-li favors 
per a nosaltres i per a tothom. 

Primer, doncs, dono gràcies a Déu 
per mi: 

Gràcies, Senyor, perquè em vau 
donar la vida. 

Gràcies perquè em vau donar uns 
bons pares. 

Gràcies perquè em vau donar la fe 
cristiana. 

Gràcies perquè em vau donar vo
cació als ministeris sagrats. 

Gràcies perquè vaig sortir viu de la 
persecució i de la guerra. 

Gràcies per la meva llarga i inten
sa tasca pastoral. 

Gràcies a tots els qui m'han esti
mat i ajudat: especialment al meu suc
cessor, bisbe Josep Maria, sacerdots, 
religiosos, religioses i laics. 

Gràcies per la meva vellesa, ines
perada i sorprenent, esmerçada, amb 
claredat de cap, en treball i pregària. 

Gràcies, Senyor, per tot. 

I ara demano a Déu gràcies i favors 
per a tothom: 

Senyor, us demano moltes mercès 
espirituals i de tota mena, per a tots els 
fidels de la nostra diòcesi i, en particu
lar, per als meus estimats senyor bis
be, preveres i diaques. 

Us demano per a tots els infants, 
adolescents, joves, adults, vells i mo
ribunds. 

Us demano per als pobres, malalts 
i tots els qui sofreixen, que són tants, 
en tots els continents del món. 

Us demano per a tots els qui han 
perdut la fe en Jesucrist o que estan 
lluitant en dubte i en crisi, que també 
són tants, ara, en aquests moments de 
crisi actual. 

Us demano per a totes les persones 
que fan mal als altres i per als qui fan 
bé i estimen a tothom. 

Us demano per a tots els qui no 
han pogut venir. 

Us demano, finalment, per mi, en 
el temps que em pugui restar de vida, 
i molt especialment us prego que em 
doneu, quan sigui hora, el vostre im
mens regal del cel, prop de Vós, Se
nyor, en l'eternitat benaurada. 

Germans tots, moltes gràcies! 



Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi, 
el Centre d'Estudis Pastorals de les diòcesis 
catalanes (CEP) va dur a terme algunes 
iniciatives relacionades amb els llibres. 

En concret, la biblioteca del Centre adquirí un lot 
de cinquanta llibres de temes pastorals, publicats 
els últims anys, que resten a disposició dels 
alumnes i dels quals en donem compte per si la 
llista pot resultar d'interès. 

Així mateix, es va demanar a Mn. Josep M. 
Domingo, prevere de Barcelona que actualment 
és a Roma estudiant pastoral, una llista d'unes 
quantes obres significatives actuals en italià, 
francès o anglès, relacionades amb la pastoral. 

Per la seva part, el pare Evangelista Vilanova, 
monjo de Montserrat i professor de teologia 
durant quaranta anys al la Facultat de Teologia de 
Catalunya, va oferir al CEP una conferència el 
mateix dia 23 d'abril, sota el títol Deu llibres per a 
la biblioteca d'un teòleg, amb una molt 
interessant introducció a la llista. 

Finalment, el 28 d'abril, el Dr. Josep Gil i Ribas, 
professor de la Facultat de Teologia de Catalunya 
i rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de 
Reus, va ser convidat a una trobada col.loqui per 
exposar 10 títols recents suggeridors i 
interessants, segons el seu criteri. 

De tot això, doncs, oferim un ampli resum en les 
planes que segueixen. 79 



Cinquanta llibres per 
a una biblioteca de 
pastoral 

Aquesta llista és merament orien
tativa i s 'ha confeccionat d'acord 
amb un parell de criteris: es tracta 
-pràcticament totes- d'obres apare
gudes en la dècada dels noranta; i en 
el seu contingut apareixen temes re
lacionats amb els quatre grans blocs 
del Concili Tarraconense. 

1. Diversos (1992). Què en queda del 
Concili Vaticà II?. Facultat de Teolo
gia, Barcelona. 

2. ROVIRA Belloso, Josep M (1997). 
Vaticano II: un Concilio para el tercer 
milenio. BAC, Madrid 

3. Documents (1995). Concili Pro
vincial Tarraconense. Claret, Barce
lona 

4. ROVIRA Belloso, Josep M (1998). 
Del Vaticà II al Concili Provin
cial Tarraconense. Claret, Barce
lona. 

5. PRAT i Pons, Ramon (1996). Ren
tar els peus. Pagès editors, Lleida. 

6. Documents (1993). Catecisme de 
l'Església catòlica. Coeditors, Bar
celona. 

7. FLORISTAN, Casiano (1993). Teo
ria i praxis de la acción pastoral. Sí
gueme, Salamanca. 

9. PRAT i Pons, Ramon (1985). Com
partir la joia de la fe. Facultat de Teo
logia, Barcelona. 

10. SZENTMAATONI, Mihaly (1994). 
Introducción a la teologia pastoral. 
Verbo divino, Estella. 

11. PAGOLA, José Antonio (1991). 
Acción pastoral para una nueva 
evangelización. Sal Terrae, San
tander. 

12. FLORISTAN C. - TAMAYO, J.J. 
(1992). Diccionario abreviado de 
pastoral. Verbo divino, Estella. 

13. ESQUERDA Bifet, Juan (1998). 
Diccionario de evangelización. BAC, 
Madrid. 

14. AMIGÓ Vallejo, Carlos (1995). 
Evangelización y ministerio pastoral. 
PPC, Madrid. 

15. PAYÀ, Miguel (1996). Laplanifi
cación al servicio de la evangeliza
ción. PPC, Madrid. 

16. MARTIN Velasco, Juan (1988). 
Increencia y evangelización. Sal Ter
rae, Santander. 

17. BERZOSA, Raúl (1998). Evan
gelizar en una nueva cultura. San Pa
blo, Madrid. 

18. DUCH, Lluís (1997). Reflexions 
sobre el futur del cristianisme. Abadia 
de Montserrat, Barcelona. 

19. TILLARD, Jean Marie (1997). 
Som nosaltres els últims cristians? 
Claret, Barcelona. 

8. RAMOS, Julio A (1995). Teologia 20. PANNIKAR, Raimon. Invitació a 
80 pastoral. BAC, Madrid. la saviesa. Proa, Barcelona. 



21. GONZALEZ FAUS, José Ignacio 
(1998). Fe en Dios y construcción de 
la historia, Trotta. Madrid. 

22. ROVIRA Belloso, J.M. (1988). 
Fe y cultura en nuestro tiempo. Sal 
Terrae, Santander. 

23. RATZINGER, Joseph (1995). Ser 
cristiano en la era neopagana. En
cuentro, Madrid. 

24. TORRES Q. Andrés (1998). El 
problema de Dios en la modernidad. 
Verbo divino, Estella. 

25. DUCH, Lluís (1997). L'enigma 
del temps. Inconsistència del temps 
present. Montserrat, Barcelona. 

26. DUCH, Lluís (1995). Religión y 
mundo moderno. PPC, Madrid. 

27. BOURGEOIS, Hemi (1995). Los 
que vuelven a la fe. Mensajero, Bilbao. 

28. BENTUÉ, Antonio (1995). La 
opción creyente. San Pablo, Madrid. 

29. ESTRADA, Juan Antonio (1997). 
La imposible teodicea. La crisis de la 
fe en Dios. Trotta, Madrid. 

30. PAGOLA, José Antonio (1996). 
Es bueno creer. San Pablo, Madrid. 

31. Diversos (1995). La consciència 
moral. Facultat de Teologia, Barcelona. 

32. CORTINA, Adela (1995). Ética 
sin moral. Tecnos, Madrid. 

33. HORTELANO, Antonio (1998). 
Moral alternativa. San Pablo, Madrid. 

34. FORCANO, Benjamín (1996). 
Nueva ética sexual. Trotta, Madrid. 

35. THOMAS, Pascal (1997). ¿Qué 
va a ser de la parroquia? Mensajero, 
Bilbao. 

36. PAY À, Miguel (1995). La parro
quia, comunidad evangelizadora. PPC, 
Madrid. 

37. BESTARD, Joan (1995). Cor
responsabilidad y participaciòn en 
la Parroquia. PPC, Madrid. 

38. MARÉCHAL, Albert (1960). La 
revisión de vida. Claret (9a edició). 
Barcelona. 

39. Diversos (1998). Què esperem? 
En qui esperem? Abadia de Mont
serrat, Barcelona. 

40. MORALEDA, José (1996). Las 
sectas hoy. Nuevos movimientos reli
giosos. Sal Terrae, Santander. 

41. MASIA Clavel, Juan (1997). 
Budistas y cristianos. Sal Terrae, 
Santander. 

42. ALAIZ, Atilano (1997).La seduc
ciòn de las sectas. San Pablo, Madrid. 

43. BOSCH, Juan (1996). Para cono
cer las sectas. Verbo divino, Estella. 

44. CIRLOT, Juan Eduardo (1997). 
Diccionario de símbolos. Siruela, 
Madrid. 

45. MARDONES, José M. (1997). 
Utopía en la sociedad neoliberal. Sal 
Terrae, Santander. 

46. Diversos (1997). Religions de la 
terra i sacralitat del pobre. Claret, 
Barcelona. 

47. FORTUNY, R. - GENOVARD, J.l. 
(1997). Els coixos caminen ... Claret, 
Barcelona. 

48. MORA, Gaspar (1997). La margi
nació: dolor, mirall i repte. Cruïlla, 
Barcelona. 81 
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49. XIRINACHS, Oriol (1997). I tan 
pobres com som ... Claret, Barcelona. 

50. FONTBONA, Jaume (1997). Mi
nisteri de comunió. Abadia de Mont
serrat, Barcelona. 

22 títols estrangers 
de teologia pastoral 
JOSEP M. DOMINGO. Roma 

Per confegir aquesta petita mostra 
antològica m 'he centrat més aviat en 
algunes obres generals i algunes mo
nografies que he pogut consultar a 
la biblioteca de l 'Istituto Pastoral e 
dell'Università Lateranense, i també 
en alguna novetat de les llibreries es
pecialitzades de Roma. Són obres en 
llengua italiana, originals o traduïdes, 
i també algun exemple de l'àrea fran
cesa o anglesa. 

Començo per les enciclopèdies, 
diccionaris i manuals. Encara que en 
molts casos també es tracta d'obres ja 
força conegudes i no d'aparició re
cent, continuen, però, essent textos de 
referència obligada. 

1. MIDALI, Mario (1991). Teologia 
pastorale e practica. Cammino stori
co di una reflessione fondante e scien
tifica. LAS, Roma. 

2. LANZA, Sergio (1989). Introdu
zione alla Teologia Pastorale. I Teolo
gia dell'azione eclesiale. Queriniana, 
Brecia. 

Aquests són dos manuals dels dos 
catedràtics de la matèria en els respec-

tius instituts de Pastoral de les univer
sitats Salesiana i Laterana de Roma. 
Juntament amb l'obra més antiga del 
professor de Milà, Bruno Seveso: 

3. SEVESO, Bruno (1982). Edificare 
la Chiesa. La Teologia pastorale e suoi 
problemi. Torino. 

formen la triada introductòria a la 
fonamentació de la disciplina i a una 
panoràmica de la situació actual. 

També des de l'àrea francesa apor
ta noves perspectives el professor Viau: 

4. VIAU, Marcel (1993). La nouvelle 
théologie practique. Du Cerf , París. 

De les àrees de parla anglesa, amb 
el seu enfocament més centrat en la 
relació d'ajuda interpersonal, n'és una 
bona font d'informació: 

5. RODNEY, J. Hunter (1990). Dic
tionary of Pastoral Care and Coun
seling. Abingdon Press, Nashville. 

I també: 

6. WRIGHT, Franck (1996). Pastoral 
Care Revisited. SCM Press, London. 

Altres tres obres italianes són: 

7. MIDALI, M-TONELLI, R (1992). 
Dizionario di Pastorale giovanile. 
ElleDICI, Leumann, Torino. 

8. ZULEHNER, Paul M (1992). Teolo
gia Pastorale. Queriniana, Brecis (4 vol.). 

9. MARINELLI, Francesco (1990). 
La teologia pastorale, natura e com
piti. Dehoniane, Bologna. 



Són tres obres de diferent dimen
sió que tracten el camp de la teologia 
pastoral en una perspectiva més enci
clopèdica o de diccionari les dues pri
meres, i més centrada en els aspectes 
metodològics la tercera. El diccionari 
de pastoral juvenil, tot i semblar cenyit 
a aquest terreny, aporta una colla de 
veus que, oportunament relacionades, 
constitueixen un tractat sistemàtic de 
teologia pastoral. R. Tonelli, un dels 
curadors del diccionari, és també un 
acreditat expert en pastoral juvenil. La 
reelaboració de la seva obra Per la 
vita e la speranza (LAS, Roma, 1995) 
és un òptim tractat de la matèria. Junta
ment amb Midali, acaben també de pu
blicar (1997) un estudi de cinc volums 
sobre l'experiència religiosa dels joves 
a partir d'una gran enquesta a tot Itàlia. 

Sobre la pastoral parroquial 

En aquest àmbit específic vull citar 
sis obres: 

10. BORRAS, Alphonse (1996). Les 
communautés paroissiales. Droit ca
nonique et perspectives pastorales. 
Du Cerf, París. 

Una obra ben suggestiva i un xic 
sorprenent per als malfiats del dret 
canònic. Aquest professor de Liège i 
de Louvain-La Neuve, a partir d'una 
molt ben fonamentada eclesiologia de 
comunió, fa un repàs al Codi de Dret 
canònic en tot allò que fa referència a 
la comunitat parroquial, i procura 
mostrar-ne sempre les propostes pas
torals que se'n poden derivar. 

11. De MARTINI, Nicola (1993). 
Parrocchia 2000. Una risposta con-

creta all' apello delia nuova evan
gelizzazione. Elle Di Ci, Torino. 

Aquesta obra tematitza l'experièn
cia viscuda a partir de 1986 per la co
munitat parroquial de San Eustorgio a 
Milà, i estesa després a altres parrò
quies europees. Es tracta d'un projecte 
pastoral que té la inspiració inicial en 
el renovament en l'esperit, però amb 
una elaboració pròpia. Primer presen
ta una anàlisi teològica i sociològica 
de la situació de les parròquies urba
nes. L'aportació central és el projecte 
evangelitzador basat en la parròquia 
entesa com a poble articulat en cèl
lules evangelitzadores. El llibre es 
completa amb una detallada metodo
logia i uns apèndixs de material. Re
centment acaba d'aparèixer un nou 
estudi sobre aquesta interessant expe
riència: 

12. MACCHIONI, Giuseppe (1998). 
Evangelizzare in Parrocchia. Il meto
do delle cellule. Ancora, Milà. 

13, GROLLA, Valentino (1996). Uni
tà pastorali nel rinnovamento de lla 
pastorale parrochiale. Dehoniane, 
Roma. 

Tracta de les agrupacions supra
parroquials. Forma una unitat pasto
ral, per a un treball d'equip i una més 
eficaç i incisiva acció evangelitzadora. 

14. MOSER, Félix (1994). Les croyants 
non practiquants. Labor et Fides, Ge
nève. 

Es tracta de la tesi doctoral d'un 
pastor protestant del cantó de Neuchíl
tel. És un estudi fenomenològic de la 83 
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religiositat contemporània en un am
bient urbà postcristià: religió emocio
nal, estacional, fons sapiencial. Resul
ta molt interessant l'apartat dedicat a 
les formes de relació i aproximació 
pastoral amb els fidels allunyats. 

15. BAUSCH, William (1997). The 
Parish on the next Millennium. Twenty 
Thord Pblc. Mystic (CT). 

Una reflexió, des de la perspectiva 
d'una ciutat americana de la costa est, 
àrea de New York-Boston, sobre les 
formes del ministeri i de l'acció pasto
ral a les parròquies en un futur que ja 
és imminent. 

Sobre l'acció pastoral 

Hi aporto tres llibres d'interès: 

16. DECOURf, Georges (1997). Con
duire une action pastorale. Du Cerf, 
Lumen vitae, París. 

Aquest prevere de Lió, amb llarga 
experiència com a consiliari en am
bients d'estudiants, proposa una colla 
de criteris i mitjans d'ús comú en la 
vida associativa i en la pràctica social 
per ajudar a gestionar amb més eficàcia 
i més participació les accions pasto
rals. És la mateixa intenció del llibre: 

17. KEATING, J. Charles (1994). The 
leadership book. Paulist Pres s, New 
York. 

En aquesta mateixa línia de la 
pràctica social, és interessant l'aplec 
d'estudis que acaba d'aparèixer sobre 
els sínodes diocesans celebrats a 

França en el postconcili. S 'ha publicat 
sota la direcció de Jacques Palard: 

18. PALARD, Jacques (1997). Le 
gouvernement de l'Eglise catholique. 
Synodes et exercise de pouvoir. Du 
Cerf, Institut d'Études politiques de 
Bordeaux, París. 

Cultura i acció pastoral 

Voldria citar també dues obres so
bre el debat de la inculturació de la fe. 
La primera surt a partir del Congrés de 
l'Església italiana (Palermo, 1995), 
amb el llançament del Projecte cultu
ral d'inspiració cristiana. I a la sego
na, l'antic rector de la Universitat 
Gregoriana i expert del Vaticà (Hervé 
Carrier) proposa una síntesi estructu
rada entorn d'un elenc de veus sobre 
els principals eixos per a aquesta tas
ca d'interpenetració de l'evangeli i les 
cultures contemporànies. 

19. GAETA, S. - LANZA, S. (1996). 
Cultura e Pastorale del Terzo Mille
nio. Paoline, Milano. 

20. CARRIER, Hervé (1997). Guide 
pour l'inculturacion de l'evangile. 
PUG, Roma. 

I dues obres més per acabar ... 

I per acabar aquesta llista, un pa
rell d'obres més: la primera, una apor
tació molt suggestiva des del camp de 
la teologia bíblica, ànima de tota la 
teologia, també de la pastoral; i l'altra, 
una original obra d'espiritualitat, que 
també és l'objectiu final de l'acció 
pastoral: 



21. BOSSET!, ELENA (1992). La ten
da i el bastone. Figure e simboli della 
pastorale bíblica. Paoline, Milano. 

22. THÉVENOT, Xavier (1997). A
vance en eau profonde! Desclée-Du 
Cer, París. 

Els 10 llibres del teòleg 
Evangelista Vilanova 

Moltes gràcies per la vostra invitació 
al CEP. Penso que aquesta trobada fa
miliar en la festa de sant Jordi és molt 
encertada. 

Tal com se m'ha demanat, vinc a 
exposar una selecció dels deu llibres 
que crec més necessaris per a la teolo
gia; una selecció que necessàriament 
serà subjectiva i personal, integrada 
pels llibres que a mi més m'han im
pactat. 

Però he pensat que prèviament, per 
no fer aquesta intervenció massa eixu
ta, convé parlar també una mica sobre 
la necessitat que tenim els preveres i, 
en general, tots els creients, de culti
var-nos teològicament 

I començo amb una confessió que 
fa el professor de teologia José Igna
cio Gonzétlez Faus, recollida en el seu 
darrer llibre editat a Trotta (Madrid): 
Fe en Dios y construcción de la histo
ria. Explica Gonzalez Faus que, des 
de fa ja uns quants anys, el primer dia 
de classe de cada curs, quan es tracta 
de fer lapropaganda de l'assignatura, 
acostuma a dir als seus alumnes: «és 

cosa vostra, però us pronostico que si 
no estudieu molt, d'aquí a vint anys, o 
sereu d'extrema dreta, o haureu per
dut la fe ... ». 

Aquest consell revela una preocu
pació que jo comparteixo també des 
de fa temps, i és la sensació que en 
molts formadors del clergat domina 
una certa desconfiança a l'esforç 
intel-lectual i al rigor acadèmic, men
tre els alumnes són sacrificats a una 
pietat gairebé d'hivernacle i, en ex
pressió de Gonzalez Faus, més extra
terrestre que celestial. 

Al fil, per tant, d'aquest fet, m'agra
daria fer tres observacions que inci
deixen en la formació dels futurs pre
veres. 

- En primer lloc, sospito que en els 
propers anys assistirem a un impres
sionant canvi deparadigmes, com diem 
avui, o de models d'expressió de la 
nostra fe, derivat de diversos factors 
(l'experiència de la relativitat de tot 
llenguatge, l'aparició de nous para
digmes cosmovisionals, la irrupció de 
la teologia de les esglésies no europe
es, etc.). I tot això produeix un canvi 
de les analogies i les metàfores teolò
giques, del qual encara no en tenim 
probablement una idea clara. Els can
vis de paradigmes sempre són lents, i 
moltes vegades els 80 anys que pugui 
durar una vida no són suficients per 
adonar-se'n d'aquests canvis. 

Doncs bé, davant d'aquests fenò
mens, la reacció més fàcil acostuma a 
ser refugiar-se en un fonamentalisme 
piadós i a la llarga suïcida: unes quan
tes fórmules senzilles, ben apreses i 85 
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repetibles, quan la més gran mentida 
és la repetició, perquè la veritat només 
es manté com a tal en la interacció 
amb la realitat i amb el pensament 
que en neix. 

- En segon lloc, assistim també a 
una profunda laïcització de la nostra 
societat, i amb això l'objecte material 
de la teologia va deixant de ser un 
camp exclusiu dels creients i els ho
mes d'Església. A Europa, i també a 
casa nostra, ja comença a ser realitat 
que molts creients o no creients riva
litzen amb els professionals de la teo
logia en informació i en capacitació, 
almenys en molts àmbits que formen 
part del saber teològic. Una altra cosa 
és que rivalitzen amb respecte, o amb 
agressivitat, però la dimensió laica de 
la teologia és un fet. La titulació de la 
fe passa per superar un examen acadè
mic a la Universitat, com qualsevol 
altra matèria, i aquest fet espanta la 
nostra jerarquia eclesiàstica i afavo
reix la retirada a ghettos piadosos, a 
la llarga suïcida també, perquè aquí 
no es tracta tant d'un problema de 
defensa de la fe, sinó de defensa de 
poder. .. 

- I la tercera observació és que, ens 
agradi o no, hem de reconèixer que hi 
ha una sensible pèrdua de crèdit del 
magisteri ordinari de l'Església, i da
vant d'aquest fet, la jerarquia no troba 
altra sortida que la fugida endavant, és 
a dir, les reafirmacions formals i ame
naçadores de l'autoritat, en una acti
tud semblant a la de molts pares que 
creuen arreglar els mals entesos amb 
els fills a base d'aixecar la veu i cridar 
aquí mano jo. El ministre de l'església 
es troba cada cop més atrapat entre 

l'evidència de la realitat que és la se
cularització social Uo l'anomeno so
cial perquè crec que no hem arribat 
a la secularització de la consciència, 
ja que sempre queden les grans pre
guntes últimes), i la fidelitat, que 
continua sent avui un valor infinita
ment més complex que quan érem 
joves. 

Aquests tres factors, per tant, crec 
que són els que poden afavorir i fo
mentar entre els formadors dels futurs 
preveres la temptació d'un clergat 
analfabet, com l'anomena Gonzalez 
Faus. 

I voldria afegir, finalment, una dar
rera sensació que observo cada cop 
més, i és el fals academicisme de la 
nostra generació teològica. La teolo
gia ha confós massa el caràcter cientí
fic amb l'erudició barata. Els nostres 
teòlegs s'han preocupat molt més de 
donar als seus alumnes bibliografies 
immenses, que de pensar amb profun
ditat l'experiència humana i creient. 
Llargues llistes de llibres que moltes 
vegades no s'han llegit, o només ho 
han fet parcialment, i s'obliden de lle
gir el llibre de la vida, que és el que 
més ensenya i el que ha fet possible la 
història de la fe. 

Algú ha escrit que la història es 
repeteix en un seguit de tres cicles, 
amb formes distintes, que es van repe
tint. Hi la fase profètica, la fase apo
calíptica i la fase gnòstica. I la nostra 
generació ha viscut aquestes tres fa
ses: els anys 60 van ser profètics, pri
maverals, plens d'il'lusió; els anys 70 
ja van ser de crisi profunda, (fase apo
calíptica) per a la teologia, sobretot en 



relació a la teologia del Vaticà 11; i els 
anys 80 han portat el gnosticisme, 
que és l'actual recerca de respostes 
sobre les preguntes fonamentals, 
sense saber on hem d'anar a trobar
Ies: tothom tira pel seu cantó, un 
cantó més espiritual, o més sacra
mental, o ... 

I si parlem de la formació perma
nent del clergat, jo crec que no es trac
ta només d'una qüestió purament 
doctrinal, o de posar-se al dia, sinó 
d'aprofundir en les conviccions perso
nals, perquè tinc la sensació que una 
de les grans calamitats de la nostra 
generació va ser que vam acabar els 
estudis amb la convicció que ja ho sa
bíem tot i que podíem orientar tot
hom, i això ens ha perjudicat molt i 
molt. 

I ara, la llista: 

Com ja he dit, els deu llibres que 
citaré van molt lligats al meu itinerari 
personal i a l'experiència d'una perso
na que ha passat 40 anys com a profes
sor de teologia. Per això la meva llis
ta s'arrela sobretot a llibres que han 
fet història. 

Començo amb tres llibres històrics 
que crec que són el pal de paller d'un 
teòleg: 

1. Les Confessions de Sant Agustí. Jo 
l'anomeno teologia biogràfica. És 
un llibre molt actual. Fer teologia en 
primera persona és un dels camins 
del nostre moment teològic, sobretot 
a França, on els llibres de teologia 
tenen fins i tot més la forma d'assaig 
que no de manual. Les Confessions 

és la narració d'una apassionant 
aventura espiritual i intel·lectual. 
És una obra que provoca en el lector 
un cert vertigen metafísic i líric a la 
vegada, del qual no es pot sortir in
demne ... 

2. La Suma Teològica de Sant Tomàs 
d'Aquino, expressió de la rica teolo
gia medieval. La Suma representa la 
darrera síntesi, ja que després de Sant 
Tomàs ningú s'ha atrevit a fer una 
síntesi. La Suma, però, és clar que 
no és una obra per llegir-la al metro, 
però té el gran mèrit d'haver intentat 
passar de la història salvadora a una 
ciència organitzada. L'esquema de 
la Suma és, com sabeu, que tot surt 
de Déu i tot torna a Déu ... És una 
obra que malauradament, amb el neo
tomisme, es va descafeïnar de mane
ra molt lamentable: però estudiada 
dins el seu context té una gran vali
desa. 

3. El Càntic espiritual, poesia i co
mentaris de Sant Joan de la Creu. És 
un dels cims de la mística cristiana, 
i és bo apropar-se a aquesta obra en 
temps d'indigència com és el nostre. 
En un estil vell, però original, ofe
reix una creació molt pedagògica i 
expressa una forta experiència es
piritual que no cal comentar-la. Té 
vida i frescor per al lector del nos
tre temps 

I ara, després d'aquests tres llibres 
més històrics, altres set de contempo
ranis: 

4. Les veritables i falses reformes en 
l'Església del Pare Congar. Escrit 
l'any 1950 i posat en sospita per 87 
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l'assemblea de l'episcopat francès. 
És una visió molt rica, històricament 
pacificadora i molt ben fonamentada 
dels criteris per a una reforma de l'Es
glésia sense ruptures. Tota la segona 
part, tot just, es refereix a la ruptura 
protestant i és una crítica d'aquesta 
ruptura. A Espanya es va traduir l'any 
1953 i fou prohibit. 

Malgrat els recels de l' episco
pat francès, el llibre va ser un dels 
puntals que va orientar el Concili 
Vaticà Il. El mateix Pare Congar 
m'explicà que l'arquebisbe de Milà, 
Montini, li va demanar un exemplar, 
perquè no el trobava enlloc. Congar 
li va enviar, i el lÍibre va ser la font 
base per a la redacció de l'encíclica 
Eclesiam suam, primera encíclica 
del Papa Pau VI. 

5. Meditació sobre l'Església d'Hen
ri de Lubac. És un llibre que forma 
part de la que es deia nouvelle theolo
gie (anys 50-53). És una síntesi sobre 
l'Església com a camí vers Déu, escri
ta en uns anys molt ombrívols. De 
Lubac hàvia estat desqualificat per 
l'encíclica Humani generis i apartat 
de l'ensenyament, i malgrat tot escriu 
un llibre d'una gran fidelitat i amor 
a l'Església, amb una serenor admi
rable. 

6. L'evangeli del temps, de M. D. 
Chenu. Un altre llibre de la nouvelle 
theologie. Va sortir l'any 1964. Un lli
bre exceHent, que ensenya a llegir des 
de la fe els fets passats i contempora
nis a partir de l'evangeli; un llibre 
d'una alta pedagogia. Chenu era un 
teòleg de la que Pau VI va anomenar 
teologia històrica i concreta. 

7; El medi diví, de Theilard de 
Chardin. Escrit l'any 1955, apare
gut després de la mort de l'autor, 
ja que en vida no el van deixar pu
blicar. És un apassionant viatge 
interior al medi diví, escrit per un 
cristià per als no cristians. 

8. La glòria i la creu, d'Urs von Bal
thasar, escrit del 61 al 69. Una obra 
d'una gran riquesa cultural i històrica. 
Una estètica teològica, radiant de be
llesa, en un intent de renovació de la 
teologia conèeptual en favor de la teo
logia simbòlica. 

9. El Curs fonamental de la fe, de 
Karl Rahner, escrit l'any 1976. Molt 
diferent de l'anterior obra de von 
Balthasar i motiu de polèmica entre 
tots dos teòlegs. El llibre és una sín
tesi de tota la teologia antropològica 
de Rahner. 

10. I per acabar, un autor de casa 
nostra, actual i amb una obra concre
ta que a mi m'agrada molt: Proyecto 
de hermano. Vzsión creyente del hom
bre, de José Ignacio Gonzalez Faus, 
escrit el 1987. Un llibre que s'ha de 
llegir molt a poc a poc, perquè hi ha 
molt de contingut. És una antropolo
gia cristiana. 

Bé, segur que es podrien afegir 
molts altres títols, però com que 
se m'havia limitat la llista a deu 
obres, aquestes són les que he es
collit. 



Deu títols recents 
suggerits pel Dr. Gil 

1. GESHE, A. (1997). Dios para pen
sar. Sígueme, Salamanca. 

2. BEINERT, W. (1990). Dicciona
rio de teología dogmatica. Herder, 
Barcelona. 
3. FORTE, B. (1995). Teología de la 
historia. Sígueme, Salamanca. 

4. MOLTMANN, J. (1997). Cristo 
para nosotros hoy. Trotta, Madrid. 

S. DUCH, Lluís (1997). L'enigma del 
temps. Saurí, Montserrat. 

6. TORRES, A. (1997). Recuperar la 
creación. Sal Terrae, Santander. 

7. KÜNG, H. (1997). El cristianismo. 
Trotta, Madrid. 

8. Diversos (1997). Religions de la 
terra. Claret, Barcelona 

9. TORJESEN, K J. (1996). Cuando 
las mujeres ... Almendro, Còrdova 

10. COLL-ESTRUCH (1996). En co
munió ... Claret, Barcelona. 
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Barcelona 
FRANCESC ROMEU, corresponsal. 

700 anys de la catedral gòtica 

Passats ja els fastos dels casaments 
d'infantes i les corredisses d'última 
hora per tenir-ho tot arreglat, la vida 
retorna a la seva normalitat habitual i 
la catedral de Barcelona celebra ara -
amb més tranquiHitat- el 700 aniver
sari. Les obres de l'actual catedral 
gòtica de Barcelona es van iniciar l' 1 
de maig del 1298, tot just ara fa 700 
anys. Aquest monument ple de belle
sa té molta història darrere les seves 
pedres. La catedral és el símbol de la 
diòcesi de Barcelona i n'és també el 
temple principal. 

En les excavacions iniciades l'any 
1945 es van descobrir les restes de la 
primitiva basílica paleocrístiana del 
segle IV, que ara es poden visitar al 
subsòl de la catedral. Arran de la re
conquesta de la ciutat, cap al 877, els 
francs van ajudar a restaurar la cate
dral i van establir el col·lectiu de ca
nonges. L'any 985, però, el cabdill 
Almansor va dur a terme la ràtzia 
musulmana que va destruir Barcelona. 
Malmès el temple per aquestes incur
sions, el 1045 Ramon Berenguer va 
iniciar la construcció d'una nova ba-

sílica romànica. Les obres del 1298 
van quedar pràcticament enllestides 
a mitjan segle XV. 

Amb motiu de la celebració d'a
quests 700 anys, la catedral de Bar
celona i els seus canonges han organit
zat una sèrie d'actes commemoratius. 
El primer va ser el pregó inaugural, 
que es va fer ~l vespre del dimecres 29 
d'abril i que va anar a càrrec de l 'his
toriador Josep M. Ainaud de Lasarte, 
seguit d'un concert d'orgue a càrrec 
de Domènec Cols, canonge organista. 
El segon acte va ser la missa conven
tual i la tradicional benedicció del ter
me amb motiu de la festa anticipada 
de l'exaltació de la Santa Creu, tal i 
com se celebrava en l'època medieval. 
Aquesta missa es va celebrar el matí 
del divendres 1 de maig, dia de l'ani
versari dels 700 anys d'inici de les 
obres del temple gòtic. Després de la 
missa els assistents van poder visitar 
els terrats de la catedral, recentment 
restaurats. 

Finalment, el tercer acte va ser la 
missa presidida pel cardenal Ricard 
M. Carles i concelebrada pels canon
ges i capellans diversos que es va ce
lebrar el vespre del passat, dijous 30 
d'abril. Després d'aquesta missa es va 
descobrir la nova campana que es po
sarà al campanar com a record de la 
celebració d'aquests 700 anys d'histò
ria. Aquesta campana ha estat patroci-
nada directament perl' empresa Crédi- 91 
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to y Caución. Cal dir que tots aquests 
actes, així com les despeses de les 
múltiples restauracions que s'han fet 
fins ara, han anat a càrrec de diversos 
patrocinadors: Acros, Grupo Vitali
cio, Hola, Port de Barcelona, TV3, La 
Vanguardia i Versitub. També han 
col·laborat en l'organització dels actes 
l'Agència de Patrocini i Mecenatge de 
la Generalitat, l'Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, i 
el grup Meeting. 

Una nova campana 

El nom que ha de dur aquesta nova 
campana s'ha posat a votació popular 
entre dotze noms diferents. Els noms 
entre els quals s 'ha d'escollir són els 
següents: Àngela, Anna, Coloma, 
Cristina, Elisabet, Georgina, Marta, 
Montserrat, Perpètua, Ramona, Rosa i 
Roser. Hi ha qui ha trobat a faltar un 
nom emblemàtic dins de les campanes 
de Barcelona, que és el d'Honorata, el 
nom d'una de les antigues campanes 
de la ciutat. L'Honorata té els seus orí
gens al segle XIII i hi ha qui diu que 
tocava en les urgències ciutadanes 
(una mena de toc de sometent); des
prés va desaparèixer als voltants del 
1714. Hi ha qui diu que van fondre 
l'Honorata per fer fusells. 

En el moment de fer aquesta cròni
ca encara no sabem quin és el nom 
que ha estat escollit, per bé que quan 
ho llegiu ja haurà sortit. El caire popu
lar o democràtic d'aquesta votació ha 
estat un signe sorprenent en la nostra 
Església, no massa avesada a posar 
decisions importants en mans de la 
gent. Ja veurem si, començant per una 

campana, es poden anar decidint 
moltes més coses -i més impor
tants- de les que es decideixen sota 
el campanar! 

Les dues directores dels mitjans de 
comunicació 

El passat mes d'abril el bisbe auxi
liar de Barcelona, Joan Carrera, va 
pronunciar una conferència al Col·
legi de Periodistes de Catalunya amb 
motiu de la 32a Jornada Mundial de 
les Comunicacions Socials, amb el tí
tol gairebé de sempre: Presència cris
tiana en els mitjans de comunicació: 
Quina? Com sempre, Carrera va repas
sar la manera com se sent tractada 
l 'Església (a vegades més els bisbes 
que l'Església en general) en els mit
jans de comunicació. Però aquests ve
gada Carrera va parlar una mica més 
dels mitjans de comunicació propis de 
l'Església, sempre molt més precaris 
econòmicament i de consum. Carrera, 
pensant directament i explícitament 
en la COPE, va assenyalar la seva vo
luntat clara perquè siguin sempre hu
mils i que no busquin competir per 
aconseguir l'audiència al preu que 
sigui. 

