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FRANCESC PARDO I ARTIGAS, 
REELEGIT DIRECTOR DEL CEP 

Després d'una votació secreta, tal com preveuen els Estatuts, 
realitzada pels membres del Consell de Direcció del 

Centre d'Estudis Pastorals (CEP) de les diòcesis catalanes, 
i sota la presidència de l'arquebisbe de Tarragona 

i Primat de Catalunya, Mons. Lluís Martínez Sistach, 
el prevere de la diòcesi de Barcelona 
i rector de Sant Esteve de Granollers, 

Mn. Francesc Pardo i Artigas 
ha estat reelegit per unanimitat com a Director de 

l'esmentat Centre, alhora que continua també com a 
director de Quaderns de Pastoral. 

Des d'aquí li fem arribar la nostra més cordial felicitació 
i desitgem que tant el CEP com Quaderns, 

amb ell i amb l'equip de col.laboradors i col.laboradores 
que designi, continuïn fent una tasca engrescadora i eficaç 

al servei de l'Església que fa camí a casa nostra. 

ENHORABONA! 
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gran dosi d'ironia i no menys encert 
escrit que no és que avui la gent 
ui en Déu, és que creu en 

qualsevol cosa ... 

Avui és tanta i tan variada l'oferta de productes 
per satisfer les demandes i els interrogants de 
l'esperit, que resulta sl més no desconcertant. 

Quaderns de Pastoral vol, en aquest número, fer 
una primer aproximació al tema. 

Del Departament de Sociologia de l'Institut 
diocesà de Teologia i Pastoral de Bilbao, que 
recentment ha estudiat el fenomen de 
la New Age o Nova Era, ens arriba una interessant 
aportació. 

Carlos Díaz, per la seva part, ens apropa 
als nous moviments socials i contextualitza 
el fet religiós en la societat laica d'avui. 

Sobre l'ampli món de les sectes, hem preferit 
exposar una reflexió que conté una curiosa i 
interessant primera part de narració vivencial 
nove/'Iada, de /a mà d'Antoni Deulofeu. 

Uns apunts que varen servir per a un Seminari 
de religió a alumnes de COU, afronten el tema 
del llenguatge religiós, d'indubtable interès en 
un món que fa de /a comunicació una eina 
transcendental. 5 
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Finalment, per acabar el tema monogràfic, una 
aportació curta, peró ben curiosa: Déu dins el 
rock'n roll, com a prototipus d'una presència 
religiosa en els fenomens de la cultura 
contemporània. 

Quaderns de Pastoral, d'altra part, ha volgut dir 
també una paraula sobre la malaurada i 
ja consumada divisió del bisbat de Lleida. 
En una primera part, d'un treball que continuarà, 
ja que cueja encara el tema del patrimoni artístic, 
Antoni Serram ona, antic coadjutor de Fraga, 
ens fa una acurada síntesi del què ha passat. 

Finalment, les cróniques habituals de les diócesis 
catalanes i de les Illes tanquen el número. 

Com ja ha estat anunciat, està previst que 
Quaderns de Pastoral introdueixi, el mes 
d'octubre, importants canvis i mil/ores. Fins 
aleshores, una cordial salutació i molt bon estiu. 



La Nueva Era 

JESÚS MARIA GORRITXATEGI i IZASKUN SÀEZ DE LA FUENTE, membres 
de Departament de Sociologia de l'Institut diocesà de Teologia i Pastoral 
de Bilbao. 

Antes de entrar en materia, vaya 
por delante nuestra declaraeión de 
absoluto respeto a las opciones per
sonales ¡¡bremente asumidas, y a la 
legitimidad que asiste a todo grupo de 
constituirse como tal de acuerdo a los 
fines que considere oportunos en el 
marco de una sociedad plural y demo
en\tiea. 

1. Los nuevos movimientos religio
sos: entorno de la Nueva Era 

1.1. ¿Qué se quiere dar a entender 
con el nombre de nuevos movi
mientos religiosos (NMR)? 

Nuevo no significa sólo reciente o 
actual. No hace referencia a movi
mientos renovadores recientemente 
surgidos pero que se mantienen en el 
interior de la religión catòlica, como 
pueden ser carismi\ticos o neocatecu
menales, aunque compartan un núcleo 
común con los NMR. 

Nuevo quiere dar a entender una 
cierta ruptura con la re¡¡gion ya esta-

blecida. Es decir, reivindica una iden
tidad diferente a la socializada, exige a 
sus fieles algún tipo de conversión con 
respecto a la religión tradicional. 

Con la palabra Movimiento se preten
de un desmarque del corsé que supo
nen otras acepciones como secta, igle
sia, culto, etc. Dicho término consigue 
no solo zafarse de toda carga peyora
tiva, sino penetrar con legitimidad en 
la sensibilidad pluralista de nuestra 
cultura. 

Religioso rompe con la tendencia 
tradicional a identificar religión e Igle
sia. En este caso se le da un conten ida 
de tal amplitud que en su interior pue
den caber perfectamente movimientos 
considerados como pararreligiosos o 
pseudorreligiosos. 

1.2. El éxito de los nuevos movimien
tos religiosos 

En el umbral del siglo XXI, las 
transformaciones que experimenta la 
religión intensifican la sensación de 
pi uralismo. El hecho de que, en unas 7 
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pocas décadas hemos realizado tam
bién en el terreno religioso el proceso 
de convergencia con Europa, pasando 
de un contexto sociocultural de mono
polio ideológico y religioso, donde las 
ideas, valores, creencias o legitima
ciones propias de la Iglesia Católica 
constituían referencias obligadas para 
la mayoría de la población, a otro en el 
que aquéllos han perdido semejante 
condición. El catolicismo deja de ser la 
única cosmovisión y la única respues
ta a los problemas de sentido que el ser 
humano se plante a en su vida cotidia
na, compartiendo esta función con di
versos tipos de creencias. A partir de la 
declaración de libertad religiosa, la 
Constitución Española de 1978 legiti
ma la presencia y operatividad de dis
tintas alternativas religiosas. 

Estudios sociológicos del mas di
verso signo coinciden en afirmar que, 
frente al relativo declive del hecho re
ligioso institucional, los canales ex pe
rienciales, ligados a un proceso de pri
vatización y de individualización en el 
acceso a lo sagrado, adquieren una re
levancia significativa. Incluso en paí
ses intensamente secularizados en el 
plano institucional, las demandas de 
sentido se canalizan, sin que se pueda 
cuantificar el fenómeno con exactitud, 
por la vía de una religiosidad difusa, a 
veces con tintes esotéricos y panteístas, 
enmarcada en la oia de la Nueva Era. 
Viejos y Nuevos Movimientos Reli
giosos, proliferan y tratan de aportar 
respueslas a las crisis personales, cul
turales y sociales derivadas de las con
tradicciones de la era moderna. 

Son muchos los investigadores que, 
desde distintas perspectivas, han in-

tentado profundizar críticamente en los 
motivos que subyacen a la pérdida de 
peso de la Iglesia como instancia de 
mediación entre el individuo y la tras
cendencia. Todos ellos hacen especial 
hincapié en el exceso de jerarquía, de 
normatividad y de institucionalización 
frente a un modelo de sociedad que re
clama estructuras organizativas sen
cillas, funcionales y c1aramente orien
tadas al servici o de la comunidad, 
abiertas al dialogo, al debate y a la 
participación. Destacan, asimismo, la 
rutinización de los actos, en los que 
prima el cumplimiento de la obligación 
sobre la dimensión celebrativa de la 
liturgia, el desarrollo de un tipo de 
identidad religiosa que, priorizando 
el compromiso social, margina la di
mensión experiencial y mistica de la 
fe, y la falta de un espíritu auténtica
mente comunitario. 

En nuestra historia reciente, la so
ciedad y la Iglesia han alimentado una 
cultura que reprime o menosprecia va
lores como la espiritualidad, la gratui
dad o la transcendencia, y que estimu
la el individualismo,la competitividad, 
la incomunicación, la soledad, la falta 
de plausibilidad personal, de proyectos 
comunes y comunitari os, la burocrati
zación de la vida y demas elementos 
que nos han lIevado a vivir en una si
tuación de intemperie que no nos hace 
precisamente felices. 

La velocidad de los carn bios y rup
turas culturales que estamos experi
mentado en todos los ambitos, esta 
provocando la aparición de refugios, 
de microgrupos, donde poder guarecer
nos de las historias de cada dia. Los cam
bios operados en la familia, en los valo-



res, en el mundo de las relaciones inter
personales, del trabajo, etc, han intensi
ficado la demanda de entornos cal idos. 

Partiendo de la necesidad de una 
conversión personal y no de una ad
hesión por simple continuidad de la 
tradición, la raiz verdaderamente reli
giosa de los NMR radica en que apor
tan una oferta de salvación de caracter 
individual y una fuertes dosis de realis
mo salvífico, intramundano. Ofrecen la 
liberación de cualquier indigencia que 
padezcamos: a los que viven solos les 
ofrecen compañía; salud a los enfermos; 
acogida a los marginados y trascen
dencia a quienes la buscan. 

En su interior la comunidad ocupa 
un lugar central, una comunidad volun
taria, a la que, en principio, se accede 
sin discriminaciones ni privilegios, en 
la que son posibles relaciones interper
sonales intensas y basadas en la ayuda 
mutua. Estos grupos proporcionan, asi
mismo, seguridad y paz mental, sacan 
al individuo del anonimato, ofrecen 
identidad personal y social, el hecho de 
sentirse útil, a la vez que solucionan 
sus problemas; estimulan el activismo 
religioso, promueven la responsabilidad, 
exigen estudio y participación ritual e 
introducen en el compromiso militante, 
y todo ello en medio de un grupo cohe
sionado en torno a un proyecto común. 
La tradición es reemplazada por un li
derazgo carismatico a cuya experien~ 
cia o revelación se remonta la existen
cia de la comunidad y en quien, con 
frecuencia, se hace presente la voz de 
la trascendencia. 

La nuestra es, ademas, la era de la 
aldea global marcada por las tenden-

cias al sincretismo y al mestizaje cul
tural y religioso. Estamos ante un fenó
meno, estimulado por los progresos de 
las nuevas tecnologías de la informa
ción y de la comunicación, que busca 
la integración en un único discurso, en 
una especie de religión o menú interna
cional a la carta, de las aportaciones 
provenientes de otras culturas y ex
presiones religiosas, incluso cuando, 
a priori, éstas resulten muy lejanas en 
el espacio y en el tiempo. 

Dicho universalismo se desarrolla 
en medio de la caída de las grandes 
utopías de liberación. Los metarrelatos 
-desde el socialismo al cristianismo-, 
que proporcionaban al individuo una 
visión global del mundo y presentaban 
cosmovisiones en clave de una socie
dad mas justa e igualitaria, pierden 
fuerza. Se impone la cristalización de 
los microgrupos donde se puedan vivir 
pequeños ideales. Algunos NMR pro
pugnan la reconciliación con la natura
leza, el estímulo, como su propia utopía, 
de una especie de religión ecológica. 
En este sentido, su relación con el mun
do oscilara entre el aislamiento, el re
chazo y el afan de cambio y de control. 

Finalmente, asistimos a un interés 
creciente por las nuevas sicologías. AI
gunos NMR, sobre todo los tipificados 
como de Potencial Humana, se presen
tan con rasgos heredados de tradiciones 
espirituales o filosóficas, lo cual hace 
que se les identifique mas como expre
siones de una nueva espiritualidad im
pregnada de esoterismo, que pretende 
dotar al individuo de los recursos que le 
conduzcan a un total control sobre su 
vida física y espiritual, que como mani
festaciones propiamente religiosas. 9 



2. Aproximación a la Nneva Era: 
breve caracterización 

«. .. No se presenta en solitario sina 
que arrastra consigo una mezcla de dis
tin/os movimienlos religiosos antiguos 
y modernos ( .. ) La Nueva Era, oscure
ciendo a todas las demiÍs o engulléndolas 
dentro de sus propios contornos, preten
de ser lafotura religión mundial.» I 

2.1. Origen y doctrina 

La Nueva Era pertenece a la rama 
de los movimientos de origen científi
co. Aparece en California (EEUU), en 
plena contracultura de los afios 60, 
como una especie de «cajón de sastre 
donde cabe de todo»', un conglomera
do difuso compuesto de una serie de 
grupos que mantienen relaciones cola-

. terales entre sí. No tiene líder recono
cido ni organización, pero si sus propios 
profetas entre los que se encuentran 
teósofos, espiritistas, ocultistas, perso
najes del mundo del espeetaeulo, etc. 

Mas que una religión, representa 
un nuevo estilo de vida, un clima, una 
alternativa espiritual con grandes posi
bilidades. Conocida también bajo la 
denominación de Conspiración de 
Acuario, su nombre surge precisamen
te de la creencia de que estamos en un 
tiempo de transieión que va a suponer 
el paso de la Era Piseis del Zodiaeo a 
una nueva era, la de Acuario. En base 
a este eambio terminara el predominio 
del cristianismo, de los planteamientos 

dualistas, de las guerras y de los odios, 
y se iniciara un tiempo repleto de amor 
simbolizado por una religión univer
sal, sin dogmas ni exigencias, concilia
dora y creadora de hom bres nuevos 
que se transforman a través de un via
je interior. Los microcosmos seran 
absorbidos por la idea de macrocos
mos, lo individual por lo totalitari o y lo 
personal por lo universal. 

Ante el nuevo mundo hay que pre
pararse y favorecer su llegada exten
diendo su conciencia, palabra clave en 
Nueva Era, una conciencia que privile
gia el valor de la intuición, de la emo
cionalidad y de la creatividad, tradicio
nalmente reprimido en la sociedad 
moderna frente al predominio de la ra
zón. En contra del objetivismo y del 
positivismo, propugna una ética del 
sentimiento, una lógica del corazón, 
una moral de felicidad obtenible a base 
de un pensamiento flexible y adaptable 
a las circunstancias; es decir, indivi
dualiza y subjetiviza las pautas de con
ducta. 

El concepto de Dios no es personal 
ni monoteista, visión considerada fru
to de un marco cultural que carece ya 
de vigencia y de valor. Partiendo del 
principio panteista, de identidad entre 
individuo, Dios y cosmos, la divinidad 
es la energia fundamental que adquie
re en Gaia, la Diosa-Madre-Tierra, la 
réplica del Dios Padre; dado que lo 
sagrado-divino lo invade todo, esta en 
la naturaleza. De ahi la importancia 

1. Juli{m Garcia Hemando. «Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos)), El PluraUsmo 
Religioso.Madrid, Sociedad de Educación Atenas, 1993, pp. 674-675. 

10 2. R. Pannikar. Vida Nueva, n° 1985, Madrid 1995. 



que Nueva Era atribuirà a la ecología. 
La trascendencia donadora de sentido 
no es la referencia sobrenatural teísta, 
sino una mínima trascendencia profun
damente antropocéntrica que remite a 
la sacralizaci6n de la subjetividad, a la 
aulodivinización por medio del logro 
de la paz interior y de la armonía con 
la realidad universal personificada en 
Gaia. Por eso, la idea de Dios es reem
plazada por conceptos màs difusos y 
cosmovitalistas como energia cósmi
ca, conciencia universal, espíritu, 
fuerza o fuente. 

Nueva Era opera una clara discri
minación entre el Jesús hislórico y el 
Críslo Cósmico o Universal. Jesús de 
Nazaret es uno de los maestros espiri
tuales de la humanidad, uno de sus pro
fetas que alcanzó un importante grado 
de i1uminación. Toma como axioma la 
igualdad de todas las religiones y, des
de ahí, el Cristo de los cristianos re
presenta solo una màs de las muchas 
figuras históricas -Buda, Krishna, 
Mahoma, etc- en las se ha encarnada 
el Cristo Cósmico, ideal de la humani
dad del que todos estamos lIamados a 
participar. 

Vincula su panteísmo y sincretismo 
a una determinada interpretaci6n de la 
ley de la reencarnación, distinta, en cier
to modo, de la tradicional en las creen
cias hinduístas y budistas. AI ser el 
hombre divino por esencia, desarro
lla su potencial sacro en el progreso in
finito de la rueda de reencarnaciones 
mediante las cuales construye y opti
miza su ego. No hay retrocesos; según 
una especie de determinismo mecani
co, cada nueva fase amplía el espí ritu, 
lo engrandece y lo perfecciona. 

La cosmovisión que supone Nueva 
Era muestra, por tanto, una si!uación 
de amnesia que habríamos vivido duran
te los últimos 2.000 años y que, debido 
al colonialismo y a la imposición de la 
cultura judeocristiana y del racionalis
mo moderno, nos habría lIevado a olvi
darnos de las formas de relacionarnos 
con el Cosmos, la Tierra y los seres 
que la habitamos, como lo hacían las 
culturas ancestrales. Supondría la re
cuperación de tradiciones perdidas, 
enriquecidas ahora por las aportacio
nes de la ciencia, la investigación his
tórica y las nuevas sicologías. Este 
proceso permite que Nueva Era se ro
dee de un halo de cientifismo que la 
hace muy atractiva en el mundo actual. 

Con este tipo de movimientos en
contramos el último grito de la religio
sidad actual: una insospechada con
fianza en la condidón humana, en la 
optimización de sus potencialidades 
flsicas y mentales, y en las enormes po
sibilidades de autorrealización que in
vitan al ser humano a trascender su yo 
individual y a encontrar nuevas mis
ticas y espiritualidades. Su oferta de 
salvaci6n consiste, por tanto, en el des
cubrimiento del elemento divino que 
hay en nosotros, en el autoperfecciona
miento mediante diversas técnicas de 
ampliaci6n de la conciencia, sin necesi
dad de intermediarios o mediaciones. 

2.2 Practicas y ritos 

Todos los elementos a los que hace
mos referencia constituyen, en el para
digma de la Nueva Era, simples instru
mentos para expandir la conciencia 
hasta terminar fundiéndonos en el úni
co espí ritu sacro presente en la reali- 11 



dad cósmica en la que todos estamos 
integrados. 

- El inlerés por Iodo lo relaciona
da con la ecologia. A raíz de un para
digma materialista que ha lIevado a la 
desacralización de la naturaleza y a su 
expoliación, hoy en día el hombre y la 
Tierra estan enfermos La única cura
ción posi ble a esta deformación, por la 
que el hombre desconoce su religación 
con la conciencia universal, es un eco~ 
logismo militante en defensa de la re
cuperación de la naturaleza; el hombre 
que cultiva la Tierra, se cultiva a sí 
mismo. 

«Tal religión ecológica realiza el 
sentida auténlico y nuís profunda de 
la religión, /ibera, prepara y desp/ie
ga ese núcleo al que ya apunlaban 
todas las religiones desde siempre y 
que, sin embargo, nunca, a lo largo de 
la historia posada, alcanzaron por 
complelo.!I ) 

- La búsqueda de técnicas de sa
nación alternativas a las tradiciona
les, desde la preocupación por el cuer
po como parte del gran todo cósmico y 
chispa de la energía divina. El capítu
lo VII de su Bib/ia se titula Curarse a 
sí mismo; «el sanador que reside en 
nuestro interior es la entidad màs sa
bia y màs complejamente integrada 
de cuantas existen en el universa» 4, 

Se trata de una curación por métodos 
sicocorporales, prefereÍ1temente espirí-

tuales, como la meditación, la relajación, 
el escuchar música, etc. Ademas, ín
corpora como medicina valída el cu
randerismo tradicional de diversas cultu
ras (p.ej.: chinas, nativas de América, 
tíbetanas, africanas,japonesas, etc.) y 
otorga una fuerza curativa de primera 
magnitud al afecto y a la emotívidad. 

- El uso de mecanismos de polen
cial humana y de control mental, de la 
optimización de las potencíalidades 
humanas, como vía privilegiada para la 
sanación de cualquier dolencia y para 
la salvación: aumentar la memoría y la 
capacídad de concentración, mejorar la 
creativídad, etc., todo ello forma parte 
de la estrategía de amplíacíón de la 
concíencia. 

- La preocupacíón por los ovnis, la 
puesta de moda de viajes extracorpora
les, de las experiencias a las puertas 
de la muer!e de personas accidentadas 
o gravemente enfennas, o de la toma de 
contacto, mediante mediums, con las 
cosas y los seres del mas alia. 

- La atracción por las culturas 
orientales y por sus lécnicas (yoga, 
zen, artes marcial es), así como por las 
religiones antíguas (la celta, la germa
na, las de las tribus indias, etc.). Inclu
so, utiliza textos de místicos cristianos 
y terminología cristiana -Conciencia 
del Cristo o Espíritu Crístico, Curso en 
Milagros-, pero con un significado 
distinto. 

3, H. Mynarek, citado por 1 Nista! en "La New Age: su visión del hombre". Biblia y Fe, 
1996. núm. 64. p. 98. 

4. M. Ferguson, citado por José Luis S¿nchez Nogales en La nostalgia de /0 eterna. 
12 Sectas y religiosidad alternativa. Madrid, CCS, 1997, p. 343. 



- El énfasis en lo esotérico, en el 
estudio de la astrologia, del zodiaco, 
de la parasicologia y del ocultismo, 
proliferando editoriales y Iibrerías es
pecializadas en estos temas y multipli
cando continuamente sus redes de pro
paganda. 

«Los libros que de ella tratan ocu
pan ya estanterias enteras, no solo de 
las librerías, sina también de las biblio
tecas (...) Ocupa grandes espacios en 
los programas televisivos. L/ena lea
tros, foros y salones al solo anuncio 
de sus actos propagandísticos ... )) 5 

- Se coaliga con sectores que cues
tionan la sociedad, muchos de los 
cuales se encuadran en Nuevos Movi
mientos Sociales que plantean valores 
distintos a los dominantes (ecologistas, 
pacifistas, feministas, grupos de auto
experiencia y de sicología transperso
nal, etc.). Sin actos violentos, va ex
tendiendo cada vez mas por el mundo 
occidental una red sin organización 
central que constituye una alternativa a 
las instítuciones existentes. 

3. A modo de apunte: relación 
Nueva Era I Fe cristiana 

Un movimiento como éste, de tal 
ambigUedad y complejidad, suscita 
inevitablemente reacciones contra
dictorias, desde las que lo condenan 
sin paliativos, considerandolo como 
la llegada del Anticristo, a los que lo 
exaltan sin profundizar en sus carac
terísticas. 

5. Juliàn Garcia Hernanda, op. cit., p. 674. 

La Nueva Era debe interpelar auto
críticamente a la Iglesia. Conti en e va
lores significativos, como la crítica a 
una absoluta racionalización y dogma
tización en detrimento de la experien
cia personal; la superación, no exenta 
de paradojas, del divorcio fe/ciencia; el 
descubrimiento de la dimensión reli
giosa del individuo; la reacción contra 
el materialismo dominante; la aspiración 
a un mundo mejor; la búsqueda de la 
armonía, de la paz y de la reconcilia
ción con la naturaleza. Pero, por un 
lado, deriva en una religión a la carta, 
a la medida de cada uno, donde desa
parece el Oios personal, y se camina 
hacia la sacralización del propio ser 
que se reencarna en un progreso cons
tante hacia la plena conciencia de sí; y, 
por otro, puede llegar a disolver la 
dimensión de la corresponsabilidad 
humana.La Nueva Era actúa por am
pliación, partien do de la transforma
ción del yo para llegar a la de la hu
manidad, mientras que el cristianismo 
parte del sentido de comunión. 

En la actualidad, existen dos escue
las que plantean de forma diversa la 
relación entre cristianismo y Nueva 
Era: una integracionista, corriente que, 
ademas de percibir los valores presen
tes en Nueva Era, la hace compatible 
con la fe cristiana; y otra exclusivista, 
la cual, observando también valores en 
este NMR, no pasa por alto contradic
ciones que la hacen totalmente incom
patible con la fe cristiana. 

En medio del debate, se espera con 
interés el documento papal sobre este 

13 
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tema que parec e que no va a tardar 
mucho en ver la luz. Sen\ entonces el 
momento oportuno para acercamos a 
la N ueva Era desde una perspecti va 
distinta a la presente, y de retornar en 
toda su profundidad las discusiones 
en torno al binomio Nueva Era I fe 
cristiana. 
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Els nous Moviments socials 

CARLOS DíAZ, de Cuadernos de Formoción, de l'Institut E. Mounier. 

1. Moviments 

Els moviments socials (d'ara enda
vant MS) són tan diversos que no és 
fàcil definir-los. 

Als actors d'un MS cal veure'ls 
com actuants de pressió ilo interès. Els 
queden estretes tant les institucions 
com els partits polítics, perquè no es 
fan càrrec de les seves demandes o no 
ho fan de la manera, amb la profundi
tat o urgència que ells voldrien. Si el 
moviment agafa força, els partits in
tentaran absorbir-los i representar-los. 
En aquests casos no falten l'oportunis
me ni la instrumentació descarada. Al
tres cops algun partit aconsegueix real
ment assumir una part raonable de les 
reivindicacions; així els problemes de 
base es dissolen o es recondueixen a la 
via institucional. En altres ocasions el 
moviment decideix, si la seva base rei
vindicativa és àmplia, participar en la 
política oficial per tenir representants a 
les institucions (ajuntaments, parla
ments regionals o estatals) i acaba per 
formar un partit propi. Aquest últim 
pas pot portar a la dissolució del movi
ment o, contràriament, donar més no
torietat als seus objectius. 

A finals del segle XIX, problemes 
agraris i de política monetària van ge
nerar moviments populistes als EUA; 
van donar impuls al Partit Populista, 

que va acabar integrat en el Partit De
mòcrata. En canvi, la formació i l'èxit 
del Partit Verd a la República Federal 
Alemanya ha enfortit i estès la causa 
eco pacifista, sense que el moviment afi 
hagi desaparegut. 

No obstant, és característic del 
moviment social voler assolir certs ob
jectius públics sense necessitat de 
prendre el poder. Entre altres COseS 
perquè prendre part del poder els por
taria a haver d'administrar qüestions 
de tot tipus, amb les quals no tots els 
simpatitzants estan d'acord. 

Ni tan sols totes les reivindicacions 
d'un moviment social, quan noés molt 
monotemàtic, nO tenen el mateix nom
bre o tipus d'adherits. Per exemple, 
una simpatitzant feminista catòlica 
participa amb ganes en una mobilitza
ció pro igualtat laboral per a la dona, o 
pro enduriment jurídic en violacions, 
però evidentment es mostra contrària a 
demanar l'avortament lliure (conside
ra persona el no-nat). Un partidari ac
tiu d'eliminar bases estrangeres de ter
ritori nacional no necessàriament és un 
objector insubmís. Un conservacionis
ta no sempre és ecologista radical... 

Si alguna vegada un partit sorgit 
d'un moviment social pretén assolir el 
poder de govern, necessita un progra
ma complet d'acció i es converteix en 15 
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moviment no sectorial netament polí
tic. A vegades és de caràcter revolu
cionari, però també pot ser de reacció, 
com el Moviment Nacional de la guer
ra civil espanyola, que s'alçà contra 
les institucions legitimes. 

En els moviments estrictament so
cials, mentre ho són, hi ha postures ra
dicals, alternatives o de rebuig, que 
constitueixen el cercle central. A par
tir d'aquest nucli successius cercles 
concèntrics el difonen i, alhora, el di
fuminen fins a integrar-se enel sistema 
establert. Sens dubte, el feminisme i 
l'ecologisme, tot i no tenir represen
tants parlamentaris, han obligat els 
partits polítics a introduir diluïdament 
algunes de les seves tesis per no perdre 
prestigi o votants. Sense l'acció femi
nista del segle XIX no hi hauria hagut 
governadores, presidentes o ministres 
en el XX. 

Però ni tan sols el feminisme del 
segle XIX, el pacifisme anterior al 1914 
o el conservacionisme naturalista d'en
tre segles poden servir per qualificar 
als seus afins actuals com a simples 
continuadors; hi ha qualitats histò
riques dels nous moviments que hem 
d'assenyalar. 

2. Per què nous? 

Ja hem avançat mutacions històri
ques característiques d'aquest fi de 
segle, però podem afegir-hi referents 
socials que els fan companyia a Oc
cident. 

A la vegada que decau el jo autò
nom, augmenta la individualització 

d'un jo més superficial, versàtil i des
arrelat. Aquest procés té lloc en un 
context laboral en què canvien les o
cupacions: el reciclatge, l'adaptació, 
l'atur i la nova ocupació dissolen anti
gues arrels professionals (es té una fei
na, no s'és tal cosa). 

Els rols familiars canvien per gene
racions i d'una unitat a una altra més 
que mai; fins i tot estils de vida, estèti
ca i consum es distribueixen en deter
minats grups d'edat i condició. Grans 
sistemes de creences laics (liberalisme, 
comunisme, social isme), que després 
de la denominada Mort de Déu dona
ven sentit a moltes ments, ara perden 
credibilitat. Aquest fet comporta una 
crisi permanent d'identitat personal. 

Encara que sembli una paradoxa, 
es pot dir que hi ha un augment d'indi
vidualització i pluralisme superficials, 
alhora que en un altre sentit creix una 
certa massificació d'individus i grups, 
desenvolupament uniforme, absència 
d'alternatives. És l'home unidimen
sional, com va anomenar-lo Marcuse. 

Tots aquests canvis han portat a 
qualificar aquestes societats emergents 
amb noves etiquetes, per diferenciar-les 
de la societat matriu: postmodernes, 
postindustrials, postmaterials, etc. 

Encara és d'hora per saber la pro
funditat, persistència i efectes d'a
quests factors històrics. 

Però en relació als nous moviments 
socials (NMS), cal assenyalar: 

a) Els efectes negatius de la moder
nització econòmica i política afecten, de 
manera diversa, totes les classes socials. 



b) L'esfera del món públic s'ha ei
xamplat; més i més assumptes depenen 
de l'Administració, que alhora que els 
faci Iita, els contro la. 

c) Les institucions polítiques i eco
nòmiques que administren la vida pú
blica han perdut la capacitat de canvi 
de la seva lògica interna davant de no
ves situacions. 

En aquest marc social actuen els 
NMS, els quals Johan Galturng ha de
finit així: «Una federació de movi
ments monotemàtics que articulen el 
nivell d'interacció que Irobenjustifi
cable: se sostenen mútuament en mol
tes qüestions, encara que potser no en 
totes », 

Dins d'aquests moviments aparei
xen l'ecologisme, el pacifisme i el fe
minisme en un lloc destacat, però tam
bé, el moviment veïnal, de consumidors, 
pro drets humans, pro ensenyança pú
blica o privada, sanitat, homosexuals, 
o moviments estudiantils, etc. Conti
nuen vells moviments com els nacio
nalismes i regionalismes populistes, 
que quan són localment hegemònics 
presenten un estil conservador i pro
vincià. 

Els NMS dels quals volem parlar 
persegueixen objectius assumibles per 
una comunitat àmplia, tot i que no pre
tenen obligatorietat en tots els casos. 
Utilitzen formes legitimes en un estat 
de dret, però sovint no institucionals. 
Per això excloem del nostre estudi, per 
exemple, els col, lectius tancats, d'ín
dole no pública, o els grups terroristes 
i aquells que els donen suport. Ens 
centrarem, doncs, en tres dels movi-

ments que millor compleixen les 
condicions exposades: ecologisme(s), 
pacifisme(s) i feminisme(s). 

Els nuclis radicals de cada movi
ment se situen en oposició sectorial o 
global al sistema consensuat i, alhora, 
són fills rondinaires d'aquest mateix 
desenvolupament. Són el centre de 
l'agitació. 

Qüestions com democràcia privati
va, neutralitat, desenvolupament har
monitzat amb el Sud, desexualització 
del treball, avaluació i cura de recursos 
naturals i humans, desmilitarització, 
etc., queden fora del programa. Més 
ben dit, són sacrificats al model de des
envolupament, el qual és emparat per 
la classe obrera elevada feliçment al 
nivell de renda i consum de la classe 
mitjana. 

Els NMS més universalistes pro
pugnen que cal tenir en compte les 
qüestions enterrades. Els seus ele
ments més conscients pretenen que es 
replantegi també el model desenvolu
pat. Ja que les elits polítiques no estan 
disposades a aquest descavalcament, 
els ciutadans recorren a mitjans alter
natius fora de les institucions oposades 
a aquests canvis. 

Els temes de referència dels tres 
NMS que tractem tenen antecedents en 
l'esquerra social i política: el socialis
me i, més encara, l'anarquisme, La 
guerra del 14 va acabar amb l'ambient 
cosmopolita alternatiu del socialisme 
europeu, sensible al pacifisme i al fe
minisme; l'harmonia amb la natura va 
perdre simpatitzants amb la seva cai
guda. 17 
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Els NMS han estat qualificats de 
neopopulistes, ja que els vells movi
ments socials (MS) solen lligar-se al 
populisme, moviment que s'articulava 
al voltant de petits propietaris o sectors 
desvalguts, els quals demanaven a 
l'Estat de protegir els seus interessos 
amenaçats per la modernització capi
talista. 

Els NMS també es caracteritzen 
per les qüestions noves o renovades 
que els ocupen, els subjectes principals 
i la manera d'actuar; cosa que els dife
rencia dels vells MS. Cal afegir que els 
tres NMS escollits junts representen la 
proposta d'un estat de coses diferent: 
un embrió en la teoria i un futur incert. 

3. Qüestions que els ocupen 

Ja s'ha insinuat que els moviments 
popul istes tenien un cert aire antimo
dem. Els NMS també reaccionen con
tra els efectes perversos de la modernit
zació dominant, però els seus objectius 
no només són detenir i conservar, sinó 
també restituir i instaurar, cosa que 
exigeix grans transformacions. 

S'encarreguen de l'espai (entorn 
natural i urbà) i del temps. Es pretén 
fer la vida més pacífica, saludable i 
convencional, preservar o reiniciar ar
relament, identitat o solidaritat huma
nes que es troben a faltar. Assumeixen 
la diversitat, el pluralisme i la llibertat. 
Rebutgen el fet de ser pacífic, autònom 
o dona ... i el fet d'estar sa o tranquil, 
enfront del fet de tenir. Preocupen les 
condicions de supervivència de la hu
manitat i per això no manquen referèn
cies al Sud. 