Pel que fa als mitjans de comuni
cació propis de l'Església i que tenim 
a Barcelona, s'ha destacat el fet signi
ficatiu que dues dones en siguin les 
actuals directores, tant de Ràdio Estel 
com de Catalunya Cristiana. Des del 
mes de març Núria Oriol i Palarea, de 
30 anys, és la nova directora del set
manari d'informació religiosa de les 
diòcesis catalanes: Catalunya Cris
tiana, encara que molts l'anomenen 



Barcelona catòlica o Barcelona dio
cesana pel seu to marcadament barce
loní i oficial. Núria Oriol ha substituït 
així mossèn Manuel Valls i Serra, que 
ha estat nomenat rector de la parrò
quia de Sant Vicenç de Sarrià i que 
segueix oferint-nos la missa de TVE, 
a la 2, tots els diumenges. Valls era el 
segon director de Catalunya Cristia
na, després de Joan E. Jarque, que en 
va ser el primer director i fundador, 
juntament amb Francesc Malgosa. 

En el cas de Ràdio Estella directo
ra és Teresa Pou, de 26 anys, que era 
fins ara la cap d'Informatius de la rà
dio i presentadora de Signes del Temps, 
el programa religiós del Canal 33. 
Teresa Pou substitueix així l'anterior 
director i voluntari, Santiagò Ramen
tol, un expert professor en periodisme 
científic i que ara és el director de la 
nova revista mensual Ciencia & Vida, 
traducció de la prestigiosa revista Sci
ence& Vie. 

La diferència entre Núria Oriol i 
Teresa Pou és que la primera no subs
titueix un laic com Ramentol, que ja 
havia consolidat el mitjà de comunica
ció de la ràdio. Les dificultats que tra
vessa Catalunya Cristiana per arribar 
a una autèntica consolidació del seu 
producte són grans. Per això esperem 
que el canvi en el tarannà de la publi
cació el converteixi en un setmanari 
quasi necessari per viure. Pastoral
ment parlant! 

Per tant, l'etapa que ara ens toca 
viure, pel que fa als mitjans de comu
nicació de l'Església, és la de la con
solidació. Per això esperem que no 
prosperin els intents de tirar endavant 

una televisió de l'arquebisbat fins que 
no s'hagi aconseguit l'autèntica con
solidació de tots els mitjans tan preca
ris que tenim. Que les idees no ens 
arrosseguin més enllà de les nostres 
possibilitats! 

Ràdio Estel i Ràdio principat 

Una altra bona notícia per a Ràdio 
Estel és la connexió que ha fet Ràdio 
Principat amb Ràdio Estel, per poder 
emetre la programació d'aquestapri
mera, les 24 hores del dia, en la seva 
cobertura d'Andorra, la Seu d'Urgell 
i bona part dels Pirineus i Nord de Ca
talunya. De moment, Ràdio PrinCipat, 
que és una emissora que, en la línia de 
Ràdio Estel a l'arquebisbat de Barce
lona, vol transmetre un missatge cristià 
i esperançador a tots els habitants de 
la diòcesi d'Urgell, ja connecta amb 
Ràdio Estel tot el ~iia i afegeix a la pro
gramació una producció pròpia d'infor
matius. A banda dels informatius, Rà
dio Principat anïrà ampliant la seva 
oferta amb més programes propis. 

Per aquest motiu,: el passat diumen
ge 26 d'abril es va celebrar una euca
ristia a la catedral de Barcelona, pre
sidida pel cardenal Carles i el bisbe 
d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan 
Martí Alanis. Aquesta missa, en la 
qual van participar els Petits Cantaires 
de la Seu, va ser retransmesa per amb
dues emissores de ràdio. 

U na pàgina a Internet 

L'arquebisbat de Barcelona, que 
ha fet grans passos per estar al dia en 93 



el món de la informàtica, acaba de 
donar un pas important i decisiu per 
poder estar de ple dret entre les pàgines 
de consulta a la xarxa d'Internet, obrint
hi una pàgina de consulta, una web. La 
pàgina de l'Arquebisbat la trobareu a 
l'adreça (http:/www.arquebisbatbcn.es) 
i aquí dintre hi trobareu molta cosa 
perquè, tot i que tot just comencem i 
encara hi ha molt per posar-hi, un ar
quebisbat -si vol- té moltes coses a 
informar. 

També, per estar més actualitzats, 
s'han obert les corresponents adreces 
electròniques per rebre els missatges des 
dels mateixos ordinadors, els anomenats 
E-mail. Actualment a l'arquebisbat n'hi 
ha dos: el de la Secretaria General i el de 
la Delegació de Mitjans de Comunica
ció, que són <arqbcnsecgral@plana1fa.es> 
i <mcsbama@abaforum.es>, respecti
vament. Felicitats, perquè sembla que 
no estem renyits amb la tècnica, sinó 
tot el contrari! 

Els llibres per Sant Jordi 

Aquest any el Centre d'Estudis 
Pastorals (CEP) no ha volgut deixar 
passar ni la diada de Sant Jordi ni la 
festa de la Mare de Déu de Montserrat 
sense fer-ne una activitat apropiada. 
L'objectiu d'aquest any ha estat pre
sentar l'exposició de les novetats dels 
llibres necessaris en una biblioteca 
pastoral, tant en català com en caste
llà, i unes notes bibliogràfiques de 
llibres en altres idiomes. Els actes 
d'aquesta setmana cultural i pastoral 
s'han dividit en tres sessions. La pri
mera, el dimecres 15 d'abril a la tarda, 

94 es va centrar en la presentació d'una 

novetat bibliogràfica a càrrec del ma
teix autor: Josep Maria Rovira Bello
so va presentar el seu últim llibre Del 
Concili Vaticà II al Concili Provin
cial Tarraconense. En aquest llibre es 
recullen les grans intuïcions teològi
ques i pastorals del darrer Concili Pro
vincial (les del Vaticà 11 són més aviat 
una excusa en l 'horitzó del llibre ). Un 
bon motiu d'aquest llibre i d'aquesta 
presentació oficial és que l'editorial 
que l 'ha editat, la Claret, i el CEP ini
cien amb aquest llibre una nova col'
laboració i una nova coHecció. L'ac
te de presentació va ser presidit per 
l'arquebisbe i metropolità de Tarra
gona, Lluís Martínez Sistach. 

La segona sessió va ser la mateixa 
diada de Sant Jordi, al migdia, i va 
consistir en la presentació, a càrrec del 
teòleg i monjo de Montserrat Evange
lista Vilanova, dels deu .llibres més 
significatius i necessaris en la biblio
teca d'un teòleg. Interessantíssim, so
bretot a l 'hora de justificar alguns dels 
best-seller teològics d'aquests darrers 
quaranta anys, en els quals hem tingut 
grans teòlegs i tots ells ens han deixat 
alguna obra mestra. 

Finalment, la tercera sessió va ser 
l'endemà de la Mare de Déu de Mont
serrat, amb la presentació que va fer 
Josep Gil, teòleg, rector de parròquia 
i professor a la Facultat de Teologia 
de Catalunya, de Les lectures més 
suggerents d'enguany. Amb motiu 
d'aquests actes i per a una acurada 
celebració, el CEP va editar i obse
quiar als seus participants amb un 
punt de llibre on es recull una mena 
de decàleg pastoral, més divertit que 
real. Per sort! 



Diàleg d'un rector 

Dins de la coHecció que l' edito
rial Mediterrània té sota el nom de "Te
mes d'Ara Mateix", i amb el número 
13, acaba d'aparèixer un llibre titulat 
Diàleg d'un rector, fruit de la reco
pilació d'articles i escrits de mossèn 
Salvador Cabré Puig, actual rector 
de la parròquia de Sant Julià, a Ar
gentona. Els escrits, però, el que so
bretot recullen és la seva experiència 
d'anys com a rector de parròquia a la 
gran i poblada ciutat de Santa Coloma 
de Gramenet i dels seus entranyables 
i difícils barris. El títol del llibre, dià
leg, justifica no tant el gènere literari 
de l'obra com l'estil del seu autor: 
d'un capellà que ha basat la seva vida 
en mostrar una Església que vol i que 
sap dialogar. Una Església que ha can
viat al llarg dels anys per deixar de ser 
allunyada i distant de la gent i així ar
ribar a ser propera i encarnada allà on 
sigui. I, finalment, diàleg, també per
què moltes vegades aquell amb qui es 
parla és Déu mateix. Recull, per tant, 
també, d'alguna pregària que es troba 
entre línies. Salvador Cabré se'ns 
mostra com un fill d'uns anys i d'una 
Església que vol ser dialogant. Felici
tats i per molts anys! 

Deu anys d'Amics de la Gent Gran 

Amb deu anys d'existència els 
Amics de la Gent Gran han guanyat el 
prestigi d'una organització que atén i 
distreu les persones grans amb una 
impecable xarxa de voluntaris. Amics 
de la Gent Gran és una entitat sense 
afany de lucre, de voluntariat, declara
da d'utilitat pública, que atén perso-

nes molt grans (amb una mitjana 
d'edat de 85 anys) a domicili, amb 
problemes físics o psíquics, amb pocs 
recursos i amb molta solitud. Aquests 
voluntaris ajuden les persones grans al 
llarg de tot l'any i a través de dotze 
programes diferents. Amics de la 
Gent Gran és membre de la Federa
ció Internacional dels Petits Frères 
des Pauvres, que té presència a més de 
vuit països del món i que està recone
guda per l'ONU com una entitat d'uti
litat pública. 

Amb motiu d'aquests deu anys 
d'existència entre nosaltres, els Amics 
de la Gent Gran han fet una exposició, 
del 12 de març al 10 d'abril, al Palau 
de la Pia Almoina, al costat de la ca
tedral de Barcelona, amb el títol No 
els deixis sols. Amb aquesta exposició 
fotogràfica (internacional) han volgut 
sensibilitzar sobre l'exclusió social 
que pateix la gent gran. L'exposició ha 
servit per retre homenatge a tota la 
gent gran i als voluntaris que dia 
rere dia els donen la seva amistat. 
Felicitats! 

V Congrés de l'Escola Cristiana de 
Catalunya 

El dissabte 25 d'abril, al col'legi la 
Salle Bonanova, es va cloure el V 
Congrés de l'Escola Cristiana de Ca
talunya, amb la presència del presi
dent de la Generalitat, Jordi Pujol, del 
cardenal Ricard M. Carles, del conse
ller d'Ensenyament, Xavier Hernàn
dez, i del president de l'Escola Cristia
na de Catalunya, el salesià Francesc 
Riu. Un bon grup de mestres i profes
sors han estat treballant des del curs 95 
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passat en el V Congrés de l'Escola 
Cristiana de Catalunya, organitzat des 
del Secretariat de l'Escola Cristiana 
de Catalunya, amb la finalitat de fer 
una reflexió seriosa i aprofundida so
bre la situació actual de l' ensenya
ment privat i els nous reptes que ha 
d'afrontar en el llindar del tercer mil
lenni, que justament és el títol d'aquest 
V Congrés. 

Amb aquest motiu i amb la col
laboració de la Universitat Ramon 
Llull, del 22 de gener al 26 de març es 
van celebrar una sèrie de deu fòrums, 
a l'Escola Sant Ignasi de Sarrià, per tal 
d'oferir la reflexió que uns bons ex
perts, dos per cada fòrum, han fet ja 
sobre els principals temes d'aquest 
Congrés. Els temes van des de la qua
litat de l'educació actual i els seus va
lors fins als reptes que avui exigeixen 
les noves tecnologies, passant per 
temes tan seriosos com són l'ètica, 
l'evangelització, la família, el món del 
treball o la societat mundial. En tot 
aquest treball del Congrés hi han par
ticipat més de 6.000 membres, agru
pats en uns 650 grups de treball. 

Tot aquest treball ara ha quedat re
collit en un interessantíssim i ampli 
document conclusiu titulat L'escola 
cristiana de Catalunya en el llindar 
del tercer miz.zenni, que està editat pel 
Secretariat de l'Escola Cristiana de 
Catalunya. 

El Seminari diocesà 

Al voltant del Seminari de Bar
celona s'ha aixecat la polèmica. D'una 
banda, pel que fa al Seminari Menor, 

ha corregut amb més força el fet que 
es tanqui l'escola que hi ha a la Conre
ria-notícia que ja sabíem des de l'any 
1997-, que no pas la notícia positiva 
que el Seminari Menor s'obre ara a 
Barcelona, molt més a prop del Semi
nari Major i d'uns centres formatius 
de qualitat per als joves vocacionats. 
La polèmica sobre l'escola de la Conre
ria és sobre la seva viabilitat econòmica. 
Hi ha veus de tota mena. Però ara, l'al
tra preocupació és saber ben bé què és 
el que es farà (o el que es pot fer) amb 
les instaHacions que hi ha a la Conreria. 

Pel que fa al Seminari Major, tam
bé hem tingut polèmica sobre el seu 
nou rector, Ramon Corts, que va subs
tituir el curs passat al bisbe auxiliar 
Joan Enric Vives. Els punts conflic
tius, a grans trets, són tres: la discipli
na que s'imposa als seminaristes, les 
despeses econòmiques i el seu criteri 
a l'hora d'aplicar-les en reformar el 
vell edifici, i, finalment, el tarannà 
personal del nou rector. El cardenal 
Carles, coneixedor d'aquesta situació, 
en va parlar en el Consell Presbiteral 
i en l'homilia de la missa crismal, dei
xant el tractament d'aquest delicat tema 
en mans del Consell Presbiteral. Per 
això, cal dir que el tema s'ha portat 
amb absolut respecte i discreció. Si a 
Barcelona sempre tendim a fer safareig 
i a ensenyar els draps bruts, aquesta 
vegada la roba hem decidit rentar-la a 
casa, i -quan la tinguem ben neta- ja 
l'ensenyarem. Esperem, doncs, ara 
una decisió del cardenal Carles, ja si
gui de continuïtat, de recolzament del 
rector actual i de la seva línia, ja sigui 
de canvi i d'un nou equip de forma
dors. El cert és que hi ha crisi, encara 
que la sapiguem contenir. 



Girona 
JOAN CARRERES i PÉRA, corresponsal. 

LA CADIRA DE CARLEMANY 

11 Jornada Diocesana de Pastoral 

La Diòcesi de Girona es disposa, 
amb aquesta Jornada, a iniciar la dar
rera etapa d'aplicació del Concili Pro
vincial. Acabades les dues primeres 
etapes, Acollim el Concili i Aprofun
dim el Concili, es disposa ja d'una sè
rie de materials de treball fruit de la 
consulta prèvia que s'ha fet a la diòce
si a nivell d'arxiprestats i zones. 

En aquesta tercera i última fase, 
dita Assumim el Concili, hi assistiran 
més d'un centenar de participants 
-preveres, religiosos i laics- represen
tatius de l'ample ventall pastoral de la 
diòcesi. La Jornada constarà de quatre 
sessions, a celebrar en dissabte, al 
Col·legi Marista de Girona, el16 i 23 
de maig, i el 6 i 13 de juny. 

Es va marcar un camí un xic llarg 
-afirma el bisbe de Girona, monse
nyor Jaume Camprodon en un dels 
seus primers escrits en el seu període 
de convalescència- amb la intenció de 
donar temps perquè les persones in
teressades en la marxa de l'Església 
diocesana poguessin tenir un coneixe
ment més complet del que diu el 
Concili. I afegeix: «s'haurà perdut 
en nombre de participants; però 
s' ha guanyat en aprofundiment, que 
és el que interessa». 

Recorda el bisbe que, amb vistes al 
futur Pla pastoral de la diòcesi, «totes 
les propostes aprovades en votació, 
ho seran en qualitat de prioritàries» 
d'acord amb el reglament sorgit del 
mateix Concili (article 22), i que «des
prés de la Jornada, la Mesa de Direc
ció presentarà aquestes conclusions 
al bisbe, per a la seva aprovació». 

Església i turisme 

Cada any, per aquestes dates, la 
Delegació de la Pastoral de Turisme 
del Bisbat de Girona fa una sèrie d'ac
tivitats destinades a sensibilitzar els 
agents de la pastoral en un tema bàsic 
per a la diòcesi i el país. 

Així, la Trobada anual de Profes
sionals del Turisme tingué lloc al cor 
de la Costa Brava, concretament a 
l'Escala, el proppassat 18 de març. 
Amb la presència del cardenal Carles, 
de Barcelona, que parlà del Paper 
dels laics en el món, comptà amb una 
vuitantena d'assistents; a més d'al
guns alcaldes i rectors dels pobles de 
la costa, hi havia representants de 
l'ampla gamma turística: hotelers, res
tauradors, professionals d'hostaleria i 
turisme, comerciants, guies i agències 
de viatge. 

Les dues ponències anaren a càrrec 
de Francesc Torralba i Joan Carreres i 
Péra. Torralba parlà sobre La cultura 
de l'oci en la nostra societat i un ser
vidor féu una reflexió sobre l'Església 
i el turisme a Catalunya. Per què? Per
què avui, sortosament, la interco
municació ha fet possible que tant 
a Catalunya com dins l'Església, hom 97 
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s'adonés que el factor turisme és un 
factor determinant; el món es troba 
immergit en un procés d'evolució 
constant, i aquest procés apareix 
d'una manera ràpida que cal vetllar 
per no perdre el tren de la història. 

Si analitzem els aspectes fonamen
tals d'aquesta evolució, ens adonem 
que vénen emmarcats per dos compo
nents: una informació generalitzada 
-pensem només en les autopistes in
formàtiques-, i el factor velocitat, 
com a sinònim de canvi. Components 
que convergeixen en un dels fenò
mens més transcendentals que afec
ten el món, especialment el món occi
dental, en el tombant d'aquest tercer 
miHenni: la intercomunicació. 

1. L'Església en el prototurisme 

La pastoral de turisme té una llar
ga tradició al nostre país. S'és consci
ent que l'oferta turística de l'Església 
és secular i des de fa temps hom lluita 
per superar aquella dissociació inicial 
que es formà entre l'Església i l'àmbit 
turístic. Només hem de pensar en el 
pas que tingueren els nostres santua
ris, que dominen els millors paisatges, 
en el desenvolupament del proto
turisme: del Vilar de Blanes fins a 
Sant Pere de Roda, passant per San
ta Cristina de Lloret i Sant Sebastià 
de Palafrugell. 

Aquelles cel, les formades d'un men
jador-cuina i una cambra, que encara 
podem veure a Montserrat, no foren 
un precedent dels moderns i funcio
nals apartaments? I el menjar frugal, 
tan de la terra, amb les begudes fetes 

de ratafia i altres herbes, no significa
ren d'alguna manera un tast del que és 
avui la restauració? 

El pas de l'any i el cicle de la vida, 
des del bressol fins al cementiri, estan 
amarats de vivències cristianes. Hem 
pensat en el reclam monumental que 
signifiquen les esglésies parroquials, 
en l'enjòlit de les misses internacio
nals i en l'espectacle que representen 
determinades expressions de fe popu
lar (processons, aplecs, etc.) on sovint 
es barreja l'autenticitat amb el folk
lore? 

És un tema que exigeix una llarga 
i profunda reflexió pastoral: també 
des de l'interior de l'Església ens hem 
de fer una autocrítica. I reconèixer que 
no sempre fem de les nostres esglé
sies un lloc d'acolliment i alhora de 
recolliment; ni sabem oferir la infor
mació adequada, amb la didàctica 
pensada fins i tot per als no catòlics i 
no cristians que les visiten. Ni tenim 
tal vegada uns criteris clars en les mis
ses internacionals. 

Per què no es manté, seguint els 
criteris de la Santa Seu -i el desig de 
bona part dels fidels- el cant gregorià 
i el llatí com a aglutinant al costat de 
les altres llengües? Sense oblidar el 
català, que és la pròpia. 

2. El turisme. Factor d'intercomuni
cació i diàleg 

La intercomunicació ha fet possi
ble que, en pocs anys, assistíssim a un 
fenomen que tal vegada encara no 
hem acabat de pair -i ara parlo des de 



l'interior de l'Església-: la transfor
mació de la nostra societat de sedentà
ria en nòmada; d'introvertida a extra
vertida; d'autosatisfeta a crítica; de 
proteccionista a cosmopolita. Ens tro
bem davant d'una societat marcada 
secularment per l'herència rural i agrí
cola que avui apareix com una socie
tat industrialitzada i urbana que té, en 
el sector turístic i de serveis, un dels 
puntals de la seva economia. 

El món d'avui -i no només en 
l'àmbit turístic- es troba sotmès a un 
procés de massificació, que no és es
tàtica, sinó dinàmica, és a dir, itine
rant. Aquest món sensual i oníric, que 
va a la recerca d'una felicitat imme
diata i palpable, està subjecte a un cons
tant metrallament d'estímuls. És un 
món tocat pels cants de sirena de l'oci 
i la permissibilitat sexual i un consu
misme salvatge, que sovint va més 
enllà de les pròpies possibilitats eco
nòmiques. Això fa que l'ostentació i 
el confort d'uns quants esdevingui 
sovint escandalós per a la gran ma
joria. 

Davant les ofertes turístiques cal 
un discerniment evangèlic. I aquest és 
l'objectiu de la pastoral de turisme. 
No es tracta de lamentar-se, ni d'enyo
rar el passat pensant què hauria ocor
regut si les coses haguessin anat d'una 
altra manera. En tot cas, cal analitzar 
els errors del passat en funció del pre
sent, en prospectiva de futur. 

Ha desaparegut, sortosament, aque
lla crítica frontal que s'efectuà al tu
risme des de determinades instàncies 
eclesials, basada gairebé exclusiva
ment en el pam més o menys de roba 

que vestien els turistes o en la promis
cuïtat de les platges. No vol pas dir 
que en alguns casos aquests aspectes 
no s 'hagin de tenir en compte, però 
sempre dins el context global. 

3. Valors universals del turisme 

Acompanyen el turisme uns valors 
universals que cal potenciar: l'obertu
ra d'horitzons, l'actitud d'acolliment, 
el diàleg intercultural, l'enriquiment 
de l'esperit democràtic i una sèrie de 
possibilitats socials i econòmiques 
que al capdavall deriven en una ofer
ta de llocs de treball -que cal vetllar 
perquè siguin dignes- que s'haurien 
de traduir en un augment de la quali
tat de vida. 

Amb vista a la potenciació d'a
quests valors podem establir unes pro
postes pastorals; això exigeix un dià
leg amb els professionals del turisme 
en general, i els agents turístics en 
particular, ja que es tracta de llocs, 
espais i iniciatives compartides. 

1- Fer conèixer als agents turístics 
les ermites i santuaris d'un lloc i d'una 
zona determinada; donar-los un resum 
històric i procurar que puguin ser visi
tades uns dies i unes hores; informar 
de les possibilitats d'accés, el dia de 
l'aplec, etc. 

2- Conscienciar sobre el valor dels 
edificis de culte; acostumen a ser els 
monuments més importants del patri
moni artístic i arqueològic dels nostres 
pobles; convé tenir-los oberts el mà
xim de temps, o bé, d'acord amb l'ofi
cina de turisme local, facilitar-ne la 99 
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visita i els horaris de culte. Remarcar 
sobretot que una església no és un mu
seu, sinó el lloc de trobada d'una comu
nitat dinàmica, que viu i celebra la 
seva fe, i la comunica amb la seva vida. 

3- Situar en el seu punt just de
terminades expressions de fe popular 
(aplecs, processons, etc.) i activitats 
lúdiques (calendari de concerts i altres 
propostes culturals) a través d'una infor
mació veraç i una presentació digna. 

4- No oblidar al costat de la litúr
gia, la catequesi viva -el testimoniat-

A la rebotiga, darrere el luxós apa
rador turístic, hi ha sovint unes situa
cions d'injustícia que cal desvetllar 
sense por, si convé amb noms i cog
noms: contractes-escombraria, habi
tatges defectuosos, horaris excessius, 
salaris manipulats ... També en el turis
me la Pastoral de l'Església ha de 
manifestar amb la seva denúncia l' op
ció pels pobres, a risc de trencar les 
oracions d'alguns representants de la 
patronal. 

ge de fe- i una bona informació, i so- Tarragona 
bretot un eficaç servei de la caritat a 
través d'uns centres d'acolliment 
-que poden ser compartits- i un eficaç DIDAC BERTRAN, corresponsal. 

voluntariat social. 

4. Campanya-98. La denúncia social 

Avui, si hi ha d'haver alguna prio
ritat en la crítica, són les actituds des
humanitzadores d'abús i explotacio 
que es poden donar -i de fet es donen
en el món turístic. Però que sigui una 
denúncia objectiva, dins el context 
positiu que ofereix el món turístic no 
tan sols per a Catalunya sinó per a la 
pròpia comunitat cristiana. 

En aquest sentit, en la reunió pre
paratòria de la Campanya-98 de la 
Pastoral de turisme que tindrà lloc el 3 
de juny a la vila de Calonge, hom té 
previst reflexionar sobre la situació de 
l'obrer en el vast camp de l 'hostaleria, 
lleure i serveis. La reflexió anirà a càr
rec del delegat diocesà de la Pastoral 
obrera de Barcelona, Mossèn Gaietà 
Casacuberta. 

Algunes activitats remarcables 

«E pur si muove» ... I, això no obs
tant, es mou. Sí, la nostra Església, 
malgrat acusacions més o menys fona
mentades d'immobilisme, es mou. I 
en aquest darrer trimestre en tenim 
unes quantes mostres, d'aquesta mo
bilitat. 

Per exemple, el 7 de març passat es 
va celebrar a Valls el X Fòrum Dioce
sà de Joves, convocat per la Delegació 
de Pastoral de Joventut, per reflexio
nar sobre els sagraments a partir de les 
resolucions del segon bloc del Conci
li Provincial Tarraconense. No entra
rem en els detalls de com va anar 
aquesta trobada que, any rere any, 
aplega centenars de joves dels dife
rents arxiprestats de la nostra arxidiò
cesi. El que sí que voldríem remarcar 
és la constatació que els participants 



són joves més aviat grans i que estan 
avesats a compartir la seva fe en el 
grup. D'aquí ve l'alçada dels testimo
niatges aportats. Per altra banda, la 
participació és representativa de gran 
part dels grups de joves i dels movi
ments, especialment en el moment del 
debat. A l 'hora de fer valoracions del 
resultat d'aquest Fòrum, del qual cal 
remarcar també la continuïtat, per la 
participació i el bon ambient tant de 
relació com de reflexió, s'ha de consta
tar que valIa pena oferir eines de tro
bada entre els joves per poder avançar 
en el camí de la fe i del compromís. 

Un altre signe d'aquest moure's de 
l'Església el vàrem tenir quan el Se
cretariat Diocesà de Pastoral Familiar 
de l'Arquebisbat de Tarragona va or
ganitzar, els passats dies 14 i 21 de 
març, les sisenes Jornades sobre Famí
lia Cristiana, Educadora de la Fe, que 
en aquesta ocasió anaven dedicades a 
la relació entre família i comunitat. 
Les Jornades es van desenvolupar a 
l'edifici del Seminari i van comptar 
amb la participació d'una setantena de 
persones: matrimonis, membres de co
munitats parroquials i professionals 
de l'àmbit familiar, entre d'altres. L'es
tructura dels dos dissabtes va ser la 
mateixa: inici amb la ponència d'un 
expert, seguidament participació en 
diversos tallers sobre temàtiques 
concretes i finalment una estona de 
pregària. 

Es van dir coses molt interessants 
en aquestes Jornades. Així, un dels 
ponents, el Dr. Francesc Torralba, de 
la Universitat Ramon Llull, va con
cloure que «tot i viure en un context de 
màxima secularització, no és cert que 

sigui més difícil ser una família cris
tiana en l'actualitat que fa un segle: 
ser una veritable família cristiana sem
pre és difícil». Per la seva banda, l'al
tre ponent, el Dr. Màxim Muñoz, de la 
Facultat de Teologia de Catalunya, va 
indicar que «en el context de la socie
tat occidental actual, una Església de 
futur ha de tenir un estil comunitari», 
i va demanar a les comunitats un exer
cici de reflexió per tal d'analitzar com 
s'acullen les famílies, i si es dóna una 
resposta per a cadascun dels seus mem
bres, des del més gran al més jove. 

A remarcar també que el Secreta
riat va voler realitzar unes veritables 
jornades familiars, per la qual cosa es 
van organitzar visites a la catedral i al 
Museu Bíblic per als fills dels matri
monis participants. D'aquesta manera 
també es volia facilitar la participació 
de famílies de fora de la ciutat de 
Tarragona. 

D'altra banda, el diumenge dia 22 
de març es va celebrar la XIX Assem
blea de Cari tas Diocesana a la casa 
d'exercicis de la Selva del Camp, amb 
l'assistència de 97 persones vingudes 
de gairebé tots els arxiprestats. 

Aquest any l'Assemblea tenia un 
caire diferent, ja que no hi havia po
nent ni treball en petit grup. Es tracta
va de parlar sobre les realitats de les 
nostres Cari tas per donar a conèixer a 
tothom el que es fa cada dia i presen
tar ~ls seus objectius, que es poden 
sintetitzar així: intentar que Caritas si
gui l'expressió de la caritat; passar 
pausadament d'una Caritas assisten
cial a una Cari tas de promoció de la 
persona fent un acompanyament del 101 



necessitat; coordinar les accions dels 
professionals i dels voluntaris, i admi
nistrar amb rigor els recursos. 

I un esdeveniment impensable fa 
uns pocs anys es va produir a Reus. 
L'Església Evangèlica d'aquella ciutat 
va organitzar una conferència per tal 
d'explicar l'aplicació del Concili Pro
vincial Tarraconense. El convidat per 
fer referència d'aquesta experiència 
religiosa fou Mn. Miquel Barbarà, vi
cari general de l'arxidiòcesi de Tarra
gona i secretari general adjunt del 
Concili Provincial Tarraconense. 

Mn. Barbarà va explicar als fidels 
evangèlics la magnitud i la importàn
cia del Concili celebrat l'any 1995 i va 
manifestar també que considerava la 
invitació dels responsables de l'Esglé
sia Evangèlica com «un signe de fra
ternitat entre les dues esglésies que 
hem de valorar molt». 

A l'acte hi assistí una cinquantena 
llarga de persones, la majoria d'elles 
nadiues de Suïssa. 

Triomfalisme? 

Potser algú estarà pensant que som 
triomfalistes i que gairebé imitem allò 
del «Va bien». Doncs no, no tot va bé a 
la nostra Església. Certament es fa molt 
perquè les coses vagin millor, però sem
bla que encara hi ha sectors eclesials que 
no s'han assabentat que hi ha hagut un 
Concili Provincial i que s 'han oblidat 
que n'hi va haver un d'Ecumènic. 

l'antiga Grècia potser algú es pregun
taria si la divinitat no està d'urpes amb 
nosaltres, atesa la quantitat de llamps 
que han caigut sobre els nostres temples 
darrerament. Que no se sentin ofesos 
les víctimes de les guspires elèctriques, 
precisament alguns dels mossens més 
eixerits de la nostra arxidiòcesi, que ja 
s'han posat a la feina per arranjar els 
estralls causats pels elements. 

Per cert, sort en tenim de la voca
ció de paletes dels nostres rectors. 
Com hem dit en alguna altra ocasió, 
no sabem pas què restaria del patrimo
ni de l'Església si no fos per l'esforç 
d'una colla de mossens i de fidels. 

I parlant d'arranjaments, el Minis
teri de Foment lliurarà -diuen- cent 
milions de pessetes per arranjar la faça
na de la catedral. I remarquem això 
dels cent milions perquè després, entre 
la premsa i els polítics, semblarà que 
se n'hagin concedit quatre-cents. I re
marco el mot concedit, que pagat ja és 
una altra cosa. No fem volar campanes. 

I, a propòsit de campanes, una 
empresa química -no diem el nom 
per no fer publicitat gratuïta- subven
cionarà amb cinc milions la restaura
ció de les campanes de la catedral. 
Com diuen els castellans, «menos da 
una piedra». Sembla ser que el mes de 
setembre podrem comprovar l'encert 
o desencert de l'esmentada restaura
ció. El que sigui, ja sonarà. 

Aniversaris 

No voldria fer broma amb la des- I, com que la cosa va de campanes, 
102 gràcia aliena, però si visquéssim a com deia Mn. Francesc Giménez a la 



revista ESGLÉSIA DE TARRAGONA, «les 
campanes grosses estan de festa. És 
natural. És Pasqua. I totes les campa
nes de l'arquebisbat han tritllejat 
-sense enrenou- en el primer aniver
sari de la vinguda de l'arquebisbe 
Lluís. Un any de presa de contacte. 
Que el Senyor ens el conservi, diem 
tots. Que el Senyor. .. ens l'assossegui, 
diuen alguns». 

I ja que parlem d'aniversaris, aques t 
trimestre (el 29 d'abril) Mons. Lluís 
Martínez Sistach ha fet 61 anys i 
Mons. Ramon Torrella, arquebisbe 
emèrit, 75 (el 31 d'abril). Felicitats als 
dos ... i ad multos annos! 

Relleu a Poblet 

Una notícia sonada -seguim amb 
les batallades de campanades- ha es
tat l'elecció del nou abat de Poblet. 
Dom Josep Alegre, de 57 anys, fou 
escollit el passat dia 20 d'abril nou 
abat del monestir de Santa Maria de 
Poblet en substitució de dom Maur 
Esteva, que havia presentat la seva di
missió en haver estat escollit abat ge
neral de l'orde del Císter. 

El nou abat, prevere des de fa 25 
anys, va haver de rebre una dispensa 
del Vaticà per ser escollit, ja que no 
complia el requisit d 'haver estat cinc 
anys al monestir. El P. Alegre, que 
només fa tres anys que és a Poblet, va 
professar com a monjo el passat dia 19 
d'abril. 

Dom Josep Alegre va néixer l'any 
1940 a la localitat de Vallobar, ubica
da a la província d'Osca, a la Franja 

de Ponent. Va estudiar magisteri a 
Lleida, i l'any 1962 va ingressar al 
Seminari de Saragossa per tal d'ini
ciar els seus estudis eclesiàstics, i fou 
ordenat de prevere l'any 1970. Com a 
vicari va estar sis anys en cinc pobles 
de la zona de Daroca, a l'arxidiòcesi 
de Saragossa. Com a rector en va pas
sar divuit a Alcanyís. 

El nou abat va conèixer Poblet a 
finals dels anys cinquanta, quan fre
qüentava l'Espluga de Francolí. D'ales
hores ençà hi ha passat temporades de 
vacances i recés, fins que el 1995 va 
decidir ingressar a la comunitat cister
cenca. 

El P. Alegre, després de ser esco
llir, va dir: «estic content de poder ofe
rir els meus serveis a la comunitat i al 
monestir. Els meus objectius són ser
vir la comunitat per viure en la tradi
ció monàstica d'aquesta abadia sen
se oblidar servir la societat a través 
del monestir». 

Els joves no són uns ensopits 

I ara m'agradaria fer notar, com es 
va poder comprovar en el ja esmentat 
X Fòrum Diocesà de Joves, que els 
joves responen quan se'ls fan propos
tes engrescadores. Això ho haurien de 
tenir present els qui es queixen de la 
manca de presència jove als nostres 
temples. Els joves no són pas uns en
sopits. En volen una mostra del que 
diem? Més de dos mil estudiants de 
catorze centres de secundària de Tar
ragona van participar en la quarta edi
ció de la Marxa de la Solidaritat, que 
organitza la delegació local de Mans 103 



Unides. Els alumnes van recórrer 18 
quilòmetres per recaptar més de tres 
milions de pessetes, que es destinaran 
a la construcció d'un institut a Than
javur, a l'Índia. Mans Unides, amb 
aquesta iniciativa, pretenia conscien
ciar els joves tarragonins a favor de la 
cooperació. 

Per la seva banda, la Comissió de 
Pastoral de Joves de l'Arxiprestat 
de Reus va realitzar els dies 18 i 
19 d'abril una curiosa iniciativa: les 
Primeres Jornades Esportives Arxi
prestals que, val a dir la veritat, van 
anar prou bé. 

Segons els seus organitzadors; 
com a joves que són, inquiets, dinà
mics, actius i amb ganes de passar
s 'ho bé, van creure que seria bo lligar 
aquesta realitat amb el ser Església Jove 
a Reus. L'objectiu d'aquestes Jorna
des era oferir a tots els joves a partir 
de primer de Confirmació una altra 
dimensió dels valors (solidaritat, a
mistat, etc.) que ens transmet l'esport 
ben entès, adobat amb el sentit trans
cendental que Jesucrist va donar als 
esmentats valors. Per participar en 
aquestes competicions, la quota d'ins
cripció (500 pessetes) es va destinar 
íntegrament a la Casa de Misericòr
dia, com a fruit dels valors de corres
ponsabilitat, solidaritat i compartir 
que es volien treballar. 