No es gaudeix d'una teoria global 
que doni més coherència al conjunt; és 
més, se sospita de tota teoria totalitza
dora. El component universalista i el 
localista no sempre mantenen bones 
relacions ... Amb tot això gosem dir 
que no es tracta ni d'una reacció pre o 
antimoderna (com el populisme), ni 
postmoderna. Sembla un nou episodi 
de la Raó i1'lustrada que es critica ella 
mateixa, en la teoria i en la pràctica; és 
un anunci o projecte d'una nova moder
nitat, però en una fase perplexa d'in
certesa i amb un paradigma a mig fer. 

4. Subjectes del moviment 

Per a un partit polític és fàcil res
pondre aquestes preguntes: qui som?, 
quants som? Per un costat, hi ha els 
estatuts del partit i els programes elec
torals; per un altre costat, els fitxers 
amb noms i adreces de la militància. 
Els líders emblemàtics serveixen de 
símbol d'identificació. Pel que fa als 
votants, hi ha estadístiques, gairebé 
cada dia, de la intenció de vot i la clas
sificació per zones, professions o clas
ses socials. 

La cosa es complica en el cas dels 
NMS pel caràcter osciHant, insegur i 
heterogeni de la seva base social. Com 
ja s'ha insinuat, el camperol que es re
volta contra la nova autopista perquè 
l'expropien, pot ser que no li importi 
gens el negoci de l'energia nuclear; i 
aquell a qui la nuclear ataca el seu camp 
de tir, pot ser amic de les autopistes. 

Aquests exemples ens serveixen 
per identificar els subjectes que enlla
cen el populisme tradicional amb al
guns MS; ens referim a elements de la 



vella classe mitjana, rural o urbana, 
que veuen com perillen els seus inte
ressos o professió amb les transfor
macions modernes: agricultors i co
merciants o artesans autònoms ... És 
el component menys conscienciat i 
universalitzador, més particularista i 
monotemàtic, que dóna suport a deter
minades accions de l'ecologisme ra
dical. En ocasions es conformen amb 
l'augment de les subvencions, en altres 
s'alien al nacionalisme o localisme pro
vincià com a tapadora per defensar-se 
dels grans capitals sense pàtria. Tam
bé hi ha casos, sobretot entre els com
ponents joves, de presa de consciència 
més universal a partir del contacte amb 
el sector dominant del moviment que 
ara descrivim. 

El nucli de més consciència, més 
universalista i pluritemàtic és un seg
ment de la nova classe miljana, amb alt 
nivell d'estudis, professions qualifica
des i, per tant, amb ingressos assegu
rats i temps lliure. No defensen interes
sos corporatius als NMS sinó noves 
formes de vida i de canvi. Alhora, són 
sensibles a referents ecològics, pacifi
cadors, feministes, pro drets humans i 
supervivència de la humanitat; cOSmo
polites i antiuniformadors a la vegada. 
És el component més responsable i 
neoil'lustrat, tot i les reserves que es 
vulguin. L'índex d'adhesió de profes
sors, funcionaris, biòlegs i treballadors 
qualificats de serveis d'ambdós sexes 
és molt alt. 

En canvi, el component obrer -en 
certa manera la nova classe mitjana 
dels països rics- escasseja, i defensa 
l'ordre que sosté el seu nivell creixent 
de consum històricament adquirit. 

A Itres subjectes ben diversos que 
acompanyen o constitueixen els NMS 
són els grups perifèrics, no integrats en 
el cercle del mercat de treball i produc
ció. És el conglomerat més heterogeni 
i sovint amb més temps lliure: mestres
ses de casa conscienciades, estudiants, 
joves sense feina, etc. Alguns dels sec
tors marginats integren, diríem, elfront 
de/rebuig, aquells que fan de l'oposi
ció i del no la seva bandera, sense ob
jectius clars; aquesta actitud es pro
dueix no tant per una consciència 
brillant, sinó per la situació de males
tar. Els interessa el factor de revolta i 
disconformitat dels NMS més que no 
pas el que tenen d'alternatives. Aques
ta seria la porció més visceral i menys 
racionalista del NMS. 

En aquesta classificació, feta per 
C. Offe, hi ha grups que serien mixtos 
o que no acabarien d'encaixar-hi. Un 
cert misticisme naturista, per exemple, 
s'oposa a la modernització com el pri
mer component, però no per preservar 
interessos econòmics. De tota manera 
el caràcter pluriforme i heterogeni 
dels NMS queda clar, com dèiem al 
principi. 

Afegim que no són moviments de 
classe; ni tampoc els seus objectius, 
universalistes a vegades, particularis
tes en altres. 

Cal, finalment, assenyalar lajoven
tut mitjana del nou subjecte i la inexis
tència dels líders carismàtics o intel'
lectuals clars. Aquest fet diferencia els 
NMS dels moviments socials dels 60. 
Aquells moviments estudiantils tenien 
figures emblemàtiques i algun pensa
dor de referència, a vegades més pre- 19 
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tès que real; es parlava de les 3 M 
(Marx, Mao i Marcuse). Cosa que 
també passava amb el moviment de 
drets civils als EUA: Luther King. 

Els NMS dels 70 i 80 són deutors 
de tot el que acabem de parlar. En al
gun cas poden considerar-se el seu au
tèntic inici (moviments antiYietnam, 
ecologisme i feminisme ianqui). Els 
NMS que comencen a mitjan 70 fins 
avui en són exemples, sobretot a Europa 
Occidental. Les onades de moviments, 
però, no s'estanquen aquí: hi ha ecolo
gistes a l'Amazones i feministes al món 
islàmic, però no són gaire abundants. 

Quant a subjectes destinataris, 
l'ecologisme universalista conté bones 
propostes per a camperols i obrers ru
rals pobres: la meitat de la humanitat. 
El feminisme pertoca molt directament 
a l'altra meitat. El pacifisme a gairebé 
tots, que no desitgem la guerra. Així 
doncs, les millors propostes dels tres 
moviments, ben enteses, són univer
sals, planetàries. 

5. Maneres de moure's 

Si la manera d'agrupar-se dels sub
jectes dels NMS és molt variada, la 
seva forma d'actuar no ho és menys. 
Marxes massives, ocupacions, encade
naments, obstruccions, campanyes i 
actes alternatius, desobediència civil, 
provocacions simbòliques, etc. Com a 
exemple d'això últim podem exposar 
el cas del pacifista alemany que va ves
sar una ampolla de sang sobre un gene
ral condecorat: l'escolta el va atacar 
violentament, els companys d'armes es 
van indignar ... 

Com a norma general es tracta d' ac
tuacions no violentes. A vegades sor
geixen brots de violència que procedei
xen del component marginal que ja 
hem descrit abans. 

La manera d'organitzar-ho tot 
s'enllaça amb la tradició anarquista. 
Predominen els mètodes assemblearis 
i les reunions obertes. No es tenen re
presentants fixos, però si portaveus 
ocasionals rotatoris. No existeix la je
rarquia ni l'autoritat interna. Tampoc 
no hi ha llistat de militants, però sí que 
es coneix la xarxa de petits grups, te
lèfons i locals on es pot acudir. Els fons 
es recapten recorrent a aportacions vo
luntàries, a vegades comptes oberts. 

Pel mateix procediment de col, la
boració lliure es porten endavant les 
feines. Durant els períodes d'activitat 
es reben ajudes inesperades; persones 
notables en el camp del pensament, l'art 
o la cultura intervenen gratuïtament a 
favor seu des dels mitjans de comuni
cació, fins i tot sense haver acudit mai 
a cap reunió o acció del moviment. 

Les mobilitzacions solen ser mono
temàtiques i de rebuig: OTAN no, ba
ses fora!, etc. 

AI poder polític li resulta dificil ar
ribar a compromisos intermedis en se
gons quines peticions; tampoc no po
den negociar amb representats vàlids 
que.garanteixin l'acatament dels acords 
per les bases del MS. 

Tot canvia si del moviment sorgeix 
alguna cosa semblant a un partit an, 
com pot endevinar-se. Per a uns, si el 
partit no domina ni decideix sobre el 



moviment, pot reportar avantatges. Per 
a altres, això suposa la mort del movi
ment per integració. Certament amb
dues coses poden passar. 

Presències transformades del món 
de la religió a la societat laica 
d'avui 

Avui s'observa un creixement de 
les tendències no religioses: ateus i 
agnòstics no es pronuncien ni a favor 
ni en contra de Déu a causa del dubte, 
de la ignorància sobre la qOestió, etc. 
Observem com descriu el teòleg Gon
zalez Faus el tipus d'agnòstic més cor
rent dels nostres dies: 

«Així com l'agnòstic era. per a 
Tierno Galwín, no el que nega ni el 
que no sap si afirmar o negar, sinó 
aquell que ni tan sols pregunta per 
Déu; ara coneixem aquest nou agnòs
tic, aquell que ni tan sols pregunta per 
la utopia. Aquesta és la característica 
del nostre moment cultural. Aquesta 
és la situació: la utopia ha mort i la 
seva acta de defunció es va aixecar 
amb una data exacta. Se 'ns va dir que 
havia mort amb el general Franco. 
Però això no és tot, perquè avui tam
bé ha mort la pregunta per la utopia. 
Aquests són els nous agnòstics i jo no 
puc sinó manifestar el meu temor da
vant d'aquesta situació. perquè crec 
que la història permet afirmar que 
entre els éssers humans es produeix 
un progrés circular que passa per les 
següents etapes: la mort de la utopia 
(i més encara, de la pregunta cap a 
ella) porta infal.liblement a la mort de 
qualsevol sentit. L'absència de sentit 
porla a una desesperació inconscient, 

i aquesta acaba per tornar l'home ir
racionalment violent». 

Un cert esvaïment de l'univers sa
grat, així com una tendència decrei
xent a l'hora d'identificar-se amb les 
religions institucionals de determina
des confessions alterna, no obstant, 
amb un enfortiment dels creients en 
uns altres ambients, com per exemple 
en els islamitzants. Ens trobem, per 
tant, amb l'ascens de les actituds lai
ques a Occident, però també amb una 
progressiva presència de fonamenta
lismes, d'integrismes si es vol, de cai
re religiós, a vegades extremadament 
fanàtic. 

En qualsevol cas, la societat laica 
es caracteritza per exiliar tot allò de 
caire religiós a la vida privada, reduir 
la identitat ritual i augmentar l'anome
nat tedi ritual. En aquest context, els 
sociòlegs parlen d'una nova religió 
invisible que tendeix a transformar les 
religions tradicionals i que comporta 
una espècie de panreligiositat difusa, 
el principi de la qual podríem definir 
així:tot allò que és profundament signi
ficatiu, que contribueix a la plenitud 
antropològica, tindrà caràcter religiós. 

En aquest context comencen a pro
liferar el que s'han denominat formes 
parareligioses de creença, on perd la 
força el culte a Déu entès com a ésser 
transcendent que em protegeix i m'a
companya, que em convida a la con
versió pròpia del fet religiós. En el 
seu lloc guanyen terreny tres parare
Iigiositats (que no es refereixen a un 
Déu transcendent) d'estil impersona
lista que exposem a continuació tan 
breument com podem. 21 
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1. Parareligiositats naturistes o natu
ralistes 

El Déu Pare cedeix el seu lloc a 
favor de la deessa Mare, en aquest cas, 
la mare Naturalesa -també dins d'un 
context de creixement dels rols feme
nins dins la societat actual- revestida 
d'atributs venerats. 

Els seus fruits alimentaris se sacra
litzen, i una alimentació de tipus natu
ral expressarà la còsmica preocupació 
que transcendeix a la simple dietètica, 
malgrat l'inevitable comerç i els ex
cessos progres que no paren de par
lar-te de vitamines i arts dietètiques 
ocultes. 

Tenen un paper important i paral i
túrgic els exercicis corporals cultistes 
per estar en forma, els massatges que 
reflecteixen una certa tendència obses
sivoneuròtica de superpreocupació per 
la salut, la vigilància rigorosa de la 
balança, etc. De la vocació se n'ha ar
ribat a fer indústria. 

En tot cas es tracta de tornar a la 
naturalesa (natura contra cultura) com 
si fos el paradís retrobat. 

2. Para religiositats fantàstiques 

Rebroten les actituds ocultistes, as
trals, exòtiques. En aquesta línia se si
tuen, malgrat la seva pluralitat interna, 
parapsicòlegs, curanderos, astròlegs, 
grafòlegs, mags, tarotistes, etc. 

Sempre es pressent que hi ha olgu
na cosa més, i que s'hi pot accedir per 
la fantasia com a instrument de ruptu
ra amb tot allò normal. 

El món de la por com a base de la 
fantasia comporta actituds de pseudo
marginació, de desmesurada reverèn
cia, d'acceptació i respecte. No només 
es busca una evasió, sinó també el se
cret humà còsmic i la teogonia imagi
nativa que faci desaparèixer qualsevol 
record on l'home, la persona, pugui 
sentir-se centre de l'univers; en conse
qüència, lluny de buscar Déu per la 
mediació de l'home-imatge-i-sem
blança de Déu, èl que importa és tro
bar els àmbits on regni l'antiimatge i la 
dissemblança. 

En aquesta línia es fuig de la lògi
ca, del Tu, del Déu de les religions 
clàssiques, a favor de frenètiques eva
sions paralitúrgiques on proliferen els 
raigs làser, els punya ls, els monstres, 
els focs, etc. Així que en lloc d'una 
persona donant culte al Déu personal 
se substitueix el món sagrat per formes 
d'energia, terror, deformació, hipnosi, 
etc. El plaer del desplaer, i fins i tot la 
negació radical de qualsevol forma de 
culpabilitat (considerada frustrant) do
minaran la nova escena. 

3. Parareligiositats orientalitzants 

Si els naturistes es recullen en 
agrupacions ruralistes, i els fantàs
tícs poblen tenebres, els orientalit
zants, amb els seus ritus i vivències 
extaticocontemplatives, tendeixen a 
agrupar-se en determinats microcli
mes d'estil introspectiu, tonificant, 
buscant la relaxació, la calma, la pau 
interior, trobar-se totalment sols un 
cop caiguda la tarda, i conclòs el 
pont aeri Madrid-Barcelona, acom
panyats d'un ambient acollidor. 



Aquest ser un amb la natura, bus
car lacalma en la fusió còsmica amb el 
tot, és l'expressió d'una creixent recer
ca d'alliberació de tota contingència, 
que expressa una filosofia iniciàtica 
orientada cap al nirvana oriental. És 
l'era del Nepal, del Tibet, del Katman
dú, del descobriment del budisme, del 
ni afirmar ni negar, de l'observar tran
quil, de la calma i els nervis de ferro, 
millor encara, de la superació de tota 
tensió, del relaxament dels ritmes del 
f'mOK. 

Callar, entregar-se a la mística de 
la ioga i adoptar actituds contemplati
ves sembla que tendeixin a un cert fa
talisme místic per contraposició amb el 
profetisme ascètic, un cop s'ha renun
ciat a donar la cara a la història que es 
considera definitivament perduda, per 
absència de possibilitats revolucionà
ries capaces de fer florir la justícia, 
com si l'únic camí fos l'alliberament 
individual mitjançant l'ingrés a l'uni
vers dels confrares d'un tot còsmic 
sense rostre. 

Exposades aquestes tendències, 
vegem els seus comuns denominadors: 

- En primer lloc, la recerca del món 
transcendent en el món merament im
manent, i a la vegada en tot allò imma
nentment plaent, ja sigui en forma die
tètica, terrorífica o apàtica. 

- En segon lloc, el rebuig de qual
sevol forma de culpabilitat, ja que no 
pot donar-se sentit de culpa allà on 
només es pretén obtenir plaer autore
latiu. 

- En tercer lloc, desapareix qual
sevol sentit de la solidoritat, perquè 
només interessa alliberar el jo. 

En quart lloc, l'apogeu de l 'im
personalisme, ja que la persona es 
desfà i està mancada de projecte. 

Per últim, l'irracionalisme, que 
rebutja la raó a favor de la neutralitza
ció o naturalització de la consciència. 

I aquest és el món de les parareli
giositats que sorgeix a les societats lai
ques mentre, paradoxalment, una part 
dels homes religiosos adopta actituds 
fonamentalistes i l'altra part pretén 
vi ure amb una racionalitat adequada, 
en dimensió personalista i comuni
tària. 

23 
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La secta, una paraula que no m'és 
estranya 

ANTONI DEUlOFEU, prevere de Barcelona. De l'equip del CEP. 

Aquest article el desitjo escriure i 
el porto pensat de fa temps, però alho
ra em fa molt respecte i per salvar el 
judici contra algú concret, em perme
treu que avui faci aquesta reflexió pas
toral amb un estil quasi naveI' lat. 

Un adolescent i una possible secta 

1. Un adolescent 

Nascut a finals dels 50, va viure 
l'adolescència, aleshores més tardana i 
més llarga, en aquells anys 60. De fa
milia tradicional, d'aquell sector de 
població anomenat gent d'ordre, va 
viure la infantesa ignorant que en el 
món hi havia tants corrents de canvi. A 
casa parlaven molt poc de les ferides 
de la història. A casa es vivia molt la 
bondat de cada dia. 