I, ves per on, els mossens varen 
sentir enveja dels joves i, amb l' objec
tiu de recaptar diners per als projectes 
iniciats per Mans Unides a diversos 
països del Tercer Món, va tenir lloc a 
Falset un encontre de futbol sala entre 

104 les seleccions del Bisbat de Tortosa i 

de l'Arquebisbat de Tarragona, for
mades ambdues per preveres i semina
ristes. Malgrat la resistència i l'entu
siasme tarragoní, els tortosins varen fer 
valer la seva millor tècnica i acabaren 
imposant-se per 5 gols a 6. AqueSt 
partit era la tornada del que s'havia 
disputat a Móra i en el qualla victòria 
va ser també per a l'equip del Bisbat 
de Tortosa, que en aquella ocasió va 
guanyar per 8 gols a 5. 

Si això és l'embrió d'una lliga in
terdiocesana, seria convenient. que el 
senyor arquebisbe contractés els ser
veis d'un bon entrenador, perquè si no 
-ai!- patirem! 

No ho oblidem pas 

Passem per alt la munió de troba
des, recessos, cursets prematrimo
nials, escoles de catequistes, jornades 
de formació, taules rodones i confe
rències, etc. que s'han celebrat durant 
aquest passat trimestre a la nostra ar
xidiòcesi. Es faria molt llarga la rela
ció i no ens en voldríem deixar cap al 
tinter. 

Com a mostra, però, d'aquestes 
activitats, voldríem recordar la Missió 
que predicaren del 14 al 29 de març 
els pares claretians Ramon Setó, Josep 
Vilarrúbies i Xavier M. Piquer, que va 
tenir un notable èxit. Com a conse
qüència d'aquesta missió han nascut 
diversos grups de joves i d'adoles
cents, 24 assemblees -d'unes 13 per
sones de mitjana- que s'han compro
mès a reunir-se mensualment per 
reflexionar sobre la paraula de Déu. 
Els qui assistiren a l'escola d'oració 



demanen continuar-la cada setmana, 
etc. Aquests fruits permeten albirar 
bones perspectives per aquesta nova 
evangelització i ja s'estan estudiant 
propostes per continuar-la el curs 
vinent. 

En el moment de cloure aquesta 
edició queden moltes coses al tinter, 
perquè se celebren al temps del tanca
ment o no s'han celebrat encara, com 
per exemple la Jornada de Formació 
per a Acollidors i Formadors dels Cur
sets Prematrimonials (9 de maig) o 
l'inici dels actes commemoratius del 
Centenari de la Universitat Pontifícia 
de Tarragona (21 de maig), dels quals 
en parlarem -si Déu ho vol- en una 
propera crònica. 

I és que, com dèiem al comença
ment, «e pur si muove». 

Lleida 
XAVIER BATISTE, corresponsal. 

Assemblea diocesana i Concili a 
Lleida 

Dia 19 d'abril. Hem celebrat l' As
semblea diocesana per fer el balanç 
del primer any del Pla pastoral tot 
aplicant el nostre Concili. 

Hi han participat 400 persones. 
Fou una assemblea oberta on tothom 
ha pogut dir el que pensa de l'actitud 
d'acolliment. 

Com? Primerament cada arxipres
tat -nou- i cada delegació -nou- o 
coordinadora de moviments d'AC feia 
el resum del treball dels seus grups i 
ho enviava a la Vicaria, on ha estat 
resumit en el document síntesi dels 
deu temes enviats al començament de 
l'any passat. El document té 31 pàgi
nes de mitja quartilla. 

Segonament, debatent punts que 
havien sortit o no al document resum. 
El treball diocesà ha estat semblant al 
que es fa per a una campanya d'un 
moviment especialitzat d'AC. És un 
resum termòmetre per valorar com 
està la diòcesi de Lleida pel que fa a 
l'acolliment. 

Volem posar en pràctica l' evange
li amb l'ajuda del Concili i això enmig 
de la nostra pobresa actual. Constatem 
llacunes, però hem descobert també 
una gran riquesa espiritual i de serveis 
d'acolliment que ja es fan. 

Hem descobert a la vegada la nos
tra diòcesi complexa, variada i rica en 
treball pastoral, com tota diòcesi. 

Hem entrellucat una mica millor el 
que és la nostra diòcesi a la qual tenim 
tendència a menysvalorar. 

S 'han posat en marxa ja certes ini
ciatives fortes, quan es veia la neces
sitat, durant l'any i que ara s'aniran 
consolidant. Penso en Pastoral de la 
salut i presons i en les delegacions de 
caire més social. 

El Document ha estat aprovat per 
unanimitat, amb braços alçats, presi
dits pel nostre bisbe Ramon Malla. lOS 



106 

Mn. Ventura Pelegrí, vicari de Pas
toral, ha llançat el nou any arn b el se
gon objectiu: Promoció d'un laïcat 
cristianament adult. 

Hi havia optimisme en els adults 
més crítics i clarividents de la diòcesi. 
Això ho vaig poder constatar en un col
lectiu de consiliaris i en uns adults, es
coltats aquests últims individualment. 

Els joves adolescents i altres no 
han arribat encara a l'assemblea dio
cesana. És una fita que cal treballar. 

Els consiliaris diocesans ho valo
ràvem en la trobada mensual i dèiem 
que hem d'acompanyar el procés per 
fer descobrir la diòcesi als joves. 

Caldria implicar-los més un altre 
any en la preparació i fer-la amb una 
pedagogia més seva i no tan totxo, 
pròpia dels adults. 

Cert que podem dir que ja s'hi en
trellucaven els matrimonis joves pro
cedents dels moviments especialitzats, 
que van passant vers els corresponents 
a la seva edat. 

Esperem que amb la nova jornada 
de preveres del 7 de maig valorarem 
tot aquest any i ens disposarem a 
acompanyar el segon any. 

En donem gràcies al Senyor i a tots 
els qui han treballat per obrir finestres 
d'esperança a la diòcesi. 

I la Franja? 

Veient això, resten enrere les triful
gues d'alguns clergues de la Franja. 

Trifulgues que ens han deixat mal re
gust diocesà a molts cristians de tota 
mena. Esperem que ja deixin de sortir 
per la premsa més escarafalls i ferides 
d'aquest esquinçament tan mal fet. 
Però jo penso que el que està fet, ja 
està fet. Roma no tomarà enrere. La 
història sempre condemnarà això que 
fou aprovat per la Conferència Espa
nyola de bisbes amb el vot en contra 
dels que són de diòcesis amb seu ca
talana. I nosaltres sempre tindrem allà, 
molt a prop, germans de fe ide poble, 
encara que siguin en una altra diòcesi 
germana. Espero també que la bafara
da sobre l'art morirà al final, per no 
provocar més les ires de la gent de 
seny dels dos costats. 

Aplec a la cova Pare Palau 

L'arxiprestat del Baix Segre ha or
ganitzat, per mitjà d'un equip de pas
toral de joves, un aplec que ha tingut 
el seu encant. El dia 1 de maig, des de 
les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, ens 
hem aplegat 110 nois i noies de confir
mació en un racó paradisíac dels afores 
d'Aitona. A l 'hortet on el beat P. Palau 
anava a pregar i on de petit havia treba
llat amb son pare, hem gaudit de l'ale
gria dels adolescents i joves de la zona. 

D'entrada, pregària i jocs de co
neixença. El plat fort han estat quatre 
tallers molt punyents: 

- Germà Adrià (Barcelona) 

- Carles Ahumada de l'Olivera 
(Vallbona de les Monges) 

- Pep Maria, seminarista dels Je
suïtes (Raïmat), i 

- Meritxell Vigo (Lleida). 



Dances després de dinar. Eucaris
tia concelebrada i cant dels adéus. 

Estatuts de l'Acció Catòlica 
de Lleida 

El delegat de Pastoral d'adults, 
Mn. Pelegrí, i la delegada de joves, 
Roser Garcia, després de diverses 
consultes i reunions de treball amb 
tots els presidents i consiliaris dels 
moviments especialitzats d'AC, han 
tingut el goig de veure com el bisbe 
Ramon Malla ha aprovat els nous Es
tatuts per a l'AC, amb el consell dio
cesà que la dirigirà. 

Heus ací el decret adjunt del nostre 
pastor diocesà. Penso que serà una 
nova oportunitat i embranzida en el 
segon any del Pla de pastoral vers un 
laïcat cristianament adult. 

Ramon Malla i Call, bisbe de 
Lleida, en comunió amb la Santa Seu 
apostòlica, 

Tenint present que la Conferència 
Episcopal Espanyola, en la seva As
semblea Plenària del mes de novem
bre de 1993, va aprovar unes Bases 
Generals, i a la vegada uns nous Esta
tuts de l'Acció catòlica Espanyola, a 
fi de potenciar la presència i l'acció 
dels laics, i la seva col'laboració en 
l'apostolat jeràrquic, a fi d'impregnar 
de l'esperit de l'evangeli les estructu
res socials i els diferents ambients 
(AA,20); 

Atès que la redacció d'aquests 
nous documents ha sigut motivada, en 

part, per adaptar millor l'actuació dels 
laics a les exigències de l'evolució 
social de la nostra època, i per coordi
nar de manera més efectiva els diver
sos moviments· o associacions d' Ac
ció Catòlica, que, amb denominacions 
i Estatuts diferents, però amb el ma
teix esperit, es proposen treballar en 
l'evangelització del món, actuant amb 
una especial vinculació al ministeri 
pastoral de la Jerarquia; 

Considerant que també l'actual 
Junta Diocesana d'Acció Catòlica 
creu convenient procedir a adaptar a 
aquestes noves orientacions l' estruc
turació de l'Acció Catòlica en la nos
tra Diòcesi; 

Examinats atentament el projecte 
de nous Estatuts de l'Acció Catòlica 
Diocesana de Lleida; sol' licitat el pa
rer de diverses persones competents, 
el qual ha estat favorable, i comprovat 
que el projecte presentat s'adapta a 
les esmentades Bases i Estatuts apro
vats per l'Assemblea Plenària de 
l'Episcopat; 

Per les presents, aprovo els nous 
Estatuts de l'Acció Catòlica Diocesa
na de Lleida, tal com figuren en l'an
nex a aquestes Lletres, els quals entra
ran en vigor a partir del dia quinze del 
pròxim mes d'abril. 

A l'ensems, i d'acord amb el 
previst en el cànon 116, concedei
xo a aquesta Associació Diocesa
na el caràcter de persona jurídica 
pública, amb tots els drets i obli
gacions que s'especifiquen en el 
Codi de Dret Canònic i en els ad
junts Estatuts. 107 
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Confiadament espero que aquesta 
nova estructuració de l'Acció Catòli
ca en la nostra Diòcesi ajudarà a una 
major eficàcia en la consecució de la 
finalitat apostòlica específica de cada 
un dels moviments o associacions que 
la integren i, a la vegada, potenciarà la 
seva coordinació i el testimoni d'una 
acció conjunta en el mateix afany de 
construir una societat cada vegada 
més d'acord amb l'ensenyament de 
l'evangeli, segons les orientacions de 
l'Església. 

Donat a Lleida, el dinou de març, 
Solemnitat de Sant Josep, patró de 
l'Església, de l'any mil nou cents i 
noranta vuit. 

Una crucifixió original 

Fa 16 dies el jove Sergi Talamonte 
del Comitè 0,7 ha estat notícia a la 
premsa perquè ha protagonitzat la 
seva vaga de protesta a favor del can
vi de la Llei de cooperació amb el Ter
cer Món. Fou el gest de penjar-se del 
campanar de la Seu Vella. Ja us el po
deu imaginar protestant allà dalt del 
campanar de Lleida que mira al Segre, 
i vist per tothom. 

Mentre el poble cristià vivia els 
dies sants de la mort del Senyor i la 
seva Pasqua, ell Jeia pensar a tots els 
creients i no creients en la mort dels 
germans del Tercer Món a mans dels 
del Primer Món. 

Reprodueixo en la crònica un es
ctit dels molts que van sortir als diaris. 
Aquest va sortir al diari Segre el 24 
d'abril, signat per la Coordinadora de 

Moviments i Serveis de Joves de la 
Diòcesi de Lleida. Realment la protes
ta d'aquest jove féu reaccionar amb 
escrits i visites al peu del campanar de 
Lleida a moltes persones i polítics de 
tots els colors i altres col·lectius. Un 
grup de joves cristians estaven sempre 
al peu d'aquella creu de pedra guar
dant el penjat i donant raó de la seva 
fe a periodistes, polítics i ciutadans de 
tota mena que hi anaven a donar mos
tres de suport i solidaritat. Fins i tot els 
seus amics es menjaren allí el dilluns 
de Pasqua la mona regalada per la par
ròquia de Sant Andreu, on pertany el 
campanar. Per fi va baixar solemne
ment i fou closa la protesta amb un 
festival de música d'Amèrica Llatina. 
Fins i tot Lluís Llach s 'hi féu present. 
El gest i el motiu de la vaga féu reac
cionar així als joves cristians organit
zats de la nostra diòcesi: 

A propòsit del «penjat» de la Seu 

Sr. Director: 

En la reunió mensual que tenim els 
grups de joves cristians de Lleida, và
rem estar reflexionant sobre la nova 
campanya de la Plataforma del 0,7 i 
Més de la nostra ciutat. Hem vist im
portant donar la nostra opinió sobre la 
problemàtica de la Llei de cooperació. 
És per això que demanem: 

- Als representants polítics: 

* Que la Llei de cooperació inter
nacional al desenvolupament sigui un 
mitjà de cooperació real per a la desa
parició de la pobresa, fruit de la res
ponsabilitat i la justícia. 



* Que s'eliminin els crèdits FAD, 
la venda d'armament militar i la recer
ca de beneficis econòmics per empre
ses espanyoles amb el pretext d'una 
falsa «col·laboració». Que la nostra 
co¡'¡aboració amb els països empo
brits sigui sempre ètica, tant en la 
cooperació com en el comerç inter
nacional. 

* Transparència en les actuacions, 
saber on i com es gasten els nostres 
diners. 

* Que les decisions sobre el destí 
dels diners per la cooperació es pren
guin en una comissió mixta entre els 
representants de les ONG i tècnics de 
govern. 

* Que escoltin l'opinió dels ciuta
dans. Darrere de la Plataforma del 0,7 
i Més hi ha moltes associacions i per
sones que donen suport a la seva pro
posta de llei. 

* Que compleixin les seves prome
ses i donin el 0,7 del producte interior 
brut, ja que així ho van decidir tots els 
partits polítics en el Pacte per la Soli
daritat, el 1995. 

- Als mitjans de comunicació: 

* Que ens informin de les raons de 
les notícies, sense quedar-se només en 
l'anècdota. Quants lectors s'han assa
bentat que en aquesta campanya no es 
demana quantitat sinó qualitat en la 
cooperació? Aquesta és una feina on 
els mitjans de comunicació tenen mol
ta responsabilitat. 

- A la societat en general: 

* Que no ens quedem indiferents 
davant la situació d'injustícia que ofe-

reixen les persones empobrides, que 
es calcula que són les 3/4 parts de la 
humanitat. 

* Que reaccionem davant allò que 
no creiem just, informant-nos i fent tot 
allò que estigui al nostre abast sense 
deixar-nos portar per prejudicis. 

* I als joves en especial, que no 
deixin d'intentar millorar el nostre 
món. 

També volem donar les gràcies a 
tots aquells que es comprometen amb 
la política d'una manera altruista (que 
n'hi ha), als periodistes que fan bé la 
seva feina, als qui van construint un 
món nou dia adia, i a la Comissió 0,7 
i Més de Lleida que ens recorda que, 
a més de les moltes activitats que fem 
en els nostres grups, també ens hem 
de comprometre en l'intent de can
viar una llei injusta. 

Coordinadora de Moviments i 
Serveis de Joves del Bisbat de Lleida 

L'esplaiadeta 

Aquest mot és el nom de la revista 
dels centres d'esplai cristians de la diò- . 
cesi de Lleida. El CEC de Lleida és 
una de les tres seccions que, conjunta
ment amb el Servei de Vacances i 
l'Escola de l'Esplai, conformen la 
Fundació Verge Blanca de Lleida~ 

Actualment el CEC agrupa en una 
línia comuna diferents centres i grups 
organitzadors d'activitats educatives 
en el temps lliure. 

Des que tenim establerta aquesta 
Fundació, amb Estatuts aprovats pel 109 



110 

bisbe fa molt pocs anys, no s'havia 
pogut organitzar una festa com la del 
19 d'abril. Més de 700 nens dels set
ze centres es van aplegar als Camps 
Elisis. Els nens i nenes provenien de 
diferents parròquies i col'legis de 
Lleida ciutat i altres pobles de la diò
cesi. Cada esplai portava els capgros
sos que havien fet als respectius cen
tres. Per tant, també fou la I Trobada 
de Capgrossos! 

Tota una sèrie de jocs, amb un pa
llasso que era l'eix de la festa, va con
cloure amb l'eucaristia, esclat de fes
ta presidida pel bisbe i concelebrada 
per diversos consiliaris. 

Mn. Ramon Balagué, del bisbat 
de la Seu, hi fou present com a con
siliari dels CEC de les diòcesis de 
Catalunya i va donar el seu toc final 
molt emotiu. 

El gran valor que hi veig de cara 
als nens és el sentit de fer visible l'Es
glésia diocesana. I de cara als moni
tors, a més, el fet de ser una experièn
cia de treball de conjunt amb bisbats 
veïns, sense cap problema. Eren pre
sents a la festa esplais de pobles dels 
altres bisbats de Solsona i la Seu. No
saltres no tenim fronteres a l'hora de 
treballar en pastoral malgrat que els 
periodistes facin sovint interpreta
cions diferents. 

Urgell 

PAU MARQUÈS, corresponsal. 

El nostre Bisbe Joan Martí i Alanis 
pronuncià una interessant i molt docu
mentada conferència a Lugo, el 29 de 
gener de 1998. 

El tema principal: Presència de 
Jesucrist en la societat espanyola. 
Tema certament molt ampli i difícil de 
fer-ne una síntesi acurada. Per això el 
mèrit del conferenciant fou presentar 
l'acció salvadora de Déu fent sempre 
referència a l'home, el seu únic i ex
clusiu destinatari. Jesús, l'Enviat, és el 
pal de paller i el guia necessari per a 
caminar sense entrebancs i assolir 
l'essència del missatge, que no és altre 
que la consecució i la vivència d'uns 
valors necessaris per a l'equilibri hu
mà i la lògica transcendència. Esbrinar 
els signes del temps i com podem 
comprendre des de la fe en Jesucrist, 
el món que ens envolta. Llums i espe
rances continuen brillant. Serem capa
ços de ser-ne portadors en un món, el 
nostre, embolcallat per unes tenebres 
que ens impedeixen veure la llum? ... 

És necessari, no obstant, que si
guem realistes. A finals dels vuitanta, 
al nostre Bisbat, es feu un estudi so
ciologic sobre «els valors del temps 
present. Els resultats foren prou elo
qüents. El 55 per cent confessa creure 
en la Resurreció de Jesucrist. Un 15 
per cent es queda dubtant. Sols el 37 
per cent creu en la vida eterna. La va
loració més alta és per als deu mana-



ments, un 62 per cent, i un 14 en dub
tava. També un 60 per cent té fe en 
Déu i un 10, no. L'experiència de tots 
els agents de pastoral, més o menys, 
ens confirmaren les dades de l'en
questa. Per tant, un àmpli sector del 
Bisbat viu de la increença en qües
tions fonamentals del cristianisme. 

En la nostra societat veiem com 
està en crisi la idea de salvació. Preo
cupa molt més la societat del benestar, 
amb totes les seves manifestacions, 
que la redempció del pecat o la salva
ció per la gràcia. També, p.er contra, és 
cert que l 'home dels nostres dies se 
sent culpable davant la seva pròpia 
consciència de tota la injustícia i in
solidaritat, a les quals la civilització 
moderna no ha pogut o no ha volgut 
donar resposta. Suprimida la idea de 
Déu encarnat i fet home, tot es pot es
perar de l'egoisme humà. 

Tenim també la crisi moral en el 
context contemporani. Trencadisses 
dramàtiques entre la fe, la moral per
sonal i la moral social. Quan tots els 
egoismes regeixen les actituds, com 
podrem admetre un Déu pare, amic i 
germà de tots els éssers humans i, 
d'una manera especial, dels més ne
cessitats i marginats? .. La paràbola 
del Bon Samarità posa prou en evi-

. dència que generalment els més ben 
situats en tots els camps de la vida, 
passen de llarg, i sols l'humil, pobre i 
senzill troba temps, cor i sentiments 
per a donar l'ajut necessari. Ha de ser 
veritat que sols els pobres són capaços 
d'ajudar als pobres. 

No podem deixar d'estudiar l'em
bassament consumista. Quan hom re-

nuncia a pensar amb el cap i a estimar 
amb el cor i buida de sentiments tota 
la seva existència, el resultat és sem
pre el mateix: materialisme pur i dur. 
Tota crisi, però, porta a una purifica
ció i renovació. No podem ser profe
tes de desgràcies i calamitats, com ens 
recordava Joan XXIII. Francament, 
cal reconèixer en la societat actual 
coses eminentment positives: la digni
tat inviolable de cada persona huma
na, la defensa dels drets de les mino
ries étniques, socials i, culturals, la 
condemna de la guerra i de tota vio
lència institucionalitzada, el respecte 
sagrat a la naturalesa, consens per a 
poder gaudir d'uns valors ètics mí
nims. Així tenim els moviments eco
lògics, els feministes, les ONGS i 
tants altres que neixen de la solidaritat 
i per a la solidaritat. No podem oblidar 
el Vaticà 11 recordant-nos que tots els 
homes som fills de Déu i portadors de 
gràcia. La persona i llur consciència 
seran sempre sagrades i res ni ningú 
no podrà mai manipular-les. Davant 
de tot desencís, aferrem-nos a l'Espe
rit de Jesús que obrí els braços i el cor 
a tota persona humana i necessitada, 
encara que no sigués dintre d'una llei 
mosaica institucionalitzada. Si tot 
home és el meu germà, com ens diu 
Joan Pau 11, en nom de qui i de què el 
podem marginar? .. 

Les crisis a voltes ens porten a mi
llorar-nos-. La Religió serà sempre 
connatural a la persona. Però tota re
ligió, i no exclusivament l'Església 
Catòlica, ha complicat molt i massa 
les coses. Grans i sofisticats «organis
mes», que s'han convertit en inaguan
tables «encotillaments» on tota respi
ració s 'ha fet impossible. Normes, 111 



rituals, sacramentals, catequesis en
cartronades, moralismes, rutines, han 
ofegat tot sentiment de veritat i lliber
tat. Ha faltat l'experiència interior que 
neix de la confiança que està per da
munt de normes, lleis i prohibicions. 
<<Pel just no hi ha llei, ell és la llei» 
(Sant Agustí). 

El món dels nostres dies mai no ac
ceptarà, i farà bé, un Déu inhumà que 
a voltes li hem presentat. Cal que tots 
tornem a les ensenyances de Jesús de 
Natzaret, que passà per la vida fent el 
bé, guarint, acompanyant, estimant i 
perdonant a tot ésser humà sense que 
mai se li ocorregués demanar-li la tar
ja d'identitat. Tota persona, pel sol fet 
de ser-ho, mereix el respecte i la com
prensió de Déu i, com a conseqüència, 
de tots els que volem seguir les seves 
petjades. Fem de l'Església una llar, on 
tots ens hi sentim admesos, compresos 
i estimats. Sols llavors, no les nostres 
paraules sinó la nostra vida de donació 
i entrega obrarà el miracle del retorn 
dels apartats, marginats i oblidats. Ells 
més que ningú ens necessiten i nosal
tres els necessitem. Ens poden fer fora 
de llocs i institucions, però el que 
ningú serà capaç de prendre'ns seran 
els que el món defuig com a empes
tats: pobres, malalts, abandonats. La 
mare Teresa de Clacuta n'és un exem
ple heroic. Tota la humanitat ho ha re
conegut. 

Com no podia ser d'altra manera, 
l'Epíleg fou un record vivent i emo
cionat de les Benaurances. «Feliços 
els que senten el goig d'acceptar i viu
re l'Evangeli». <<Feliços els que trans
meteu amb joia i responsabilitat la 

112 Notícia». <<Feliços els que s' enten-

dreixen davant el dolor i proclamen 
una vida lliurada al servei de l'amor». 
<<Feliços tots els que, en nom del Res
suscitat, sembren fe, esperança, amor, 
veritat i llibertat a tots els nostres ger
mans i germanes, caminants tots vers 
una terra promesa, guanyada amb 
sang, suor i llàgrimes, però també 
amb la joia i l'esperança dins d'un 
món il.lusionat que ens toca viure». 

Urgellia XII 

Ha sortit un nou volum d'Urgellia, 
el corresponent al núm. XII. Aquesta 
coUeció històrica ens facilita l'accés 
als documents, a la història i a l'art del 
nostre bisbat. A través de les seves 
pàgines podem accedir a un passat 
molt ric i dens en institucions, fets i 
realitats. El present volum de 590 pà
gines presenta set articles històrics, 
ben variats, i tots ells ben interessants, 
com podreu comprovar per la «taula 
de matèries» adjunta. 

Ressenyarem solament, per la seva 
extensió (414 ps.) el primer dels arti
cles: Cebrià Baraut, Diplomatari del 
monestir de Sant Sadurní de Tavèrno
les (segle IX-XII/). Edita la documen
tació conservada d'aquest célebre mo
nestir, proper a la Seu. Un monestir 
que tingué uns inicis, segons sembla, 
d'orígen visigot, anterior a la domina
ció sarraïna i que, probablement, a 
partir de la vinguda de Benet d' Ania
na, a l'entorn de l'any 799, s'organit
zà novament adoptant la reforma de la 
regla benedictina. 

L'edició d'aquest diplomatari a
plega tot el conjunt de documents dels 



segles IX-XIII conservats en els seus 
originals, en còpies o en simples notí
cies, que es refereixen a aquest mo
nestir. Fins ara s'havia editat solament 
una part documental d'aquest cenobi, 
corresponent als documents del seu 
cartulari. Ara s'hi han afegit també els 
pergamins i altres documents disper
sos conservats en arxius que no són 
els d'Urgell. Són 290 documents edi
tats, que estan precedits per una ex
tensa introducció, en la qual l'autor 
dóna a conéixer l'orígen i l'evolució 
d'aquest antic monestir i aprofundeix 
en el recull documental que presenta, 
fent una especial atenció en els nom
brosos problemes, de diversos tipus, 
que alguns documents ofereixen. A 
continuació uns índexs, ben deta
llats, completen aquest col.lectiu 
documental. 

Per aquest article i per la resta dels 
que segueixen, el volum esdevé molt 
interessant per al coneixement de la 
nostra pròpia història. 

L'arxiver Mn. Pere Pujol 

Donada la seva importància, grà
cies a l'amabilitat de l'actual arxiver 
de la Catedral i amb el seu beneplàcit, 
transcric finalment la conferència lle
gida per Mn. Benigne Marqués i Sala 
amb motiu de l 'homenatge al sotsdit 
Mn. Pere Pujol i Tubau. 

L'arxiver Mn. Pere Pujol i la seva 
obra d'investigació històrica 

Parlarem de Mn. Pere Pujol i més 
concretament de la seva labor d'in
vestigació històrica i especialment ens 

referim al volum que aplega tots els 
seus treballs i articles, el qual porta 
per títol: Pere Pujol i Tubau, Arxiver 
de la catedral d'Urgell, Obra com
pleta, a cura de Joan Riera i Simó, 
(Editorail Andorra, 1984), volum de 
729 ps. 

Dades biogràfiques 

Unes breus dades biogràfiques per 
a situar-lo en el temps: Va néixer a Ri
bes de Freser, el 26 d'abril de 1887. A 
1901 ingressà al seminari de Vic, per 
a iniciar allà la carrera eclesiàstica, i 
on estudià durant 8 cursos. Allí cone
gué i tingué per mestre Mn. Gudiol, 
prestigiós arqueòleg. Aquest li desvet
llà la vocació d'historiador i el prepa
rà per a llegir i interpretar els docu
ments amb les nocions de paleografia 
i diplomàtica que li impartí. Els dos 
darrers anys de la seva carrera sacer
dotal els cursà ja al seminari d'Urgell, 
diócesi a la qual pertanyia, i fou orde
nat prevere el 1910. 

A partir de l'any 1912 començà a 
residir a la Seu d'Urgell, la qual cosa 
li permet posar-se en contacte amb els 
documents de l'Arxiu Capitular i així 
iniciar la seva llarga i molt fecunda 
tasca d'investigació històrica. I aquest 
mateix any 1912, per encàrrec de l'Ins
titut d'Estudis Catalans, comença la 
descripció en regests in extenso dels 
1235 documents dels dos cartorals de 
l'arxiu. Veient la vàlua del treball que 
havia fet, l'any 1919, el mateix Insti
tut d'Estudis Catalans li concedí una 
beca per a traslladar-se a París, per a 
seguir un curs de palegrafia i diplomà
tica a l'Ecole des Chartes i a l 'Insti- 113 



tut Catholique. Al seu retorn a París 
l'any 1920, fou adscrit a la cúria dio
cesana i continuà les seves recerques 
històriques. 

I en començar la guerra retornà no
vament a París, per residir a casa 
d'un germà seu durant els anys 1936-
1938. Anys que ell aplicà a l'estudi de 
nombrosos documents nostres que es 
troben transcrits als <<Archives Natio
nais» i a la «Bibliotèque Nationale» 
en les col.leccions documentals Balu
ze, Moreau i Doat. Reintegrat de nou, 
l'any 1939, a la cúria diocesana, rea
litzà treballs de recuperació de tots els 
documents de l'Arxiu Capitular, els 
quals durant la guerra havien estat di
positats a la Biblioteca de Catalunya, 
i continuà la seva activitat d'historia
dor. I fou el 22 de febrer de 1962 quan 
morí a la Seu d'Urgell. 

La seva gran labor a favor de la 
cultura i de la història fou seguida i 
també ben valorada i reconeguda per 
les entitats que promovien la cultura al 
nostre país. Era membre corresponent 
de l'Institut d'Estudis Catalans i de 
l'Acadèmia de Bones Lletres de Bar
celona, i membre conseller numerari 
de l'Institut d'Estudis Ilerdenses. 

La seva obra 

L'obra que ens ha llegat es com
posa de 51 articles, a part d'altres con
ferències i comunicacions disperses 
que no ha estat possible recollir en 
l'esmentada obra completa. A més 
realitzà nombroses transcripcions o 
regests de documents que li encomana-

l l 4 ren altres autors com F. Valls i Taberner, 

R. Abadal i de Vinyals, J. M. Font i 
Rius, Puig i Cadafalch, Higini Anglès. 

El mèrit de Mn. Pere Pujol és ha
ver estudiat i haver donat a conèixer 
amb les seves publicacions el nostre 
tan ric fons documental de l'Arxiu 
Capitular d'Urgell. Segles anteriors ja 
l 'havien estudiat historiadors iLlustres 
com Pere de Marca, el Pare Pasqual i 
J. Villanueva. Però podem dir que el 
gran historiador del segle XX ha estat 
Mn. Pere; ell és qui, globalment, cone
gué millor el fons arxivístic. Els an
teriors historiadors només n'havien 
donat a conèixer alguns punts o as
pectes. Ell, bon coneixedor de l'Arxiu 
i ensems bon historiador, no deixà es
capar al seu atent examen els docu
ments que són cabdals, els més impor
tants. Efectivament, estudià i edità 
l'acta de consagració de la catedral, 
transcriví l'interessant recull de docu
ments en català dels segles XI-XIII, 
donà a conèixer la nostra bíblia del s. X, 
la més antiga de Catalunya, va descriu
re amb tot detall el còdex del Beatus. 

Els seus nombrosos articles, en la 
seva gran majoria, estudien de prime
ra ma els nostres documents de l' Ar
xiu Capitular. Però també va estudiar 
documents d'altres Arxius: de Barce
lona, de París, d'Andorra i de Per
pinyà, i d'altres llocs. Però gairebé la 
totalitat d'estudis versen sobre temes 
propis d'Urgell i també dedicà alguna 
atenció a la història de la Vall de Ribes, 
d'on ell era originari. 

Si volem fer una mica de tipologia 
dels temes que ell va tractar amb tan
ta competència, els podríem distribuir 
en estudi de manuscrits i de docu-



ments notables, els documents primi
tius en català, l'art a l'Alt Urgell, per
sonatges cèlebres del nostre bisbat, 
la història en general de l'Urgell, 
d'Andorra i de la Vall de Ribes. Farem 
una breu enumeració d'estudis per 
ell fets, la qual no serà pas exhausti
va, sinó més aviat indicativa, a tall 
d'exemple. 

Documents o còdexs per ell es
tudiats són: l'Acta de consagració de 
la catedral de la Seu d'Urgell, una bi
blioteca dels temps romànics (l'enu
meració d'alguns dels manuscrits 
existents en el segle X-XII), els cò
dexs del Beatus i de la Bíblia del segle 
X, el <<Liber Comes» d'Encamp (un 
leccionari de la missa s. XI-XII), el 
Breviari de Cuixà, dos missals mixtos 
d'Urgell, un manuscrit del «Flos 
Sanctorum». 

Per a l'estudi dels inicis i evolució 
de la llengua catalana resulta un arti
cle molt important el titulat: «Docu
ments en vulgar dels segles XI, XII i 
XIII, procedents del bisbat d'Urgell». 
Donà a conèixer personatges célebres: 
els sants bisbes Just, Ermengol i Ot, 
amb el bisbe Berenguer d'Erill, que 
durant el Cisma d'Occident sabé man
tenir una actitud neutral i molt equili
brada; féu la biografia del nostre gran 
polifonista Brudieu i també documen
tà les actuacions de Sant Josep de 
Calasanç, com a oficial del capítol 
d'Urgell. 

En el camp de la història de l'art a 
l'Alt Urgell també resulten fonamentals 
els seus estudis sobre els diversos tem
ples que, erigits en els temps passats, fo
ren les esglésies catedrals i altres es-

glesioles circumdants. Afegí a més al
tres estudis molt detallats i ben docu
mentats sobre l'església de la Pietat, 
l'urna d'argent de sant Ermengol, i 
escriví encara unes notes i documents 
sobre construcció de retaules en l'alt 
país d'Urgell. Respecte a aquest dar
rer article, volem comentar que, si pel 
que fa a l'art de l'Alt Urgell existeix 
una obra, avui bàsica, escrita l'any 
1946, per J. M.a MADuRELL i titula
da El arte en la comarca Alta de 
Urgel, aquest autor treu una bona part 
de la informació i fonts arxivístiques 
dels diversos articles que hi dedicà 
Mn. Pere Pujol, encara que després ho 
sap complementar amb altres informa
cions que trobà en altres arxius. 

Com articles d'una història en 
general podem ressenyar la cultura pi
rinenca en l'alta Edat Mitjana, la co
marca d'Urgellet (aparegut en «l'Al
bum Meravella», l'any 1929), els 
comtes primitius d'Urgellet, l'origen 
i el desenvolupament de la senyoria 
episcopal d'Andorra i alguns altres 
estudis dedicats a Ribes i a Núria. 

Tots ells són estudis fets amb la de
guda dedicació i aprofundiment dels 
documents utilitzats per Mn. Pere, que 
demostrà sempre la seva competència 
i preparació històrica i arxivística. Tant 
és així, que qualsevol historiador que 
faci un estudi posterior sobre els fons 
documentals del nostre Arxiu Capitu
lar es veu obligat a donar, com a punt 
de partida o una primera referècia, les 
dades aportades per Mn. Pere Pujol. 

I jo voldria remarcar, primer, que 
en el desenvolupament d'aquesta tas
ca tan rica i abundant seva durant els 115 



anys que es dedicà a la investigació 
històrica, va alternar amb altres prime
res figures històriques de Catalunya 
del seu temps i col.laborà estretament 
amb ells. Són, com ja hem esmentat, 
d'Abadal, Valls i Taberner, Puig i Ca
dafalch i Higini Anglès. I, en segon 
lloc, afegiria que els seus treballs han 
estat utilitzats en el passat i encara 
s'utilitzen avui en els diversos estudis 
que es fan sobre els documents del 
nostre Arxiu Capitular. En definitiva, 
ell ha estat el gran historiador i arxiver 
de l'Arxiu Capitular d'Urgell del nos
tre segle. 