De sobte, l'impacte en aixecar el 
primer vol de la consciència de les raons 
d'un canvi social portat pel marxisme, 
el crit de llibertat del 68 per trencarl 
les cadenes del moralisme i la veu 
cada cop més forta d'un poble, el cata
là, que anhelava viure la seva identitat 
sense el jou de l'espanyolisme. Riuades 
de joves vivien d'aquestes grans veus 
de llibertat. Però, ¿què passava amb 
aquells adolescents que no vivien el 
nervi d'aquestes tres grans veus: la 

lluita marxista, la lluita del maig del 68 
i la lluita nacionalista? Doncs, aquell 
adolescent es quedava silenciosament 
apartat perquè tampoc el fascinava 
gens la cultura dominant d'aquella dic
tadura. I, ¿què passava si aquell ado
lescent sentia una inquietud religiosa 
en una Església criticada pel marxis
me, pel nihilisme, pel positivisme i per 
les ètiques humanistes? 

Una part molt notable de l'Església 
aixoplugava el crit del poble; l'Es
glésia del paraigües d'aquelles veus 
que la dictadura franquista feia clan
destines; i molts preveres importants 
i laics i laiques compromesos treba
llaven seriosament pel canvi; mentre, 
un altre sector molt important es va 
atrinxerar a la resistència al canvi. 
Quina soledat si hom no participava 
de cap dels dos nervis que en aquell 
moment eren fortament presents a l'Es
glésia! 

Aquell adolescent, entre els sorolls 
de la marxa verda, va fer el servei mi
litar. Allà ja no hi havia el món vital 
que ell coneixia, sinó una diversitat de 
mons; allà va conèixer l'olor humana 
més primitiva i espontània: alcohol, 
dones, primers canutos ... Eren el pa de 
cada dia de molts, i ell també va viure 
retirat d'aquest món; també estava sol 
a la mili. .. 



2. I es va trencar la soledat 

Un bon dia es va trencar la soledat. 
quasi per atzar va conèixer una comu
nitat de nois i noies distants del debat 
del moment. No eren kumbaiàs ni mar
xistes, ni ateus, ni hippies, ni naciona
listes, ni frívols, ni del món, ni apartats 
del món: tots ells portaven una alegria 
alliberada dels grans drames del debat 
històric. 

Aquella comunitat tenia un altre 
encant. A la vida normal sempre calia 
conquerir la gent per fer-los teus o ser 
d'ells, però aquí no calia conquerir res: 
venien a tu a conquerir-te amb el ros
tre que semblava net de la tendresa. No 
es parlava de pobres, es convivia amb 
pobres; no es parlava de com havia de 
ser l'Església, es vivia una experiència 
nova d'Església. No hi havia cap dia
lèctica, ni dretes ni esquerres, ni nacio
nalismes d'un cantó, ni nacionalismes 
d'un altre, ni conservadors ni progres. 
La creativitat del present era tan forta 
que anul'lava la força de qualsevol de
bat. En un principi, res no tenia el jou 
de l'obligació, les normes i la moral, 
les idees i les opinions estaven relati
vitzades per una gran experiència que 
ho focalitzava tot de nou. I vivies les 
noves propostes amb tanta força que 
semblaven que no fossin normes ni 
obligacions morals. 

3. Molts anys feliços i convençut 

Una adolescència ben llarga. Tot 
era tan nou. Es passava per una prime
ra etapa que era deslligar-se de la fa
milia i dels mons empeltats a la pròpia 
personalitat de cadascú. Un altre mo
ment era anar trencant totes les pors o 

tots els temors que venien de la infàn
cia; una tercera etapa consistia a entrar 
en tots els mons vitals de l'afectivitat, 
de la convivència, de l'oració, del tre
ball, de la intel·lectualitat per unes por
tes molt noves, creatives i sorprenents. 
Tants anys de llibertat, així ho sentia 
ell, el varen alliberar del pes dramàtic 
que Occident tenia plantejat amb els 
grans temes: fe i raó; justícia i capita
l isme; propostes morals de l'Església i 
llibertats personals; consciència, lli
bertat i pecat. Tot aquest nou llenguat
ge li donava saba nova. El fet de sen
tir-se molt superior a la situació dels 
altres i a les crítiques de la resta de la 
gent i dels diferents grups socials i d'Es
glésia el confirmava en el secretisme, 
cripticisme i poca transparència. 

4. L 'hora del desengany 

Un bon dia, el cor i el cap veuen 
que hom és cec, que tota aquella prete
sa llibertat s'aguantava en una tirania 
subtil que era ellinglado d'un sectaris
me (mai no va saber si tot ellinglado 
va néixer per mala fe, o bé sols era la 
paranoia complexíssima d'un home 
creatiu i genial, desconeixedor total de 
les obscuritats del seu invent). 

Ara, després d'uns anys del desen
gany, aquell adolescent, avui ja molt 
adult, continua sentint la soledat, enca
ra més forta, però hi ha una gran espe
rança. La vivència d'aquell sectarisme 
el fa pensar com n'és de períllós que 
l'Església deixi sense resposta inquie
tuds religioses d'homes i 'dones que no 
estan en la cultura dominant del mo
ment, li fa pensar que l'Església té 
aquesta inquietud i que els nous movi
ments formen part d'aquesta sacsejada 25 
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i que els moviments d'acció catòlica 
són una resposta per a un grup de gent 
molt concreta. 

Ara cal sistematitzar 

De tot el que he dit amb aquest es
til mig noveHat queden moltíssimes 
coses en l'aire, que ara no sabria com 
analitzar i sistematitzar. Aquest és un 
article que en reclama un altre. Però 
després del que he dit analíticament, 
m'atreviria a dir el segUent: 

1. Els nous moviments religiosos i el 
newage 

Aj Els nous moviments eclesials. 

El nostre món secular i laic ha des
cuidat intensament el desenvolupament 
de la dimensió transcendental, la capa
citat simbòlica i l'activitat contempla
tiva; i davant d'aquesta cultura domi
nant sorgeixen en el si de les esglésies 
tradicionals uns grups més agosarats, 
més critics amb la cultura del moment, 
que proposen una experiència davant 
la postmodernitat, la crisi dels grans 
relats, la decepció del racionalisme i la 
desconfiança envers les institucions. 

Uns grups socials intermedis, afec
tivament molt cohesionats, doctrinal
ment molt adoctrinats i amb el lide
ratge carismàtic dels seus fundadors. 
Aquests grups, desencisats de la pasto
ral ordinària, de la burocràcia que 
aquesta comporta i de la infertilitat que 
ells creuen que té, es presenten amb 
una gran fidelitat a l'alta jerarquia i al 
magisteri i amb mètodes nous de per
sonalització, dinàmica de grups i molts 

elements psicoafectius, formen una xar
xa social paral'lela que dóna seguretat 
i claredat, i afecta els seus membres. 

Aquests grups estan creixent amb 
molta força en totes les grans esglé
sies cristianes. I els podriem dividir en 
tres grans grups: 

a) Grups que basen la seva peda
gogia en reviure la gràcia dels sagra
ments rebuts. 

b) Els que es basen fonamental
ment en la seva relació amb l'Esperit 
Sant i en reviure tota l'evangelització 
dels Fets dels Apòstols. 

e) Els que retornen a una estructu
ra eclesial forta, a una valoració del 
món clerical, al mateix temps que con
voquen laics i laiques de professions 
liberals a una nova presència en la vida 
eclesial. 

Bj EINew Age 

Els grups de la Nova Era (New 
Age) es troben lliures de tota estructu
ra eclesial, amb un individualisme molt 
important i un sincretisme que uneix 
les teories orientals del Nirvana i la 
Reencarnació; com també hàbits de 
ioga, dietètica, massatge, etc., amb els 
corrents dels humanistes cristians i 
ateus de l'Europa contemporània i les 
creences alquimistes i astrològiques. 
Tot això produeix un còctel cultural 
d'un moviment molt optimista, per la 
raó astrològica que canviem de l'era de 
peixos a l'era d'aquari i que cerquen 
l'harmonia de la persona en ella matei
xa, en la natura i en el tot, amb la con
fiança que aquesta harmonia és possi
ble. Les tècniques per arribar-hi es 



troben en les arts esotèriques i alqui
mistes. Tenen una valoració molt forta 
del món budista, ja que aquesta religió 
proposa una persona religiosa amb un 
sistema de creença que mai no defineix 
la divinitat, no pretén construir cap 
concepte però sí oferir un estil de vida 
contemplatiu i admirador del misteri 
del món sense cap pretensió de trans
formar la realitat, ben al contrari de 
com proposaven les grans ideologies i 
utopies contemporànies. 

C) Les secles 

El nostre temps està profundament 
marcat per la presència de les sectes. 
A ixò no és gens estrany si hom té en 
compte la situació global de la societat 
moderna. 

Els individus llençats enmig d'aques
ta societat experimenten la solitud, la 
manca de perspectives i també l'anhel 
d'apropar-se a Déu. 

D'entrada, l'actitud sectària repre
senta una crítica en profunditat de l'or
dre establert. Això és bo i necessari. 
Allò queja resulta molt més problemà
tic és si la crítica inicial pot continuar 
mantenint-se com a comportament crític. 

Esquemàticament hem exposat la 
nostra opinió, segons la qual això és 
gairebé impossible en les sectes urba
nes. Quant a les sectes rurals, la situació, 
un cop s'ha estabilitzat, no permet de 
ser gaire optimista. La dissolució o la 
institucionalització semblen ser les dues 
possibilitats d'aquests grups sectaris. 

Sigui quin sigui el judici concret 
que hom pugui emetre sobre les sectes, 

s'imposa una afirmació anterior i molt 
més decisiva: la presència, sempre i 
arreu, de les sectes és un indicador 
prou eloqUent de la insatisfacció que 
experime~ta l'home en el seu contacte 
amb la realitat a través dels canals or
dinaris. 

La recerca d'una reconciliació final 
s'expressa de múltiples maneres, per
què l'home desitja infinitament més la 
proximitat de Déu, del que donen a 
entendre els sistemes (religiosos, polí
tics, culturals, econòmics, etc.). « Se
nyor, ens has fel per a Iu i el nostre cor 
deleja fins que no reposi en tu» (sant 
Agustí). 

En la dècada dels setanta va fer la 
seva aparició un curió.s fenomen (la 
fascinació per les drogues), que ales
hores es considerà un xarampió juve
ni I, però amb el temps s'ha anat tornant 
un autèntic càncer social. 

El gran liberalisme de la societat 
nord-americana, unit al profund desen
cant de la seva joventut, va anar gene
rant un brou de cultiu adequat per a la 
formació de centenars de grups margi
nals. La societat començava a tronto
llar mostrant els primers símptomes 
d'una crisi ideològica irreversible. 
Tots els sistemes polítics havien fra
cassat en la consecució d'aquella socie
tat justa que un dia van prometre. L'Es
glésia havia perdut la seva credibilitat; 
el sistema acadèmic apareixia com un 
pop irracional i com un camí vers a cap 
lloc; els autèntics valors morals ha
vien estat aixafats i destru'fts pels ma
teixos pròcers de la moral pública. La 
febre del consumisme tapava els ulls i 
els retrets~ mentre un es prenia un 27 
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wiskhy davant del televisor. Però la 
joventut optà per sortir al carrer a bus
car solucions. No l'interessava la socie
tat que l'oprimia i, com que no tenia 
res a perdre, començaren a trencar 
motllos i esquemes. La revolució del 
Poder Florit ja havia començat. La 
joventut xisclà, acusà i fins i tot pro
tagonitzà un maig del 68, però tot 
estava massa ben lligat com per po
der provocar canvis substancials en 
la societat. 

Quan el fracàs es va fer evident, 
molts donaren l'esquena a la societat, 
fins i tot a larealitat. Cadascú optà per 
buscar-se la seva pròpia taula de nàu~ 
frag. Uns s'integraren i es convertiren 
en brillants i buits executius agressius. 
Altres, es marginaren. Aquest buit s'in
tentà omplir amb diner, sexe, drogues, 
terrorisme ... 

Al voltant dels líders carismàtics 
s'anaren formant grups amb les creen
ces més dispars. Alguns desaparegue
ren, altres s'anaren ampliant de tal 
manera que arribaren a estendre's per 
tot el món, formant veritables multina
cionals amb gran poder financer. 

Això explica en part la tremenda 
pujada del cultisme, la bruixeria i el 
satanisme, la ufologia, etc. En una si
tuació de crisi hi ha una necessitat més 
gran d'absolut com a element bàsic de 
seguretat individual. Quan aquesta 
pulsió no pot ser canalitzada per mit
jà dels canals històrics ï majoritaris 
(grans religions) es recorre a vies 
substitutives, ja siguin religioses, po
lítiques o màgiques, però totes amb el 
comú denominador de l'estructura to
talitària. 

Aquesta pulsió religiosa substituti
va pot estar en la personalitat bàsica 
d1un feixista, un nazi, un terrorista o un 
comunista. És alguna cosa més que 
una simple coincidència el paraHe
Jisme de personalitat existent entre jo
ves feixistes que ronden les nostres 
ciutats i els joves adeptes de moltes 
sectes. 

Es calcula que a EUA existeixen 
actualment més 2.500 sectes. A França, 
unes 250. A Espanya, l'agost de 1994, 
hi havia 390 entitats religioses inscri
tes a la Direcció General d'Assumptes 
Religiosos. 

Hi ha sectes per a tots els gustos, 
però no perdem de vista que centenars 
d'altres sectes religioses màgiques o 
sociopolítiques estan registrades com a 
associacions culturals o similars, i es 
perden entre la impenetrable xarxa de 
les 95.010 entitats existents (fins al 30 
de juny de 1994) en els registres d'as
sociacions del Ministeri de l'Interior. 
Tampoc no oblidem que hi ha bastants 
grups que actuen sense cap mena de 
reconeixement oficial. 

Molts líders de sectes modernes te
nen una personalitat de psicosi delirant 
paranoide. No hi ha ningú com ells a 
l'hora de convèncer de la proximitat de 
la fi del món, de la necessitat de fer 
fortunes per al S'eu déu o deessa, de la 
bondat en un determinat sistema polí
tic, de la necessitat divina de qualque 
acte delictiu i d'un munt més de possi
bilitats. Llavors, el líder es converteix 
en Déu i els seus seguidors en esclaus. 

Una secta és un grup de persones 
unides per una doctrina particular. En 



el nostre cas, tal definició no contri
bueix a aclarir gens el problema. La pri
mera dificultat sorgeix en intentar bus
car una etiqueta exacta per als grups 
que són objecte d'aquesta reflexió. La 
paraula secta és incompleta, per això 
se'ls anomena cultes o secles destruc
tius, sectes joves, O bé moviments 
pseudoreligiosos totalilaris. Conside
rem secta destructiva aquell grup que 
s'ajusti als punts següents: 

I. Grup cohesionat per una doctri
na (religiosa o socioreligiosa), dema
gògica i manada per un líder carismà
tic que és la mateixa divinitat o un 
elegit per ella; o bé un posseïdor de la 
veritat absoluta, en qualsevol àmbit 
social. 

2. Estructura teocràtica, vertical i 
totalitària en què la paraula dels diri
gents és dogma de fe. Els líders exigei
xen que les seves ordres siguin execu
tades sense la menor crítica. 

3. Exigeixen l'adhesió total al grup 
i obliguen a trencar amb tots els llaços 
anteriors a l'entrada al culte: pares, 
parella, amics, treball, estudis, etc. 

4. Viuen en comunitat tancada o en 
total dependència del grup. 

5. Suprimeixen les llibertats indivi
duals i el dret a la intimitat. 

6. Controlen la informació que ar
riba fins als seus adeptes, i la manipu
len segons la seva conveniència. 

7. Utilitzen sofisticades tècniques 
neurofisiològiques que serveixen per 
anuHar la voluntat i el raonament dels 

adeptes. En molts dels casos, causen 
lesions psíquiques als adeptes. 

8. Propugnen un rebuig total a la 
societat i a les seves institucions. Fora 
de I culte, tots són enemics (bo=secta; 
dolent=societat), la societat és brossa 
i les persones que hi viuen només inte
ressen en la mesura que poden servir al 
grup. 

9. Les seves activitats primor
dials són el proselitisme i la recol
lecció de diners. En el cas de les 
sectes multinacionals, gran part dels 
diners són enviats a les centrals de 
cada grup. 

10. Sota coacció psicològica, obte
nen l'entrega del patrimoni personal 
dels nous adeptes a la seCta o de grans 
sumes de diners en concepte de cursets 
o auditories. Els membres que treba
llen a l'exterior del grup entreguen tot 
o gran part del seu sou a la secta. I els 
que treballen en empreses del culte no 
cobren salari. 

Atenent principalment a aquest 
concepte de salut psíquica, el govern 
de la República Federal d'Alemanya 
assenyalava com a generadores de se
riosos danys psíquics en bona part dels 
seus adeptes les sectes següents: Es
glésia de la Unificació (secta Moon), 
Església de la Cienciologia (Dianèti
ca), Meditació Transcendental, Nens 
de Déu o Família de l'Amor, Hare 
Krisna, Ananda Marga, Missió de la 
Llum Divina (Gurú Maharaj Ji) i Bha
gwan Sshree Rajneesh. 