L'edició de l'Obra Completa 

Mn. Pere Pujol va publicar una 
cinquantena de treballs històrics en 
diverses revistes del seu temps. Els 
historiadors posteriors els han utilitzat 
i citat amb freqüència. Però, en trac
tar-se d'una obra tan extensa i, a la ve
gada, també molt dispersa en publica
cions i revistes distintes, es feia molt 
difícil poder tenir a l'abast la seva 
obra de recerca històrica tan meritòria. 
Això motivà al per tots ben recordat 
i ensems bon mecenes cultural, en 
Bartomeu Rebés i Duran, a aplegar 
en un sol volum tota aquesta precio
sa obra, que restava fins aleshores 
tan dispersa. Era també un acte d 'ho
menatge a I 'il.lustre historiador gai
rebé quan s'anaven a complir els cent 
anys del seu naixement. En Barto
meu Rebés volgué agrair a Mn. Pere 
Pujol l'obra històrica que ell ens havia 
llegat, la qual, en tractar de la història 
pròpia d'Urgell, no restava aliena a 
Andorra, ans al contrari, sovint la im-

116 plicava. 

D'aquesta manera l'any 1984 apa
regué l'obra completa de Mn. Pere 
Pujol, volum que sobrepassa les 700 
pàgs. i que portà a feliç terme l'Edito
rial Andorra, la qual era gestionada pel 
mateix Sr. Rebés. Els treballs de recull 
i preparació d'aquesta vasta obra fo
ren encomanants amb molt d'encert al 
Sr. Joan Riera i Simó, el qual hi dedi
cà molt de temps i aconseguí una edi
ció molt acurada i perfecta. Resulta un 
volum molt cuidat amb tots els seus 
detalls, amb els gravats corresponents 
i alguns de nous que el Sr. Riera hi 
afegí. A més, porta una magnífica in
troducció i un bon índex, tot a càrrec 
del Sr. Riera, que completen l'obra i la 
fan molt manejable. En la introducció 
es troba la biografia completa de Mn. 
Pere Pujol i la història ben detallada 
de l'aparició de tots els seus articles al 
llarg dels anys. 

Per acabar, voldria que tant jo com 
tots vosaltres, en aquest senzill acte i 
en aquestes paraules que us he adre
çat, expresséssim també el nostre re
coneixement i sentit homenatge a 
aquest tan il.lustre historiador de la 
nostra terra, homenatge que ell amb 
escreix ha merescut. 



Vic 

JORDI CASTELLET i SALA, corresponsal. 

El temps de primavera és una èpo
ca que es viu intensament a les parrò
quies a causa de la celebració dels sa
graments de la iniciació. Després de la 
Pasqua, la litúrgia ha configurat la 
planificació pastoral i domina tot 
l'àmbit del que es fa a les diverses co
munitats cristianes. És per això que 
ara és el moment de bateigs, de comu
nions que poden ser les últimes, les 
confirmacions de la desvinculació de 
la comunitat, en molts casos definiti
va, del nostre jovent perquè no troben 
respostes i propostes prou agosarades 
i engrescadores. Una qüestió, aquesta, 
que fa pensar a més d'un i a més de 
dos: per què no aconseguim que hi 
hagi continuïtat dels adolescents i jo
ves a les nostres comunitats? Prou que 
es nota quan existeix l'un o l'altre ani
mador, jove també, que es posa al da
vant, que s'atreveix a fer propostes 
agosarades i que aconsegueix de vèn
cer els molts obstacles que es presen
ten. El d'«això no s'ha/et mai», de 
tipus institucional; el de «a mi no em 
va aquesta història», provinent del 
mateix jovent; o d'un refús generalit
zat de la comunitat que no acaba d'en
tendre el que s'està fent, que moltes 
vegades es converteix en un bloqueig 
que no deixa caminar. 

Però és la nostra societat la que, 
malgrat la secularització que pot por
tar en el seu si i que envaeix fins i tot 
allò que crèiem que no podia somou-

re's, ens porta també signes tant 
d'inquietud religiosa com de pre
guntes existencials. Sense anar més 
lluny, la recent guardonada pel'lícula 
Titànic ens posava de relleu uns com
portaments i unes expressions dels 
seus personatges que, si més no, fan 
pensar. Poso només dos exemples 
dels molts que podria donar aquesta 
pel·lícula. 

El primer és el fet que, quan el vai
xell s'està enfonsant, el grup de mú
sics no deixa de tocar i que, en els 
moments en què la mort es veu més a 
prop, la música escollida per interpre
tar és la d'un espiritual negre. És a dir, 
que encara que realment fos aquella la 
música que s'hagués tocat en aquell 
moment, el fet de posar-la en una pel
lícula de tant d'èxit i que ha vist tanta 
gent ens ha de fer pensar en la sensi
bilitat afuada que fa buscar en els va
lors transcendents, en l'amor i en 
l'amistat, temes dels cants espirituals 
negres, el veritable sentit de la vida 
que es revela en la proximitat de la 
mort, per sobre de la riquesa, la posi
ció social o bé la valoració per part 
dels altres. 

El segon exemple sobre Titànic és 
la situació en què es mostra una única 
barca que retorna a buscar supervi
vents després del naufragi. És un mo
ment que recorda moltíssim aquell 
passatge de l'evangeli segons el qual 
dels deu leprosos curats per Jesús, no
més un gira cua per donar les gràcies 
a Jesús. El simbolisme és exacte. De 
totes aquelles persones que estaven a 
la barca, només un grup i una barca 
són capaços de mostrar el seu agraï
ment, tornant a buscar els que, potser, 117 
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han quedat amb vida. Malauradament, 
la decisió es pren massa tard i només 
troben una sola supervivent a la catàs
trofe. 

Cal que continuem amb el radar 
ben a punt per localitzar els possibles 
icebergs, per adonar-nos de les dificul
tats i obstacles que impedeixen de ca
minar a les nostres comunitats. Igual
ment, cal adonar-se que hi ha molts 
signes de la nostra societat secularit
zada que continua demanant per ser 
re-encantada, és a dir, per retrobar el 
misteri, Déu, la transcendència en un 
món on encara ens creiem que ni Déu 
no el pot aturar. Massa vegades s'ha 
comparat la nostra manera de viure i la 
de la nostra civilització amb aquell es
tat en què estaven els passatgers del 
«Titànic» cinc minuts abans de topar 
amb l'iceberg. Estarem atents a les in
clemències? Ens sabrem adonar dels 
moments propicis, dels kairoi que ve
nen a nosaltres i que demanen de ser 
desxifrats? 

En tota anàlisi de la societat i de 
l'Església, si bé no hi ha respostes bo 
i fetes per a un funcionament perfec
te, perquè responguem de veritat a les 
expectatives creades, sí que podem dir 
que hi ha intents per reprendre la inte
gració dels sectors més joves en les 
nostres comunitats, com són els movi
ments, la catequesi o les celebracions 
puntuals. 

Com ara, que es prepara l'Aplec de 
l'Esperit. Serà, esperem-ho, una bona 
ocasió per empènyer i entusiasmar 
molt jovent que es mou, indefectible
ment, a les nostres comunitats i que 
necessiten, malgrat que no ho diguin 

explícitament, punts de referència que 
els empenyin a viure l'aventura cris
tiana a partir de l'evangeli. 

Al bisbat de Vic, i des de la delega
ció diocesana de joventut, s'ha llançat 
la proposta de realitzar una Trobada 
prèvia, la Prèvia, a la de l'Aplec de 
Vilafranca. Aquesta Prèvia tindrà lloc 
a les diferents capitals de comarca: 
Ripoll, Vic, Manresa i Igualada, i el 
seu objectiu serà la trobada i el mutu 
coneixement de les persones que es 
mouen en els diversos àmbits pasto
rals de parròquies i arxiprestats. En 
efecte, trobem necessari que sigui 
mutu aquest coneixement. 

Massa vegades el jovent, sobretot 
el jovent, creu que allò que fa, el seu 
treball, la seva dedicació és única, que 
el gran esforç fet envers l'educació 
dels infants, de la direcció en el lleure 
dels adolescents i en l'acció de tots 
plegats, porta en si una incomprensió 
de part de molts que no saben valorar 
la feina feta. L'Aplec i la Prèvia tin
drien per objectiu el de fer adonar, una 
mica més, de diverses coses. 

L'una és que allò que fem, des del 
nostre grup o entitat, és molt impor
tant, que correspon a la transformació 
de la nostra societat, amb tot el que 
això té de positiu i també amb el que 
anem posant d'insuficiència, d'egois
me, de negatiu. 

L'altra és que la tasca educativa 
portada a terme per tants i tants grups 
ens ha de fer adonar que no estem sols, 
i que l'evangelització passa per l' ac
ció educativa i organitzada dels joves 
que es mouen i actuen ací i allí. En 



unes jornades com la Prèvia i l'Aplec 
es pot arribar a la mútua coneixença 
dels participants, sobretot a la Prèvia, i 
afavorir així una posterior col'labora
ció, comprensió de la tasca realitzada 
i, encara que sembli superficial, ado
nar-se de l'existència de molts altres 
grups a part del propi, que es dediquen 
a les tasques educativa i evangelitza
dora de la nostra societat, formant així 
l'Església. Sabrem aprofitar l'immens 
potencial que això representa? 

Aquesta interacció ens ha de por
tar, també, a saber interaccionar els 
diferents grups. És a dir, que hi ha dis
tàncies i diferències evidents entre els 
diferents grups i moviments, també 
pel que fa a la vivència de la fe cris
tiana. Serà en el context de la trobada 
interpersonal, intergrupal, que els te
bis es poden escalfar amb les flames 
d'aquells grups que sí que viuen d'una 
manera intensa el seu compromís amb 
l'Església i amb l'Esperit que viu en 
cadascun dels batejats. El jovent és el 
que ha de viure i posar en relleu la vi
vència més directa i forta de l'Esperit 
que anima l'acció desenvolupada al 
llarg de l'any. 

Posar nom a les coses és també 
una tasca educativa. L'Aplec ens convi
da a posar el nom de l'Esperit Sant en 
l'anhel que glateix en les persones, so
bretot quan els porta a ajudar als altres, 
a dedicar el seu temps lliure als infants 
i joves. En efecte, deixa' I fer, l'Esperit 
és en tu, i no solament amb tu. Cal anar 
a fons i descobrir-lo amagat i en ple
na actuació en la pròpia vida i acció. 

Lluny de suspicàcies, ens cal apro
fitar l'impuls donat per l'Aplec de 

l'Esperit i per la Prèvia que celebra
rem a cadascuna de les comarques del 
bisbat per tal d'animar les nostres co
munitats, perquè hi hagi intercanvi de 
persones i d'idees entre els grups i 
moviments que ja existeixen i perquè, 
d'aquesta manera, el futur del nostre 
bisbat s'obri al davant amb l' espe
rança d'una renovació necessària, que 
passa per una participació més massi
va del jovent que ha de transformar les 
estructures existents i que demanen 
una renovació. Serem prou valents per 
afrontar els nous reptes? 

Hi ha d'haver, però, una continua
ció. De res no serviria un esforç tan 
gran com el de l'Aplec si tot s'acabés 
com un foc d'encenalls. Cert que 
congregar tanta gent en un sol dia 
pot enlluernar a més d'un, però, i 
després, què? 

Precisament, els contactes realit
zats i la possibilitat de treball en con
junt que s 'hagi pogut fer s 'ha de poder 
vehicular en el sentit d'organitzar el 
potencial de treball i de personal que 
això representa. En aquest sentit, ens 
cal recordar que el nostre Concili Pro
vincial Tarraconense animava les diò
cesis a estructurar un moviment ge
neral de jovent, a l'estil de l'acció 
catòlica. La qual cosa significa que 
aquest moviment ha de ser precisa
ment dels joves, dels seglars, que ha 
d'avançar en la seva organització i 
que aquests han de prendre com a prò
pia la finalitat evangelitzadora de 
l'Església, en comunió orgànica amb 
la jerarquia, el bisbe i els preveres. 

La intuïció que guia en I; actualitat 
la Delegació Diocesana de Joventut és 119 
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la de poder fer una realitat de movi
ment general a partir dels grups i gru
pets que ja existeixen. És a dir, que es 
reconeix que hi ha multitud de perso
nes que actuen arreu dels nostres po
bles i ciutats, i que l'únic que cal 
aconseguir és la seva articulació. Però 
ningú no ha dit que sigui aquest un 
objectiu fàcil d'assolir. 

En aquest ordre de coses, l'acció 
dels moviments actuals és d'una cab
dal importància ja que preparen el ter
reny i les persones per a una organit
zació més sòlida dels grups de l'acció 
catòlica. El Mijac és un d'aquests 
moviments que en l'àmbit del bisbat 
té més clara la seva identitat, respo
nent als seus objectius educatius i 
evangelitzadors dels infants i els joves 
que hi participen de tantes maneres. 

Tingué lloc la trobada general del 
Mijac diocesà, la Mijacada, el diu
menge 26 d'abril a Sant Hipòlit de 
Voltregà (Osona). Hi assistiren unes 
400 persones, entre nens i animadors, 
d'entre la vintena de centres de les co
marques diocesanes: Anoia, Bages, 
Osona i Ripollès. La trobada ha estat 
valorada com a òptima, ja que a més 
d'el bon ambient viscut entre els 
participants, també es va poder com
provar que el Mijac és en plena pui
xança, que respon a les expectatives 
creades i que tothom està engrescat a 
l'animació constant de l'activitat que 
el Moviment d'infants i joves d'acció 
catòlica desenvolupa. 

Congregats sota el lema de la cam
panya bianual Al teu germà, dóna-li 
la mà, les activitats es varen anar des
envolupant segons l'ordre previst, mal-

grat els centres de l'Anoia, que arriba~ 
ren amb fort r~tard. El diumenge, a 
partir de les 8 del matí, començaven 
els preparatius immediats a Sant Hi
pòlit. A partir de les 10, començà la 
trobada amb l'acolliment a la plaça 
del Torrent de Mitja Vila. Seguida,
ment, tingué lloc la presentació de la 
trobada per part de la Coordinadora 
d'Infants d'Osona i Ripollès, ano
menadaL/uJa. Val a dir que el Mijac 
s'organitza per coordinadores de zona, 
diocesanes i permanent de la Catala
no-Balear, però que la coordinadora 
d'infants pren tot el seu protagonisme 
ja que en molts casos porta la batuta 
dels continguts educatius i evangelit
zadors del moviment. 

A mig matí començava la gimca
na, amb un recorregut pels carrers del 
poble, la qual cosa n'afavoria el co
neixement, que va finalitzar a la Font 
de la Sala. Allí va tenir lloc la celebra
ció eucarística i el dinar, amb la pre
sència del senyor alcalde i senyora, 
així com de l'equip permanent catala
na-balear, que havien aprofitat per fer 
reunió al poble i que es troba actual
ment en fase de renovació. A la tarda 
es continuà l'activitat amb jocs per a 
tothom i es finalitzà amb la presenta
ció del nou lema del Mijac: La solida
ritat no es compra ni es ven, s' aconse
gueix. En aquests moments es pogué 
comptar amb la presència i parlament 
del Sr. bisbe de Vic, Josep M. Guix, 
i del vicari de pastoral, Josep Bas
tardas. 

El Mijac vol ser la proposta de 
moviment d'infants i joves per a la 
diòcesi de Vic, que té com a objectius 
educatius i evangelitzadors, entre al-



tres, el protagonisme dels infants en el 
seu medi (poble, barri, escola), l'acció 
transformadora de les realitats que 
l'envolten i l'opció pels més pobres i 
marginats de la nostra societat. És, en 
efecte, la proposta per la franja dels 
infants que s'organitzin segons les di
rectrius de l'acció catòlica. 

La Mijacada és la trobada general 
dels infants i animadors de tot el bis
bat de Vic i té lloc cada dos anys. Per 
a Osona i Ripollès també té lloc la 
Mijacada de zona, l'any alternatiu a la 
Mijacada diocesana. Cal remarcar, 
també, que enguany ha estat l'organit
zació pròpia d'Osona i del Ripollès la 
que ha portat les regnes de la trobada, 
ja que s'han arribat a repartir la res
ponsabilitat entre les diverses zones 
en les que s'estructura el Mijac a cau
sa de la difícil orografia de la nostra 
diòcesi. Així hi ha coordinadora del 
moviment per a l'Anoia, el Bages i 
l'Osona i Ripollès. 

Si bé aquesta darrera ha portat el pes 
de la Mijacada d'enguany, el Bages ha 
organitzat la trobada de formació del 
14 de març i l'Anoia feu la seva pro
posta de la trobada lúdica de principis 
de curs. Tot per ajudar i fomentar 
l'articulació diocesana del moviment 
d'infants i joves. Qui sap si aquest pot 
ser un model vàlid per al futur movi
ment general de joves del bisbat de 
Vic? 

Ara ve el moment, en aquesta crò
nica, de fer un canvi de punt d'interès. 
Ens cal fer ressenya de dues iniciati
ves pioneres a casa nostra en àmbits 
diferents: la primera és la de la inau
guració dels nous locals de Càritas 

diocesana de Vic i del Secretariat 
diocesà de pastoral social; la sego
na, la presentació de la campanya de 
comunicació pastoral i econòmica del 
bisbat. 

La inauguració dels nous locals de 
Càritas fou, doncs, acompanyada per 
la presentació en societat del nou Se
cretariat diocesà de pastoral social que 
agrupa i coordina, d'ara endavant, els 
diferents organismes i entitats dedi
cats a l'acció social entre els més po
bres i marginats. Aquest fet esdevin
gué el passat 27 de febrer, quan el Sr. 
bisbe, Josep M. Guix, va beneir els 
nous locals i va donar ànims als pro
fessionals i voluntaris que es dediquen 
a aquesta tasca, perquè fossin els mit
jans posats a la seva disposició els que 
ajudessin a portar un servei més acu
rat a aquells que més ho necessiten de 
la nostra societat. 

La creixent tasca que desenvolupa 
Càritas i la constitució del nou secre
tariat han estat les raons principals a 
l 'hora de traslladar-se des dels baixos 
de les oficines del bisbat fins a uns 
locals més amplis, lluminosos i mo
derns, situats al carrer Torras i Bages, 
número 4, de la mateixa capital oso
nenca. Això sí, el Sr. Bisbe recordà 
que «si bé Càritas diocesana continua 
tenint la seu a la ciutat de VIc, el servei 
que dóna és per a tots els diocesans». 

Igualment, la diòcesi es pot ben dir 
que ha estat la pionera en la constitu
ció d'un Secretariat diocesà de pasto
ral social, urgioa per una resolució del 
CPT, la núm. 80, qualificada de prio
ritària que, recordem-ho, diu així en el 
seu primer paràgraf: 121 
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«Cal convidar Càritas i la resta de 
les institucions eclesials que treballen 
en el camp de l'assistència, de la pro
moció i de la prevenció social de cada 
bisbat a iniciar o intensificar els con
tactes amb vista a crear una delega
ció, un secretariat o un organisme que 
animi i coordini tota la pastoral so
cial de la diòcesi». 

Sense voler ser una superestructu
ra, que sumi organització a l'organit
zació, el nostre bisbat es veu mancat 
de forces coordinadores, de llaços que 
uneixin les diferents realitats de molts 
tipus; més amunt parlàvem de les ju
venils. Organització i coordinació que 
són necessàries per a un millor servei 
d'aquells que més necessiten un cop 
de mà de part de les comunitats cris
tianes. 

Entre els seus objectius hi ha el de 
difondre la doctrina social de l'Esglé
sia, estudiar el món de la pobresa en la 
diòcesi, denunciar les estructures in
justes i afrontar els nous reptes que 
presentin la pobresa i la marginació, 
animar la pastoral social a interrela
cionar i coordinar els organismes dio
cesans que treballen en el camp de 
l'assistència, fomentar i acompanyar 
la realització d'accions socials dio
cesanes, etc. 

És una realitat que hi ha moltes 
entitats de tipus social al bisbat: Cà
ritas, Mans Unides, Justícia i Pau, 
Delegació de missions, Pastoral peni
tenciària, Pastoral obrera, Comunitat 
de Sant Egidi i la Pastoral de la salut. 
El Sr. Bisbe i el Sr; Jaume Ordeig han 
encapçalat la posada en marxa, els 
contactes i els acords necessaris per 

tal de poder endegar en el moment 
present un projecte d'aquestes carac
terístiques. Desitgem-los l'èxit més 
gran a casa nostra, i que tots els seus 
esforços es vegin fortament recom
pensats per resultats en l'acció i pro
moció social~ a tots aquells que ho 
necessitin. 

La segona iniciativa presa a nivell 
de bisbat i de la qual cal ressaltar el 
caràcter pioner ha estat la presentació 
de la campanya de comunicació pas
toral i econòmica del bisbat de Vic, 
sota el títol genèric de L'important és 
participar. Tingué lloc el matí del dis
sabte 28 de març al Seminari de Vic. 
L'objectiu era la presentació de la 
campanya del Consell per als assump
tes econòmics, tot lligant-la amb la 
proposició dels cinc objectius del Pla 
pastoral triennal 1997-2000. És a dir, 
es tractava de posar en relació una 
eina com és el Pla, elaborat per tal 
d'animar l'evangelització progressiva 
de casa nostra, amb la mentalització 
que, per portar a terme aquest Pla, ca
len també uns recursos econòmics. 
S'ha d'aconseguir, doncs, el relleu de 
l'anterior campanya econòmica del 
bisbat i la continuació de la tasca 
evangelitzadora que aquest porta.a 
terme. 

Així es prenien els cinc objectius i 
se'n feia una presentació totalment 
innovadora, trencadora pel que es po
dia haver esperat d'una campanya 
econòmica. Posant en relació la pasto
ral i l'economia, necessària per soste
nir aquesta pastoral, es construïa un 
lema per a cadascun dels objectius 
pastorals. Fem tot seguit un repàs dels 
set cartells elaborats per a cada setma-



na, cinc amb els objectius pastorals, 
dos amb la campanya de sensibilitza
ció per a l'aportació econòmica dels 
fidels. Amb una presentació impeca
ble, molt atractiva i engrescadora, es 
pretén motivar els fidels tant pel que 
fa a tenir presents els objectius del 
pla de pastoral com a sentir-se im
plicats en el sosteniment econòmic de 
l'Església. 

El primer, el de la Paraula de 
Déu, presenta la imatge d'un exem
plar de la Bíblia amb la frase: Aques
ta és una història d'amor, crims, 
traïció i aventures. Encara no l'has 
llegida? El segon fa referència a l' e
vangelització, i presenta una imat
ge de Crist al costat de la pregunta 
següent: Si t'agrada parlar de la 
vida i miracles dels famosos, per 
què no parles d'ell? El tercer, el de 
la corresponsabilitat, presenta la 
pintura del Sant Sopar de Milà, de 
Leonardo da Vinci, amb el lema En
cara que no surtis a la foto, la teva 
tasca és tan important com la seva. 
El quart cartell fa referència a la for
mació: amb una posta de sol que di
buixa uns núvols tot misteriosos a 
l"horitzó, el lema convida a saber 
respondre a qüestions fonamentals 
de la fe: Hi ha preguntes sobre el cel 
que un enginyer aerospacial no està 
preparat per respondre, i tu? Per 
últim surt la missa del diumenge, 
amb una afirmació provocadora com 
aquesta: És com el futbol, per gau
dir-ne has de fer alguna cosa més 
que seure 45 minuts a la banqueta, 
al dessota d'una foto d'una església 
amb una desena de persones grans, 
assegudes als bancs, escampades per 
la nau i amb un to més que seriós. 

Els dos últims cartells, que han 
d'aparèixer també al final de la cam
panya, volen sensibilitzar tots els fidels 
a saber i fer conèixer que sense la ge
nerositat i la participació de tots no hi 
ha Església possible. El primer cartell 
és el d'un sant Sebastià junt amb la 
frase: Per a alguns la generositat no té 
límits. Però té mínims. Aleshores acom
panya el taló de domiciliació bancària 
per poder ajudar econòmicament l'Es
glésia diocesana. El segon cartell mos
tra un campanar d'espadanya d'una es
glésia qualsevol, tota danyada, tacada 
d'humitats i amb un aspecte desola
dor, al costat de la frase: A tu que no 
t'importa que algun dia aquesta sigui 
la teva parròquia. O sí que t'impor
ta?, afegint el taló de domiciliació. 

La novetat important d'aquesta 
campanya ha estat que, si bé per una 
banda es tracta d'unir els objectius 
pastorals i econòmics de la diòcesi, 
per l'altra banda s'ha adreçat especial
ment a aquells que d'una manera espo
ràdica participen en l'església i que no 
poden contribuir-hi d'una manera direc
ta. Són persones que assisteixen d'una 
manera regular a la litúrgia fora del seu 
poble, o bé que només venen a l'esglé
sia per celebracions puntuals, del tipus 
casaments, bateigs, enterraments o co
munions i que, malgrat tot, se senten 
propers a l'Església. La campanya els 
vol facilitar la seva participació i col
laboració efectiva per tal que tot allò que 
es porta a terme sigui de veritat fruit de 
l'acció de tots els fidels i no tan sols dels 
assidus i compromesos, de sempre, 
amb la seva comunitat d'origen. 

Per aquest mateix motiu, tota la 
campanya s 'ha pensat que aparegui 123 



als mitjans de comunicació escrita 
del bisbat, així com s'anima als res
ponsables de les comunitats que 
facin presents els cartells de la cam
panya en llocs fora del temple parro
quial, com els casals parroquials i 
d'altres centres de difusió i evange
lització. 

Se celebrà la 3a Assemblea Parro
quial de Santa Maria d'Igualada, el 29 
de març, amb una participació d'una 
cinquantena de persones. Va tenir lloc 
des de les 11 del matí fins a les 6 de la 
tarda. És cert que dins la vida d'una 
comunitat cristiana, la celebració 
d'una assemblea sempre és un acte 
significatiu i important, que els de 
Santa Maria feren sota ellemaLa par
ròquia som tots. 

Els actes començaren amb la dis
tribució del llistat de grups que es 
troben i treballen sota els auspicis 
parroquials, que en són una colla, i se
guidament tingué lloc la conferència 
de Mn. Joan Torra, vicari episcopal, 
sobre La corresponsabilitat en l'Es
glésia. Després de dinar, tingué lloc 
la posada en comú del qüestionari 
que havien treballat els quatre grups 
de reflexió. La trobada finalitzà amb 
la celebració de l'eucaristia. El Con
sell de pastoral vol, ara, resumir to
tes les aportacions de l'assemblea 
per fer-les arribar a tots els partici
pants. 

No podem acabar la nostra crònica 
sense una menCió especial dels actes 
religiosos i populars que s 'han cele
brat durant la Setmana Santa. En efec
te, si bé la litúrgia postconciliar ha 

1 24 portat a un cert lluïment de tot el que 

es fa sobretot en el Tríduum pasqual, 
bé cal dir que hi ha tot un seguit d'ac
tes que responen a una sensibilitat de 
religiositat popular i que no sempre 
són ben entesos, acceptats i compre
sos per les comunitats o per la jerar
quia. M'estic referint a tot el que toca 
a processons i via crucis enyorats de 
temps abans, que en cert moment es 
van anuI-lar sense massa explicacions 
però que el fervor popular conti
nua demanant a la massa encasella
da litúrgia pasqual. El misteri de la 
passió, mort i resurrecció del Crist 
fa sorgir dels fidels una pietat que 
s 'hauria de saber vehicular per fer
ne un instrument d'expressió comu
nitària. La litúrgia actual ho permet, 
així com les formes a bastament 
conegudes. Cal donar resposta a 
aquests anhels populars per tal de 
poder aprofitar aquestes inquietuds 
difícilment controlables. Queda per 
a cada lloc la manera de respondre
hi, a l'altura del que tant la nostra 
societat com la nostra Església ens 
demanen. 



Solsona 
PEP VILA, corresponsal. 

Assemblea diocesana 

El dia 19 d'abril, segon diumenge 
de Pasqua, es féu la proclamació so
lemne del Document final de l'Assem
blea diocesana a la catedral de Solsona 
en una jornada festiva. Aquest docu
ment està editat en un petit llibre que 
consta d'un pròleg, el Document de 
l'Assemblea i uns annexos. Total, 95 
planes. Com a objectiu global, el do
cument es titula Per una Església re
novada. 

Els camins de renovació són: 

a) Cap a una Església que broti de 
l'experiència de Déu. 

b) Cap a una Església gratuïta. 

c) Cap a una Església acollidora. 

d) Cap a una Església dels pobres. 

e) Cap a una Església fraternal i 
corresponsable. 

f) Cap a una Església alliberadora 
i guaridora. 

g) Cap a la unitat pastoral de les 
esglésies catalanes. 

Prioritats del Programa pastoral 

Partint dels set trets bàsics en què 
es va dividir el qüestionari de l' As
semblea, s'ha presentat un Programa 
per al trienni vinent. 

Conclusió 

El senyor bisbe conc\ou el docu
ment amb paraules per a tothom: 
«( ... )Sóc conscient de les grans difi
cultats avui i aquí, de ser, sentir-se i 
fer Església ... Si «en vostre nom, tor
narem a tirar les xarxes», conscients 
tots plegats que el que ens proposem 
és una utopia, mai no acabarem 
d'aconseguir l'Església que vo
lem. Però quan van acompanya
des de l'esperança, les utopies són 
dinamitzadores ... 

»( ... )Som un bisbat petit i jove. 
Però això no vol dir que no puguem 
fer coses grans ... El Senyor no mesu
ra les persones i institucions per la 
grandària sinó per la força de Déu 
que les habita ... » 

També va adreçar unes paraules 
als que «passen per l'Església. Als 
que passen de l'Església. Als que des
coneixen Jesús i la seva Església. 
Als joves i matrimonis joves. Als 
missioners. Als qui un dia comparti
ren amb nosaltres el ministeri. Una 
salutació a totes les esglésies germa
nes de Catalunya». 

Raons que avalen l'Assemblea 

Aquestes raons estan exposades al 
final del llibre, i són: 

- ... parteix de la profunda convicció, 
arrelada en l'esperança cristiana i en 
una visió positiva del nostre poble; les 
coses i les persones poden anar d'una 
altra manera de com van; podem in
fluenciar-les ... 125 
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- ... es proposa confeccionar un 
programa de pastoral eminentment 
pràctic que influenciï en la vida del 
bisbat durant els propers anys. 

- ... si, primordialment, mira cara 
endins de l'Església, és per disposar
Ia a obrir-se als altres de manera aco
llidora i amable, amb esperit evange
litzador. 

- ... i desitja, ben emmenada pel 
seu pastor i bisbe, implicar un gran 
nombre de cristians en la tasca d' anun
ciar la Bona Nova de Jesús i del Reg
ne de Déu al major nombre possible 
de llocs i persones. 

La diada a Solsona es desenvolupà 
així 

A les 5 de la tarda, al pati de les Es
coles Professionals, presentació festi
va del Document (a càrrec de Mn. 
Toni Deulofeu, de Barcelona). 

A les 6.30, a la Catedral Basílica, 
proclamació del Programa pastoral i 
Missa d'acció de gràcies. 

En sortint, a la plaça de Palau, au
dició de sardanes. 

Resumint 

A la diada a Solsona hi hagué l' as
sistència d'un miler de persones que 
ompliren la catedral. Varen quedar 
molt complagudes de la manera amb 
què va saber presentar el Document 
Mn. Deulofeu, anomenat familiar
ment Mn. Pallasso. Ens vàrem atansar 
a la catedral, en manifestació festiva, 
passant pel centre de la ciutat, o sigui, 

pel carrer Castell. Els assistents eren 
gent d'edat mitjana-alta. A la concele
bració, presidida pel senyor Bisbe, hi 
havia quasi la totalitat dels capellans 
del bisbat i també ens hi acompanya
ven alguns convidats com Mn. Batlles 
i Mn. Totosaus, de Barcelona, i ens 
varen comunicar la seva adhesió els 
senyors bisbes de Vic i de Girona. 
També és cert que vàrem trobar a fal
tar la presència i més participació de 
la gent jove. 

Com a cloenda podem dir que els 
cristians de Solsona estem contents de 
la feina que s 'ha fet, i de tenir a les 
mans un instrument de treball que ens 
animarà i obligarà durant els propers 
tres anys a demostrar això que hem 
proclamat: que el Concili ja és nostre, 
i amb quin goig ho celebrem! 

Tortosa 

JOAN MARTíNEZ i GARCíA, 
corresponsal. 

Nou Consell de Presbiteri 

El 28 d'abril estaven convocats els 
dotze membres del Consell del Presbi
teri elegits per votació secreta a cada 
arxiprestat, als quals s'afegia Mn. 
Josep M. Carda Pitarch, operari dioce
sà, que és membre per lliure designa
ció del senyor bisbe, en la sessió 
d'inauguració i constitució d'aquest 
organisme tan important. Els dotze 
elegits, que representen els dotze arxi
prestats del bisbat, són: per l' arxipres-



tat de Flix, Carlos Castan Ferrer, rec
tor de Palma d'Ebre; pel de Móra
Tivissa, Francesc García Roca, de 
Benissanet; pel de Gandesa, Manel 
Martí Cabanes, del Pinell; pel de Ro
quetes, Joan Andrés Vellón, de Xerta; 
pel de Tortosa, Isaïes Riba Cucala, be
neficiat de la catedral; pel de Deltebre, 
Josep Gil Llorens, de Vandellòs; pel 
d'Amposta, Paca Vives Pitarch, rector 
de la parròquia de Sant Josep Obrer de 
Sant Carles de la Ràpita; pel de Santa 
Bàrbara, Frederic Allara Aragó, de 
Rossell; pel de Morella, Ricard Figols 
Sorribes, de Morella; pet de Sant Ma
teu, Tomàs Pallarés Carceller, de Xert; 
pel de Vinaròs, Enric Porcar Fores, de 
Vinaròs; pel de Benicarló, Sebastià 
Aicart Palomo, de Benicarló. El Con
sell té com a missió representar el 
presbiteri diocesà i això està assegurat 
ja que quasi tots han sortit de la volun
tat lliurement expressada per tots els 
preveres diocesans. La representació 
està en funció d'ajudar el bisbe a go
vernar la diòcesi i per això cal que el 
bisbe es deixe ajudar. Tothom té l'es
perança que així serà. La missió dele
gada pel presbiteri importa per part 
dels elegits unes ganes d'ajudar i po
sar veritablement el muscle perquè el 
pastor encerte el camí de governar la 
comunitat diocesana. Hi ha uns altres 
membres que s'afegiran als elegits, 
que són els que els toca pel càrrec que 
tenen i que en aquest cas són: Mn. 
Josep M. Tomàs Prats, com a vicari 
general; Mn. Manuel García Sancho, 
com a degà del Capítol catedralici, i 
Mn. Domènec Escuder Giner, com a 
rector del Seminari diocesà; Mn. 
Manuel Giner Mercé, com a vicari ju
dicial, i Mn. Josep M. Ribes Herrero, 
com a secretari general del bisbat. Un 

total de divuit consellers que formaran 
el senat del bisbe, al qual podrà recór
rer sempre que els necessite. 

El bisbe ja és tot nostre 

Amb la presa de possessió del nou 
bisbe d'Eivissa, el també valencià 
Agustí Cortés, el dia 18 d'abril al nos
tre bisbe se li han acabat les anades i 
tornades a l'illa per exercir d'adminis
trador apostòlic d'aquella diòcesi de 
la qual fou bisbe i d'on va ser traslla
dat a la de Tortosa. Descansarà d'un 
tràfec considerable en aquestos set 
mesos llargs que va haver de regir els 
dos bisbats, i que no estan l'un al cos
tat de l'altre. D'altra banda, ha coinci
dit amb el temps de coneixença de la 
diòcesi que ha de governar, Déu sap 
quant de temps, i això és sempre una 
tasca pesada. El bon ofici de Mn. 
Josep M. Tomàs, vicari general de 
Tortosa, que té ja el govern per la mà, 
ja que va ser administrador diocesà en 
l'últim interregne, i la capacitat de tre
ball del nou bisbe, han fet que no s 'ha
gin notat massa les obligades absèn
cies. Ara tothom espera una major 
dedicació i efectivitat de govern pas
toral. A més de la seva gran capacitat 
de treball, sembla que vol deixar-se 
ajudar pel nou Consell de Presbiteri i 
pel vicari general, en qui delega mol
tes vegades la facultat de confirmar a 
les parròquies. Es comprèn que té 
molt clar que ser bisbe no és ser un 
super rector d'una gran parròquia ano
menada diòcesi en què tot ha de pas
sar per ell, sinó ser el cervell per pla
nificar la feina pastoral de conjunt i el 
cor per animar i impulsar el treball de 
tots els col·laboradors. Ell sap que ser 127 
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bisbe no és ser un omnipresent per 
lluir en actes civicoreligiosos, sinó per 
vigilar que totes les facetes de presèn
cia d'Església serveixen al creixement 
i aprofundiment de la comunitat cris
tiana a les nostres terres. Cal afrontar 
els nostres temps amb cru realisme i 
posar imaginació iHusionada en la 
recerca d'una Església que faci pre
sent el Crist en el nostre món d'avui. 