Totes elles són multinacionals de 
l'esperit, implantades en tot el món. La 29 
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formació d'exèrcits de joves robots a 
través del rentat de cervell és la seva 
característica comuna. 

Epíleg 

Cada dia valoro més l'experiència 
de la fe en el si de l'Església. La tradi
ció i la Paraula fan possible una ex
periència antropològicament sàvia; 
el misteri de la presència salvadora de 
Déu, el saber dels anys i la presència 
del poble i dels pobles la fan impres-

cindible per l'experiència de la fe. És 
tan perillosa l'experiència personalista, 
sectària, que es mereix que tots els ho
mes i dones que formem part de l'Es
glésia entenguem i servim el seu mis
teri i el del seu poble. I també un crit 
d'aquesta societat la"icitzada que priva 
la persona de l'experiència vital del 
transcendent o bé la codifica en crite
ris d'estat. 

L'esoterisme i les sectes són la fe
bre d'una societat que té el virus de la 
crisi del llenguatge religiós. 



El llenguatge religiós 
El símbol de la trobada i el llenguatge 
humà sobre Déu 

NEUS ANGUIX, professora de religió. Sant Pere de Ribes. Barcelona. 

L'autora vol advertir que el que 
segueix són uns apunts que va fer 
servir per impartir un seminari de 
religió a alumnes de COU, i que es 
tracta d'un resum i traducció bàsi
cament d'idees del teòleg Juan de 
Dios Martln Velasco. 

1. El símbol de la trobada 

1.1. La trobada, categoria fonamen
tal del fet religiós 

En el nostre intent de comprendre 
la relació religiosa hem donat un lloc 
de privilegi a la categoria de la troba
da, per la raó que ens oferia la descrip
ció d'aquesta relació realitzada arran 
dels fets. En efecte, en totes les mani
festacions de la història de les religions 
apareix com una constant la síntesi de 
respectivitat afectant i d'alteritat absolu
ta com la base del substrat de totes les 
formes de vivència de relació religiosa. 

Aquesta síntesi no solament repre
senta una constant en la història reli
giosa. Constitueix, a més, el punt central, 
la dada originària a partir de la qual es 
comprenen els molt variats elements 

que comporta el fenomen religiós. Tot 
en ell -idees, paraules, gestos, senti
ments, institucions- s'ordena coherent
ment i es fa entenedor si s'entén com a 
expressió o cristal'lització d'una rela
ció efectiva amb la realitat transcen
dent. Al contrari, suprimida aquesta 
relació, cada un d'aquests elements es 
disgrega i el fenomen religiós es fa in
comprensible. Per això el grau de per
fecció d'aquesta síntesi activa de res
pectivitat i transcendència constitueix 
el millor criteri per mesurar el grau de 
perfecció de les diferents formes re
ligioses, i la història de les religions 
ensenya que la degeneració d'una re
ligió comença quan els dos aspectes 
d'aquesta síntesi es disgreguen o un 
d'ells té tendència a sobrepujar l'al
tre. D'aquesta manera es comprova I 
que l'afirmació unilateral de la trans
cendència, a costa de la respectivitat 
del diví, acaba no sols per comprome
tre la seva personalitat, sinó també la 
seva mateixa transcendència. Un exem
ple seria l'allunyament de la trans
cendència en el deisme que acaba per 
fer d'aquest Déu una funció del pensa
ment de l'home, desconeixent la veri
table transcendència. Tal com l'afirma
ció unilateral de la personalitat a costa 

1. Vegeu la descripció del fenomen religiós que es proposa a la primera part del llibre 
El encuentro con Dios. de J. Martín Velasco. 31 



de la transcendència del diví acaba 
per convertir els déus aparentment 
molt personalitzats d'alguns politeis
tes en ídols de l'home, que han perdut 
completament el seu caràcter per
sonal. 

1.2. La pregària: la relació religiosa 
feta veu, gest i paraula 

El caràcter originari d'aquesta rela
ció en el si del fenomen religiós expli
ca el caràcter igualment originari que 
entre totes les seves manifestacions 
revesteix la pregària, a la qual s'ha 
pogut anomenar el centre, l'ànima de la 
vida religiosa i que no és altra cosa que 
aquesta relació religiosa feta veu, gest 
i paraula '. L'actitud de pregària, mani
festada en mil maneres concretes de 
pregària, expressa de la manera més 
eloqUent el caràcter dialogant de l'ac
titud religiosa que es fa present en 
ella. En les quasi innombrables for
mes en què es pot expressar: súplica, 
lloança, acció de gràcies, etc., sem
pre hi apareix el caràcter interperso
nal de l'actitud que l'origina, i la ra
dicalitat d'aquest caràcter interpersonal 
n'impedeix l'expressió en una sola 
forma i acaba per determinar una· 
manera concreta de ser en la persona 
que prega. 

Aquests fets són els que ens porta
ren a proposar la categoria de l'encon' 
tre no com una més entre les moltes 
que conté el món religiós, sinó com la 

fonamental, d'alguna manera inevita
ble i insuperable, a pesar de les trans
formacions històriques i culturals, per 
viure i expressar la relació religiosa. 

1.3. Altres categories del fenomen 
religiós 

De fet, aquesta categoria no és 
l'única possible. El fenomen religiós és 
molt complex i la seva riquesa no es 
deixa veure ni s'expressa en un sol re
gistre de pensament ni en una sola for
ma d'expressió. Com que afecta tota la 
persona, la relació religiosa afecta 
també la relació d'e la persona amb el 
món, afecta el seu desenvolupament en 
la història, la seva relació amb els al
tres homes i els aspectes corporals 
del seu ésser. Per això, una reducció 
de la relació religiosa al diàleg in
terpersonal en sentit propi amb la 
transcendència només faria que em
pobrir-la J. 

Junt amb la categoria de l'encontre, 
en la qual s'expressa l'originària rela
ció amb el misteri, hi ha una altra sè
rie de categories que tradueixen en els 
distints nivells de la persona, del seu 
món, de la seva història, la repercussió 
d'aquesta relació originària. Junt 
amb la invocació al tu diví, en la qual 
s'expressa la relació interpersonal, se 
situen, doncs, el discurs sobre aquest 
Déu, la forma de vida que determina, 
l'acció i el compromís històric que 
instaura. 

2, Vegeu l'article «El hombre en oración, Raíces religiosas y antropológicas de la acti
tud orante», dins Surge, 30 (1972), p. 210-253. 

3. Vegeu P. Ricoeur, «La philosophíe et la spécificité du langage religieux~), dins Revue 
32 d'Hisloire et de Philosophie Religieuse, 55 (1975), p. 23. 



1.4. Articulació i jerarquització de 
toles elles 

Reconeguda la complexitat del fet 
religiós, la seva adequada comprensió 
tindrà com a principal problema l'arti
culació de totes les seves categories, la 
jerarquització de totes les seves fonmes 
de llenguatge, i aquesta articulació de
pendrà de la categoria que es prengui 
com a originària. Com es presenta 
quan s'ha pres com a central la catego
ria de l'encontre? Aquesta, en posar en 
el centre del fet religiós la respectivitat 
i transcendència del diví, imposa com 
a necessàries dues característiques a 
tota altra categoria o paraula del llen
guatge religiós: la condició del Miste
ri i el que es podria dir la seva condi
ció implicativa, que expressa l'horitzó 
personal que embolcalla totes les for
mes religioses, derivat del caràcter res
pectiu d'aquest Misteri per a l'home'. 

a) Condició simbólica. 

Desenvoluparem breument aques
tes dues primeres característiques ge
nerals de tot llenguatge, de tota expres
sió religiosa. Per diferents que siguin, 
totes les manifestacions religioses, per 
ser, han d'inscriure's primerament en 
un horitzó simbòlic. Aquest horitzó 
s'obre gràcies al caràcter transcendent, 
a la irreductible alteritat absoluta del 
Misteri, terme de la relació religiosa, i 
a l'actitud de transcendència de tot ob
jectiu que la seva presència imposa al 
subjecte religiós. La relació religiosa 
té com a terme una realitat que no pot 

ser mai objecte directe del pensament 
ni de cap altra facultat humana. Per 
això cap acte humà pot copsar-la i no 
hi ha un llenguatge que la descrigui ni 
que faci afirmacions directes sobre 
ella. L'home només podrà, per tant, 
expressar la seva presència i els trets 
d'aquesta amb el recurs de mediacions 
mundanes, és a dir, de realitats natu
rals en què, gràcies a la presència que 
se li anuncia en el seu acte de transcen
dència, descobreix i expressa la pre
sència d; la realitat transcendent que 
transfigura eixes realitats mundanes i 
les transforma en símbol. Totes les ca
tegories de la vida religiosa s'han d'ins
criure en aquest horitzó, sota la pena 
de rebaixar la realitat transcendent a 
què fan referència a l'ordre del mun
dà i de l'objectiu. Tal condició simbò
lica de les expressions religioses a
pareix amb claredat si fem cas de les 
realitats mencionades per les diferents 
formes de llenguatge i d'expressió re
ligiosa. Aquestes poden ser molt di
verses, puix que tot en el món i en 
l'interior de l'home pot ser viscut re
ligiosament: la natura i els seus fenò
mens, 1a història i els seus esdeveni
ments, l'home, el seu cos i la seva vida 
sencera. Però totes aquestes realitats, 
quan són utilitzades com a fi d'expres
sions religioses, coincideixen a remetre 
l'home més enllà de si mateix, cap a la 
realitat invisible que a través d'elles es 
fa present, sense deixar de ser invisi
ble. Així, l'expressió El cel pregona la 
glòria de Déu transfigura el finmament 
de l'astronomia en testimoni de la ma
jestat divina, i l'afirmació Jesús va 

4. Tot el que segueix es basa en dos textos publicats anterionnent: «El !enguaje de la fe)~, 
dins Razóny Fe, 87 (1973, p, 71-80, i «Ellenguaje religiosa. Su sentida y su verdad», 
dins Iglesia viva, 55 (1975), p. 45·60. 33 



néixer a Betlem és religiosa si el con
text en què s'inscriu permet descobrir
hi el sentit de Jesús, el Salvador, l'En
viat de Déu, va néixer a Betlem. 
D'altra forma, la frase pertanyeria ex
clusivament al llenguatge històric. 

b) Implicació personal. 

La segona característica comuna a 
totes les formes de llenguatge és la 
seva inscripció en un horitzó personal. 
Aquesta inscripció comporta dos as
pectes. El primer consisteix en el fet 
que, si bé no totes les expressions del 
llenguatge religiós tenen un contingut 
personal, totes, per poder ser religio
ses, han de realitzar-se des de l'inte
rior de la relació de l'home amb la reali
tat transcendent, des de la respecti vi tat 
efectiva amb ella. Així, entre l'expres
sió filosòfica Déu és la causa de tal i 
l'expressió religiosa béu és el creador 
del cel i de la terra, afirmacions pràc
ticament idèntiques respecte als ele
ments que intervenen en elles, existeix 
una diferència fonamental, que consis
teix en que en la primera s'afirma una 
veritat de fet, mentre que la segona, 
que està inscrita en el context d'un 
credo, d'una professió de fe, expressa 
no tan sols l'afirmació d'un fet, sinó 
també l'acceptació, amb tot e I que això 
comporta per a l'exercici de l'existèn
cia, del fet de la dependència absoluta. 
Aquest primer aspecte es tradueix im
mediatament en el segon, que consis-

teix en el fet que totes aquestes ex
pressions contenen una referència al 
subjecte mateix, que per això se sent 
autoimplicat en elles. Dit amb altres 
termes: les expressions religioses no es 
refereixen senzi llament a Déu; totes 
impliquen una relació amb el diví que 
fa que el Déu en general passi a ser el 
meu Déu. En totes elles Déu deixa de 
ser un nom comú per passar a ser un 
nom propi, entenent com a talla «con
densació de la presència personal 
operada per un nom singular» '. I to
tes aquestes expressions no són tan 
sols afirmacions sobre el diví, sinó ex
pressions del reconeixement per part 
d'un subjecte d'eixa realitat divina. To
tes les expressions religioses suposen, 
implícitament o explícitament contin
gut, eljo crec en allò a què es refereix 
l'expressió. Totes les fórmules delllen
guatge religiós, totes les expressions 
religioses són d'alguna manera autoim
plicatives 6. 

2. El llenguatge sobre Déu 

2.1. Especificitat de/llenguatge re
ligiós 

Aquestes dues característiques: 
condició simbòlica i horitzó personal 
són les que confereixen la seva especi
ficitat al llenguatge religiós. En ell in
tervenen totes els termes delllenguat
ge humà. Hi apareixen tots els modes 

5. M. Nédoncel!e, «L!irruption du nom proprc dans la prière et da ns la réflexionn, dins 
L'analyse du langage théologique. Le nom de Dieu (París, 1969). p. 341. 

6. Vegeu sobre aquest aspecte del llenguatge religiós: M. Buber, Gottesflnsternis (Zu
ric, 1953); trad. castellana: Eclipse de Dios (Buenos Aíres). p. 35-36. Vegeu també 

34 J. Ladríère, L'articulalion du sens (Paris 1970), p. 228 i següents, 



d'aquest llenguatge: assertiu, optatiu, 
etc. Però tots aquests elements són re
ligiosos si la referència a la transcen
dència els transfigura en símbols i si 
surten d'un home establert en la respec
tivitat afectant amb eixa transcendèn
cia. Per això, el que és decisiu en el 
llenguatge religiós no són els termes 
que utilitza la persona: ser suprem, 
pastor, roca, salvador, sinó l'actitud de 
transcendència de la qual sorgeixen. I 
el que és important per a la constitució 
del llenguatge religiós no és que la per
sona afirmi, negui, demani, lloï o pre
gunti en aquest llenguatge. El que és 
decisiu és que la persona s'hagi esta
blert en la relació afectiva amb el Mis
teri i que aquests sistemes delllenguat
ge la divideixen en el prisma de les 
dimensions, situacions i actituds que 
constitueixen la persona. 

2.2. Articulació dels diferents elements 
de les expressions relígiases 

Partint d'aquestes dues característi
ques fonamentals, podem intentar una 
articulació dels diferents elements que 
comprenen el complex món de les ex
pressions religioses i, més en concret, 
del llenguatge religiós. Per a millor 
claredat, ens referirem, en primer lloc, 
a l'articulació de les diferents expres
sions que pot adoptar la fonamental 
actitud religiosa. Després, intentarem 
una jerarquització dels diferents estrats 
del llenguatge religiós pròpiament dit. 

a) Expressions de l'actitud religiosa 
fonamenta/. 

La persona religiosa, l'home en re
lació amb el seu Déu, viu i expressa 
aquesta relació en tots els nivells que 

constitueixen la seva persona: la raó i 
la paraula, la decisió i l'acció, la rela
ció amb els altres, etc. Creure, com es 
di u en llenguatge cristià, és adorar 
Déu, confessar la fe, estimar el proïs
me, comprometre's, etc. Doncs bé, qui
na és l'expressió originària, l'arrel de 
la qual viuen totes les altres expres
sions? Des de la descripció i comprensió 
del fenomen religiós que hem proposat, 
aquesta expressió originària és una 
particular forma de viure, una peculiar 
forma de ser que sorgeix de l'opció ra
dical d'assumir l'existència com un do 
i viure-la com una resposta. Creure és 
abans que res existir dialogal ment, 
apropiar-se del fet de ser no com una 
fatalitat, no com un fruit de l'atzar, ni 
com una conquesta, sinó com un do, 
com una gràcia rebuda en l'alegria i 
que comporta l'exigència i la possibili
tat de la resposta més activa. Aquesta 
actitud fonamental produeix en l'home 
les disposicions en què s'anirà dividint 
i els actes en què s'anirà esgranant la 
vida religiosa. La primera disposició 
origina un clima especial que banya 
tota la vida de la persona religiosa i 
dóna lloc a l'àmbit del sagrat. D'aques
ta disposició en són manifestacions el 
clima que transforma el temps en festa 
i els llocs profans homogenis en espais 
sagrats. D'elles sorgeixen, en expres
sions balbucients, en crits més o menys 
articulats de goig, d'admiració i de llo
ança, en himnes i cants inspirats, les 
incomptables formes de pregària. 

Però el reconeixement de la trans
cendència va íntimament lligat a un 
procés de conversió, és a dir, d'ordena
ció de la vida des d'aquest reconeixe
ment. Els harmònics fonamentalment 
emotius del primer nivell van acompa- 35 
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nyats des del principi d'altres de caràc
ter ètic que s'expressen en una sèrie de 
normes a les quals ha d'adaptar-se la 
vida del creient. L'himne es tradueix en 
imperatiu. Però l'imperatiu del llen
guatge religiós no s'identifica amb el 
que sorgeix de la dimensió ètica. Hi 
ressona la veu d'una persona i la seva 
finalitat és fonamentalment salvífica: 
assegurar la permanència de la relació 
amb el Misteri prèviament reconegut. 
La fe, que comença per expressar-se 
com una manera de ser peculiar, stex_ 
pressa després en una manera peculiar 
de comportar-se, d'ordenar l'acció, la 
convivència i la vida en general. De la 
fe com a relació dialogal en surt la fe 
com a compromís en el món i amb els 
altres. En efecte, l'home, a qui la pre
sència del Misteri ha obert radicalment 
convidant-lo a ser, transcendint-se, rea
litza la seva nova manera de ser en 
l'obertura efectiva a l'altre, que se li 
presenta com la primera imatge de la 
transcendència i com la mediació per 
excel·lència per la seva actitud de re
coneixement del Misteri. L'home cre
ient, amb una plenitud que ve del més 
enllà que tot l'humà, es veu sobreeixit 
en l'amor efectiu als homes com a for
ma privilegiada d'expressar i realitzar 
aquesta plenitud que se li ofereix per 
ser viscuda amb la comunicació. Per 
això) existeix una relació bilateral en
tre els dos nivells de l'actitud religiosa, 
que ha de traduir-se en l'articulació de 
les dues expressions deia fe que són la 
invocació, la pregària i la lloança del 
Misteri, per una part, i l'acció genero
sa del compromís en favor dels homes, 
per l'altra. Aquesta articulació es mos
tra en la garantia mútua a què es pres
ten aquestes dues formes d'expressió 
de l'actitud religiosa. Una invocació 

del Misteri que no estigui acompanya
da d'una acció de descentrament de 
l'home, de superació de la seva actitud 
egoista i interessada en relació amb els 
altres homes és inautèntica, és, en pa
raules de l'Escriptura, mentida. Però 
una acció per l'altre que no s'alimenti 
en la generositat de l'amor sense límits 
que és el Misteri acabarà, tard o d'ho
ra, per convertir-se en acció opressora, 
si és que pot produir-se, puix que l'ho
me només és capaç de sortir de si a 
partir d'un descentrament que única
ment el Tu absolut és capaç d'origi
nar. La invocació del llenguatge de la 
fe com a relació amb el Misteri és la 
condició de possibilitat de l'acció del 
llenguatge de la fe com a compromís. 
Aquesta última, per la seva part, és 
la garantia de l'autenticitat de la pri
mera. 

b) Expressions de/llengua/ge religiós. 

Si després de l'intent d'articular al
gunes de les expressions de la relació 
religiosa tornem a aquesta expressió 
privilegiada que és el llenguatge, tro
barem en ell tanta varietat de formes i 
estrats que resulta imprescindible una 
articulació d'aquestes. L'home religiós 
ha pensat sempre en el seu Déu i ha 
parlat, però també ha pensat en el seu 
Déu, ha parlat d'ell i l'ha anunciat als 
altres. Quina relació guarden entre 
elles aquestes diferents formes del 
llenguatge religiós? Quina d'elles és 
l'originària? 

Per respondre aquestes preguntes 
es poden seguir dos camins: 

El primer, més objectiu, és desco
brir per mitjà d'una anàlisi dels Ilen-



guatges de les diferents tradicions 
religioses, les capes més profundes 
d'aquests llenguatges i ordenar des 
d'aquelles les seves diferents maneres 
d'expressió. Aquesta anàlisi permetria 
descobrir que, en general, els estrats més 
profunds de la composició de les es
criptures religioses són les més sen
zilles professions de fe, els himnes li
túrgics i les doxologies i expressions 
de lloança. Sobre aquests estrats pri
maris s'estableixen després les in
terpretacions i sistematitzacions del 
llenguatge teològic. 

A aquesta mateixa conclusió arriba 
un segon camí, que partint de l'anàlisi 
de l'actitud religiosa tracta de recons
truir el procés d'expressió següent. 

Primer moment: deixar parlar Déu. 

Seguint a grans trets aquest camí, 
es descobreix que el primer moment 
d'expressió religiosa és, més que un 
parlar de l'home, un deixar parlar la 
presència inundant que se l'ha fet seu. 
Aquí apareixen barrejades confusa
ment l'evidència d'una superioritat 
absoluta, la convicció de l'íntima de
pendència, la consciència de la pròpia 
limitació davant la seva grandesa i la 
seguretat de trobar en ella la tan desit
jada salvació. En aquest primer mo
ment del llenguatge religiós es mani
festa de molt diverses maneres una 
complicada situació existencial d'inva-

sió de la persona per una realitat abso
lutament superior. Es tracta, en tot cas, 
d'expressions que podrien qualificar-se 
de tipus explosius', en les quals es fa 
paraula i a vegades només gest, un in
tens sentiment, sense que la persona 
vegi clarament encara el seu contingut. 
Diríem que abans de parlar de Déu, i 
fins i tot abans de parlar a Déu, l'home 
deixa parlar Déu en ell. La situació de 
la persona, el seu tarannà i l'estructura 
general de la religió en què viu influei
xen sobre la manera concreta com es 
manifesten aquestes expressions ex
plosives. Però totes elles seran primà
riament aclamacions d'una presència 
inundant, com ara: Déu meu, només 
Tu sanI, T'adorem, només sóc pols i 
cendra. La primera forma delllenguat
ge religiós és, doncs, l'exclamació; la 
primera teologia és la doxologia '. 
Confusament, però molt vives i molt 
riques, ressonen les veus de la lloan
ça rel igiosa, l'adoració, l'esperança, 
la confiança, és a dir, els aspectes fo
namentals de l'actitud religiosa en 
allò que té de relació amb la trans
cendència. 

Segon moment: parlar a Déu. 

Immediatament lligada a aquestes, 
apareix una segona categoria d'expres
sions del llenguatge religiós. Es tracta 
d'expressions en les quals la persona 
ha pres consciència de la situació en 
què es troba i es recupera davant la 

7. 1. Wach, El estudio comparado de las religiones (Buenos Aires), p. 137, i el capitol I Il. 

8. Per això s'ha pogut dir que la teologia és la paraula de Déu enforma d'himne, com fa 
Kcrényi recolzant-sc en la traducció lliure d'un text de la Historia Eclesiàstica 
d'Eusebio 10,3,3; K. Kerényi, «Gricehisehe Grundiagen des Sprcehcns von Goth>. a 
Wellgespréich. Weltliches Sprechen van Gott (Friburg, 1967), p. 9w 15. 37 
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transcendència, fent-se ressò de la 
interpel'lació que li dirigeix. L'home 
religiós que va començar deixant par
lar Déu dintre seu, parla ara a Déu 
amb l'única paraula que respon a la si
tuació en què es troba: la de la invoca
ció, la súplica, la petició d'auxili. Són 
d'aquest nivell les expressions tan típi
cament religioses, com ara: Et donem 
gràcies, Senyor; Senyor, vine a auxi
liar-nos; Perdona'ns, Senyor, i les in
nombrables formes d'invocació que 
desgranen, segons les diferents situa
cions humanes, la presència reconegu
da i acceptada del Misteri. Quan ha 
deixat parlar Déu en ell, la persona 
s'atreveix aquí a pariar al seu Déu, tot 
i el temor que li fa, manifestat en les 
expressions que utilitza. 

Tercer moment: parlar del món i de la 
història des de Déu. 

El tercer nivell del llenguatge reli
giós sorgeix de la necessitat de reinter
pretar la pròpia vida i el món en què 
aquesta es desenvolupa des de l'expe
riència transformadora d'aquest encon
tre. És el moment de la transfiguració 
simbòlica del món i de la història que 
permetrà afirmar: El cel pregona fa 
glòria de Déu, o lahvé va alliberar 
d'Egipte efs nostres pares, o En Jesús, 
Déu ens ha visitat. La persona reli
giosa parla aquí del món i de la histò
ria, però paria des de Déu, i aquest ori
gen els transfigura i converteix els dos 
en teofànics. 

Quart moment: parlar de Déu des de la 
relació amb Déu. 

La persona religiosa intentarà fer
se càrrec del que li ha passat en aques-

ta experiència religiosa carregada de 
llum i al mateix temps enlluernadora. 
Per això, emprarà assercions amb les 
quals intenta situar en el conjunt de les 
realitats del seu món la nova realitat 
que l'ha transformat i reorganitzat 
completament. D'aquí sortiran les for
mulacions més pròpiament assertives 
del llenguatge religiós teològic. No és 
que les assercions apareguin per pri
mera vegada a aquest nivell, perquè les 
invocacions també han donat lloc a ex
pressions d'aquest tipus. Ara apareixen 
assercions que tenen una nova funció 
dintre del conjunt de l'actitud religiosa. 
Quan el teòleg afirma: Déu ho ha creal 
Iol, la seva primera intenció no és la 
lloança. En aquesta afirmació expres
sa la seva intenció d'inscriure el terme 
de la seva actitud religiosa en un siste
ma de pensament que li permeti orga
nitzar la realitat de manera que, al vol
tant d'aquesta paraula, s'integrin tots els 
elements del sistema. Tal com dèiem 
abans, aquesta afirmació seguirà sent 
totalment religiosa si es realitza des de 
l'interior de la relació amb la realitat 
transcendent. Doncs si en ella el terme 
d'aquesta relació s'encarna d'alguna 
manera en el logos humà, expressant
se en el sistema de pensament o -vist 
d'una altra manera- si en ella el creient 
que és el teòleg vol integrar en el seu 
enteniment d'ell mateix i del món -fi
des quarens inleffeclum- la presència 
que s'ha imposat en la seva existència 
i, per tant, també en el seu pensament. 
AI contrari, una asserció sobre Déu 
que el redueixi a objecte del pensament 
humà podria ser valuosa parlant de for
ma filosòfica, però no seria una asser
ció religiosa. És en aquest nivell que 
l'home parla de Déu, però perquè la 
seva paraula sigui religiosa, ha de par-



lar des de Déu o, millor, des de la rela
ció amb Déu'. 

2.3. Llenguatge de comunicació. 
Necessitat de l'experiència 

El llenguatge religiós, com qualse
vol llenguatge humà, és un llenguatge 
de comunicació. L'home religiós parla 
de Déu als altres, anuncia Déu, el pro
clama. També aquest nou nivell de 
llenguatge religiós s'articula amb el 
nivell fonamental des del qual estem 
fent la nostra descripció. En efecte: 
quins són els trets característics del 
llenguatge religiós des del punt de vis
ta de la comunicació? El llenguatge 
compleix aquesta funció servint com a 
vehicle d'un contingut que passa de la 
persona que parla a la que escolta. Per
què això sigui possible, es necessita un 
acte de participació entre els interlocu
tors. Ambdós han de conèixer el signi
ficat dels termes que empren i compar
tir, almenys en principi, l'experiència 
en la qual s'ofereix la realitat expressa
da per aquests termes. La peculiaritat 
de l'experiència que serveix de base al 
llenguatge religiós dóna una peculiari
tat paraHela a la seva dimensió de co
municació. Es tracta d'una presència 
no objectiva, però sí d'efecte, d'una 
realitat transcendent. Només en la me
sura que l'interlocutor sigui capaç de 
prendre part en aquesta experiència I i 
podrà dir alguna cosa el llenguatge re
ligiós. Aquest no comunica directa
ment uns continguts, sinó que expres
sa un esdeveniment. El llenguatge no 

té aquí una missió de transmetre uns 
significats captables directament, sinó 
de ser testimoni d'una actitud i fer-la 
possible en altres perquè, d'aquesta 
manera, l'interlocutor s'expressi o es 
vegi expressat en els termes delllen
guatge de qui li parla. La comunicació 
de la fe es mostra, per tant, en la forma 
del testimoniatge. Aquesta paraula 
connota una referència a la vida del 
que parla com a mitià per contrastar la 
veritat de l'experiència a la qual es re
fereix de paraula, ja que, si aquesta 
experiència és autèntica, haurà hagut 
de transformar la seva vida. 

El breu recorregut per les expres
sions de la relació religiosa ens ha per
mès descobrir la gran quantitat de 
mediacions en què es realitza i, en 
conseqüència, la pluralitat de catego
ries que són indispensables per com
prendre-la correctament. Però l'intent 
d'articulació d'aquestes expressions ha 
tornat a posar de manifest el lloc cen
tral, el nivell originari que ocupa la 
categoria del trobament en la vivència 
i la comprensió de la relació religiosa. 

2.4. Veritat de/llenguatge religiós 

Per acabar, hem d'al'ludir a la ma
nera peculiar com es planteja el pro
blema de la veritat del llenguatge re
ligiós, partint de l'assaig de la seva 
fenomenologia que ens hem proposat. 

Primerament, s'ha d'anotar. que el 
problema de la veritat del llenguatge 

9. Sobre la relació entre la teologia i l'experiència religiosa confronteu H. Gouhier, (~Le 
nom de Dieu et l'expèrience religicusc)}, dins L'ana/yse du langage théologique. Le 
nom de Dieu (Paris, 1969), p, 395-401. 39 



religiós no surt de l'aplicació a aquest 
mateix llenguatge d'un afany crític ex
terior a aquesta mateixa fe, ni de la 
necessitat del creient de respondre a les 
crítiques sorgides d'aquest afany exte
rior. És la mateixa fe i la seva peculiar 
forma de llenguatge la que obliga a 
plantejar-lo. Perquè creure no és as
sentir des de l'interior i de manera 
muda a una veu exterior en la qual creu 
la persona. Creure és confessar la fe, 
proclamar-la, manifestar externament i 
públicament l'adhesió a un esdeveni
ment salvífic i convocar els altres a 
l'acceptació d'aquest esdeveniment, al 
qual es donen valor i extensió univer
sals. Però, quin tipus de veritat recla
ma la persona religiosa en proclamar la 
seva fe? Entesa la fe com una afirma
ció teòrica d'un contingut significatiu 
comunicat en la revelació, es té ten
dència a plantejar el problema de la 
veritat del seu llenguatge des del mo
del de la veritat-adequació, com a la 
possibilitat de comprovar l'existència 
efectiva de les realitats esmentades pels 
termes d'aquest llenguatge. D'aquesta 
manera encara es discuteix la possibi
litat d'aplicació al llenguatge religiós 
del criteri de veritat o mentida que do
mina en el llenguatge de les ciències. 

El descobriment de la relació de les 
proposicions de la fe amb l'actitud de la 
persona que les experimenta i amb la 
seva experiència, porta a plantejar el 
problema del llenguatge religiós en ter
mes de descripció de les actituds o ex
periències en què es basa. Si s'exigeix 
només del llenguatge religiós que des
crigui fidelment les actituds que l'origi-

40 10. J. Ladrière, L'articulation du sens, p. 230. 

nen, el problema de la seva veritat o 
mentida es reduïria a l'autenticitat o 
falsedat d'aquestes actituds. Aquest 
plantejament ignora que, si bé és veri
tat que les expressions del llenguatge 
religiós remeten a l'actitud radical de la 
fe, una proposta com la del crec en Déu, 
encara que sigui una actitud de total 
confiança, «només té sentit en el cas 
que qui l'enunciï cregui efectivament 
que existeix un Déu en qui ell pot tenir 
confiança i que ha d'obein¡ 10. D'aques
ta manera, la referència de les proposi
cions religioses a unes determinades 
actituds no priva del plantejament del 
problema de la veritat d'elles mateixes, 
sinó que encara el fa més urgent. Aques
ta referència ens orienta cap al lloc 
adequat per aquest plantejament, que 
no és el de la veritat-adequació amb el 
seu criteri de verificació, sinó un nivell 
més profund de veritat. 

En qualsevol expressió del llen
guatge religiós s'hi fa present la cons
ciència d'una presència efectiva com a 
arrel de la convicció i de les expres
sions en què es proclama. Es tracta, 
però, al mateix temps, d'una convicció 
fosca que té consciència que no es pot 
expressar en els termes d'una des
cripció clara i objectiva de la realitat. 
Les diferents expressions delllenguat
ge religiós constitueixen altres tantes 
confessions en llenguatge humà en les 
quals s'articula la decisió radical pro
vocada per una presència que no es 
deixa veure per l'home, però que i1'
lumina, orienta i estructura el conjunt 
de l'existència humana. Les expres
sions religioses tenen una veritat, però 



aquesta no es mesura per la possibili
tat d'adequació de les expressions reli
gioses a una realitat que es percep di
rectament, sinó per la seva capacitat de 
descobrir nous aspectes de la realitat i, 
en especial, per la seva capacitat de 
donar nou sentit als parcials descobri
ments de la veritat que l'home realitza 
en totes les altres dimensions de la seva 
existència. Per això, la veritat delllen
guatge de la fe no es veu per ol itjà d'un 
procés de verificació, sinó que la parau
la de la fe és ella mateixa el procés de 
la seva pròpia verificació .... La parau
la de la fe es fa veritable realitzant-se, 
i cada vegada es veu a si mateixa més 
veritable a mesura que és més profun
da. Submergint-se en la fe, el creient 
veu de manera cada vegada més adequa
da el que se li revela, sense que això 
deixi de revelar-se-li com a misteriós! I. 

Aquesta forma de plantejar el proble
ma de la veritat és comprensible per a 
l'home? o tan sols es tracta de defugir amb 
excuses les normals exigències sorgi
des de l'aplicació al llenguatge rel igiós 
dels mètodes del llenguatge científic? 