La residència sacerdotal funciona 

Conjuntament a la residència dio
cesana d'ancians de Sant Miquel, que 
atenen les germanes de la Consolació, 
es va construir la residència sacerdo
tal per als preveres malalts i ancians 
on es tenen alguns serveis comuns, 
per abaratir costos, com és el menja
dor. En la planta superior de la resi
dència hi ha l 'habitacle episcopal, i 
això fa que el bisbe estigui en comu
nicació amb els preveres malalts i an
cians. Fa poc allí va acabar els seus 
dies Mn. Tomàs Balfegó, rector du
rant molts anys de l'Ametlla de Mar, i 
ara mateix hi ha dos sacerdots recupe
rant-se i dos més residents per neces
sitat, ja que un d'ells, Mn. Lluís Sanz 
Burata, no es val per ell mateix. La 
nova residència ha estat finançada per 
les donacions de tots els preveres amb 
una quota establerta, també per dona
cions voluntàries de sacerdots i per les 
aportacions de totes les parròquies. 
Ara s'ha acabat de pagar l'aportació 
que es va establir que feren les parrò
quies, que és un cinc per cent del mo
viment econòmic parroquial. L'admi
nistració diocesana ha determinat que 
el cinc per cent continue cobrant-se i 
amb això es farà un fons econòmic per 

reparar cases parroquials que les par
ròquies no puguin finançar. 

Un bisbe foraster ve a predicar la 
Quaresma a la catedral 

El Capítol catedralici poc a poc va 
minvant, cinc són els canonges que 
queden, però estan fent esforços de 
flaquesa per mantenir la prestància del 
temple en la ciutat, i més ara que el 
nou bisbe vol donar importància a la 
catedral com a església mare de la diò
cesi, com ha repetit en diverses oca
sions. Per això vol que les ordena
cions presbiterals siguin fetes a la 
catedral. Malgrat que enguany el nou 
bisbe era el primer any que celebrava la 
Quaresma entre nosaltres, els canon
ges han invitat per fer una predicació 
quaresmal conjunta de les parròquies 
de la ciutat al bisbe Damüín Iguacen, 
emèrit de Tenerife. No és fàcil de con
vocar les set parròquies de la ciutat, 
tant més quan els paràmetres pastorals 
de les parròquies i els del Capítol són 
bastant diferents. En la majoria de les 
parròquies la predicació quaresmal es 
fa en català i a la catedral es fa en cas
tellà. Per a la gran massivitat que es 
pretenia, l'assistència va ser minsa i la 
celebració de la penitència més minsa 
encara. La fastuositat litúrgica ja no 
convoca i la solidaritat eclesial que fa 
vibrar el poble de Déu cal que neixi de 
la base de les comunitats parroquials, 
per pobres que siguin. 

Un gran aniversari a Benicarló 

Fa 200 anys que la parròquia de 
Sant Bartomeu de Benicarló celebra 



amb tota la solemnitat la novena al 
Sant Crist del Mar, una antiga imatge 
a la qual s'atribueixen fets miraculo
sos com miraculosa va ser la seva ar
ribada a mans de Cèsar Catal do, que 
per mar la va fer arribar des de terres 
paganes al port de Benicarló. Del 27 
de març al4 de juny la parròquia ho ha 
celebrat amb gran solemnitat, invitant 
a predicar a fills del poble i als sacer
dots que han tingut alguna relació 
amb la dita parròquia. Dues grans ce
lebracions diàries, una al matí i una 
altra vespertina, han convocat milers 
de benicarlandos, que tractant-se del 
Crist del Mar sempre fan tot el que cal 
i més. Els tres últims dies, a la celebra
ció vespertina, hi han predicat els tres 
bisbes últims de Tortos'a: El cardenal 
Carles, de Barcelona; l'arquebisbe 
Martínez Sistach, de Tarragona, i el 
bisbe Salinas i Vinyals, que presi
deix actualment la seu tortosina. 
Això ha tingut com a resultat no so
lament una afluència massiva, sinó 
que ha provocat també una gran 
unitat del bisbat, que falta fa, i una 
imatge de solidaritat pastoral amb 
la comunió dels tres pastors que 
últimament han regit el bisbat de 
Tortosa, del qual Benicarló es consi
dera una de les parròquies més im
portants, per moltes raons, i entre 
elles perquè d'aquesta ciutat han sor
tit la majoria de vocacions al seminari 
en els últims anys. 

Aquesta gran festa no és més que 
el pròleg per a la magna celebració de 
l'any 2000, en què se celebraran els 
3?0 anys de la miraculosa arribada de 
la imatge al port de Benicarló a mans 
de Cèsar Cataldo. 

S'ha acabat la primera fase de les 
obres de restauració de la catedral 

La seu tortosina fa anys que neces
sitava una restauració a fons. Fa uns 
anys es va fer la neteja per dintre dels 
murs de pedra ennegrits per la cera 
cremada de segles. També s'han res
taurat la capella de la Cinta i el seu 
teulat, però ara ha començat un seriós 
treball que s'ha de fer en tres fases: el 
teulat, el claustre i les dependències 
de l'antiga canonja. Fa mesos es veia 
una gran grua junt al temple catedra
lici i fa pocs dies s'ha desmuntat per
què els treballs dels sostres, dirigits 
pels arquitectes Josep Lluís Guinovart 
i Alfons Llorca i realitzats per l'em
presa Urcotex I, SA s'han finalitzat. 
Estàvem acostumats a veure, des del 
castell de la Zuda, els teulats de teula 
mora de la catedral, però ara els arqui
tectes han cregut convenient fer-los 
desaparèixer per deixar-los més plans 
i amb lloses com li correspon al gòtic 
de l'època en què fou construïda. Pot
ser hem perdut en estètica paisatgísti
ca, però hem guanyat en seguretat i 
autenticitat. La catedral ja no xumarà 
com acostumava en època de grans 
pluges. 

Les confirmacions, un problema 
pastoral 

Fa poc, a una de les parròquies del 
nostre bisbat no va poder anar-hi el 
bisbe i va delegar en el vicari general la 
celebració programada. La presència 
del bisbe és un ingredient de solemni
tat que la gent espera molt més que la 
celebració sacramental. En aquest cas 
l'absència forçada del bisbe va crear 129 



un problema, més als pares que als 
fills, que el rector de la parròquia va 
haver de calmar i fer-los entrar en raó. 
Pocs dies ans el mateix rector va haver 
de cridar els nois perquè en la festa de 
la postconfirmació, que cada cop es 
posa més de moda en les nostres ter
res, havien contractat un espectacle 
d' streap tease. El rector va poder con
jurar la torbiscastreaptisera dels nois, 
però el fet dóna per pensar. A les nos
tres terres el que no ha baixat encara 
és el nombre de sol·licituds de confir
mació. Trobar-se la gent jove en la 
preparació al sagrament desperta es
perit de grup més enllà de les trobades 
discotequeres que són poc personalit
zades. Entre ells crea un esperit de 
poble o de barri com no el creen les 
altres trobades més massives. La tro
bada setmanal és un clima apropiat 
per a la iniciació a l'afectivitat que es 
desperta en l'adolescència, i per a ells 
celebrar la festa del grup amb una ini
ciació sexual, que suposa sempre un 
streap tease col· lectiu on hi ha nois i 
noies, és una gran experiència per sen
tir-se confirmats en l'adultesa. Aques
ta iniciació no és sagramental, però 
usa el sagrament com a excusa per 
donar el pas de voler ser grans. El que 
es constata és que tots aquest os valors 
antropològics que van introduint-se a 
costelles del sagrament no correspo
nen a la confirmació en la fe i això ho 
mostra el fet, comú a les nostres par
ròquies, d'una absència quasi total de 
la litúrgia parroquial com a lloc de tro
bada juvenil de sentit religiós i solida
ri al mateix temps. Tots els rectors es 
queixen que la gent jove, després de 
confirmar-se, no va més a missa. Cal
drie trobar l'entrellat de tot això, enca-

130 ra que a ningú no li sembla fàcil. 

Dues dones escriuen història de 
l'Església tortosina 

En la diada de sant Jordi, entre els 
molts llibres que es van presentar es
crits a les Terres de l'Ebre, dos feien 
flaire d'encens. Són temes relacionats 
amb la història de l'Església tortosina. 
Un en castellà: El Hospital de la San
ta Cruz de Tortosa. Nueve siglos de 
historia, de la religiosa María Espe
ranza Casaus Cascan, historiadora de 
la Congregació de les germanes de la 
Consolació. Ha estat treballant ja fa 
molt temps recorrent diversos arxius i 
ha fet una obra pràcticament exhaus
tiva d'aquesta institució tan tortosina 
en les 370 pàgines il·lustrades amb 
fotografies i documents que ha editat 
Sagessa, l'empresa gestora de l'ac
tual hospital. Porta un pròleg de l'al
calde de Tortosa, Marià Curto, i del 
conseller Joan Josep Malràs. La ger
mana Esperanza ja havia fet conferèn
cies a Tortosa sobre el tema i ara que
da per a la història de la ciutat i de 
l'Església tortosina que tanta presèn
cia ha tingut en aquesta institució mit
jançant les ordes religioses. 

L'altre llibre és en català: Les ca
ses de religiosos a Tortosa, de l' es
criptora barcelonina Paulina Almerich 
i Padró, que va guanyar amb aquest 
treball el premi Ciutat de Tortosa 1993 
que cada any convoca l'associació 
cultural anomenada Ordre de la Cuca
fera sobre temes d'història de Tortosa. 
L'ha publicat Edicions Dertosa i l 'ha 
prologat l'exbisbe de Tortosa i actual 
arquebisbe de Tarragona Lluís Mar
tínez Sistach. Aquesta historiadora és 
molt coneguda per la quantitat de pu
blicacions, traduccions i premis gua-



nyats en el camp de la història, con
cretament de temes religiosos. 

L'autora, en estes 175 pàgines, ha 
fet .un treball també exhaustiu en la 
matèria des del segle XII als nostres 
dies. Impressiona que en una ciutat 
com Tortosa hi hagi hagut tantes cases 
de religiosos en temps passats. Enca
ra avui hi ha molta presència religio
sa, sobretot de dones, ja que d'homes 
no queda més que els Jesuïtes a Ro
quetes, ara independent de Tortosa, i 
els Josepets o Operaris Diocesans fun
dats per Mn. Sol, i que no són pròpia
ment religiosos. 

Curiosament són dues dones les 
que han fet aquesta aportació a la his
tòria de la nostra Església, i dues do
nes que no són de Tortosa. 

Mallorca 
SEBASTIÀ SALOM, corresponsal. 

XIX Setmana de Teologia 

El Centre d'Estudis Teològics de 
Mallorca, amb el suport del Departa
ment de Ciències Històriques i Teoria 
de les Arts de la Universitat de les 
Illes Balears, va organitzar del 20 al 
28 d'abril la XIX edició de la Setma
na de Teologia. 

Enguany l'eix temàtic de la Setma
na ha girat entorn del 750 aniversari 
de la Butlla del papa Innocenci IV, 
amb data de 14 d'abril de 1248, en la 

qual s'esmenten les 35 parròquies 
existents aleshores a Mallorca, pocs 
anys després de la conquesta de l'Illa 
pel rei Jaume I, el 1229. 

Les conferències han estat les se
güents: 

1. De Mayurka a Mallorca: de 
djuz islàmic a districte feudal, a càrrec 
del director del Museu de Mallorca, 
Dr. Guillem Rosselló Bordoy. 

2. La Butlla del papa Innocenci Iv, 
que posà els béns de la diòcesi i de les 
parròquies de Mallorca sota la pro
tecció de la Santa Seu, a càrrec del 
professor d'història medieval de la Fa
cultat de Teologia de Catalunya, Dr. 
Josep Maria Martí Bonet. 

3. Mallorca a mitjan segle XIII, a 
càrrec del professor d'història medie
val de la Universitat de les Illes Bale
ars, Dr. Pau Cateura. 

4. Les parròquies de Mallorca des 
de la restauració de la Seu episcopal 
fins avui, a càrrec del prevere i histo
riador Mn. Pere Xamena FioI. 

5. L'art de la repoblació, a càrrec 
de la conservadora del Museu de Ma
llorca i professora de la Universitat de 
les Illes Balears, Dra. Joana Maria 
Palou. 

6. La parròquia a Mallorca, avui i 
de cara al futur, a càrrec del vicari 
general de la diòcesi de Mallorca, Mn. 
Joan Bestard Comas. 
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La celebració diocesana del 750 
aniversari de 35 parròquies 

Després d'un primer acte simbòlic 
que es va celebrar a la Seu durant la 
celebració de la missa crismal, i que 
va consistir en l'entrega d'un facsímil 
de la Butlla pontifícia a cada un dels 
rectors de les 35 parròquies que s 'hi 
esmenten, el dia 3 de maig es va fer en 
el Santuari de Lluc la celebració dio
cesana d'aquest esdeveniment. 

Es va escollir Lluc per diferents 
motius: en primer lloc perquè és una 
de les parròquies esmentades, encara 
que ho sigui amb el nom del munici
pi, que és Escorca. Un segon motiu és 
perquè Lluc és anomenada la casa 
pairal de tots els mallorquins. I un ter
cer motiu és per la gran tradició de la 
devoció mariana, que fa que catorze 
d'aquelles primeres parròquies tin
guessin Santa Maria com a titular. 

A l 'homilia el Bisbe va enllaçar la 
celebració del 750 aniversari de les 
parròquies amb la pròxima celebració 
de l'Assemblea sinodal, que conclou
rà els tres anys de reflexió i d'aporta
cions dels grups sinodals. I va marcar 
cinc pautes que hauran de servir de 
punt de referència per al treball de la 
dita Assemblea: 1. Intensificar la for
mació permanent dels agents de pasto
ral i l'actualització del missatge evan
gèlic al món d'avui; 2. Promoure la 
radicalització de la vivència cristiana, 
en un món tan ple d'ofertes, i en el 
qual fàcilment es rebaixen les exigèn
cies de la fe cristiana; 3. Situar la par
ròquia en el món d'avui, secular i plu
ral, mirant el moment actual com un 

132 temps de gràcia i sense enyorances de 

temps passats suposadament millors; 
4. Impulsar una Església de comunió 
i com a poble de Déu, donant un ma
jor protagonisme als laics i posant de 
relleu d'una manera especial el paper 
de la dona; 5. Canviar les fórmules i 
els mètodes necessaris per respondre a 
les exigències del moment present. 

Inauguració del Casal Balear 

El passat dia 4 de maig es va inau
gurar l'anomenat Casal Balear, que és 
un antic projecte de la Delegació dio
cesana de la Pastoral de la salut, i del 
qual ja vaig donar una breu notícia en 
una crònica anterior. 

Es tracta d'un lloc d'acollida per a 
familiars de malalts que han de quedar 
hospitalitzats a Palma, provinents so
bretot de les illes de Menorca, Eivissa 
i Formentera, però també dels pobles 
de Mallorca, que no tenen familiars o 
amics a la ciutat on poder-se hostatjar 
i als quals resulta econòmicament mas
sa onerós residir en un hotel o pensió. 
En el Casal Balear hi ha algunes habi
tacions disponibles per una quantitat 
mòdica, o fins i tot gratuïtament, si 
realment tenen greus dificultats eco
nòmiques. Els qui no necessitin que
dar-s'hi a dormir podran dutxar-s'hi o 
descansar-hi unes hores. Un grup de 
voluntàries de la Delegació tindrà 
cura de l'acollida i de la casa. 

Don Teodor Úbeda, 25 anys bisbe 
de Mallorca 

El dia 13 d'abril es compliren 25 
anys del nomenament de Don Teodor 



Úbeda com a bisbe de Mallorca, i el 
dia 17 de juny es compliran 25 anys de 
la seva presa de possessió. És un dels 
pontificats més llargs de la nostra his
tòria, solament superat per tres bisbes: 
Ramon de Torrelles, en el segle XIII; 
Luis de Prades, en els segles XIV-XV, 
i Juan Vich y Manrique, en els segles 
XVI-XVII. 

Per desig seu, aquest aniversari no 
s'ha celebrat amb gran solemnitat, 
perquè fa un poc més de dos anys ja 
celebràrem els 25 anys de la seva or
denació episcopal i en aquella ocasió, 
a més dels diferents actes progr,!-mats, 
es va editar un llibre titulat Don Teodor 
Úbeda, 25 anys bisbe, on es feia un 
recull, si no exhaustiu almenys bas
tant complet, de dades sobre la seva 
persona, el seu estil de ser bisbe i el 
treball que ha dut a terme en la nostra 
Església. 

No sé com seria l'Església de Ma
llorca ara si haguéssim tingut durant 
aquests 25 anys un altre bisbe. Sé que 
és inútil jugar a futuribles. Però si he 
d'esmentar alguna de les empremtes 
que han deixat en la diòcesi aquests 
25 anys, crec que n'hi hauria prou 
amb reproduir dues frases de l'ho
milia que va pronunciar el dia 5 de 
març de 1972, quan es va presentar 
com a administrador apostòlic de la 
diòcesi, mentre era bisbe auxiliar 
d'Eivissa: l'interès de mantenir la 
fidelitat a l'esperit renovador del 
Concili Vaticà II i el desig de fer 
present l'evangeli i l'Església en el 
món d'avui. 

Per tot això i per molt més, grà
cies, Don Teodor! 

Menorca 

J. BOSCO FAN ER, corresponsal. 

Uns resultats sobre la joventut a 
Balears 

Fa p9c, una enquesta revelava 
l'existència d'actituds racistes entre 
els joves estudiants espanyols. Un 
10% d'una mostra de sis mil alumnes 
de 144 centres de les 17 autonomies 
de l'Estat es pronunciava en aquest 
sentit. Un 24% dels enquestats es mos
traven partidaris, a més, d'expulsar els 
gitanos i els nord-africans. 

Un mestre donà a conèixer que, 
l'endemà de l'execució de Karla Faye 
Tucker a Amèrica, la majoria dels 
seus alumnes l'aprovaven decidida
ment. Més encara, alguns deien que 
ells l'hagueren fet patir més. 

Segons una enquesta elaborada pel 
Departament de Ciències de l'Educa
ció de la UIB feta a joves de 15 a 29 
anys, la majoria dels joves a Balears 
estan a favor de l'avortament -cada 
mes, diu Rosa Estaràs, es produeix 
una mitjana de 140 interrupcions vo
l untàries de l'embaràs a Balears- i 
s'interessen primer de tot pel que pas
sa a la seva pròpia illa i autonomia, i 
en darrer lloc pel que passa a l'Àfrica 
negra i a Amèrica Llatina. 

Davant informacions com aques
tes m'escandalitz, i no crec que sigui 
perquè tengui la pell prima. Com pot 
ser que enmig de tant de paper escrit i 133 



paraules que evoquen i ens conviden a 
ser tolerants, pacifistes, oberts, ecolo
gistes ... sorgeixin tantes persones amb 
sentiments racistes, xenòfobs, avortis
tes, violents, egoistes ... ? Potser estem 
construint un tipus d'ètica sense calat? 

Parlam molt que hem de ser tole
rants. La tolerància voldrà dir, per a no 
pocs, que no ens hem de complicar la 
vida? 

Parlam molt que hem de ser lliu
res. La llibertat serà entesa per molts 
com que cadascú faci el que vulgui? 

Molts creiem que valors com res
pecte, autoestima, tolerància, llibertat, 
sols són viscuts per aquells que per 
aconseguir-los s'eduquen, s'esforcen 
i els uneixen. En l'educació hi tenim 
una greu responsabilitat els pares, les 
escoles infantils, els col·legis de pri
mària i secundària, i també la univer
sitat. Segons els resultats de l'estudi 
de la VIB, el 57,15 % dels joves de 
Balears de 20 a 24 anys són universita
ris, i el 91 % viuen amb els seus pares. 

El clima cultural postmodern que 
vivim -cadascú faci i digui el que vul
gui!- oblida una lliçó de la història: el 
qui actua i fa el que vol ha d'haver 
après, primer, una cosa bàsica: estimar 
i respectar! Els valors festegen junts, 
no crec just ni educatiu divorciar-los. 

L'informe FOESA 

A finals de març es presentà a Ciu
tadella la publicació de l'estudi que va 
fer la fundació FOESA, per encàrrec 
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Aquest estudi s'emmarca dins la col·
lecció "Serie Pobreza" que pràctica
ment ha cobert totes les diòcesis espa
nyoles. L'acte fou presidit pel bisbe i 
comptà amb l'assistència del presi
dent del Consell Insular de Menorca, 
el delegat de Govern i el director deSa 
Nostra a Menorca. 

El primer concepte que explicà 
Francisco Javier Alonso, director i 
coordinador del projecte i que va pre
sentar l'estudi, va ser el de la pobresa. 
Ens digué que en l'àmbit europeu 
s'aplica a aquelles persones que es 
troben excloses del nivell mitjà de 
vida d'una societat. 

L'estudi s 'ha realitzat per zones: 
Palma, part forana de Mallorca, 
Menorca i Eivissa. La primera apro
ximació ens descobreix que a Bale
ars un 18,3% de la població -unes 
139.000 persones- es pot considerar 
pobre (aquest percentatge a Menorca 
és d'un 12,2%, unes 7.860 persones). 

Els trets més importants d'aquesta 
població a Menorca són: 

- La població pobra és bàsicament 
jove. La meitat dels pobres de les Illes 
tenen menys de 25 anys. Fa deu anys 
era la gent gran. 

- És una població urbana que es 
concentra bàsicament a Ciutadella i 
Maó (70%). Un 18% es registra a Es 
Castell i Alaior. 

- És una població que concentra la 
majoria de problemàtiques: analfabe
tisme, malaltia, atur, maltractaments, 
addiccions ... 

- Ens trobem amb una taxa eleva
da de dones (un 36,8%) com a caps de 



família de llars pobres (la més alta de 
les Illes), cosa que indica que és ella 
l'única que treballa, o que el marit o 
company no viu amb la família. 

En Francisco Javier Alonso ens va 
fer una apreciació: la pobresa espa
nyola dels anys quaranta era una po
bresa motivada per una situació de 
mancança; la dels noranta, amb el ni
vell de renda disponible, és un indièa
dor del nivell d'injustícia de la nostra 
societat. 

Els tres bisbes de les Illes han pu
blicat un escrit conjunt on, remarcant 
que les Balears és una de les autono
mies més riques d'Espanya, afirmen 
que a les Illes es dóna una situació de 
pobresa més ofensiva i injusta que a 
d'altres parts. Els pobres, ens accen
tuen, no són xifres fredes, són perso
nes concretes com nosaltres. I acaben 
dient que la pobresa no és un fet ine
vitable, és una situació creada per la 
inhumanitat de nosaltres mateixos. 

Clausura de l'Assemblea diocesana 

El dia 18 d'abril tingué lloc a la 
catedral de Menorca la celebració de 
la clausura de l'Assemblea diocesana 
amb una eucaristia. El bisbe Ciurane
ta tancava així un procés de revisió 
que ha dut a terme l'Església a Me
norca durant els darrers dos anys i mig 
i en el qual han participat un miler de 
persones. Durant la celebració es tin
gué present la diòcesi de Solsona, 
presidida pel bisbe Antoni Deig, que 
també finalitzava la seva Assemblea 
diocesana el dia 19 d'abril, diumenge 
de l'Àngel. 

Segons ens digué el bisbe a l 'ho
milia, l'Assemblea ha estat una presa 
de consciència de la missió evangelit
zadora que el Senyor Ressuscitat ens 
ha confiat. Argumentà que l'agent 
principal de l'evangelització és l'Es
perit Sant. Destacà el paper del laïcat 
en anomenar-la l'Assemblea dels 
laics. Exhortà els laics i laiques a ser 
presència activa en les comunitats 
eclesials. Un laïcat corresponsable i 
participatiu. Especificà que la mis
sió del laïcat està en el món segons 
el designi de Déu. Destacà la crida 
que l'Assemblea fa a tots a ser sen
sibles al món dels joves. Assenyalà 
una de les seves preocupacions: els 
pobres no s'han de convertir en un 
tema de moda banalitzat. Acabà 
dient que hem d'entrar en el granju
bileu de l'any 2000, «atents cons
tantment no sols al que caldria fer, 
sinó sobretot a com ho hem de fer i 
qui ho ha de fer». 

Durant aquest acte de clausura tots 
sabíem que no posàvem punt i final a 
una declaració de bones intencions, 
sinó que ens comprometíem a desen
volupar, en un període de temps con
cret, les 147 propostes d'actuació més 
rellevants' que ens hem plantejat. Tots 
teníem present les prioritzacions que 
havíem fet1aics, laiques i preveres a la 
quinta i darrera trobada assembleària 
dels dies 28 i 29 de març: 

a) En el camp de l'evangelització 

- La corresponsabilitat dels laics en la 
missió apostòlica de l'Església. 

- Un pla d'educació gradual de la fe 
per als joves i adults. 135 



- La coordinació de les parròquies i 
comunitats en diversos àmbits pas
torals. 

b) En el camp del santificar 

- Trobar temps per pregar, de manera 
que la vida doni sentit a la pregària i 
la pregària expressi i susciti la vida. 

- Crear un equip de litúrgia a cada 
parròquia. 

- La preparació i seguiment dels sa
graments. 

- La revisió i la posada al dia de tot el 
Directori sacramental. 

c) En el camp del servir 

- La participació activa en la vida so
cial i política. 

- La Caritas parroquial com a grup d'ac
ció social que impliqui la comunitat a 
l'eradicació de la pobresa. 

- L'equilibri entre despeses per la con
servació d'edificis i despeses socials. 

- Un bon aprofitament pastoral, cul
tural i social dels locals i béns de 
l'Església. 

- L'opció preferent pels pobles i 
marginats. 

- Una pastoral atenta al món del tre
ball, especialment el món .turístic. 

d) En el camp de l'organitzar-se 

- La disponibilitat per assumir fun-
136 cions i càrrecs. 

- Un consell pastoral i d'economia. 

- Potenciar activitats comunes en els 
arxiprestats i unificar esforços. 

- L'elaboració d'un pla o projecte pas
toral diocesà per al curs 1998-99. 

- La parròquia com a espai de forma
ció i vivència de la fe cristiana. 

El bisbe Frances(i Xavier ha signat 
un decret mitjançant el qual assumeix 
i promulga les propostes d'actuació de 
l'Assemblea que han entrat en vigor el 
dia 8 de maig passat. 

Antoni Roig 

Amb motiu de la celebració dels 
200 anys de vida i servei de la Congre
gació de les Germanes de la Caritat, 
en Teodor Suau, prevere de Mallorca, 
ha aprofundit en un llibre el pensa
ment i personalitat del seu fundador 
Mn. Antoni Roig, rector que fou de 
Ferreries durant 16 anys (1774-1790) 
i persona culta i il·lustrada. El títol 
del seu llibre, La gerra ran del.camí, 
ha estat editat per les mateixes Ger
manes de la Caritat de Sant Vicent 
de Paül. 

D'ençà que vaig escriure Rebrots 
d'arrels centenàries, vaig quedar cor
près ensumant la figura d'aquesta per
sona tan erudita, que per la seva vàlua 
humana optà sempre -ho demostra 
prou en l'exercici dels seus càrrecs 
pastorals- per ésser peoner de la cari
tat i de l'evangelització, per viure la 
fortalesa activa, i per exercir la huma
nitat en l'autoritat. 



N'Antoni Roig va viure en prime
ra línia la segona dominació anglesa 
de Menorca (1763-1782) i el període 
espanyol (1782-1798). Havent nascut 
durant el darrer estadi de l'antic règim, 
va guaitar i seguir els primers passos 
del canvi de la societat propiciats per la 
Revolució Francesa de l'any 1791. 

El rector Roig va ser un home il
lustrat, un clergue exigent amb ell 

mateix, un fill sincer amb les auto
ritats eclesiàstiques, una persona 
prudent, respectuosa i crítica amb 
les autoritats civils, i un convençut 
que l'exercici de l'autoritat s'ha de 
dur a terme seguint les normes de 
la prudència, la paciència i la ca
ritat. La pedagogia que va usar 
en la pràctica del seu càrrec pot 
ser model i ajuda per als preveres 
actuals. 
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Generalitat de Catalunya 

Ara és demà 

ENTRE TOTS, FEM ARA 
LA CATALUNYA DEL FUTUR 
Si mires Catalunya 8mb els ulls posats en el demà veuràs un pals capdavanter 

a Europa. Sense cap mena de fronteres. Un país on poder gaudir de tots els 

avanços en infraestructures i comunicacions. Com s6n l'arribada del tren d'alta 

velocitat o la fibra òptica. A Catalunya tenim nous reptes, importants projectes 

i molta feina feta. Però entre tots continuem treballant perquè el que fem ara 

faci que Catalunya demà sigui encara millor. Més acollidora i respectuosa 

8mb la natura. Amb una cultura enfortida com a signe d'identitat d'un poble. 

Amb capacitat d'influència en l'àmbit europeu i mundial. Un pals a la nostra 

mida i a la de les generacions futures. Perquè, a Catalunya, ara és demà. 
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dies 2 13 de febrer d'enguany se celebraren al 
d'Espiritualitat Josep Manyanet de Begues 


rar,r:elom'J les l/ Jornades d'Apostolat Seglar per 
a preveres, sota el lema M'he fet tot amb tots, per 
salvar-ne tants com pugui (1 Co 9,19-22) i amb el 
tema Preveres i laics, cridats a continuar el 
dinamisme de l'Encarnació de Crist. 
Conseqüències pastorals i espirituals. 


Quaderns de Pastoral, que en el número 161-1, 
de setembre de 1997, va recollir el contingut de 
les Primeres Jornades, celebrades a 
Arenys de Mar el febrer de 1997, ofereix ara 
també, amb ànim de servei i divulgació, 
els textos de les ponències de les l/ Jornades. 


Mn. Antoni Matabosch, delegat general 
d'Apostolat Seglar de la diócesi de Barcelona, 
en fa la presentació. 


c< Estar al servei de la comunitat i 
posar-la tot ella al servei de l'Encarnació 


és quelcom que no es, pot defugir» 


Les delegacions d'Apostolat Seglar de l'Arxidiocesi de Barcelona van 
organitzar el curs passat unes Jornades sobre el ministeri dels preveres amb 
el laïcat (publicades per Quaderns de Pastoral fa un any). La bona acollida 
que van tenir va fer prendre, ja aleshores, el compromís de continuar la ini
ciativa en unes II Jornades, amb l'objectiu d'afavorir l'Apostolat Seglar en 
el marc també de la preparació per al Jubileu de l'any 2000. . 


L'any passat es va tractar del ministeri dels preveres amb el laïcat. En
guany, la reflexió fou entorn dels diversos aspectes de l'encarnació, segons les 3 
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paraules de sant Pau: ,<M'he fet tot amb tots, per salvar-ne tants com pugui» 
(I Ca 9, 19-22). Es tracta d'una dimensió bàsica en la pastoral, que no sem
pre s 'ha entès bé. Implica necessàriament un doble moviment encarnador. D'una 
banda, d'immersió en la realitat humana i social de cada moment; és fer-se tot 
amb tots. Sense immersió és com si neguéssim la humanitat de Jesús. D'altra 
banda, es tracta de cridar tota realitat a transformar-se segons Déu vol; és el 
salvar-ne tants com pugui de sant Pau. Sense elevació o salvació és com si 
neguéssim la divinitat de Jesús i ens quedéssim només amb la seva realitat 
humana. L'Església actualitza l'encarnació per l'acció de l'Esperit. 


- Quin és, per al prevere, l'abast teològic d'aquella voluntat de Déu mani-
festada en Jesucrist. 


- Quin tipus d'espiritualitat implica aquesta actitud. 


- Com es pot reflectir a nivell personal aquesta exigència evangèlica. 


Són diferents .vessants que poden aportar una llum renovada a un tema 
cabdal. 


En aquests darrers temps s'ha fet palesa la intenció ferma de l'arquebisbe de 
Barcelona, coincidint amb les resolucions del Concili Provincial Tarraconen
se, d'impulsar l'apostolat seglar, de promoure els moviments laïcals, i especial
ment els d'Acció Catòlica. Ens sembla important oferir un espai específic de 
formació per compartir les experiències, per ajudar a fer camí i, a la fi, per apro
fundir en l'aportació dels preveres en aquesta ruta. 


Els textos que publiquem en aquest Quadern són les tres ponències que es 
donaren durant les Jornades. Tingué lloc també una sessió d'exposició de testi
monis, que des de diferents vivències propiciaren una visió profunda, engres
cadora i molt vivencial. Parlaren el senyor arquebisbe, el pare Manel Bellmunt, 
Mn. Josep Solé i L1opart, Mn. Joan Cabot i Mn. Josep Angel Siíiz i Meneses. 
Aquests testimonis no es publiquen aquí; ens ha semblat que la paraula escrita 
mai no pot reflectir la vitalitat i profunditat del que es va transmetre oralment. 


Estar al servei de la comunitat i posar-la tota ella al servei de l'en
carnació és quelcom que no es pot defugir. El fruit de les Jornades va 
ser com el raig d'aigua que pot ajudar a créixer i alhora permet sembrar 
noves llavors. 


Antoni Matabosch 
Delegat General d'Apostolat Seglar 


de Barcelona 







Teologia de l'Encarnació. 
Dimensió teològica 
JOAN TORRA i BlTllOCH, vicari espicopal de Vic. 


Introducció 


Aquesta aportació es produeix en 
el context de les Segones Jornades 
d'Apostolat Seglar per a preveres de 
l'Arquebisbat de Barcelona. Conti
nuen el tema tractat en les jornades de 
l'any passat que es van centrar en El 
ministeri dels capellans amb el laïcat J. 


El context, però, és més ample i 
abasta un renovellament que s'està 
donant en relació a l'Apostolat Seglar 
i en especial a l'Acció Catòlica. El 
Concili Provincial Tarraconense, re
cepció encara del Concili Ecumènic 
Vaticà 11, també s'inscriu en el nostre 
moment actual. El vull tenir molt pre
sent en aquesta aportació ' .. Crec que 
no pot ser d'una altra manera. 


En el context s'ha de situar encara 
el fet que la ponència és adreçada a 
preveres, des de la condició de preve-


re també de qui parla. Això no vol pas 
dir que no tingui present la globalitat 
de l'acció de l'Església. Més aviat eS 
vol posar en continuïtat amb la ponèn
cia sobre la Teologia del laïcat, pre
sentada en les jornades anteriors per 
J. M. Rovira Belloso '. 


L'objectiu d'aquesta ponència és 
exclusivament teològic i parteix de la 
cita bíblica sencera que convoca aques
tes jornades: «Jo, que era lliure en re
lació a tothom, de tothom m' hefet es
clau per guanyar-ne tants com pugui. 
M'he fet com un jueu amb els jueus 
per guanyar els jueus; jo, que no eS
tic sota la Lle~ m 'he fet com qui està 
sota la Llei per guanyar els qui estan 
sota la Llei; jo, que no estic sense llei 
de Déu, ja que tinc la llei del Crist, 
m'he fet com qui està sense llei amb 
els qui estan sense llei per guanyar els 
qui estan sense llei. M'he fet feble amb 
els febles per guanyar els febles; m'he 


1. Les aportacions d'aquelles jornades han estat publicades a Quaderns de Pastoral 
161-1 (1997). 


2. Concili Provincial Tarraconense 1995. Documents i resolucions, Barcelona (Ed. 
Claret) 1996. 


3. J. M. Rovira BeJJoso, «Teologia dellaïcab" • Quadems de Pastoral 161-1 (1997), p. 5-14. 5 







fet tot amb tots per salvar-ne alguns 
de tota manera». (1 Ca 9,19-22). 


Té ben present que és des de la teo
logia que es fonamenta la dimensió 
pastoral i que s'obre a l'espiritual, di
mensions que seran tractades després 
en altres ponències. Per a la de pasto
ral deixo l'anàlisi de la realitat huma
na i social del moment actual que, 
tractant de l'encarnació, s'hauria de 
fer" així com les conseqüències que 
té en l'acció eclesial i ministerial. 