Una vegada més recorrerem al se
nyal del trobament com a paraula hu
mana que, per sorgir en últim terme de 
l'arrel de la relació de l'home amb el 
Misteri, és capaç de servir de vincle 
per expressar-la en els termes més ade
quats i de crear així un marc de com
prensió del que en ella passi. La parau
la del trobament és primordialment la 
paraula tu. És, com ha dit Martí Buber, 
una paraula que expressa una relació i 
que, per tant, requereix l'altre terme de 

11. J. Ladrièrc. op. cif., p. 240. 

la relació per a ser. La paraula del tro
bament és la paraula originària jo-tu. 
Aquesta paraula no designa, no des
criu, no explica. Però realitza el por
tent de fer sorgir persones -el tu i el jo
d'on només hi havia objectes. Qui diu tu 
no enuncia res sobre l'altre. Exposa el 
seu propi ser personal, el manifesta, con
vida l'altre a reconeixe'l, l'invoca; fa 
possible, fa efectiva la relació, la presèn
cia i l'encontre. Per això, pot dir-se que 
és la paraula originària. Perquè si les pa
raules augmenten el seu valor segons la 
capacitat de revelació del ser que posse
eixen, aquesta capacitat revela tot un or
dre de ser en el que transfiguren totes les 
realitats que penetren en ell. A causa 
d'això, les altres paraules del llenguatge 
humà es transformen referides a l'ordre 
del tu-jo. Les paraules llunyania,presèn
cia, absència adquireixen, en referir-se 
al tu, una intensitat de significació que no 
tenen en referir-se a qualsevol cosa. No 
es pot negar la veritat que conté aquesta 
paraula primordial. Es tracta d'una veri
tat que no es verifica pel recurs a l'expe
riència, però que es deixa verificar en 
l'aprofundiment de l'actitud de la qual 
sorgeix i en la coherència de la vida de 
relació que des d'ella s'imposa. 

La comprensió de la veritat d'a
questa paraula humana fa d'aquesta 
manera comprensible la veritat d'aques
ta paraula, humana, i al mateix temps 
més que humana, que és la paraula del 
llenguatge religiós. Una vegada més 
apareix d'aquesta manera el caràcter 
central i originari de la categoria de 
l'encontre per la vivència i la compren
sió de la relació religiosa. 

41 
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Déu dins el rock'n rol! 
Què fa Algú com Tu en un /Ioc com aquest? 

PIERRE CLAIRMIDY i DAVID GUINDULAIN 

El rock ja forma part dels tòpics 
que defineixen la cultura moderna oc
cidental. Tot barrejant música, text, 
posada en escena, el rock és un llen
guatge amb una força expressiva i un 
poder de convocatòria dificilment su
perables. 

Més que contemplar la música rock 
com un tot, és important de veure'n la 
complexitat per comprendre la seva 

. visió del món, de la persona i de Déu. 
Aquest article és una modesta clau de 
lectura per copsar el que s'hi belluga. 

No es tracta aquí de redimir el rock, 
ni de negar els riscos de regressió que 
comporta en determinades circumstàn
cies. Però cal prendre distància en re
lació a aquells que condemnen aques
ta música com a expressió diabòlica 
que perverteix els joves. En el cor del 
rock batega també una recerca de sen
tit, que no es pot menysprear des del 
punt de vista pastoral. 

En efecte, la cultura rock afronta a 
la seva manera les grans qüestions de 
l'existència: l'altre, la mort, el futur. El 
llenguatge rock parla de les relacions 
de l'home i la dona d'avui amb el sentit 
de les coses i, sovint, amb Déu mateix. 

Aquells que troben en el rock la 
seva forma d'expressió no són potser 

massa lluny del que fóra una obertura 
al missatge de l'Evangeli. Redescobrir 
la corporalitat, l'experiència de la nit, 
la comunió al voltant d'un ritme, poden 
ser mediacions fecundes en l'itinerari 
vers una experiència espiritual, sobre
tot per a aquests joves que són indife
rents, fins i tot, hostils, al discurs clàs
sic de l'Església. 

El rock cerca sentit 

El rock té un punt -{) més d 'un- de 
frivolitat: es tracta de divertir-se i di
vertir; d'esclatar i de fer esclatar. Tan
mateix, un pes especific s'expressa en 
algunes melodies i en algunes lletres 
dels qui parlen en idioma rock. Aquest 
llenguatge està travessat també per la 
pregunta existencial dels cercadors de 
sentit. 

Tot comença quan els rockers fan 
els seus primers passos amb pocs mit
jans. Amb espontaneïtat en tenen prou. 
Progressivament, però, són duts al pro
fessionalisme. Aleshores la reivindica
ció de llibertat primària ha de nego
ciar amb les limitacions de tota cultura: 
exigències de mercat, fenòmens de 
moda, cànons mediàtics ... El més sen
zill s'ha d'enfrontar al més complex. 
Les forces mediàtiques obliguen els 
rockers a conciliar la seva imatge, la 



seva posada en escena (en concert o en 
vídeo clip) amb el seu esforç musical. 
Cal trobar una atmosfera que potenciï 
la força de cada cançó. 

El rocker, davant aquest procés de 
complicació, es veu abocat a qüestions 
com ara: Com no perdre la llibertat 
conquerida si accepto pagar els peat
ges de la fama? És possible conciliar 
l'encant de l'espontaneïtat amb la 
complexitat de l'execució? Com viure 
en la innocència de la senzillesa si a 
l'hora es té fam de plenitud? 

En el fons, rau la tensió entre el 
somni i la realitat. D'una banda, la 
vessant nocturna de la vida, les pas
sions, les angoixes, la nostàlgia, el 
mite paradisíac dels anys seixanta, la 
realització personal, una recerca ingè
nua del plaer, l'alliberament a través 
de l'excés. És adir, el naixement d'una 
nova comunitat humana. 

D'altra banda, el treball de creació 
artística, els imperatius del mercat, la 
confrontació amb els problemes del 
món, la relació conflictiva entre l'ídol 
i els fans, el pes de l'èxit o del fracàs, 
els diners. És a dir, la societat tradi
cional, transmesa com a única manera 
de viure. 

El rock: la litúrgia més exitosa 

El fenomen rock és el nou ritual 
modem. Són autèntiques celebracions 
litúrgiques, el que posa en escena la' 
cultura rock. Amb els seus símbols, els 
seus oficiants, els seus fidels i els seus 
èxtasis, els concerts estan amarats 
d'elements parareligiosos, 

El rock vehicula tot un conjunt de 
pràctiques i d'actituds que inicien els 
seus participants dins d'un ordre sim
bòlic i de coneixement compartit. 
Aquests comportaments rituals impri
meixen llurs modes a la societat: noves 
maneres de vestir o de tallar-se els ca
bells, per exemple. Sense pretendre
ho, aquesta litúrgia traspassa llarga
ment totes les barreres Iingüistiques i 
culturals. 

La clau que decanta aquesta dinà
mica parareligiosa està en la resposta 
donada pels oficiants músics als fidels 
oients, Aquests desitgen sovint rebre 
quelcom que els músics no es troben en 
condicions de donar. Tenint els artistes 
la intuïció dels desitjos amagats de 
llur públic, alguns consenteixen a 
respondre-hi. Els concerts esdevenen 
aleshores opi del poble. Els i les fans 
resten fascinats i fascinades pels seus 
ídols, i aquests, per la seva banda, es 
tanquen en un cercle viciós, on cons
cientment o inconscientment accepten 
romandre-hi. 

El rock recull i projecta aleshores 
una violència ritual. L'expressió d'a
questa catarsi és ~olt àmplia: adulació 
frenètica, mimetisme en la vestimenta 
i el comportament, mania de col.lec
cionar tot el que té a veure amb una es
trella, invasió de la seva vida privada, 
persecució mediàtica, en definitiva, 
passió i odi. 

El cos tingut en compte 

To rock vol dir, en anglès, bellu
gar-se. I, en efecte, el rock es balla 
amb la participació de tot el cos, El pas 43 



de ball, que comporta tres vegades dos 
temps, és adaptable a totes les músi
ques, lentes o ràpides. Res obliga a 
respectar un esquema coreogràfic. El 
rock permet totes les improvisacions: 
n'hi ha prou de deixar-se anar perquè 
el ritme dugui el moviment. 

El rock encisa i allibera, fa riure i 
plorar, angoixa i relaxa. Tots aquests 
sentiments profundament humans 
s'experimenten a través de la di
mensió corporal, reconeguda ara 
com a manera d'expressió privile
giada. Sens dubte, aquesta exagera
ció dels sentiments comporta certes 
ambigUitats. Tanmateix, però, no és 
també un espai on s'expressa una re
cerca de sentit? 

La complexitat del fenomen rock, 
les paradoxes que vehicula, expliquen 
que no tinguem davant nostre un pai
satge uniforme, clar i net. Hi ha un per
fil, amb els seus punts negres i els seus 
èxits. Aquesta diversitat prohibeix 
qualsevol generalització fàcil. 

Veiem, ara, on és Déu present en el 
rock: si se'n parla i de quina manera. 

El rock: mística de la nit 

En el rock, la paraula Déu apareix 
ben poques vegades, però quan surt 
sempre és en el context d'una recerca 
de sentit, en els moments' de foscor, en 
moments on l'angoixa toca ben de prop, 
en la nit. De Déu se'n parla quan hi ha 
recerca de sentit enmig del sense sen
tit. «On és Déu, on és el sentit de tot?» 
Déu és aquell a qui s'adrecen les pregun-
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que pot venir a ajudar o a escoltar les 
pregàries. 

Fins i tot, quan es dóna una confes
sió explícita de fe, aquesta pren el to 
d'una confessió pròpia de salmista. 
S'hi fa present la incertesa de l'avenir 
i la necessitat de ser salvat en el perill. 

Tot plegat ens fa veure que en el 
rock la figura de Déu no és altra que la 
viscuda dins la societat moderna: la del 
Déu que sembla amagar-se, la del Déu 
absent. Com pensar, des del punt de 
vista creient, aquesta paradoxa: la d'un 
Déu absent a qui, tanmateix, hom 
s'adreça? 

El teòleg alemany Karl Rahner, 
preocupat per aquest eclipsi de Déu 
dins el món modern, ha cercat donar 
sentit a aquesta absència. Ell interpre
ta l'agnosticisme modern, no com un 
refús de tota existència de Déu sinó 
com el sentiment d'un silenci de Déu 
dins el món. Déu ja no és com era 
abans, considerat com una realitat pre
sent en el món. Però en la prova, de ve
gades dolorosa, de la seva absència, 
d'aquesta nit obscura col'lectiva, es 
pot tenir l'experiència negativa de la 
seva transcendència. Déu és el misteri 
incomprensible. 

L'experiència de l'absència de Déu 
no equival a la no-experiència de Déu. 
En el rock, Déu rarament és confessat 
o lloat, però és anomenat. Dins la seva 
recerca inquieta de transcendència, 
l'home es descobreix finalment ell 
mateix com a ésser de transcendència. 

Per a aquell que confessa el Déu de 
l'Evangeli i vol ser-ne testimoni és 



important reconèixer la dimensió espi
ritual d'aquesta inquietud i la validesa 
d'una experiència semblant. Sabem 
que per a molts ha estat el punt de par
tida d'un autèntic camí de fe. 

Conclusió 

Per a l'educador i pastoralista de 
joves és important descobrir la com
plexitat del fenomen rock per entendre 

una cultura de la qual ell probablement 
també en participa i en gaudeix. Si més 
no, el rock ens dóna moltes claus per 
a comprendre millor les crides que 
constantment ens adreça el noi o la 
noia d'avui. Valia pena no ignorar les 
dinàmiques internes que entreteixei
xen la música rock. D'aquí en trau
rem vímets per a una evangelització 
que respongui a la necessitat del nos
tre temps. 
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Es consuma la divisió del bisbat de 
Lleida (primera part) 

ANTONI SERRAMONA, de l'Oratori. Antic coad¡uctor de Fraga. 
De l'equip del CEP. 

És amb molta tristesa i gran pena 
que hem de dir adéu-siau a les comar
ques de la Franja de Ponent del bisbat 
de Lleida, que el 15 de juny d'enguany, 
en virtut del Ilerdensis-Barbastrensis 
de finium mutatione Decretum, de 15 
de juny de 1995, han quedat definitiva
ment separades de Lleida i incorpo
rades al nou bisbat de Barbastre
Montsó. 

Les comarques de Ribagorça O
riental i Occidental i Cinca Mitjà ja fo
ren segregades fa tres anys. Ara, tal 
com preveien els decrets, li ha tocat a 
Fraga i el Baix Cinca i a Tamarit, ca
pital de la Llitera. Això representa: 
3.924,90 km'del total de 6.812 que te
nia d'extensió el bisbat de Lleida, i 
afecta 68.098 persones del total de 
251.814 que tenia, així com III par
ròquies del total de les 236 que el 
formaven. També afecta una trentena 
de preveres residents a la província 
d'Osca, tot i que aquest punt ja està 
particularment previst en els decrets 
pel que fa a les incardinacions, als 
períodes de temps i a les condicions 
previsibles. 

L'impacte visual del mapa abans i 
després de la segregació és fort. (Ve
geu mapes abans i després a la plana 
segUent.) 

Però no és pas el més important. 
Continua essent veritat que el bisbat de 
Lleida es queda amb la major part 
d'habitants, recursos i personal. Des 
de Senet, a la boca sud del túnel de 
Vielha, fins al Segrià es dibuixa com el 
mànec d'una pera. El Segrià, capital i 
comarca amb quasi totes les Garri
gues, una queixalada a l'Urgell i una 
altra a la Noguera configuren el bisbat. 

Ausiguen 

Arribat aquest moment, els diem 
adéu tan educadament com sabem, en 
la seva i nostra parla que a Fraga sona 
així, encara que no ho reculli l'Alcover
Moll ni el Coromines: Ausiguen (a
d'éu-siguen). 

Ben segur que venim de Déu i tor
nem a Ell; però deixant-nos d'escato
logies majors vivim de coses no tan 47 
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definitives però si definitòries, relati
ves però significatives. Més enllà de 
temes majors, el que és cert és que fem 
via per camins i viles de geografia con
creta i de temps datable. És el mentres
tant de la vida. És el dia a dia de cada 
persona, de cada comunitat, de cada 
col· lectiu en els alts i baixos dels temps 
i dels moments. 

En el dia a dia -engrunes d'histò
ria- fem la història. La singularitat de 
les persones, la concreció dels agrupa
ments humans, el seu lloc i circumstàn
cia són la història. No l'escriuen però 
la fan i sovint la pateixen. I és en llegir 
aquesta història que, si el bon Déu 
ens conserva el senderi, ens adonem 
que hi ha moments cabdals que mar
quen capítol a part. Passem pàgina 
en la història del bisbat de Lleida i, 



de retruc, passem pàgina a la història 
eclesiàstica de Catalunya. Ausiguen 
Fraga i Baix Cinca, Tamarit i la LI i
tera. 

Un tema delicat i una batalla perduda 

L'afer que ens ocupa és de primera 
magnitud. Ho són també els antece
dents i les conseqüències. És un tema 
delicat on s'impliquen fàcilment qües
tions religioses i polítiques, culturals i 
socials i on es barregen, inevitable
ment, passions i afectes contraposats. 
És inevitable; però també és inevitable 
deixar constància del fet amb els pros 
i contres de l'opció que s'ha triat i que 
s'ha imposat, almenys a una notable 
part dels fidels. 

Mirarem de presentar el fet tal com 
ens és donat amb la polèmica que hi ha 
sobre la taula. Però una decisió com 
aquesta no s'entén sense refrescar la 
memòria i sense repassar els antece
dents propers i remots. H i haurem de 
dedicar una mínima atenció si volem 
fer-nos entendre. El tema en si mateix 
és delicat i complex. Les òptiques, els 
interessos i els referents també. I no cal 
dir les conseqüències que podem intuir 
amb les dades que tenim: el patrimoni 
artístic, sense anar més lluny. 

Un tema com aquest demana tota la 
cautela del món. També demana conei
xement i desapassionament. Tot sumat 
sembla que el més prudent fóra desis
tir-hi, ja que per força serà inabasta
ble, potser apassionat i, al capdavall, 
inútil per pensar altres solucions. Es 
tracta d'un fet consumat. Tot plegat 
només és testimonial. Testimonial i per 

a les persones _val a dir-ho_ respectuós 
i afectuós. El més prudent fóra el silen
ci. Una prudència, però, emparentada 
amb la resignació, l'abdicació i l'oblit, 
parents, tots, del pecat d'omissió. 

Quaderns de Pastoral s'ha fet res
sò del fet, des de la seva fundació el 
1969. La revista s'ha ocupat del tema 
mantes vegades; en el meu recompte hi 
ha 14 números, articles o cròniques 
que hi fan referència. (Vegeu-ne un ín
dex al final de l'article.) 

Així les coses, deixo constància 
que ningú m'ha manat que escrigui i 
que, per tant, ho faig sota la meva res
ponsabilitat; que en la impossibilitat 
d'abastar totel que s'ha escrit sobre el 
particular he de deixar constància de 
les afirmacions documentades i anotar 
les que són hipòtesis o sospites no con
firmades. Posats a delimitar el camp, 
miraré de cenyir-me a uns punts asse
quibles: els antecedents pròxims i re
mots, els documents i les conseqüèn
cies que se'n deriven. I com que aquesta 
aportació ha estat pensada des del pri
mer moment per a Quaderns de Pasto
ral, tindré especialment en compte el 
tractament que n'ha fet la revista. 