Per a la ponència de la dimensió 
espiritual deixo tot el que fa referència 
a la vida espiritual que ha de ser ali
mentada des de la pastoral, seguint la 
llei eterna de l'Encarnació, i que re
met directament a la diocesaneïtat des 
de l'eclesiologia de comunió. 


Concepte Teologia de l'Encarnació 


No és fàcil dir què diem quan par
lem de teologia de l'encarnació. Dóna 
la impressió inicialment que encarna
da és una característica que hauria de 
tenir qualsevol teologia cristiana. 


Dit d'una altra manera; des de l'En
carnació del Fill de Déu, tota teologia 


. ha de complir la condició de ser una 
teologia encarnada. Cap teologia no 
és ni pot ser neutra; implica una visió 
antropològica. Al seu torn, qualsevol 
teologia es fa des d'una determinada 
encarnació de qui la fa ... 


Analitzar tot això deu ser l'objec
tiu d'una teologia que es vulgui ano
menar teologia de l'encarnació. 


L'Encarnació del Fill de Déu: Déu 
s'hafet tot amb tots 


En primer lloc cal dir que la teolo
gia de l'encarnació és teologia, per 
tant, és una reflexió sobre Déu feta 
des de la revelació, que es fixa en un 
moment temporal especial descrit com 
la "plenitud del temps» (Ga 4,4)'. "El 
qui és la Paraula s'ha fet home i ha 
habitat entre nosaltres» (In 1,14). En 
Jesús, la fe cristiana hi confessa el 
Logos de Déu, la Paraula, l'Encarna
ció mateixa del Fill de Déu. 


Aquest reconeixement representa 
en si mateix l'acceptació d'un salt 
qualitatiu fonamental en la continuïtat 
de la revelació, que en aquest moment 
de plenitud revela Déu a l 'home, i, en 
el mateix moviment, revela l'home a 
l'home. Estem apuntant al cor de la 
gran novetat de la religió cristiana: 
Déu i l'home queden units d'una ma
nera ahsolutament inimaginable. 


De totes maneres la teologia de 
l'encarnació vindria a ser una teologia 
de segon moment, en el sentit que 
només es pot entendre i formular des 
del final de la mateixa encarnació 
històrica de Jesús, és a dir, des de la 
seva resurrecció, la seva Pasqua. 
Des d'ella es llegeix i es comprèn la 


4. Tot i això, em remeto com a exemple a la reflexió feta per J. M. Rovira Belloso, «Rep~ 
tes pastorals a Catalunya, avui», a Quaderns de Pastoral162~1 (1997), p. 27-37. 


5. És aquesta plenitud la que és considerada a la Carta Apostòlica Tertio millennio ad-
6 veniente l 9-10, per justificar el jubileu de l'any 2000. 







vida de Jesús com la del Fill de Déu 
encarnat, i des d'ella s'escriu l'e
vangeli. 


En aquest sentit, la teologia de 
l'encarnació no és una teologia evi
dent, sinó que ha de tenir en compte 
que sempre ha de ser justificada, per
què amb ella tota sola no es pot esta
blir cap diàleg amb el món o amb !a 
cultura en la qual es vol encarnar. Es 
a dir, exigeix una bona teologia fona
mental, o corre el perill de ser una teo
logia només dogmàtica. 


Problema hermenèutic. La ¡ncultu
ració 


La teologia de l'encarnació obliga 
a ser feta des de l'anàlisi del món con
cret. Primer, del món en què es va 
encarnar el mateix Fill de Déu. Però 
també del món des del qual es fa 
aquesta teologia. 


S'estableix, doncs, una relació 
constant entre la situació social i cul
tural que va viure Jesús, explicada en 
l'Evangeli, i la situació concreta que 
estem vivint. És el pas constant de la 
inculturació de la fe que sempre ha de 
fer la teologia per tal que aquesta sigui 
significativa per a l'home de cada 
moment històric i cultural. 


És per això que caldrà fer reflexió 
sobre nosaltres mateixos, sobre els 
nostres prejudicis, sobre la nostra 
cultura. Caldrà fer-ho, perquè la pre
gunta clau que es farà des d'aquesta 
òptica és una pregunta per la trans
formació d'aquest món cap al Regne 
de Déu anunciat i viscut per Jesús. 


El sorgiment històric de la teologia 
de l'encarnació 


L'esdeveniment pasqual, afirmat i 
cregut per l'Església, és el que permet 
fer les afirmacions de fe sobre la iden
titat de Jesús que porten a fer una ve
ritable teologia de l'encarnació. És la 
preocupació dels primers grans con
cilis ecumènics que aporten les pri
meres definicions dogmàtiques i que, 
lògicament, no estan pas exemp
tes de la cultura en què van ser for
mulades. 


La preocupació primera és cristo
lògica. Qui és Jesús? Com cal enten
dre l'afirmació de que és Déu i home? 
On cal trobar el punt d'equilibri entre 
aquests dos pols confessats en Ell? 
Una colla d'heretgies marquen el 
camí cap a l'ortodòxia finalment 
formulada. 


La segona preocupació és, conse
qüentment, trinitària. Una vegada afir
mada la divinitat de Jesús, la pregun
ta es trasllada a la mateixa concepció 
del Déu u i tri, per entendre el Logos 
de Déu en el seu interior. És una pecu
liaritat cristiana que té, també, les se
ves conseqüències, tot i que ara no ens 
cal pas entrar-hi. 


L'itinerari històric de comprensió 
de la figura de Jesús i d'obertura al 
misteri trinitari va de la Pasqua a l'En
carnació, perquè és la resurrecció la 
que manifesta amb tot el seu esClat la 
veritable essència. de Jesús. En can
vi, l'itinerari de realització històrica 
va de l'Encarnació a la Pasqua. Els 
evangelis ens transmeten aquesta do
ble tensió entre la realització i la com- 7 







prensió '. L'Esperit Sant és promès 
precisament per fer possible la com
prensió de la veritat completa (cf Jn 
14,26).7 


La comprensió de la salvació 


Al cap i a la fi la pregunta esdevé 
soteriològica: què és el que ens salva, 
l'encarnació del Fill de Déu o la re
surrecció de Jesús? El Nadal o la 
Pasqua? Les afirmacions litúrgiques 
parlen del Nadal com l'inici de la sal
vació, i celebren la Pasqua com la ple
nitud -el fruit- de la salvació. És in
dubtable que és la Pasqua la que és 
salvadora, perquè és ella la que obre 
un horitzó de vida nova per a l 'home 
creient. l aquesta obertura és salvado
ra perquè afecta el més profund i radi
cal de la situació de la persona: la seva 
vida i la seva mort. 


Els sagraments són els que fan ar
ribar aquesta font de vida divina per a 
l'home perquè són l'anticipació de la 
salvació definitiva de l 'home promesa 
per Déu i segellada en el trànsit pas
qual del Senyor. Per això l'home sal
vat pot i ha de viure ja ara anticipada
ment aquesta vida divina en la seva 
vida encara mortal. Això obre a la 
vida espiritual, a la necessitat de la 
pregària eclesial. 


Però llavors la Pasqua de Jesús, no 
manifesta el que ja era en Ell des de 
sempre? No podem, doncs, remetre'ns 
a aquest contingut diví, que ja hi era, 
sense necessitat d'arribar al final, és a 
dir, a la seva mort en creu i a la seva 
resurrecció? 


Un llibre clàssic del pare Jossua 8 


estudia aquest problema en els pares 
de l'Església, cercant de saber on col
laquen ells en la seva teologia la for
ça salvadora de Jesucrist, si és en l' en
carnació o en el misteri pasqual de 
Jesucrist. Amb tot, aquest problema ja 
es veu reflectit en el mateix Nou Tes
tament. La reflexió de sant Joan en el 
pròleg del seu evangeli està en aques
ta línia. 


És sant Pau, però, qui aprofundeix 
aquest dilema soteriològic entre l'en
carnació i la Pasqua i ho fa plantejant
se amb radicalitat la creu de Jesucrist. 


La centralitat de la creu de Jesucrist 


Efectivament, sant Pau s'adona 
que si la resurrecció de Jesús l'única 
cosa que fa és manifestar el que ja hi 
era des de l'encarnació, i si és aquesta 
tota sola la que té la força salvadora, 
acaba de buidar de contingut la creu 
de Jesucrist o, dit altrament, acaba· 


6. L'Evangeli de Marc ho formula en clau de secret; el de Lluc insisteix en la necessi· 
tat de la mort i resurrecció per a que la comprensió sigui possible. La figura de Pere 
és el millor exponent d'aquest itinerari de comprensió i de la formulació inicial de 
la fe. 


7. El tema es reprèn tant a TMA 44, corn a CPT 49, en context litúrgie. 


8. l.P. JOSSUA, Le salut, incarnation ou mystère pascal. Chez les Pères de l'Église, de 
8 saint lrénée a saint Léon le Grand, Paris 1968. 







de fer-la innecessària. I això no pot 
pas ser! 


La creu de Jesucrist és salvadora 
perquè concentra en ella la totalitat de 
la vida de Jesús i porta, per tant, l'en
carnació a la seva culminació, a la to
tal radicalitat, perquè no li estalvia res, 
ni de la condició humana, ni del mal 
del món que ha vingut a redimir. 


Per això és ell qui formula la creu 
com escàndol per als jueus ~ per als 
grecs, un absurd (leor 1,23), i veu 
l'encarnació com l'anorreament (cf 
FI 2,6-11) necessari perquè es pugui 
dur a terme el fruit de l'encarnació. 
Per això la creu és necessària; per això 
és salvadora. Per això no pot ser salva
dor només el fet mateix de l'encarna
ció -el Nadal-. És Lluc, l'evangelista 
que tan meravellosament retrata l'en
carnació, el qui va repetint insistent
ment en el seu relat el fet que cal que 
Jesús arribi a Jerusalem per a sofrir-hi 
la mort en creu, i construeix el seu 
evangeli seguint precisament aquest 
itinerari. 


El Concili Provincial Tarraconen
se ha repetit també aquesta centralitat 
de Jesucrist i ha recollit, com no podia 
ser d'altra manera, aquest doble dina
misme que es mou entre l'encarnació 
i la Pasqua, passant per la creu salva
dora del Senyor. Ha estat en especial 
la resolució 76, la que obre el capítol 
tercer sobre la "Sol'licitud general 
pels més pobres i marginats", la que 
ha fet la síntesi d'aquesta cristologia: 
Atès que Jesucrist, el nostre Salvador, 
enviat pel Pare, essent ric es va fer po
bre per nosaltres; experimentà des de la 
seva infància condicions de precarietat 


i de persecució; practicà amb la seva 
vida d'artesà l'evangeli del treball; 
s'adjudicà a la sinagoga de Natza
ret l'evangelització dels pobres com 
a tret messiànic; proclamà benaurats 
els pobres, els qui ploren i els qui te
nen fam i set de justícia; s'anuncià 
com el definitiu jutge de la Història, 
identificant-se amb els qui pateixen 
fam, set, nuesa, malaltia i empresona
ment; experimentà a través del sofri
ment què vol dir obeir; s'anorreà fins 
a la mort, i mort en creu, i entrà a la 
glòria de la resurrecció, des de la qual 
i en la qual està amb nosaltres dia 
rere dia, atorgant-nos l'Esperit Sant 
que ens transforma en Ell, que ens fa 
comprendre les seves paraules i que 
ens n'ensenya la plenitud de sentit, els 
membres d'aquest Concili Provincial 
Tarraconense es proposen fermament, 
ells mateixos -i ho exhorten vivament 
als germans de les Esglésies de la Tar
raconense-, de viure com Jesucrist 
v isqué i de proclamar el missatge que 
Jesucrist proclamà. 


La figura de Jesús és esseucial per 
a la Teologia de l'Encarnació 


La vida històrica de Jesús, les se
ves obres i les seves paraules no són 
pas insignificants. Prenen una impor
tància cabdal. Són el contingut del 
temps de Jesús entre'¡ ~encamació i la 
Pasqua, temps, per tant, que és fruit de 
1 ~encamació i és la mateixa encarna
ció. Podem dir, doncs, que són obres i 
paraules plenament pasquals. 


Per això cal conèixer al màxim 
l'evangeli, perquè és el que ens narra 
el contingut de la vida de Jesús. No és 9 







només un missatge que pugui ser lle
git al costal d'altres missatges, sinó 
que passa a tenir una importància es
pecial: és Paraula de Déu. 


La missió de Jesús: l'evangelització 
(Lc 4) 


El contingut de la vida i predicació 
de Jesús és l'evangelització. L'escena 
de la sinagoga de Natzaret a l'inici de 
la seva vida pública ho deixa ben clar. 
Se sap ungit i enviat (et Lc 4,16-22) 
pel Pare per a una missió salvadora, 
alliberadora, en la qual l'Esperit té un 
paper rellevant. 


Al mateix temps, sap molt bé que 
la realització plena d'aquesta salvació 
no arribarà fins a la Pasqua, moment 
en què arriba la seva "hora", la de pas
sar d'aquest món al Pare'. Això és el 
que li permet viure la seva vida amb la 
plenitud pasqual de cada instant, per
què tota la seva vida té com a referèn
cia el moment definitiu, moment sal
vador per exceHència. Però li permet 
ensems donar el valor just a cadascun 
dels seus actes i de les seves paraules. 


D'aquí ve que la vida encarnada de 
Jesús, el Fill de Déu, sigui veritable
ment normativa. 


La realització del Regne de Déu en el 
món dels homes 


L'acompliment de la missió de 
Jesús té un nom: el Regne de Déu. 
Jesús l'encarna i el construeix en 
la realitat concreta dels homes, mal
grat que sigui pecadora. Més ben 
dit, el construeix en la realitat dels 
homes precisament perquè aques
ta és pecadora i està necessitada 
de salvació. 


L'encarna sobretot en la seva per
sona i la seva vida feta d'obres i de 
paraules. El testimoni donat per les 
primeres predicacions del llibres 
dels Fets així ho manifesta i està en 
continuïtat amb els comentaris sobre 
la seva vida fets pels seus contempo
'ranis lO, 


L'ordre sempre és el mateix: pri
mer el testimoni de la seva vida, des
prés les paraules, que ho expliquen. 
L'Evangeli de Jesús és fet d'obres i 
de paraules. Sortosament l'E vangé
Iii nuntiandi va recuperar aquest or
dre i el va recordar a l'Església JJ. Es 
retroba així la dinàmicà fonamental 
de l'encarnació. 


9. Jn .13,1. Cf J. Torra Bitlloch, Misteri pasqual, misteri del temps. A propòsit de la 
Carta apostòlica Tertio millennio adveniente 9~10. Girona, Institut Superior de 
Ciències Religioses, 'Quaderns 2,1997. 


10. Vegi 's, com a exemple, Lc 24,19: El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós 
en obres i en paraules, davant de Déu i de tot el poble. 


11. Éntre els textos que es varen lliurar per a la reflexió hi havia precisament els nú
meros 26 i 27 d'aquesta exhortació apostòlica, on es reflecteix el procés de l'evan-


10 gelització. 







L'estimació salvadora de Déu -i de ParaHelament l'Església continua 
Jesús- per aquest món l'Encarnació redemptora en el 


món 
L'Encarnació del Fill de Déu 


també té una justificació que Jesús 
ens comunica: l'estimació de Déu 
per aquest món. Diu Jesús a Ni
codem: «Déu ha estimat tant el món, 
que ha donat el seu Fill únic, per
què no es perdi cap dels qui creuen 
en ell, sinó que tinguin vida eter
na. Déu no ha enviat el seu Fill al 
món perquè el món fos condemnat, 
sinó per salvar-lo per mitjà d'ell.» 
(Jn 3,16-17) ". 


Només des d'aquest context es 
pot entendre correctament el llen
guatge sobre el món que tenim en els 
evangelis i en especial en el capítol 
17 del de Joan. No és, ni pot ser, un 
llenguatge de condemna o d'aïlla
ment d'aquest món perquè és peca
dor o dolent. Precisament perquè el 
món és així necessita l'encarnació 
de Déu yer tal de poder rebre la sal
vació. Es per això que no es pot Ser 
del món en el sentit negatiu, però 
que s'hi ha de ser de manera positi
va per tal de poder aportar-hi la sal
vació. Així ho fa el Fill de Déu, i 
gràcies a aquesta acció de simpatia i 
d'estimació, el món pot ser salvat i 
pot veure néixer en el seu si el Reg
ne de Déu. 


12. Vegeu també Jn 12,47 


Segurament que una teologia de 
l'encarnació desenrotllaria encara 
molt més les dades que fins ara s'han 
apuntat. Però crec que són suficients 
per fer el pas de la figura de Jesús a la 
de l'Església, perquè aquesta és posa
da en total continuïtat amb la missió 
de Jesús. 


De totes maneres, abans d'entrar 
en l'anàlisi de la. missió, encara ens 
podem entretenir un moment a_ mos
trar que també en l'Església hi ha un 
moment d'encarnació plena que hem 
d'anar a cercar en la vinguda de l'Es
perit, encara que puguem trobar mo
ments anteriors que preparen aquest 
inici de l'encarnació de l'Església 
durant la mateixa vida de Jesús ". 


La missió eclesÏ1l1 


També en l'Església, gràcies a 
l'acció del mateix Esperit, hi ha la 
donació expressa de la missió, en total 
continuïtat amb la de Jesús tal com ho 
expressen els evangelis. 


A-questa missió té, també, el doble 
vessant d'un mateix i únic moviment: 
evangelitzar amb obres i amb parau
les, treballant pel Regne de Déu; i anC 


13. L'elecció dels dotze, l'enviament a la missió, la confessió de fe de Pere i el reconeixe
ment que Jesús li fa d'~na missió especial: la de ser pedra sobre la que edificarà la seva 
Església ... , són moments ben significatius. 11 
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ticipar la Pasqua amb la celebració 
dels sagraments i la pregària comuni
tària en l'Església apostòlica. Els Fets 
dels Apòstols i les Cartes Apostòli
ques ens forneixen la justificació bí
blica d'aquesta afirmació. 


I no es pot simplificar --<:om no ho 
podíem fer en Jesús- dient que l'un 
correspon a l'encarnació i l'altre a la 
Pasqua. Més aviat en el temps de l'Es
glésia cada moment té la significació 
de l'encarnació i la força de la Pasqua. 
Els dos moments eélesials -evangelit
zació i celebració- estan, doncs, ínti
mament units, s'impliquen i es neces
siten mútuament. 


La pastoral, un doble moviment 


El concepte pastoral en l'Església 
ha de resumir aquest doble moviment. 
No seria correète creure que la pasto
ral es refereix exclusivament al movi
ment d'encarnació en el món, que 
consisteix en la presència en ell per tal 
de transformar-lo d'acord amb el Reg
ne de Déu; hi mancaria un element 
essencial: hauríem reduït la salvació 
de Jesucrist a una salvació que tindria 
exclusivament per horitzó la nostra 
condició humana i es fiaria exclusiva
ment de les pròpies forces. 


Tampoc no seria correcte concebre 
la pastoral només com l'activitat cele
bradora d'una manera totalment aïlla
da del món en què es fil, és a dir, fent 
abstracció del món del qual provenen 
els homes i les dones que hi participen 
amb el desig de rebre 'n els seus efec
tes salvadors, efectes plenament pas
quals. El resultat seria llavors una es-


piritualitat desencarnada que no con
duiria enlloc, amb la creació d'un món 
irreal fet d'espiritualismes estranys 
que res no tenen a veure amb la reali
tat encarnada del Senyor Jesús. 


Dient-ho amb la frase paulina que 
serveix d'eslògan a aquestes jornades, 
afirmaríem que no seria vàlid fer-se 
tot amb tots si no fos per aconseguir 
de guanyar-ne tants com pugui per al 
Crist, de la mateixa manera que no 
seria correcte voler només guanyar-ne 
tants com pugui per al Crist sense ha
ver fet el pas de fer-se tot amb tots 
aquells a qui es fa arribar la salvació 
que, per definició, té voluntat d'uni
versal. 


Massa sovint hem mantingut aques
tes dues posicions amb actituds gaire
bé irreconciliables, sense trobar el punt 
d'equilibri, és a dir, sense fer el doble 
moviment pastoral complet, tal com 
ens ho ensenya el Senyor encarnat. I 
massa sovint hem mantingut -i potser 
mantenim encara- aquestes dues posi
cions enfrontades i competint entre si. 


La genialitat del cristianisme 


En canvi, la genialitat del cristia
nisme rau precisament en el fet que no 
es pot reduir a una simple filosofia 
-per més espiritual que sigui-, ni a 
una simple transformació d'estructu
res del món. Sovint perdem de vista 
això tan genuí. 


En .les primeres jornades, les de 
l'any passat, en la ponència que va 
presentar el cardenal arquebisbe de 
Barcelona, Ricard M. Carles, reflectia 







ben bé aquesta situació. En l'apartat 
que porta per títol Alguns trets de la 
situació actual: llums i ombres, en les 
ombres diu: «La pregària i la celebra
ció dels sagraments ha estat més pa
trimoni dels qui buscaven conservar 
la seva fe en moments de tempesta, 
que no pas d'aquells que buscaven 
anunciar-la als quatre vents». En ana
litzar les llums diu: «La nostra religió 
és d'encarnació. Si no ens encarnem 
no hi haurà comunió. Hem de saber 
com traduir-ho en el nostre treball» 14. 


Pregària i celebració per un costat; 
encarnació per l'altre. Tot i estar si
tuats en llums i ombres ja es veu que 
el problema en cadascun dels apar
tats és un problema de fons. Hi res
sona la caracterització que el Conci
li Provincial Tarraconense feia de 
les dues actituds eclesials amb vis
ta a l'evangelització" tot convidant 
a la coHaboració, en la comunió de 
les esglésies diocesanes. 


La temptació de romandre tancats 
en la seguretat que dóna l'aïllament 


del món sense encarnar-s'hi, cosa que 
vol dir, sense estimar-se'l ni estimar
se les persones que en formen part, és 
ben actual, motivada segurament per 
les circumstàncies especials que con
corren en la societat d'avui 16. 


L'home, camí de l'Església: 
l'acolliment 


És per això que cal continuar re
cordant i insistint que l'home és el 
camí de l'Església. Diu el papa Joan 
Pau 11 a l'Exhortació Apostòlica 
Christifideles laici, tot citant al seu 
torn la seva Encíclica Redemptor ho
minis: «Per això l'home és el primer 
camí que l'Església ha de recórrer en 
el compliment de la seva missió: ell és 
la primera via fonamental de l'Esglé
sia, via traçada pel mateix Crist, via 
que inalterablement passa a través de 
l'Encarnació i de la Redempció» 
(ChL 36, citant RH 14). 


És en aquesta línia, arrelada en els 
documents del Concili Vaticà lI, que 


14. Ricard M. Car1es, «Capellans, laics i moviments», a Quaderns de Pastoral 161·1 
(1997), p. 71-72. 


15, CPT]: Cal, en concret, que s'acceptin mútuament les distintes concepcions i models 
d'evangelització: la dels qui cerquen la renovaci6 en la certesa i en la seguretat, pel 
que fa a la formulació de la doctrina, a la disciplina o al culte, i la dels qui cerquen la 
renovació en el risc de l'aventura humana. Cal aquí evitar dos esculls: fer com si 
aquestes diferències no existissin i fer per manera que algun d'aquests dos pols s'im~ 
posi com a posició oficial del Concili. 


Per reconèixer i acceptar la pluralitat existent, cal que els qui se senten més propers a 
algun d'aquests pols sàpiguen aprendre dels altres, sense caure en l'autodissolució ni 
en la pèrdua de la identitat cristiana, i sense adoptar actituds de domini o de tanca~ 
ment en una pura posició defensiva. L'objectiu comú és -sense sentir~se superiors els 
uns als altres- caminar vers la renovació de la vida cristiana, tot mantenint les certe~ 
ses que ens ha transmès la Tradició de la fe. 


16. No correspon a aquesta ponència fer~ne l'anàlisi. Ja he remès a alguns articJes que hi 
aprofundeixen. Ho deixo, però, per a la ponència de caire pastoral. 13 
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el nostre Concili va fer una insistència 
especial en l'acolliment, com a verita
ble lloc teològic, al costat de la comu
nió eclesial. Ambdós -acolliment i 
comunió- troben el seu fonament en 
la teologia de l'encarnació que els fa 
absolutament imprescindibles. Eren 
aquells eixos que en el llenguatge 
conciliar es van batejar com a trans
versals. 


Amb ells hi havia la corresponent 
oferta de sentit i d'esperança que l'Es
glésia ha de fer des de l'evangeli als 
homes d'avui i és per això que s'insis
tia, a tall de declaració d'intencions: 
Volem que el nostre llenguatge oral i 
escrit sigui senzill, clar, adaptat i en
tenedor. .. (CPT 1). 


El subjecte d'aquesta acció de 
l'Església 


Mentre tot el que anem dient sobre 
la teologia de l'encarnació i les seves 
conseqüències per a l'Església ho 
apliquem -i ho hem de fer- a tota 
l'Església en la seva globalitat, sense 
cap més distinció, no hi ha cap pro
blema. 


Quan en l'Església es divideixen 
les funcions, els ministeris, divisió 
feta per voluntat del mateix Jesús i 
que no pot ser explicada només des de 
la simple visió sociològica de reparti
ment sinó que ha de ser inscrita com 
una categoria teològica, és llavors 
quan comencen les dificultats. 


Comencen, perquè també aquí és 
massa fàcil -i és erroni- de fer unes 
atribucions simplistes que portin a 


adjudicar l'encarnació, com a presèn~ 
cia en el món, de manera gairebé ex
clusiva als seglars, mentre que per als 
qui tenen el ministeri ordenat se 'ls as
signa específicament el moment més 
pasqual i celebrador. Tot això sense 
entrar en les divisions que en aquest 
sentit s'han fet en el món dels religio
sos i les religioses. 


La co"esponsabilitat 


El subjecte de l'encarnació és tota 
l'Església, en especial des de la con
cepció recuperada en el Concili Va
ticà II de l'Església com a Poble de 
Déu, Cos de Crist, com a Església-co
munió. 


En el Tarraconense el nostre llen
guatge ha parlat de corresponsabilitat, 
en continuïtat també amb el Vaticà lI, 
per recalcar expressament que és tota 
l'Església la que ha de fer aquest do
ble moviment. Diu CPT 2: «A l'inte
rior de l'Església local, i a l'entorn 
del bisbe, que és el testimoni de la fe 
apostòlica, són subjectes de l'evange
lització els preveres i els diaques i to
tes aquelles persones que proclamen 
la bona notfeia del Crist mitjançant la 
paraula i el testimoniatge d'amor fra
tern. Tot batejat s'ha de sentir cridat 
a aquesta proclamació ... » 


Formulat en un altre llenguatge 
podem dir que l'Església -tota- con
tinua duent a terme la predicació de 
Jesús, però' que hi ha d'afegir al ma
teix temps la predicació sobre Jesús, 
que és la formulada en les professions 
de fe. Els dos pols estan sempre ínti
mament units. 







També aquí es dóna una diferen
ciació clara entre l'ordre lògic, el que 
va de la predicació sobre Jesús a la 
predicació de Jesús -ordre que estem 
fent en la realitat, perquè és el que 
fonamenta i diferencia la predicció 
de Jesús de qualsevol altra predica
ció- i l'ordre de comprensió que co
mença per la predicació de Jesús per 
arribar a la predicció sobre Jesús. 


L'especificitat dels laics en el món 
i en l'Església 


Ho defineix molt bé un text de 
ChL, al número 36: "En aquesta con
tribució a la família humana de la 
qual és responsable l'Església sence
ra els fidels laics ocupen un lloc con
cret, a causa de la seva índole secular, 
que els compromet, amb maneres prò
pies i insubstituïbles, en 1) animació 
cristiana de l'ordre temporaL, 


També el Concili Tarraconense ha 
recalcat la necessitat avui de recuperar 
aquesta visió del laïcat, format i com
promès, imprescindible perquè l'Es
glésia pugui evangelitzar: «El Conci
li Provincial Tarraconense reconeix 
que la participació del laïcat en la 
missió evangelitzadora és una de les 
prioritats i un dels reptes més impor
tants de l'Església contemporània. 
Els laics i laIques «són cristians incor
porats a Crist pel baptisme; consti
tuïts com a Poble de Déu; participants 
a la seva manera de la funció profè
tica, sacerdotal i reial de Jesucrist; 
exerceixen la missió de tot el poble 
cristià en l'Església i en el món1a tra
vés dels seus carismes diversos" (LG 
,31). Aquest repte del Concili Vaticà II 


continua essent una realitat candent 
en els nostres dies. Cal realitzar una 
tasca de conscienciació i de formació 
de tots els cristians i totes les cristia
nes de cara a viure amb coherència la 
fe i la vida, a poder donar raó de l'es
perança i a testimoniar l'amor de 
Déu. Les exhortacions apostàliques 
Evangelii nuntiandi, de Pau VI, i 
Christifideles laici, de Joan Pau lI, 
han instat tota l'Església a fer realitat 
aquesta crida del Concili Vaticà Il 
que, en definitiva, és una crida a res
tar fidels a l'Evangeli (Mt 28,19-20)>> 
(CPT 25). 


L'especificitat del ministeri ordenat 
en l'Església i en el món 


En relació al ministeri ordenat, cal 
posar l'accent en el servei necessari i 
imprescindible que s 'ha de dur a ter
me en l'Església per tal de possibilitar 
la vivència de la fe en el món i la seva 
transformació vers el Regne de Déu 
viscut i predicat per Jesús. l, tot i que 
aquest servei comportarà una especia
lització en la pregària i la celebració 
litúrgica, no ha d'implicar pas un des
coneixement del món en el qual es 
predica i es viu la fe cristiana. 


Una concepció determinada del 
ministeri ordenat i dellàicat, així com 
de la vida religiosa, que derivava 
d'una determinada manera d'entendre 
-o no entendre- l'Encarnació, filla 
d'una visió del món molt negativa, ha 
comportat unes separacions radicals 
entre ambdues funcions que les ha fet 
esdevenir estranyes l'una a l'altra i les 
ha convertit sovint en mútuament in
significants. 15 







Venim d'aquesta història, d'una 
manera d'entendre el món que no po
dem oblidar, i que ens correspon de 
superar per poder donar resposta a la 
imperiosa necessitat de sentit i d'espe
rança que té el nostre món. 


D'aquí la grandesa de la professió 
d'estimació envers el món feta pel 
CPT 1: «La primera actitud davant 
aquesta situació demana que el Con
cili Provincial Tarraconense assu
meixi el context social en què es mou 
la fe cristiana. Una segona actitud la 
suggereix el mateix I esús: «No he vin
gut a condemnar el món sinó a sal
var-lo» (In 12,47). L'Església no ha 
de condemnar el món que el Fill de 
Déu ha vingut a salvar, sinó que ha 
d'acceptar i d'estimar la societat ac
tual perquè és la nostra i perquè, en 
ella, les dones i els homes de bona vo
luntat malden per descobrir la veritat 
i el bé ... ». 


El nostre paper especial com a pre
veres 


Les divisions radicals entre preve
res i laics en relació a la pastoral ens 
han portat a oblidar que l'encarnació 
és la manera de ser de l'Església i 
que ens correspon a tots viure'n la 
grandesa. 


Certament que els preveres som 
els pastors i tenim per missió la pasto-


ral, però això no vol dir ni que la nos
tra missió sigui només la pastoral ni 
que la pastoral sigui només patrimo
ni de la nostra acció; hem d'estar en
carnats plenament en el món en el 
qual ens correspon fer de pastors i 
ser-ne, altrament la nostra pastoral 
esdevindria buida de sentit per al 
món. 


Els laics són els qui estan en el 
món i tenen per missió l'encarnació en 
el món. Però tampoc no es dedueix 
d'aquí cap caràcter exclusiu sinó que 
més aviat per la seva especificitat han 
de poder participar en la pastoral 
eclesial de manera corresponsable. 


En relació a la celebració dels sa
graments i la pregària comunitària, al 
ministeri ordenat li pertoca una res
ponsabilitat específica, que ara no cal 
pas analitzar. Però això no legitima 
pas per dir que el que li és específic és 
l'Església, perquè així es buida de 
sentit eclesial la vida d'encarnació que 
correspon més especialment als se
glars. I això ho manifesta molt sovint 
el llenguatge popular. 


El servei del ministeri ordenat no 
pot oblidar mai que li correspon fer 
possible que els laics puguin testimo
niar la fe en el món 17. Per això al mi
nistre ordenat li cal conèixer, estimar 
i viure en aquest món i no pas crear·ne 
un de desarrelat, fet d'espiritualismes 
estranys lS, que sovint venen segure-


17. En un altre article, vaig estudiar el paper que corresponia als preveres segons el Conci
li, ef. J. Thrra Bitl1och, «La figura del prevere en el Concili Provincial Tarraconense. 
Una primera aproximaèió», a Quaderns de Pastoral 152 (1996), p. 37-57. 


16 18. CPT 123 reflecteix bé aquest perill que tenim en l'actualitat. 







tats barates que no tenen res a veure 
amb la realitat ". 


Només des d'aquí es completa 
l'expressió de Pau: m'he fet tot amb 
tots, per salvar-ne tants com pugui. 


Deformacions que es poden 
produir. Lliçons de la història 
i del present 


Una de les conseqüències de les 
concepcions parcials que hem mantin
gut en aquesta articulació entre els 
laics i el ministeri ordenat en relació a 
l'encarnació, ha estat la separació ra
dical entre l'Església i el món, que ha 
estat llegida com a separació radical 
dels preveres respecte del món al 
qual, per missió essencial, havien de 
predicar. 


La reacció -que també s 'ha produ
Ït- ha estat la de la dissolució d'alguns 
preveres en el món en un intent -ho
nest- de conèixer i viure aquest món 
al qual se sentien enviats. El risc ha 
estat dissoldre la seva pròpia identitat 
específica, en la mesura que s' assumia 
gairebé el monopoli de la feina de 
transformació de la realitat per im
plantar el Regne de Déu; sovint impli
cava un prendre el paper i la feina que 
els mateixos laics havien de fer. 


La reacció per l'altre extrem ha 
estat una concepció del laïcat com a 
subsidiari del ministeri ordenat en la 
feina intraeclesial, de manera espe-


cial en els moments de manca de vo
cacions. També aquí hi havia el risc de 
dissolució del laïcat. 


J a hem citat abans el greu perill de 
treure els laics del món creant espiri
tualitats intraeclesials de refugi i de 
seguretat. Sovint en aquests casos es 
perd de vista la diocesaneïtat i el ne
cessari discerniment que ha d'exercir 
el ministeri del bisbe. 


Tots aquests perills no han de fer 
defugir la vivència d'una seriosa teo
logia de l'encarnació que procuri aju
dar a treballar corresponsablement en 
la tasca eclesial de l'evangelització 
que el Senyor ens ha confiat. 


Llocs teològics per a una Teologia 
de l'Encarnació 


No pretenc pas ara fer una llista 
exhaustiva de llocs teològics que 
correspondrien a la teologia de l' en
carnació. Només en vull citar al
guns, recordant -sense necessitat 
d'explicitar-ho-- que'molts d'aquests 
han estat temes del Concili Provincial 
Tarraconense. 


La cultura, amb tot el que això re
presenta de diàleg amb ella des de la 
fe. Avui hi ha una dificultat real per 
trobar uns referents culturals homoge
nis o una identitat cultural que perme
ti establir-hi diàleg, La inculturació és 
una tasca avui ben complexa. Els ho
ritzons culturals del nostre món són 


19. En el fons estem davant del gran repte d'avui; com viure la fe sense caure en fonamen
talismes. 0, si es vol, també es pot formular com el peril1 de les sectes i dels comporta-
ments sectaris fins i tot dins la mateixa Església. 17 







ben canviants i ho fan amb una rapide
sa insospitada 20. Els canvis de valors 
que es produeixen són accelerats i 
desconcertants. Al costat d'això cal 
posar-hi la incultura religiosa que es 
dóna avui que encara dificulta més 
qualsevol diàleg. 


Els mitjans de comunicació de tot 
tipus que fan que avui el món sigui ve
ritablement una casa comuna. Tots els 
plantejaments sobre quina ha de ser la 
presència que des de la fe hi ha d 'ha
ver, sobre l'ús que se n'ha de fer, so
bre si aquests mitjans han de ser pro
pis o senzillament cal coHaborar en 
els existents ... no són pas de fàcil so
lució. Dóna la impressió que no sa
bem pas massa què fer-hi i que, per 
tant, la presència eclesial en aquests 
mitjans és ben minsa i a voltes força 
problemàtica. 


Una teologia de l'encarnació ha de 
tenir el coneixement de la societat i de 
l'economia com un objectiu ben seu. 
Cal conèixer els seus sistemes de fun
cionament, les seves lleis. És d'aquí 
d'on en deriven problemes tan greus 
com el de la separació radical i injus
ta entre el nord i el sud, o el creixe
ment del quart món, temes tantes ve
gades denunciats per la doctrina social 
de l'Església. 


La ciència i la tecnologia amb els 
reptes que avui plantegen en els 
camps biològic, mèdic, amb els nous 
plantejaments bioètics que comporten 


i per als que es demana una preparació 
ben específica. 


L'ecologia, com a lloc de la crea
ció que Déu ens ha confiat, amb plan
tejaments ben nous i amb reptes ben 
presents en la nostra societat. 


La pau i la justícia, i, per tant, la 
vida política, sindical, social, associa
tiva ... , de la qual no en pot estar exemp
ta una tasca pastoral que vulgui res
pondre a les aspiracions més profundes 
de la persona. D'aquí surt el tema de 
la igualtat, que implica prendre's serio
sament el paper de la dona en la socie
tat i en l'església, la igualtat de races i 
cultures, amb la nova problemàtica 
que es presenta en el món ... 


La Teologia de l'Encarnació se situa 
sempre en procés 


El Concili Provincial Tarraconen
se, en la resolució primera, ha volgut 
recollir la definició d'evangelització 
que Pau VI havia fet a l'Exhortació 
Apostòlica Evangelii nuntiandi, 24. 
S 'hi descriu l'evangelització com un 
procés que ha de començar necessà
riament per un moviment d'encarna
ció en el món que es vol evangelitzar 
i ha de culminar en l'acció apostòlica, 
derivada de la participació plena en la 
celebració de l'Església. 


En continuïtat amb aquesta con
cepció, el mateix Concili -encara que 


20. Només valia pena recordar que molta producció actual de bons teòlegs ha estat centraM 
18 da precisament en aquest intent de comprendre la cultura que es vol evangelitzar. 







sigui en un altre context- consagra 
conceptes que, per a una teologia de 
l'encarnació que fonamenta una pas
toral concreta, són essencials, tot i que 
comporten riscos i perills que d'algu
na manera ja els hem apuntat. EÍls es
tem referint a una concepció de la vida 
cristiana situada en progrés, des d'una 
concepció ben dinàmica, del tot ne
cessària en les condicions del nostre 
món. Diu així la resolució 38: «El 
Concili recorda a tots, i de manera es
pecial als ministres de la reconciliació 
en l'exercici de llur ministeri, que, de 
cara a la progressió de la vida cris
tiana i sense rebaixar les exigències 
de l'Evangeli, cal, en qualsevol cir
cumstància, que quedi ben manifesta 
la confiança en la bonesa i en la mi
sericòrdia divines vers tots nosaltres 
en el nostre itinerari gradual vers 
Déu. És aquesta manifestació de bo
nesa i misericòrdia la que volem que 
presideixi la pastoral de les nostres 
diòcesis.~) 


És als preveres a qui s'està referint 
de manera directa aquesta resolució i 
se'ns convida al doble moviment -que 
ja hem anat veient- de tenir en comp
te, per un costat, la progressió de la 
vida cristiana des d'allà on s'encarna, 
i per l'altre, no rebaixar per res les 
exigències de l'Evangeli. El punt d'e
quilibri ha d'estar en la bonesa i mi
sericòrdia divines que ha de presidir 
la nostra pastoral. 


No ens podem quedar, doncs, en el 
simple manteniment. Ens cal anar més 
enllà. La invitació és a treballar també 
a la frontera, amb tots els riscos i inse
guretats que això comporta. 


Conseqüències 


Les conseqüències de la teologia 
de l'encarnació les hem de trobar en les 
dimensions pastoral i espiritual. Són 
les ponències que vénen a continuació. 


Respectant aquestes aportacions, 
només vull recalcar que aquesta con
cepció teològica comporta un sa incon
formisme cristià, amb una referenciali
tat constant a un objectiu sempre més 
gran: el Regne de Déu. Implica tenir la 
consciència ben clara que la salvació 
ens ve del Crist. Així ho formula sant 
Pau: «Tot ho faig a causa de l'evange
li, per poder-hi tenir part» (1 Cor 
9,23). Si volem, ho podem formular 
dient que l'Encarnació es toma gràcia. 


Implica, finalment, adonar-se que 
avui als creients ens pertoca sobretot 
ser dipòsit d'esperança per al món en 
el qual vivim ben encarnats. Només 
així podem defugir el perill dels com
portaments sectaris i dels fonamenta
lismes de tot tipus, i donar resposta a 
la set d'esperança que té el món del 
qual formem part, i que, per tant, tam
bé tenim nosaltres mateixos. 


19 







Dimensión pastoral de la 
Encarnación 
MONS. VICTORIO OLIVER, bisbe d'Oriola·Alacant i President de la Comissió 
Episcopal d'Apostolat Seglar. (CEAS) 


Acoged mi saludo personal, que os 
hago también en nombre de la ¡glesia 
de Orihuela·Alicante. En rea\idad con 
el obispo viaja siempre su ¡glesia. Sa
ludo fraternalmente a vuestro señor 
cardenal arzobispo, con el obispo au
xiliar. He de manifestaros que les 
agradezco su testimonio de interés por 
el apostolado seglar, como lo expresa 
su presencia en el encuentro durante 
los dos días. 


Os saluda, como os decía, la ¡gle
sia levantina. Nos une la comunión en 
el Señor y en su Espíritu; caminamos 
juntos, a veces jadeando, con el pro
pósÏto de anunciar el Reino; nos 
mecen las aguas del entrañable Me
ditemíneo que, por la ribera orien
tal, nos une a la misma Tierra del 
Señor. 


Os agradezco la invitación a parti
cipar en estas Segundas Jornadas de 
Apostolado Seglar organizadas para 
presbíteros. Dos nombres y temas 
que me interesan vivamente. El a
postolado seglar y los presbíteros es 
un impresionante binomio, que po
see la fuerza del Espíritu. En la 
CEAS, en la que colabora Antonio 
Matabosco con asiduidad e interés, 


20 vemos esperanzador y necesario este 


proyecto y trabajosinodal de presbíte
ros y laicos, y mantenemos la tesis de 
que la hora de los laicos es la hora de 
los presbíteros. Los laicos nos hacen 
sentir la identidad de nues tro minis
te ria. 


A este propósito, copio un p'rrafo 
de Pastores dabo vabis: «Cuanta mas 
se desarrolla el apostolada de las lai
cas, tanta mas fuertemente se percibe 
la necesidad de contar con sacerdates 
bien formados, sacerdotes santos. De 
esta manera, la vida misma del pue
bla de Dias pane de manifiesta la 
enseñanza del C ancilio Vaticana II 
sabre la relación entre sacerdocio 
camún y sacerdocia ministerial a je
rdrquico, pues en el misterio de la 
Iglesia la jerarquia tiene un carlÍcter 
ministerial (LG 10). Cuanta mas se 
profundiza en el sentida de la voca
ción propia de los laicos, mas se evi
dencia /o que es prapia del sacerda
cia» (PDV, 3 al final). 


El texto da sentida profunda a este 
encuentro. Hablando de laicos nues
tra reflexión es presbiteral, estamos 
reforzando el presbiterio, sale ganan
do la ¡glesia. pera, desde luego, en 
lugar privilegiada, se beneficiaran los 
presbíteros. 







Gracias, Antonio, por invitarme a 
convivir unas haras con vosotros. 


Al iniciar la conversación quiero 
!iberarme de una preocupación o es
crúpulo. Me asign3is una visión pasto
ral de la Encamación y así lo quiero 
hacer. . 


El escrúpulo lo tengo cuando quie
ro expresar qué entiendo por pastoral. 
Dimensión pastoral dice el programa. 
En Catechesi tradendae, n' 18, se 
habla de actividades pastoral es, mi
sionales y catequéticas de la ¡glesia. 
En esta denominación, la acción mi
sionera esta dirigida a sectores hu
manas increyen tes. La acción cate
quética acampaña al que se inicia o 
madura en su fe, mientras que la ac
ción pastoral esta orientada a los fieles 
creyentes. 


Esta misma terminología se em
pIca en dos documentos que mucho 
tienen que ver con el Apostolado Se
glar. Son: Orientaciones sobre pasto
ral de juventud, aprobado por la Con
ferencia Episcopal en noviembre de 
1991. Y el texto que desarrolla este 
documentoJóvenes en la Jglesia, cris
lianos en el mundo, documento de la 
CEAS de 1992. Los dos documentos 
hablan de las tres etapas del itinerario 


. educativa de la acción con los jóve
nes: etapa misionera, etapa catecume
nal y etapa pastoral, en el seutido de la 
exhortación del Papa. 


Si es importante precisar los ténni
nos, como quiere hacer por ejemplo la 
Catechesi tradendae, también he 
de deciros que en el mismo número, 
donde pretende aquilatar los con-


ceptos, se habla de pastoral misio
nera de la ¡glesia. 


Dejadme hablar y moverme con 
amplitud en este campo. Y, cuando 
digo pastoral, habra momentos en que 
me refiero a actividades estrictamente 
misioneras, a catequéticas. 


Por eso he preferido hablar de 
pastoral como actividad del pastor. 
¿Cómo ve un pastor la Encamación ? 
¿Qué le sugiere para su actividad 
misionera, catequética o propiamen
te pastoral? 


Un día el padre Chevier, sacerdote 
diocesana, se pusa serenamente a con
templar el pesebre de Belén y nacióEI 
Prado. Hoy somos nosotros, pastores, 
quienes volvemos a ínirar detenida
mente la Encamación. 


El otro término es la mismaEncar
nación. Ha ocupado la espléndida re
flexión de esta mañana. Me fijo, con 
toda la sorpresa de que soy capaz, en 
que la Encamación aconteció. Fue 
un acontecimiento. Así empiezo a 
miraria. 


Hablar de Encarnación es hablar 
de un acontecimiento sumamente go
zoso y esperanzador para nosotros. 
La Encarnación es la mejor Buena 
Noticia. Desde siglos deseada, tam
bién hoy es Noticia sorprendente 
para nesotros, nes envuelve e inter
pela. Noticia inimaginada entonces 
yahora. 


La Encarnación del Verba es, ade
mas, una realidad muy densa. En 
griego se expresa con dos palabras: 21 
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Hacerse came. Jesús fue no aparien
cia de hombre. No somos docetistas. 
San Juan dice, en concreto, que él 
palpó al Verba de la Vida. 


Sin embargo, cuando se habla de 
nosotros, la Encarnación es como un 
contrasentido. Nosotros somos ya car
ne. En realidad, no podemos encar
namos, porque nos definimos por 
nuestra corporeidad. 


«Hambre quisiste hacerme, na desnuda 
inmaterialidad de pensamienta. 
Soy una encarnación diminutiva; 
el arle, resplandar que tama cueTpa: 
la palabra es la came de la idea: 
¡encarnación es todo el universo! 
¡ Y el que pusa esta ley en nuestra nada 
hiza carne su verba! 
As;: tangible, humana, 
fraterna 
( ... ) -


Came say, y de carne te quieTa. 
¡CaTidad que viniste a mi indigencia, 
qué bien sabes hablaT en mi dialecta.» 


(Laudes, viemes de la I semana). 


Por otra parte, y, con toda, habla
mos de nuestra encamación. ¿No sera 
un reproche? ¿No sera denuncia de 
huida, de deserción de lo que somos? 
Porque la encarnación nuestra es un 
itinerario de compromiso, de realis
mo, es una verificación de la verdad 
de nuestra naturaleza y es una apues
ta por lo que somos, aunque tarnbién, 
sin duda, somos espíritu y alma. 


Hubo un tiempo, hace algunos 
años, en los que el discurso de la pas
toral encarnada era frecuente y reite
rativa, con razón. Fue un fogonazo de 


luz y nacieron múltiples realidades 
pastorales, y generosos gestos de pre
sencia. Vivíamos con responsabilidad 
el síndrome de la encamación. En este 
coloquio que promueve, con acíerto, 
la Delegació General d'Apostolat Se
glar, reasumís el tema con serenidad y 
con sentida de responsabilidad. 


Porque la pastoral necesita con
trastar, de vez en cuando, su grada de 
encarnación en un mundo y en una 
sociedad trepidante, cambiante, en 
ocasiones de modo convulsiva. La 
justificación y urgencia de esta refle
xión viene marcada, al menos, por tres 
situaciones, según me parece: 


- En primer lugar, por la aparición 
de grandes masas de pobres, de nuevos 
pobres, como dice Cari tas y, sobre 
todo, por el alejamiento de nosotros 
de impresionantes grupos humanos, 
de zonas y barrios entercs, de ambien
tes completos. 


- Ademas, por los desafíos de la 
reciente descristianización y secula
rismo que nos envuelve de modo nor
mal y como admitido. 


- Y, por última, volvemos a hablar 
de encamación, porque queremos res
ponder a la renovación misionera que 
exige la nueva evangelización y por 
la insustituible responsabilidad que 
en ella corresponde a los laicos (ctr. 
ChL 34). 


Según me habéis pedi do, intento 
ofreceros una reflexión sencilla sobre 
las exigencias y consecuencias pasto
raIes de la Encamación. El adjetivo es 
importante y concreta el punto de 







mira. Es aplicar el visor y ver un de
talle del espléndido cuadro inabarca
ble de la Encamación. Como os decía, 
lo miramos y contemplamos un grupo 
de pastores y decimos: así empez6 el 
pastarea de nuestra Buen Pastor. 
Nos interesa mucho, desde el princi
pio, tener a punto la camara foto
grafica y, sobre toda, tener abierto el 
corazón. 


Como os digo, os invito a mirar el 
rico acontecimiento de la Encamación 
de Jesucristo y a contemplarIa con 
ojos de pastor. ¿ Cómo lo ve un pas
tor? ¿Qué Ie sugiere a un pastor y qué 
reclama de éI? Sabiendo que la en
carnación es, de por sí, una oferta, es 
apertura y dialogo, no se amasa de 
violencia ni es imposición forzada. Y 
ya empiezan, con ella, las indicacio
nes para un pastor. 


Para esta observación, un tanta 
detenida, pero siempre en mi caso, 
somera y elemental, os propongo un 
triple ejercicio. En primer Iugar es
cuchar el vocabulario de la encarna
dón. Después, observar la encarna
ción como un itinerario o recorrido. Y, 
por última, detenemos a anotar un lis
tado de actitudes pastorales, listado, 
que vosotros podréis completar por
que es difícil, y es inasequible llegar a 
la hondura del misterio. 


1. El vocabulari o 


Las palabras son indicadores. Cuan
do se escuchan con atención e interés, 
son índices y postes que marcan la di
rección. En mi breve Jéxico recojo tres 
términos. 


1.1. E ncarnación 


Como he dicho, la Encamación es, 
ante toda, un acantecimienta. No la 
sitúo en primer lugar, en el campo de 
la dialéctica, o de la inquisición e in
vestigación .. Es un hecho. Acontece 
la Encarnación. Como es un hecho 
la actividad pastoral. No es la polémi
ca lo primero. Es un hecho vestirse 
el zurrón, agarrar el cayado, salir 
al campo, compartir la suerte del 
rebaño, caminar por las mismas ve
redas, soportar a la vez el solo aguan
tar la tormenta. La pastoral se hace, 
acontece. 


Encarnación, ademas, es un térmi
no dinamico, en movimiento. El prefi
jo y preposición in -incarnatia- posee 
la idea de lo estatico, y connota con
creción en el tiempo y Iugar. [n indica 
historia y geografía. 


Pero esta preposición tiene también 
la virtualidad significativa de la direc
ción y el movimiento, del dinamismo, 
de introducirse mas aUa de la periferia. 
La preposición indica' incisión', es aper
tura y crecimiento de algo, que se abre 
paso. Tiende a mas, va hacia adelante 
y crece, como algo que se gesta. 


Fijandonos en la Encarnación del 
Señor, esta descrita como un éxodo. 
"Salí del Padre», dice Jesús, y repite 
esta expresión. 


Junta a la salida en la Encarna- . 
ción de Jesús h~y otra cualidad adhe
rida fuertemente y con un fuerte color 
pastoral. Es la misi6n. "He sida en
viado.»,'repite igualmente Jesús y así 
vive en su conciencia clara. 23 
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El enviado es expresión que define 
a Jesús. La encarnación es el camino 
de la misión. Vino por la encamación. 
Entró al mundo por la encamación, que 
es un profunda acta de misión, perma
nentemente vivido por Jesús. 


Y, en tercer lugar, habría que indi
car el término al que llega. Qué llega 
a hacerse. No es exacta que llegara 
hàsta tocar la came, sina que se hizo 
carne. 


La fuerza incontenible de la Encar
nación le llevó a lo mas débil. Desem
bacó en la cruz y en la resurrección. 
Pasa por el Calvario. El pesebre fue lo 
primero visible. La Encamación mas 
desgarradota se hizo mas verdad en la 
cruz. "Se hizo pobre para hacernos 
rieos» (2 Cor 8, 9) .. 


Son datos para la pastoral y ya se 
apunta una pastoral liberadora. Por
que desde el primer momento el térmi
no de la Encamación es la salvación y 
la liberación. 


Oír la palabra Enearnación me he 
sugerido estos breves apuntes, indica
dores certeros de aspectos necesarios 
de la pastoral. Después volveré a reto-' 
marlos. 


1.2. I nserción 


Es el segundo término que, en par
te, es sinónimo de la Encarnación. Y 
tal vez con una apropiación mas uní
voca a los que ya somos carne. 


El Concilio Vaticana II ha usada 
-no sé si ha inventado- la expresión 


bien significativa de la Encamación, 
como es la inserción. En IatÍn insere
re. En castellano sera inserción. Este 
es nombre de nuestra encarnación. El 
texto se encuentra en el Decreto Ad 
Gentes, núm. 10. «La Iglesia, para 
poder ofrecer a todos el misterio de la 
salvación y la vida traída por Dios, 
debe insertarse en todos estos grupos 
con el mismo afecto con que Cristo se 
unió por la encarnación a ciertas 
condiciones sociales y culturales de 
los hombres con quienes convivió» 
(Ad Gentes 10, conviene Ieer toda el 
número). 


Nuestra encamación se llama 
inserción. Insertarse para asumir y 
cargar al hombro la condición del 
hombre. Insertarse es expresión que 
vuelve a romper distancias, también 
físicas. Iba a decir que a veces lo nues
tro es reinserción permanente. 


1.3. Ineulturaeión 


Aproximando el zoom, un aspecto 
hoy en estudio fecundo y expresión 
acertada es la inculturación. Releer la 
Evangelii nuntiandi (EN 20) traza 
pistas seguras pastorales en esta di
rección: A dónde ha de llegar la pas
toral. Evangelizar no es un proyecto 
somero, sino que hunde la reja en la 
tierra profunda de la vida y de la con
dición humana, en las corrientes vivas 
subterraneas que empujan el vivir de 
un pueblo. Para que todo lo bueno 
que hay sembrado en el corazón y en 
la inteligencia de estos hombres, o en 
los ritos partíeulares, o en las eulturas 
de estos pueblos no sólo no se pierda, 
sino que se mejore y desarrolle ... » 







(LO 17; Cfr. OS, 44, 58. El capítulo lI, 
de la Parte II de la Gaudium et Spes se 
titula <<El sano fomento del progreso 
cultural». Y es el segundo en la lista 
de «Algunos problemas mas urgen
tes»). 


Ponemos parches efímeros, si la 
pastoral no va al hombre entero y ra
dical, al hombre que siente y se expre
sa, que se identifica y se diferencia, 
que mantiene sus raíces y se abre fu
turo por su cultura (cfr. LO 36 c). 


Pera, ademiís, la palabra y la cul
tura son la came de la idea. No nos 
entendem os, si no hablamos el mismo 
dialecto, dice el poema (OS 44, 58). 


Con este breve recorrido sobre el 
vocabulario se anuncian ya pistas pas
torales. Por sendas parecidas a las ex
puestas camina la pastoral, se realiza 
con vigor, con elJas se expresa su enor
me potencia salvadora de liberación. 


Las palabras, decía, son indicado
res seguros, pero también son recla
mos. Puede ser muy expuesto no se
guir la indicación de las señales. El 
final es, tal vez, el accidente o el fra
caso. Y desde luego, los hom bres, los 
pobres, se quedan reducidos yexiguos 
de esperanza, cuando las palabras no 
cabalgan sobre lo que expresan. 


2. La Encarnación como itinerario 


Indiqué, en algún momento, que la 
Encarnación es dinamismo y como un 
camino que nos marca el caracter emi
nentemente incisivo e itinerante de la 
pastoral. Os confieso que me produce 


vértigo ponerme a describir, como 
pastor, este impresionante viaje pasto
ral de Cristo. Uso la moviola para de
tenerla en algunos de los aspectos ya 
enunciados. 


2.1. La Encarnación, en primer lugar, 
es un éxodo, como dije. A veces afir
ma Jesús: «He venido» (Jn 8,14). Sa
lir es, primero, ponerse en camino. La 
cosa empezó gníficamente en Abrahiín. 
Lo de Cristo fue mas profunda. 


Jesús empieza su pastoreo salien
do, caminando, avanza decidido hacia 
el encuentro del hombre, dejando 
mucho: <da gloria propia de Dios» 
(Fil 2). Fue también un despojo. Hay 
que tenerlo muy en cuenta cuando se 
anotan actitudes pastorales de la en
camación. 


Aplicado a la pastoral, el Señor lo 
expresa con los verbos que definen al 
Buen Pastor. Estos verbos son «sal~r, 
sacar, ir delante» (cfr. Jn 10). 


¿De dónde salimos ? Siempre sali
mos de lo nuestro, del círculo de nues, 
tro egoísmo o comodidad. Sin ascesis 
la pastoral es caricatura. Como ocurre 
en el deporte, hay que «entrenar el 
cuerpo» (cfr. 1 Cor 9, 27). Jesús ha
blaba de dejarse la vida y darIa por los 
bancales y rastrojos (cfr. Jn 10, 11). 
Exodo se traduciría también por puer
ta abierta y sin horario. 


Con mucha frecuencia la pastoral 
saca de la seguridad de la majada o del 
calor de la mesa camiJJa. El éxodo del 
pastor sugiere la intemperie, el cierzo 
y el bach orno, pero también el agua 
transparente de un río recién nacido. 25 
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Sólo al abrigo del redil no crecen fuer
tes las ovejas ni las comunidades. 


En el momento histórico que vivi
mos carece de futura la sola pastoral 
de campanario, porque muchos desco
nocen el camino de la Iglesia, o por
que no se distingue el campanario en 
media de rascacielos, O porque no 
existe campanario. Hemos dicho en 
conversaciones entre Dosatros que 
hoy los ambones hay que colocarlos 
en las fabricas, en la escuela y la uni
versidad, en los talleres, en la comuni
dad de vecinos, en las oficinas, en los 
servicios. Y lo hacen, sobre toda y con 
responsabilidad, los laicos y ése es el 
empeño sereno de la AC. 


Y no se debe sólo, ni en primer lu
gar, nuestro éxodo al reclamo misio
nero del momento presente. Jesús 
definió también a la Iglesia con un 
imperativa: ¡d. Este imperativa in
troduce en el segundo momento del 
ilinerario de la Encamación. 


2.2. Apuntaba anteriormente la en
carnación como misión. Decir mi
si6n sugiere actitudes pastoral es 
provocativas de acciones y proyectos 
necesari os. 


En primer lugar no se hace pasto
ral por "propia voluntad" (cfr. 1 Cor 
9, 17). Ni mucho menos es hobby. Ni 
es pasatiempo o acción residual, para 
llenar tiempo libre. Tiene un nombre: 
encargo urgente. San Pablo expresa 
con nitidez esta convicción: «obliga
ci6n que me incumbe. ¡Ay de mí si no 
la anuncio!" (1 Cor 9, 16). Usa el ver
ba urgir. No puedo dejar de andar 
predicando. Supera mi voluntad. 


La encarnación es necesariamente 
misionera. Como la misión siempre es 
encarnación. 


Apurando la imagen y la realidad, 
la misión apunta también a lo mas le
jana, a lo mas distante, a lo mas rea
cio, 'para ganar a los débiles» (1 Cor 
9, 22). Jesús es pastor de enfermos, de 
desprotegidos. El dardo de la pastoral 
apunta de modo permanente a la peri
feria, adonde termina el asfalto y co
mienza a aler mal el cuarto mundo, 
entre nosotros. Hacia el hombre mas 
reducido y empobrecido. Así abró san 
Pablo en Corinto. Su primera visita 
fue al doble puerto de Corinto, para 
anunciar el Evangelio a los estibadores. 


Es cierto que el destino de la pas
toral es universal. "Me hice todo con 
todos. para salvar como sea a cuantos 
pueda>. (ICo 9,19-22). Es el tema de 
este encuentra. Pera no olvidemos que 
toda el mundo quiere decir también 
cada barri o, cada grupo humana, el 
mundo obrera, y los jóvenes, y el cam
po de la cultura, las parcelas inmensas 
del dolor y la marginación. 


Pero, junta a esta y a la vez, el sen
tida de la misión tiene un palpito re
confortante. El Espíritu. alienta la 
misión y la pastoral. Esa es la historia 
del Espíritu, sobre toda en el libro 
de los Hechos. La genuina pastoral, 
como la Encamación, se hace de obe
diencia al Espíritu y de su fuerza 
creadora. Se construye en vano, si el 
Señor no trabaja en nues tros anda
mios y con nuestros organigramas 
(cfr. Sal 124; 127). La pastoral, porque 
es misión, es siempre cosa de dos: de 
Jesucristo y nuestra, de la comunidad 







y del Espíritu. "El que me envió esta 
conmigo y no me deja solo» (Jn 8, 29). 


2.3. El destino de la Encarnación es el 
hombre. (Redemptor hominís; OS 3). 
Se hundió en la condición humana, la 
asumió entera, menos el pecada inhe
rente a esa misma condición humana 
(Heb 4). 


Es mas, el término hebreo basar 
refuerza lo débil y perecedero de la 
condición humana, expresa su pobre
za y la endeblez de hombre. Fuera del 
pecado, Jesús llegó de verdad a los 
suburbios del hombre. 


Jesús hablaba también de renacer 
(cfr. Jn 3,3.5.7) Y también de recrear. 
La pastoral siempre anuncia tiempo 
de primavera. 


Cuando hablamos del hombre, nos 
referimos al hombre entero, en su 
realidad global, como el hombre es. 


Es cierto que el Setior no ocultaba 
una preferencia manifiesta, como he 
recordada: es el hombre débil, el mas 
desprotegido y vulnerable, o el hom
bre herido, mal herido. El hombre es
cupido a la cuneta. Muchas veces el 
lugar privilegiado del encuentro es el 
lugar límite de lo humano. Para expre
sarlo Jesús usó diversas metiiforas o 
alegorías. 


- En la terminología del pastor, 
habló de la oveja perdida, que hay que 
buscar afanosamente, como algo vital 
que falta, y hay que devolverla al redil 
a hom bros. Eso hace el pastor. 0, en el 
lenguaje de la salud, se refirió al hom
bre enfermo, repugnante, leproso. 


-° hablando de justicia interio., 
dijo que vino a buscar a los pecadores 
y a demostraries y ofrecerles toda la 
misericordia de Dios. 


- Y no puso fronteras: habló con 
una samaritana, elogió sin reservas a 
un capitau romano, se dejó vencer por 
la fe de una mujer, que esperaba las 
migajas de la mesa, como los perrOs 
aguardan las sobras que les tiran. El 
destino del Evangelio, como el de la 
Encarnación, es universal (cfr. LG 
48.54). 


Por último, toda la aproximación 
solidaria que realiza la Encarnación 
hacia el hombre, es para salvar. Jesús, 
en su nombre, lleva esta misión: « Yavé 
salva». Habni, igualmente, expresio
nes explícitas: liberar, restaurar, supe
rar, curar. 


El test de la pastoral sera pregun
tarnos de qué salvam os, o mejor de 
qué ayudamos a liberar (cfr. AA 6). 
¿Puede ser pastoral una acción que no 
sea !iberadora? Pastoral es contrario 
frontalmente a alienación o inhibi
ción. Es un proyecto serio de recupe
rar el sentida del hombre, y de devol
verle la dignidad perdida (cfr. GS, 22). 


2.4. Un cuarto aspecto de este itinera
rioes que el Señor vino a quedarse. Y 
así lo expresó. «Estoy con vosotros 
hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). 
No fue visita de turista. Ni lo suyo fue 
una experiencia transitaria, como alga 
desechable. 


Permaneció y permanece son ex
presiones que Jesús une a la imagen 
de la vid (cfr. Jn 15). No es nada cam- 27 







28 


-biante a merced de una moda. Es es
tar: hacerse presente, presencia es otro 
modo de expresarlo, como posterior
mente insinuaré .. Plantó su tienda en
tre nosotros y amarró bien los vientos. 
De aquí deriva la pastoral su actitud. 
de veracidad, de duración. Requiere 
tiempo, es sementera, es invierno y 
primavera, es recolecCÍón para de 
núevo sembrar. Quedarse requiere 
muchas veces dosis de esperanza, 
vaiver a empezar, y se traduce en pa
ciencia. 


2.5. En este itinerario de la encarna
ción se describe también una meta fi
nal: «Recapitular en Cristo la crea
ci6n entera» (cfr. Ef l, 10). Porque 
Cristo ès el punto omega (GS 45). 
Hacia Crist o confluye el esfuerzo 
pastoral, su objetivo y -su método. El 
Nombre -sobre todo- Nombre, exal
tada a la derecha del Padre (cfr. Fil 2, 
9-10), es el horizonte espléndido y 
convergente de toda acción pastoral. 
Cristo esta en el arranque, esta en el 
trayecto y ÉI es la meta colocada por 
Dios (Ef 1, 22). 


Se ha hecho c1asica una fórmula, 
que se repite en latín: es la consecra
tio mundi (LG 34). Implica alga mas 
que aupar al mundo, su actividad, su 
cultura, su dolor, su esperanza. Es 
consagrar el trabajo, el esfuerzo, lo 
cotidiano, trivial, y lo gigantesco. La 
Encarnación asumió al mundo y al 
hombre desde sus raíces y lo orienta 
tenazmente hacia su destino, desde su 
propia tierra. En esta esta empeñada la 
Iglesia a través de suacción pastoral, 
como lo aprende de la Encarnación, 
que termina en el Señorío de Crislo. 
¡Jesucristo es Señpr! (Fil 2, 11). 


En este momento, tal vez debí ha
cerlo antes, recuerdo a los laicos y al 
apostolado seglar. Su vocación se nu
tre de la Encarnación. El corazón del 
mundo es su solar, como lo es de la 
.Iglesia. Elias viven, con riesgo, a la 
intemperie. Coda con coda estan pre
sentes en la cultura y en las fabricas, 
enIafamilia y en la asociación de 
vecinos, en la política, en el movimien
to asociativo y social, en el campo, en 
el mar, en el arte y las profesiones (cfr. 
ChL 15). La Gaudium et Spes pre
senta a la Iglesia en el mundo, en toda 
su amplitud, pera es, sobre toda, la 
Constitución Conciliar del Apostola
do Seglar, que vive con fuerza la Lu
men Gentium y se nutre de las dos. 


Los pastores vemos con gaza al 
laica haciendo el Reina y elias, sobre 
toda, consagran el mundo, como la sal 
preserva o la levadura fermenta. (AA 
7,13; LG 31) 


He vista la Encarnación con mira
da de Pastor. Es unproceso. Lo he sin
tetizado en cinca momentos. La En
carnación empuja y tira de nuestros 
programas y planes pastorales. Donde 
haya hombres es ellímite, y el señorío 
de Cristo es el horizonte última. 


3. Aspectos pastorales concretos 


Cuando uno se sitúa a contemplar 
un cuadro o una escultura, basta con 
que cambie de perspectiva para caer 
en la cuenta de nuevos detalles. Quie
ro anotar en mi propio cuademo per
sonal mensajes de la Encarnación 
del Señor para mi responsabilidad y 
proyecto pastoral. Inicio ellistado se-







gún me veo sorprendido. El ejercicio 
es personal y puede, o debe, ser com
pletado. 


3.1. Me impresiona de la Encarnación 
que la pastoral se hace de cerca. 
"Acércate" le dijo el Espíritu a Felipe 
y ese criterio se mantiene vigente (cfr. 
Hechos 8,29). No es una pastoral o 
evange!ización hecha desde lejos. 
Sera preciso vivir y convivir en el mis
mo medio. 


Es proximidad física. Pero no la 
agota. Es presencia física como ex
presión de interés, de solidaridad, de 
amor. Como la Encarnación es obra 
del amor desmedido de Dios. Sabe
mos que el amor aproxima, y que sólo 
este amor servicial hace prójimo. Los 
tres vieron al samaritano de la cuneta 
en el camino de Jericó. Sólo uno fue 
prójimo. Porque se detuvo, bajó de 
su cabalgadura y se acercó (cfr. Lc 
10,33 ss.). 


Jesús se acercó al ataúd del joven 
muerto. La pastoral del Señor se des
arrollaba con frecuencia por los cami
nos. Dice el Evangelio que la gente 
,de tocaba». Se le podía tocar (cfr. Mc 
3,9.10). 


Barrios enteros se han alejado. 
Ambientes pnicticamente perdidos. 
AI contemplar la Encarnación, tiene 
un realismo sorprendente la voz del 
Espíritu a la ¡glesia, a nuestras comu
nidades, a los movimientos: «Acérca
te y camina a su ¡ado», como el pas
tor camina allado de rebaño. 


Una consecuencia obvia es que la 
mejor pastoral ni se hace a distancia ni 


se realiza con el criterio de que son 
ellos los que deben venir. De Jesús se 
dice que vino. 


En el CLIM dedicamos un capítu
lo entero a la necesidad de la presen
cia en el mundo. Y es capítulo que 
entonces lIamamos estrella. Y, es una 
versión necesaria de la Encarnación. 
"Lo que el alma es en el cuer po, esc 
han de ser los cristianos en el mundo» 
(LO 38; Epístola a Diogneto) 


3.2. La Encarnación de Jesús tiene 
connotación de tiempo y una indica
ción de lugar. La Encarnación tiene en 
cuenta la historia y la geografía, la 
época y la región. Era el 6' mes. 
ücurrió en Nazaret. Ella era una jo
ven desposada. Su prometi do se lIa
maba José. "Fue en la etapa final» 
(Heb, 1). AI proyecto !iber ador de 
Dios, que se contiene en la Sagrada 
Escritura, lIamamosHistoria de sal
vación. La Encarnación, por es 0, 


nos impele a poner en hora el reloj y 
tener al día la hoja del calendario, 
como nos insiste en abrir el mapa y 
fijar ellugar. 


El reloj marca también la edad de 
las personas. La hoja del calendario 
esta escribiendo 365 veces 1998. La 
Encamación le dice a la pastoral que 
tenga delante el cuando y el dónde, 
porque el tiempo y la geografía nos 
definen a los hombres y nos diferen
cian. Y asÍ hay que empezar a enten
der ellenguaje de Jesús. 


El resultado es que se convierle en 
desencarnada una pastoral que no pre
cisa el tiempo y el lugar a la vez. No 
es infrecuente refugiarse en el pasado 29 
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o no caer en la cuenta de que la ciudad 
no es el mundo rural. 


3.3. La Encamación fue una Msque-
, da. Alga mas que acercarse a quien se 


ve. A la oveja perdida no se la veía. 
Buscar es un camino de ida, Requiere 
imaginación y tentativa. No siempre 
se encuentra a la primera. Buscar em· 
pieza por tantear e intentar. 


Buscar quiere decir tener pasión 
por el hombre. Buscar expresa el va· 
Ior real con que cotizamos al,hombre 
reducido, o invidente, o agresivo. Bus
car es romper las rayas divisorias, que, 
a veces, hipócritamente, hemos traza
do. «Fuera del campamento» se Iee 
en Ex. 33.7 Y en Hebreos se nos dice 
que hay que salir a buscarIa fuera de 
la ciudad (Heb 13,13). 


Jesús buscó a Mateo en los sucios 
barrios de la usura, comC) era también 
el mundo de Zaqueo. Jèsús soportó la 
dura crítica de que comía con gente 
indeseable'y se dejó lavar y secar los 
pies por las manos y el cabello de un 
prostituta reconocida. Buscó con la 
mirada, como sólo podía hecerlo, a 
Pedro, el vergonzoso traidor. 


En la Encamación Jesús buscó al 
hombre herido y se lo cargó a las es
paldas. Alga así ha de hacer la pasto
ral. Somos muy conscientes de que 
los porcentajes lamentablemente han 
cambiado. Son 2 o 4 o 6 o 10% los que· 
estan. El resto hay que buscaria. 


3.4. La Encamación se amasa de 
estas cuatro actitudes que asombraron 
a los primeros creyentes y las plasma
ron en un densó e impresionante poe-


ma, que recoge san Pablo (Fil 2). Es la 
espiritualidad de la encamadón. 


- Impresionó la humildad. No fue 
la prepotencia, ni el deslumbre agobi
ante. Uno de tantos. Es difícil traducir 
se anonadó, cuando se esta hablando 
del que toda lo creó de la nada. Se 
acepta lo débil, como tantas veces re
pite san Pablo. Sabe por experienda 
que la pastoral tiene una fuerte dosis 
de humildad y de debilidad, a quien 
no asusta el fracaso. Es la tesis del 
comienzo de la 1 Ca y del c.12 de 2 
Ca; (cfr. Heb 4,5). Y éste es el texto 
de un profunda libra pastoral: El sa
nador herido (Nouwen, PPC, 196). 
También con el aguijón clavada en 
la came se hace el Reina (cfr. 2Cor 
12,7-10). 


- El servicio. Se hizo servidor, 
confesaban los primeros cristianos. 
«Tu siervo, Jesús -Ie decían a Dios, 
cuando oraban- asumió ser siervo. 
Sirvió, dijo ÉI, no se sirvió. Es cues
tionador escuchar: He venido a ser-


, vir». (Mt 20, 28). Dejar la Gloria por 
el servicio humil de. 


La pastoral es un auténtico servi
cio al hombre y se hace cada día con 
actitud de servicio. El mal humor no 
sirve, ni la intemperancia o la exigen
cia, ni el egoísmo ni la comodidad. 
¿Podemos honradamente exigir lo que 
no nos exigimos o vivimos? 


- La solidaridad. Se hizo hombre, 
dice el himno paulina. De san Ireneo 
viene el axioma de que sólo se salva lo 
que se asume. Acercarse, buscar has
ta hacerse solidaria. Supone carrer el 
mismo riesgo y estar a su nivel, decÍa 







san Pablo. (cfr. GS 32; cfr. Heb 4,15; 
Sollicitudo rei sacia lis). 


- Por último, quiero decir que la 
pastoral se ve permanentemente movi
da por el amor y por la misericordia. 
Eso es también tener los sentimientos 
de Cristo. Del amor dice el Concilio 
que es «el alma de toda el apostola
do» (AA, 3; LG 33). «Toda actuación 
apostólica debe tener su origen y su 
fuerza en el amor» (AA, 8). La pasto
ral es una fuerza extraordinari a de 
amar al hombre. En el presbítero tiene 
un nombre acuñado: «La caridad pas
toral» (PO 14.15.16.17). 


3.5. La Encarnación rompió el dualis
ma que llamamos maniqueo. La pri
mera comunidad tuvo que aprender 
a disolver la barra de «asuntos de co
mida y bebida» (Col 2, 26). La pro
puesta es hacerlo to do «invocando 


. al Señor» (Col 3, 17). De modo que es 
difícil para un creyente distinguir en
tre lo profano y religioso. El altar y el 
salón son caminos del seguimiento de 
Cristo. La vida es lugar de encuentro. 
La Revisión de Vida aprecia el valor 
de la vida desde la Encarnación, por
que Dios habla también en la historia. 


Gracias a la Encarnación, con las 
actitudes que acabo de recordar, nues
tra actividad pastoral es una espléndi
da y extraordinari a oportunidad de 
santificación. 


La PO repite la tesis de que el mi
nisterio es fuente de santidad. El ejer
cicio pastoral nos hace santos. El n' 
13 empieza con esta afirmación: «La 
manera propia de los presbíteros de 
conseguir la santidad es realizar sin-


cera e incansablemente sus funciones 
en el Espíritu de Cristo». «El ejercicio 
del ministerio del Espíritu y de la jus
tificación (cfr. 2 Cor 3,8-9) consolida 
( .. .) la vida espiritual de los presbíte
ros, si son dóciles al Espíritu de Cris
to, que les da vida y les muestra el 
camino ( ... ) Las mismas acciones sa
gradas y toda su ministerio, que rea
lizan en comunión Con el obispo y los 
presbíteros, tienen como finalidad la 
perfección de su vida» (PO 12 c). 


De los laicos había que leer el n' 
43 de GS. En este número se subrayan 
dos acentos: Primero que «la separa
ción entre la fe que profesan y la vida 
cotidiana de muchos debe ser consi
derada como uno de los errares mas 
graves de nuestro tiempo». Y unas !í
neas mas abajo: «El cristiana que des
cuida sus deberes temporales, des
cuida sus deberes con el prójimo e 
inc/uso al mismo Dios, y pone en pe
ligro su salvación eterna». 


Quiero decir que la pastoral es ca
mino obligado de nuestra santidad. 
Siendo pastores somos santos. 


3.6. Acompañar. Cuando hablaba de 
quedarse y acercarse, de convivir y de 
servir en mi intención prevalecía una 
actitud eminentemente pastoraL Es 
compartir. 


Y me refiero hoy en concreto al 
acompañamiento de los laicos ya 
comprometi dos, que se enrolan en 
Movimientos y en la Acción Católica, 
para hacer viable el proyecto de Jesús. 


Un acompañamiento le correspon
de a la misma comunidad. No es sufi- 31 
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ciente el acompañamiento que las co
munidades ofrecen a los cristianos 
para vivir la dimensión social y públi
ca de su compromiso (cfr. Católicos 
en la vida pública, 184) .. 


Pero hay una referencia expresa a 
nosotros los pastores. El texto es éste: 
"En esta función de promoción y a
compañamiento de seglares compro
metidos en actividades temporales y 
sociales, es muy conveniente que haya 
sacerdotes y religiosos que, sin salir 
del campo propio de su vocación y su 
ministerio, tengan formación suficien
te y las disposiciones espirituales 
adecuadas para compartir con ellos 
sus dificultades, ayudarles y ampliar 
sus conocimientos de las enseñanzas 
de la Iglesia, atenderles espiritual
mente, respetando en toda momento 
su !ibertad personal y la autonomía 
propia de las actividades sociales y 
políticas» (Ibidem, 190). 


Este es sin duda el clima de este 
eneuentro. Una apuesta seria por el 
Apostolado Seglar lleva implícita in
separablemente una promoeión de sa
cerdotes que aeompañen de cerca a 
los laicos. Se sigue desconfiando de 
los laicos que viven en zonas frontefi
zas y en ambitos extraeclesiales. Por 
otra parte, los laicos que viven su res
ponsabilidad desde el sena calido de 
la comunidad, no encuentran apoyo 
suficiente para vivir el compromiso 
que adquieren. Sigue perviviendo el 
desconocimiento y el recelo. 


Un dato significativa es el subraya
do que ofrece el CLIM. Cada uno de 
sus cuatro capítulos concluye con una 
alusión al ministerio pastoral. Y son 


claras y orientadoras las indicaciones 
sobre el acompañamiento y la tarea de 
los consiliari os. 


Hacemos Apostolado Seglar, pro
movemos la evangelización de los lai
cos y nos hacemos un bien inmenso 
los sacerdotes y sale ganando la ca
munidad. 


4. Conclusión 


Al terminar esta reflexión, como 
me ocurre en otras ocasiones, tengo la 
sensación de sólo haber borde ada el 
tema. Me val e como excusa que el 
misterio de la Encarnación es un 
acontecimiento desbordante e inabar
cable. 


Tal vez lo mas real es decir que 
intentaba sugerir. La sugerencia posee 
una imponente fuerza creativa. Nos 
coloca ante el hecho. Recorre tímida
mente el velo. Nos invita a sumergir
nos. Personaliza la respuesta que se 
enriquece cuando se pone en común. 
La sugerencia es invitación deferente 
a avanzar y a adentrarse. El tema esta 
inacabada. 


La conclusión es que la vida es 
encarnación. La idea se encarna en la 
palabra. La música en el pentagrama, 
en la voz o en el instrumento. El arte 
en el marmol o en el lienzo. La fe se 
encarna en la vida. 


Nuestros místicos acudieron a la 
Humanidad de Cristo, que El asumió 
en la Encarnación. La ¡glesia nece
sariamente se contempla desde la En
carnacÍón. 







En nuestra contemplación de pas
tores hemos anotada éxodo y misión, el 
hombre y, sobre toda, el hombre herido 
y reducido, el convivir y el permanecer. 
La Encarnación exige despojo y servi
cio, cercanía, tiempo y búsqueda apa
sionada, solidaridad, salvar y librar, 
amor y misericordia. Es tarea de pasto
res que contemplan la Encaroadón, y 
que ven a Cristo, Señor de la Historia y 
punto omega de toda lo creada. 


Veo con gaza en el horizonte cer
cana la Acción Católica. Y disculpad 
que os hable francamente de alga que 
amo, aunque no lo impongo ni defien
do para ella ningún monopolio. 


Cuando os hablaba, en mi subcons
ciente se albergaba este tipa de laicos 
que hablan y viven la Encaroación. Su 
pasión es evangelizar desde su condi
ción de laicos. Entienden bien que 
nada crece a distancia, saben que su 
puesto es también la intemperie y en 
su corazón, con el amor a Cristo y el 
servicio al Evangelio en la Iglesia, se 
vive con fuerza la misión, de la que 
con el Espíritu son protagonistas. 


Elias piden sacerdotes. Elias nos 
hacen mas sacerdotes. 


Para ganar a todos y restaurar 
toda en Crísto fue el grito de la Ac
ción Cat6lica. Es verdad que, gra
cias a Dios, no agota toda el Apos
talada Seglar. Pera en la ¡glesia 
diocesana se encarnan y ellos en
carnan el fin global de la Iglesia. Me 
atrevo a deciros, con sencillez y con
fianza, que la Acción Católica es buena 
referencia objetiva para toda o para 
mucho de lo que con vosotros he 
compartida. 


Hoy, 2 de febrero, es día de Can
delaria y de luz. Jesús es, ademas, 
camino, verdad y vida. María entre
ga al mundo. Cuando llegue el Espí
ritu -que ya ha venido-, comienza 
nues Ira hora. Por el Espírilu, hoy la 
¡glesia es la Encarnación del Señor. 
Y lo son también los hombres y 
mujeres que, como María, tienen 
experiencia de Dios, acogen a Cris
lO y lo entregan al mundo. La encar
nación, en este senti do, esta activa. 
Vosolros lo estais afirmando. 


JJ 
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L'espiritualitat del prevere, en el 
dinamisme de l'Encarnació 


JOAN BUSQUETS, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya 


Per introduir les meves reflexions 
ofereixo alguns textos doctrinals que 
m 'han ajudat a elaborar-les i que po
den ser d'utilitat per centrar el tema o 
per consultar-los posteriorment. 


L'Esperit Sant i l'Encarnació 


«El misteri de l'Encarnació s' acom
plí per obra de l'Esperit Sant. L' acom
plí aquell Esperit que és, en la Trini
tat, la Persona-amor, el do increat, la 
font etern"! de tot do,: .. El misteri de 
l'Encarnació constitúeix el cimal del 
do i de l' autocomunicaci6 de Déu» 
(Enc. Dominum et vivificantem 50). 


[Aquest segon any de preparació 
és] «dedicat a l'Esperit Sant i a la 
seva presència santificadora dintre la 
comunitat dels deixebles» (TMA 44). 


Vida segons l'Esperit. Homes 
moguts per l'Esperit 


«L'existència cristiana és vida es
piritual, o sigui, vida animada i diri
gida per l'Esperit vers la santedat o 
perfecció de la caritat ... Els preveres 
són cridats no sols com a batejats, 
sinó també i específicament com a 
preveres, és a dir, amb un nou títol i 
amb modalitats originals que deriven 
del sagrament de l'Orde» (PDV 19). 


[Una mateixa santedat:] «Moguts 
per l'Esperit Sant; dòcils a la crida de 
Deu Pare i adoradors d'ell en esperit 
i en veritat; seguidors de Crist pobre, 
humil i carregat amb la creu» (LO 41). 


«La finalitat que amb el ministeri 
i amb la vida persegueixen els preve
res és la de donar glòria a Déu Pare 
per mitjà de Crist. Aquesta glòria és 
que els homes acceptin conscient
ment, lliurement i de gust l'obra de 
Déu acomplerta en Crist i la manifes
tin en tota la seva vida. Aix(. doncs, 
els preveres (amb el seu ministeri) 
contribueixen tant a augmentar la 
glòria de Déu com a comunicar als 
homes la vida divina» (PO 2). 


L'espiritualitat del prevere 
marcada pel ministeri 


«Els preveres, configurats amb 
Crist sacerdot, com a ministres del 
Cap, destinats a edificar i a fer créi
xer el seu cos, que és l'Església ( .. .) 
estan especialment obligats a la san
tedat, per ser consagrats novament a 
Déu (Orde) ( ... ) S'han de fer instru
ments vius de Crist sacerdot ( ... ) Com 
que cada sacerdot reprodueix la per
sona del mateix Crist, cal que pugui 
imitar amb més encert la perfecció 
d'Aquell a qui representa ( .. .), i que la 
santedat de Crist sacerdot guareixi la 







feblesa humana (. .. ) Consagrats per 
la unció de l'Esperit Sant, els preveres 
mortifiquen les obres de la carn i es lliu
ren totalment al servei de la gent ( ... ) 
Els preveres adquiriran de forma prò
pia la santedat practicant llurs ministe
ris sincerament i incansablement se
gons l'Esperit de Crist» (PO 12 i 13). 


La caritat pa.storal 


«El prevere aconseguirà la unitat 
de la seva vida unint-se a Crist en el 
reconeixement de la voluntat dei Pare 
i en la donació d'ell mateix en bé del 
ramat a ell encomanat. Així, en el 
mateix exercici de la caritat pastoral, 
personificant el Bon Pastor, trobarà el 
vincle de la perfecció pròpia del sa
cerdot, que porta a la unitat tant de 
vida com d'acció» (PO 14; PDV 21). 


«El contingut essencial de la cari
tat pastoral és la donació de si mateix 
a l'Església, compartint la donació de 
Crist i a imatge seva» (imiten Crist en 
la seva donació i el seu servei. No no
més allò que fem sinó la donació de 
nosaltres mateixos que mostra l'amor 
de Crist pel seu ramat. La caritat pas
toral deterniina la nostra manera de 
pensar, actuar i viure amb la gent. Re
sulta particularment exigent per a no
saltres ... ) (PDV 23). 


1. Problemes i realitat de l'espiri
tualitat dels preveres 


- Hi ha una problemàtica origina
da per les carències i per una certa fe
blesa en el plantejament i en la rea
lització de la pròpia vocació. Com 


explica encertadament el bisbe Uriar
te, anem «internament poc equipats, 
externament poc acompanyats». 


- Hi ha febleses induïdes per la 
nostra condició secular (en el món). 
Ens toca viure al' escullera, «on les 
onades reboten impetuosament», «on 
el vent bufa més fort». La crisi del 
nostre món i de la nostra gent, cada 
cop més distanciats de la fe, ens ha 
afectat profundament. És comprensi
ble que hagi afectat els «consagrats 
en mig del món» més que a ningú, ja 
que no ens ho podem mirar amb indi
ferència. La raó de la nostra existència 
és ajudar els altres a creure, a que ac
ceptin Déu (cf PO 2). 


- També hi ha aspectes culturals 
que són desfavorables. En la nova cul
tura tot s'ha tornat fràgil. Som d'un 
temps en què domina la crisi dels prin
cipis, dels fonaments: cultura marcada 
per la fragmentació, amb el triomf 
del pensament dèbil. En segon lloc, 
domina el que és subjectiu, el que 
m'agrada o em sembla útil. Els ide
als comunitaris s'esvaeixen i preval el 
subjectivisme. Això porta una notable 
inseguretat a l 'hora dels compromisos 
definitius. I en tercer lloc, engresca el 
que és imaginari, la imatge fantasiosa, 
i es defuig la realitat que, per altra 
banda, es presenta difícil i complexa. 
Falta entrenament i no s'aguanta la 
cursa. 


- Causa pròxima: falta de discerni
ment (sovint s'ha fet a mitges). Falta 
una lectura adequada dels signes del 
temps, i saber valorar-los a la llum de 
l'Evangeli (cf GS 4 i 44). És impor
tant i indispensable valorar positiva- 35 
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ment el temps que vivim, però a vega
des podem quedar engrescats per va
lors que són almenys equívocs. No 
hem de condemnar, però sí discernir 
correctament i mirar de comprendre. 
La ingenuïtat no és pastoralment salu
dable. 


- La formació espiritual a vegades 
ha estat insuficient (en l'etapa de se
minari o després) o no ben orientada. 
Als preveres diocesans ens toca anar 
sols molt aviat. Ens han faltat mestres 
(i àdhuc autors d'espiritualitat). 


- Dificultats pròpiament pastorals: 
atrafegats amb tantes feines, difícil
ment compatibles. Anem carregats. 
La preocupació per harmonitzar l'ac
ció pastoral amb la vida interior és 
més que justificada (cf. PO 14). Tam
bé hi ha preveres desocupats, amb 
poca feina. A més, a tots ens desani
men els resultats, que són escassos 
(treball infructu6s, cf. AG 25). 


- Les febleses dels capellans: tota 
vida humana està marcada per la difi
cultat o la mediocritat, per un ideal no 
realitzat del tot. Ens acompanyen les 
crisis i la incapacitat. Primer, hi ha 
les incoherències i febleses amb re
lació a la condició de simples cris
tians. Després, com a pastors: se'ns 
ha encarregat un ministeri que ens 
depassa. Només ens en podem sortir 
amb la consciència de ser enviats i 
acompanyats per l'únic Pastor, que 
mai no ens deixa sols. (Els defectes 
dels capellans d'avui són esbombats 
més que en altres èpoques. Tanmateix, 
no és una època històrica negativa 
pel que fa a la vida dels ministres or
denats.) 


2, Què entenem per espiritualitat 


Parlar d'espiritualitat és parlar de 
Déu. No és només una qüestió d'equi
libri interior, de pau, d 'harmonia per
sonal. Es tracta de Déu en persona: 
acollir el seu amor, o allunyar-se'n. 
(Déu és foc. Nosaltres el tronc, la lle
nya que es va transformant en brasa.) 


Crist és el sant de Déu i, a la vega
da, plenament home. Hem d'acon
seguir una espiritualitat encarnada. 
Després de l'Encarnació, el camí que 
porta a Déu passa per l 'home (l 'home 
Jesús, els homes germans). «Només 
en el misteri de l'Encarnaci6 trobem 
plena llum» (Joan Pau II, 1993). 


Crist, l 'home nou: «De veritat, el 
misteri de l' home només s'aclareix en 
el misteri del fill encarnat. Crist, en la 
mateixa revelaci6 del misteri del Pare 
i del seu amor, manifesta plenament 
l'home al mateix home, i li obre la 
seva sublim vocaci6 ... Ell, la imatge 
del Déu invisible, és també l'home 
perfecte» (GS 22). 


En Jesucrist la naturalesa humana 
ha estat assumida, però no desfeta; 
purificada, enlairada. Crist no és 
només un exemple, sinó una font 
d'energia. 


Per tant, la vocació de l 'home cris
tià és la d'esdevenir conforme a la 
imatge del Fill, el primogènit entre 
molts germans. «Ser fills en.el Fill». 


La santedat no és un vestit extern 
(mudats, adornats), sinó viure incor
porats i configurats a Crist. És viure la 
vida de fills. La podem viure medio-







crement o sincerament-intensament, 
però vivim la vida del Fill. La vida del 
Cap passa als membres; la saba del 
cep a les sarments; la de l'Amic als 
seus amics «mo us dic servents» ... ), la 
del Mestre als deixebles; la del primo
gènit als germans petits. 


La santedat, per tant, és com una 
personalitat nova, que va creixent (on
tològicament i moralment). El procés 
d'aquest creixement és l'espirituali
tat... (cf. LG 41). 


3. Espiritualitat de l'esperança 


Què espero jo? (és la pregunta so
bre si tinc espiritualitat i quina?). 


«Una sola és l'esperança» (Ef 4, 
4-16). 


L'espiritualitat és una aventura de 
fe-esperança-arnar; és una vida d' espe
ra vigilant del Senyor. (<<Veniu Senyor 
Jesús»; «Vingui el vostre Regne».) 


Jesús ens convida a fer una expe
riència: la d'estar arnb Ell (Mc 3,13); 
per estar ell amb nosaltres ( «veniu 
amb mi»; «i jo estaré amb vosaltres 
dia rere dia ... »). 


1: espiritualitat cristiana comporta 
una experiència personal d'esperança 
(el pagès sembra i espera les pluges) ... 
«Confia en Déu, deixa 'I fer». 


Fer-se capellà és un acte d' espe
rança. 


Maria és el model perfecte d'una 
experiència de fe i d'esperança (<<Fe-


liç tu que has cregut, allò que el Se
nyor t'ha anunciat es complirà»: Lc 
1,45). 


Esperar el que no tenim. Creure en 
el poder de Déu (que em podré curar; 
que vindrà amb braç poderós). Espe
rar la llibertat... 


Les mans buides són les úniques 
que Déu pot omplir. 


Es tracta de buidar les mans de les 
nostres coses i Déu les omplirà. 


L'esperança és sempre comparti
da, i va lligada a la solidaritat. L'espi
ritualitat cristiana ha de ser sempre 
compartida, amb solidaritat i amb joia. 


4. Espiritualitat de l'encarnació 


1. L'encarnació: 


Fil 2,6: Subsistint en la condició 
divina, esdevingué igual als homes. 


Jn 1,1-14: I el Verb es va fer carn i 
posà entre nosaltres el seu tabernacle, 
i vam comprendre la seva glòria ... ple 
de gràcia i de veritat. 


L'espiritualitat encarnada vol dir 
creure, comprendre i viure profunda
ment un dels misteris centrals de la fe 
cristiana: Que Déu s 'ha fet home. «Et 
incarnatus est». 


El nostre Déu s'ha implicat amb 
els homes, i el camí que porta a Déu 
passa pels homes. (Nicea: El Fill és 
Déu. Calcedònia: Jesucrist és també 
home.) 37 
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2. Encarnar-nos: 


Equival a fer present «el Déu-fet
home que busca fer-se contemporani, 
a través nostre, per salvar la humani
tat entera». 


- Encarnar-nos amb Crist: 


Construir-nos una personalitat-di
mensió de filiació divina, centrada en 
Crist (cristocèntrica). Fills adoptius 
(Oal 4, 4-5). R!'steu en mi i jo en vo
saltres (Jn 15,4-6). La santedat consis
teix a seguir Jesús, fer-nos companys 
d'Ell (cf. LO 41). 


Però igualment construir-nos una 
personalitat-dimensió humana (PDV 
43: ,da formació humana, fonament· 
necessari»; cf PO 17 i OT 19b). Les 
qualitats humanes formen part de l'es
piritualitat (rareses i normalitats). 


- Encarnar-nos en l'Església: 


• L'Església -els deixebles- hem de 
recórrer un camí semblant al de Crist: 
«Era Déu i es va fer servidor" (Fil 
2,6-7); «era ric i per nosaltres va fer
se pobre» (2 Co 8,9). 


Igualment l'Església (i cada bisbe, 
cada prevere i cada cristià), tot i ne
cessitar recursos materials, no ha de 
buscar glòries i honors del món, sinó 
predicar amb l'exemple, l 'humilitat, 
l'abnegació (LO 8). L'estil de vida sen
zill, desprès i pobre, que lliga amb 
l'anorreament i l'abnegació del Senyor. 


- Encarnar-nos per al món: 


Crist fou enviat a evangelitzar els 
pobres i a curar els cors ferits (Lc 4,18). 


Una Església encarnada en el món, 
és una Església que estima el món: 
«Tant va estimar Déu el món, que va 
enviar el seu Fill Unigènit ... » (Jn 
3,16). 


Amb aquell amor de donació pro
pi de Déu: ,<La justícia de Déu no és 
la seva arbitrarietat implacable, sinó 
l'entrega del seu Fill». 


En el món d'avui el prevere fa pre
sent Jesucrist, el Déu-fet-home. El 
prevere ha de ser la presència i el tes
timoni del Déu encarnat. Per això no 
és lícit l'espiritualisme que porta a 
l'evasió, a la fugida del món: <<L' ex
pectació de la nova terra ha de revifar 
en nosaltres el desig de perfeccionar 
l'actual...» (OS 39). 


- ... i per als pobres: 


No és un aspecte social, sinó espi
rilual: els pobres són el lloc de la pre
sència de Déu, del judici de Déu. 


El capellà és l'amic i el defensor 
dels pobres i de tots els que sofreixen. 
Diàriament el pastor es troba amb la 
realitat de la pobresa. El seu amor 
pastoral es transforma alhora en miseri
còrdia envers els que pateixen i en in
diguació profètica envers els respon
sables d'aquest sofriment. Totes les 
pobreses han de trobar ressò en l'ànim 
del pastor. 


Ser amic i defensor dels pobres 
porta el prevere a tenir present en tota 
la seva vida i activitat la realitat dels 
pobres. Així el porta a assumir per
sonalment un estil de vida semblant 
a les classes modestes i a promoure 







la consciència viva de solidaritat i de 
justícia en qualsevol acció pastoral i 
educativa. 


S. L'espiritualitat presbiteral 


L'espiritualitat del prevere es defi
neix per la seva identitat. Hi ha una 
implicació necessària entre identitat, 
espiritualitat i missió. 


El tema de la identitat del prevere 
no es toca a la PDV sinó indirectament; 
però hi és com a pressupòsit, guia i estí
mul. La imatge o el fil conductor, que 
unifica i integra, és la del Bon Pastor. 


a. Configurats en Jesucrist. 


Es tracta d'una realitat ontològico
sacramental: Jesucrist és l'únic cap i 
pastor de l'Església. (La PDV hi afe
geix a més el concepte d'espòs de 
l'Església.) 


Més enllà de la mera funcionalitat 
(el triple ministeri), hi ha una natura
lesa sacramental (per l'ordenació) i, 
per tant, cristològica (el misteri o pla 
de Déu en Jesucrist). El prevere és una 
representació sacramental per actuar 
in persona Christi capitis (símbol, 
imatge, icona). El concepte de Crist 
espòs de l'Església exigeix al prevere 
una espiritualitat d'home d'Església. 


Però també configurats en Crist en 
la vida i l'existència presbiteral. con
creta. Per al prevere, la relació amb 
Crist ha de ser prioritària (amistat, de
pendència). Hi ha d'haver un procés 
permanent de conformació amb Crist 
per al ministeri i en el ministeri. 


La caritat pastoral és la clau de la 
unitat de vida (cohesió interna; unitat 
dinàmica) (Cf. PO 14). 


Els preveres hem de ser instru
ments vius i signes sacramentals de 
Jesucrist (la santedat personal, remet a 
Crist, transparenta Crist). 


b. El ministeri és per a l'Església. 


(en - coram[al davant de]- pera): 


- En una Església de comunió cal 
que tinguem consciència que només 
un és el pastor, el cabdill i el mestre, i 
tots els altres som germans. Cal ban
dejar qualsevol estil de superioritat. 


En el poble sacerdotal, he de su
bratllar «el que sóc amb vosaltres ... ». 


El prevere ha passat de ser l'home 
separat a ser l'home fraternal, el 
company. Hem de ser fraternalment 
propers i solidaris. Per això cal acon
seguir un sentit comunitari i una dis
ponibilitat apostòlica. 


- Coram (al davant) de l'Església: 


Als preveres ens correspon donar 
la Paraula: el ministeri profètic. I per 
fer-ho honestament ens cal escoltar-la, 
estudiar-la, proclamar-la, esdevenir 
servidors de la Paraula; no amos, ni 
simples professors. 


Ens correspon donàr els Sagra
ments. Són el do de l'amor immens de 
Déu, de la seva gràcia. Hem de tenir 
cura de la celebració dels sagraments, 
i preparar-la. Especialment els de l'Eu
caristia i del Perdó: recordar que no
saltres no salvem, no donemla gràcia, 39 







som administradors, dispensadors; no 
és el nostre perdó, sinó el perdó de 
Déu; nosaltres també hem estat per
donats ... 


Ens correspon també la presidèn
cia, el guiatge, l'autoritat irrenuncia
ble, però autoritat compartida. L'espe
rit de co¡'¡aboració i de diàleg són 
indispensables en el ministeri de di
recció pastoral. El diàleg ha de ser 
l'es.til propi de l'Església (cf. Eccle
siam Suam). 


- Per a l'Església: 


Lliurin-se a ella i gastar-se per ella. 
Per al prevere I "Església passa al da
vant; els seus projectes, els seus com
promisos. En canvi, el que és personal 
no és prioritari. 


L'estil del prevere és de plena dis
ponibilitat: abnegació, servei, solida
ritat. Una vida sòbria, pobra; tota os
tentanció és una burla i una ridiculesa 
per a qui ha intentat deixar-ho tot... 


e) Vida espiritual 


És la vida segons l'Esperit. Dema
na docilitat a l'Esperit amb decisió, 
valentia i joia. 


Requereix esperit de santedat, ja 
que l'Esperit Sant és el gran protagonis
ta de la vida i de l'acció dels pastors. 


Molt sovint no som notícia. Però 
de tant en tant hi ha notícies d'homes 
i dones d'Església que han interessat 
un periodista, i surten als MeS. Per 
exemple, el coratjós testimoni de les 


40 missioneres a Rwanda. Per què ha in-


teressat? Segurament perquè Són una 
estridència, l'exageració d'una voca
ció evangèlica i solidària que fa enten
dre les seves arrels profundes. Diuen 
al periodista que molt sovint no hi tro
ben «cap compensaci6 humana, sin6 
només motius espirituals». 


En una carta, el pare Joaquim Val1-
majó, missioner també de Rwanda i 
assassinat, explica amb senzillesa el 
que és per a ell 1 'espiritualitat. La car
ta va adreçada a un seminarista que li 
notificava l'ordenació: « ... Has respost 
a la crida de Jesús en un temps no 
gens fàcil. Portar la creu costa. Però 
no te 'n penediràs mai. Des del sacer
doci i l'espiritualitat es palpa un m6n 
nou que té arrels d'esperança; que té 
una vitalitat amagada i una bellesa 
molt per damunt de les aparences. 
Simplement vull compartir amb tu, 
com a germà, la pau i la fe, la lluita i 
l'esperança que porto al cor» (1983). 


6. Alguns punts concrets de la 
nostra espiritualitat 


Finalment, com a resum, aporto 
uns punts de referència de l' espiritua
litat presbiteral, que poden ser com
pletats amb altres, a criteri de cadascú: 


- Revifar el do de Déu (2 Tm 1,6). 


La formació permanent s'ha d'en
tendre com una exigència de la voca
ció rebuda, del primer «segueix-me» 
(¡;'DV 70). Sempre hem d'actualitzar 
la resposta a la crida: «Que el preve
re sigui profundament creient, cada 
vegada més»; que sigui «més cons
cient de la profunda comuni6 que el 







vincula al Poble de Déu» (PDV 73 
i 75). 


- Estimar l'Església. 


Homes encarnats en l'Església 
real: la diocesana i la universal (cf. 
Evangelii Nuntiandi 62). Homes de 
comunió eclesial profunda: amb la 
gent, amb les comunitats. Amb el bis
be i el presbiteri. Treballar junts ja és 
evangelitzador. Jesucrist, el Senyor, 
no es desentén del grup dels seus sa
cerdots i de la seva tasca pastoral (cf. 
LG 21). "La fidelitat a Crist no es pot 
separar de la fidelitat a la seva Es
glésia» (PO 14). Donar la vida per 
l'Església "Cos de Crist», "Poble de 
Déw>, com Crist va lliurar-se a la mort 
per ella. 


- Estimar i valorar el Ministeri. 


Tenir en compte la relació ministe
ri i vida, tal com l'exposa la PO. 


Ens toca encarnar la Paraula que 
prediquem. Se'ns va dir a l'ordenació 
de diaques: "Rep l'Evangeli de Crist del 
qual has estat fet missatger, i creu el que 
llegeixes, ensenya el que creus i practi
ca el que ensenyis» (ritual d'ordenació). 


I realitzar en la nostra vida allò que 
celebrem a la litúrgia. Així se'ns va dir 
en l'ordenació presbiteral: «Rep l'ofre
na del poble sant per presentar-la a 
Déu, pensa sempre el que faràs, re
produeix en tu el que commemoraràs 
i conforma la teva vida al misteri de la 
creu del Senyor» (ritual d'ordenació). 


I, finalment, encarnar-nos en el ra
mat al qual servim no per força, sinó 


generosament~ no com qui senyoreja 
damunt les propietats, sinó fent-vos 
models dels germans (cf. lPe 5,1-4). 
"Servir Déu en els germans» (missa 
per les vocacions). 


- Estar amb la gent, en el món. 


Capacitat de relació. Estimar i va
lorar la gent d'avui, la nostra època i 
el nostre món. Procurar tenir qualitats 
humanes. El prevere no pot ser un 
"pobre home» (cf. PO 17 i OT 19). El 
missioner --el prevere en la missió- ha 
de tenir un especial tremp espiritual: 
"Preparat amb una especial formació 
espiritual i moral. Ha de ser amatent 
a emprendre coses, constant a fer-les, 
perseverant enmig de les dificultats, 
sabent suportar amb coratge i pacièn
cia la solitud, la fatiga, el treball in
fructuós. Haurà d'anar a la gent amb 
una mentalitat oberta i un cor gran, 
acceptar de bona gana els encàrrecs 
que li fan, i adaptar-se generosament 
als costums i situacions canviants, 
col-laborar en la tasca comuna ... » 


(cf. AG 25). 


- Dedicació al laïcat. 


I al laïcat organitzat. Estimar l'a
postolat seglar. Hem d'acompanyar, 
fer costat i promoure vocacions laï
cals. Ajudar-los a ser bons deixebles 
de Crist; protagonistes a l'Església i 
en el món. No suplantar-los en les se
ves responsabilitats. I no deixar-los 
sols davant els problemes. L'Església 
no està veritablement fundada, ni viu 
de ple, ni és signe de Crist entre els 
homes, si no disposa d'un laïcat au
tèntic que treballi al costat dels pastors 
(cf. Vaticà 11: AG 21). 41 
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- Amics i defensors dels pobres. 


En el ministeri i la vida del preve
re l'opció prioritària pels pobres és 
indispensable. No és un afegit; forma 
part del missatge central de l'Evange
li. Tampoc no és una qüestió social, o 
de pastoral especialitzada. Sinó un 
tema vital d'espiritualitat. 


Per això la pobresa voluntària és el 
lloc des d'on vivim el nostre ministe
ri. Com ja hem dit, cal orientar la vida 
personal i l'acció pastoral cap als po
bres. Davant dels empobrits per la in
justícia i la insolidaritat, el prevere ha 
de ser capaç de renunciar a una "ida 
confortable i de sensibilitzar la co
munitat en aquesta línia. (A més, qui 
són els pobres en el Presbiteri?: els 
vells, els malalts, els companys en 
dificultats ... ). 


Com a cloenda poso un text del 
Vaticà II que tracta de la Mare de 
Déu, precisament tret del decret so
bre l'apostolat seglarApostolicam ac
tuositatem. Ens pot ser útil tant per als 
responsables seglars com per als con
siliaris. Ajuda a sentir-nos acompa-


nyats en aquesta tasca pastoral indis
pensable perquè a la nostra Església 
sigui potenciat el laïcal: 


«Model perfecte de vida espiritual 
i apostòlica, la Verge Maria, mentre 
era en aquest món feia una vida sem
blant a la de tothom, plena d'ocupa
cions de família i de treballs, es man
tenia sempre unida amb el seu Fill i 
va col, laborar d'una manera comple
tament singular a l'obra del Salvàdor. 
Ara, però, assumpta al cel, amb el seu 
amor maternal té cura dels germans 
del seu Fill que encara peregrinen i es 
troben en perills i angoixes, fins que 
siguin condui~s a la pàtria benaura
da» (AA 4 final). 


Sigles de documents: 


Del Vaticà 11: LG (Lumen gentium), GS 
(Gaudium et spes), PO (Presbiterorum ordi~ 
nis), OT (Optatam totius), AG (Ad gentes), 
AA (Apostolicam actuositatem). 


De Pau VI: ES (Ecc/esiam suam), EN 
(Evangelii nuntiandi). 


De Joan Pau 11: PDV (Pastores doba 
vobis). TMA (Tertjo millenio adveniente). 
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