I. Antecedents remots 

Catalunya és tota ella terreny de 
marca i país de frontera. El Pirineu ha 
estat, per un igual, l'espinada de la Ca
talunya emergent i la seva frontera na
tural. Passa exactament igual amb la 
Mediterrània: ens fa de frontera i ens 
convida a l'expansió. Però per la ban
da de ponent i pel sud ja tot és molt més 
confús. 49 
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El país es va anar fent molt lenta
ment i amb no gaires delimitacions de 
fronteres precises. És la invasió i la 
reconquesta amb els senyorius el que 
delimita els territoris i les seves ads
cripcions: manen la geografia i els in
teressos. En un altre tombant de la 
història, el dels reis catòlics, s'hi so
breposa l'ambició d'un projecte impe
rial. Des d'aquest projecte s'encunya 
la sagrada unidad. La divisió provin
cial centralista a partir d'un model fo
raster, juntament amb l'actual mapa 
autonòmic, són els darrers referents 
geopolítics del tema que ens ocupa. 

La configuració eclesiàstica del 
Principat, així com la dels altres pobles 
de les Espanyes, segueix el ritme dels 
esdeveniments polítics. Però la divisió 
eclesiàstica sol precedir la política, sol 
ser més duradora i més identificada 
amb les realitats naturals. Però tot fins 
a cert punt. Per la seva mateixa natura
lesa i inèrcia la divisió religiosa també 
és més inamovible. 

(Només cal donar una uI/ada a 
la confíguració dels vuit bisbats 
de Catalunya: vuit demarcacions -
mai quatre- semblen ser respectuoses 
amb la realitat del país; ja no tant les 
fronteres de cada bisbat, ni les comar
ques que el formen, ni l'actualment 
discutida jerarquització interna.) 

Sense entrar en detalls de bisbats, 
la Seu de Tarragona, un cop recupera
da el 1090 la seva independència de 
Narbona, és la metropolitana i prima
da de més de mitja península -en com
petència que encara dura amb les pre
tensions de Toledo- fins a la creació 
dels arquebisbats de Saragossa, el 

1318, i de València, el 1492. Mentres
tant, a les contrades de ponent, al que 
en diem Catalunya Nova, es va dibui
xant en ziga-zaga el recuperat bisbat al 
ritme de la reconquesta amb un refe
rent urbà major, clar, únic i històric: 
Lleida. 

A mitjan segle X, amb una Lleida 
totalment sarraïna, es creà el conflictiu 
i històricament accidentat bisbat de 
Roda de Ribagorça. Conflictiu amb els 
bisbats pirinencs veïns (Pallars, Ur
gell, Osca i Barbastre). 1 accidentat: el 
seu episcopologi independent només 
contempla set noms (amb dos bisbes 
deposats) i set més de Roda-Barbastre, 
ja que Guillem Pere de Rivadats passà 
a residir de nou a Lleida el 1149, un 
cop conquerida la ciutat i les comar- . 
ques i ciutats veïnes, com ara Fraga. 

(Aquest tombant de la història ens 
era explicat a la Lleida dels anys 50 
amb aquesta simplicitat: com que van 
venir el moros, els cristians, bisbe i lot, 
van fugir cap a la muntanya i van ar
ribar a construir-hi una catedral: 
Roda de Isàvena Quan Lleida va ser 
reconquerida van tornar a baixar, 
però allí hi ha, encara, la catedral. 
Així de senzill i clar. No anava tan er
rada l'explicació!) 

Un altre punt de la història que ens 
cal tenir present és el de la divisió pro
vincial segons el model francès. El 
1822 es divideix Espanya en 52 pro
víncies que el 1833 es redueixen a 49. 
Catalunya queda en les famoses quatre 
províncies. Aquesta divisió, que encara 
perdura, talla pel mig zones d'identitat 
fisiogràfica, històrica i socioeconòmica 
i no es respecten els límits naturals. 



Les comarques de ponent del mapa 
eclesiàstic de Catalunya al bisbat de 
Lleida, administrativament aragone
ses, però de parla catalana, resulten ser 
un baluard absolutament ambivalent 
que tant pot servir de fre i repressió del 
català o de senyera de manteniment i 
expansió. En aquest fil prim, sensible 
i tallant hi llisca el debat del binomi i 
de la dialèctica del genocidi o el de 
l'imperalisme, segons qui es mira el 
tema. 

En aquest tombant de la història, 
cal fer esment del Concordat de 1851 
que estableix una nova circumscripció 
de les diòcesis. En desapareixen vuit 
(entre elles Solsona, unida a Vic, i Bar
bastre, unida a Osca) i se'n creen tres 
de noves: Ciudad Real, Madrid i Vitò
ria. Es dibuixen i mencionen pels seus 
noms les seus metropolitanes i s'invo
quen (article 5) «Las poderosas razo
nes de necesidad y conveniencia que 
asi lo persuaden, para la mayor como
didod y utilidad de los fieles». L'article 
7 estableix que «los nuevos limites y 
demarcación particular de las mencio
nadas diócesis se determinara con la 
posible brevedad y del modo debido 
(servatis servand is) por la Santa Sede, 
a cuyo efecto delegara en el nuncio 
apostólico en estos reinos las jàculta
des necesarias para llevar a cabo la 
expresada demarcación, entendién
dose para ello (collatis consiliis) con 
el Cobierno de S. M ». 

Aquest ordenament, en el que té de 
novetat, es du a terme amb una certa 
lentitud. No es pot dir que hi hagi tren
cadissa, sinó la implantació i consa
gració d'un model que llavors podia 
representar una mi llora en certs punts, 

però no pas un encert per les reformes 
que de tant en tant caldrà anar intro
duint. Per al nostre cas, res no afecta la 
Franja de Ponent. Les comarques ad
ministrativament aragoneses queden 
intocades a Lleida. Les novetats vin
dran després de la guerra del 1936, 
amb el Concordat de 1953 i amb el 
Concili Vaticà 11. 

2. Antecedents pròxims 

La divisió comarcal de Catalunya 
de 1936, que preveia les nou regions i 
les 38 comarques, ni es va dur a terme 
ni hauria afectat la divisió eclesiàstica. 
Però hauria estat un bon precedent per 
al nostre estudi. (No deu ser pas per un 
no res que encara estem al mateix lloc 
en el terreny de la divisió comarcal de 
Catalunya!) 

Les novetats no venen del temps de 
la dictadura de Primo de Rivera, ni de 
la República ni de la guerra. Tampoc la 
immediata postguerra aporta novetats. 
Les novetats arriben un cop signat el 
Concordat de 1953. No gran cosa tot 
plegat. Les preocupacions del moment 
eren en altres temes majors. El nostre 
tema no feia cap por. Només l'article 9 
disposava: «Afin de evitar, en lo posible, 
que las diócesis abarquen territorios 
pertenecientes a diversas provincias 
civiles, las altas partes contratantes 
procederan, de común acuerdo, a una 
revisión de las círcunscripciones dio
cesanas. Asimismo, la Santa Sede, de 
acuerdo con el Cobierno español, to
rnara las oportunas disposiciones 
para eliminar los enclaves». Esta
bleix el que és peculiar d'Andorra i 
Urgell i «para la erección de una Sl 
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nueva diócesis o provincia eclesiósti
ca y para otros cambios de circ uns
cripciones diocesanas que pudieran 
considerarse necesarios, la Santa Sede 
se pondrà previamente de acuerdo 
con el Gobierno español, salvo si se 
tratase de mínimas rectificaciones de 
terri/orio reclamadas por el bien de 
las almas». 

Es tracta, ja ho veiem, dels retocs, 
en pocs casos menys que això, dels 
anys 1956 i 1958. Per al conjunt dels 
canvis i les motivacions que es devien 
adduir, caldria recórrer als arxius de 
Nunciatura, al del Ministeri de Gover
nació i als dels respectius bisbats. 

A la Franja de Ponent, i pel que fa 
a Lleida-Aragó, només es van fer re
tocs. Retocs significatius, però. Hi cap 
la pregunta: per què no es van fer lla
vors eU canvis d'ara? Hi havia l'im
perati u concordatari. N i es pensava 
encara en un Concili. Érem en plena 
eufòria del franquisme expansiu amb 
una mansueta docilitat de l'Església en 
el voler de l'Estat i del Govern. Certa
ment que se 'n va parlar. I Déu em 
guardi de mentir si afirmo que la ver
sió que va córrer i tothom va acatar 
venia a dir que no convenia tocar els 
límits de Lleida perquè d'aquesta ma
nera «se preservaba de la lacra del 
catalanismo». No se si algú ho podria 
documentar, però n'hi ha prou de fer 
memòria de com anaven les coses a la 
Lleida d'aquel1s anys. 

(Per fer-se una idea dels retocs 
que van representar els canvis deri
vats del Concordat de 1953, només 
cal mirar l'entrada de cada bisbat a 
la Gran Enciclopèdia Catalana. Hi 

veureu, en el cas de Lleida, la supres
sió d'algun enclavament, com per 
exemple la contrada de Peralta de 
la Sal, vila nadiua de Sant Josep de 
Calassanç que -ironies de la histò
ria- en cinquanta anys l 'han fet can
viar tres vegades de bisbat: d'Urgell 
a Lleida i ara a Barbastre-Montsó.) 

3. Els canvis d'ara 

Les novetats que s'han produït i 
que són factors determinants en els 
canvis que ens ocupen son: 

a) El Concili Vaticà 11 i el que com
porta la reforma postconciliar, les con
ferències episcopals i el nou codi de 
Dret Canònic, juntament, és clar, amb 
la renovació de l'episcopat. 

b) Els canvis polítics a l'Estat es
panyol i, sobretot, el mapa de les auto
nomies (el famós café para todos). 

Ens cal fer un repàs als principals 
agents de la pastoral -en el nostre cas 
bisbes i metropolitans- i a les sensi
bilitats polítiques que els canvis han 
generat. Ens ajudaran a comprendre 
d'una banda els decrets, que mirarem 
de presentar i analitzar, i de l'altra, les 
conseqUències que estan comportant. 

Agents Pastorals 

I. A Lleida 

EI27 d'abril de 1947 es coneixia a 
Lleida el nom del nou bisbe que supli
ria el bisbe Juan Villar (1943-47). Era 
el segovià Aurelio del Pino Gómez, 



que ho va ser fins el 1967. Del Pi no va 
ser el bisbe del Concordat -i dels per
tinents retocs de 1956 i 1958-, el bis
be del Concili i del primer postconcili. 
El va succeir Ramon Malla Call des de 
1968 fins avui, a l'espera de l'accepta
ció de la jubilació presentada l'any 
passat. El seu pontificat, des del co
mençament fins al final, quedarà mar
cat per aquest desagradable afer. 

Val a dir que aquests dos pontifi
cats sols ja sumen més de cinquanta 
anys! Val a dir també que són molt in
justes les envestides i desqualifica
cions que s'han fet -i s'estan fent 
encara- sobre el bisbe Malla i la seva 
suposada negligència en l'afer. El bis
be de Lleida s'ha trobat ben sol, si no 
a Madrid quan va començar a cuejar el 
tema, si al llarg dels anys quan al tema 
dels límits s'hi afegia el del patrimoni. 
(Una lectura desapassionada de les se
ves homilies i comiats a Montsó el 
1995 i les més recents d'enguany, o les 
diverses entrevistes publicades a La 
Mañana, El Segre o La Vanguardia 
convenceran del seu sentit pastoral, de 
la seva rectitud i de la seva diligència. 
Hi tornarem més endavant.) 

2. A Barbastre 

El fins ara bisbat de Barbastre fou 
de nou erigit el 1571. Els seus antece
dents són un seguit de conflictes amb 
els seus veïns: Osca i Roda de Ri
bagorça (vegeu-ne la petita crònica 
que en fa A. Pladevall a la GEC). En 
virtut del Concordat de 185 I, tal com 
hem dit, va ser agregat de nou a Osca i 
la cated ral va passar a col·legiata. El 
1896 es va restaurar com a Adminis-

trac ió Apostòlica, però no és fins al 
1950 que torna a ser bisbat. (Havia 
passat l'ensurt de la guerra, ambel bis
be Florentina Asensio i el gitano 
Ceferino Malla, el Pelé, recentment 
beatificats.) Del 195 I al 1953, va 
ser-ne administrador apostòlic Pedro 
Cantero Cuadrado (després metropoli
tà de Saragossa, procurador a les Corts 
i membre del Consejo del Reino, a la 
mort de Franco). Del 1954 al 1959, 
Segundo Garcia de Sierra, el dels can
vis concordataris. El 1960, D. Jaime 
Flórez. Del 1970 al 1974, Damian 
Iguacen. Del 1974 fins avui, amb la 
dimissió també presentada per raó 
d'edat, Ambrosio Echevarría, vasc, 
d'extracció castrense. 

Hem de mencionar també els me
tropolitans de Tarragona o Saragossa i 
els nuncis a Madrid, ja que els canvis 
a què ens referim ho són no només del 
bisbat, sinó també de província ecle
siàstica. I, a més, aquests canvis els 
executa la Nunciatura Apostòlica de 
Madrid. En els canvis derivats del 
Concordat de 1953, caldria accedir a la 
documentació del Ministeri de l'Inte
rior, i veure'n els protagonistes. En els 
canvis actuals, caldria fer el mateix, 
afegint-hi les Actes de la Conferència 
Episcopal Espanyola i la inevitable 
correspondència o relacions creuades 
entre les parts. 

3. A Tarragona 

Benjamín de Arriba i Castro en 
serà arquebisbe i cardenal des de 1949 
fins a 1970. (No podem oblidar que 
durant deu anys va tenir com a auxiliar 
Laureano Castan Lacoma, antic rector 53 
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del Seminari de Lleida i oriünd, curio
sament, de Fonz, una parròquia que en 
els canvis del 1956 va passar a Osca.) 
Arriba i Castro serà l'arquebisbe me
tropolità del Concili i del Postconcili. 
De 1971 a 1983, Josep Pont i Gol, a 
qui succeirà Ramon Torrella, de 1983 
a 1997, el metropolità del darrer 
Concili Provincial. Des de l'abril 
de 1997 el nou arquebisbe primat és 
Lluís Martínez Sistach. 

4. A Saragossa 

Ja hem dit que com a seu metropo
litana no fou creada fins ben avançat el 
segle XIV: el seu territori i molts més 
del regne de Navarra, així com els de 
València i les Illes van pertànyer a la 
Tarraconense. 

Entre 1955 i 1964 en va ser arque
bisbe Casimiro Morci110, després ar
quebisbe' de Madrid i president de la 
Conferència Episcopal Espanyola. De 
1964 a 1967, Pedro Cantero Cuadrado 
que ja havia estat a Barbastre. Des de 
1977 fins avui, encara, Elias Yanes, 
també president de la Conferència 
Episcopal Espanyola, en la qual sem
pre ha tingut càrrecs de relleu. 

5. Nunciatura de Madrid 

Federico Tedeschini (que seria le
gat pontifici al Congrés Eucarístic de 
1952) va ser nunci a Espanya des de 
1921 fins al 10 dejuny de 1936 (quan 
ja havia estat creat cardenal in pecto
re. El 21 d'octubre de 1937 Hildre
brando Antoniutti -després de l'actua
ció oficiosa del cardenal Gomà prop 

del Govern revoltat- va ser nomenat 
encarregat de Negocis fins que el 1938 
s'estableixen relacions diplomàtiques 
normals entre el Govern de Franco i la 
Santa Seu. El nunci serà Gaetano Ci
cognani. Des de l'octubre de 1953 fins 
al març de 1962, ho serà Antoniutti. 
Després, Antonio Riberi. El decenni 
1967-1977, Luigi Dadaglio. Des del 4 
d'octubre de 1980, Antonio Innocenti. 
A partir del 20 de juliol de 1985, Ma
rio Tagliaferri. Des del 22 de setembre 
de 1995 fins avui, Lajos Kada. 

Per què aquesta lletania de noms? 
Ni hi son tots ni, ben segur, els més 
decisius tant en l'època del 56-58 com 
en la d'ara. 

(Pensem, per exemple, en els per
sonatges del Govern o en els polítics 
de les autonomies actuals o en els se
cretaris de Nunciatura o en els res
ponsables majors i experts dels bis
bats. Un treball d'investigació per qui 
vulgui fer-lo!) 

Sí que és important, en canvi, pels 
canvis que s'han consumat ara, tenir 
present la novetat 'de la Conferencia 
Episcopal Espoñola i, al seu interior, 
la Comisión Central para el estudio 
de los límites de las diócesis y provin
cias eclesiGsticas. Aquest organisme 
ja consta a la Guia de la Jglesia Ca
tó!ica en España. Nomenclator 1985, 
i amb un sol nom, el del president que 
ho era des de 1984: Jesús p'la Gandia, 
bisbe de Sigüenza-Guadalajara. En el 
Nomenclator corresponent al 1987 
consta el mateix president però amb 
representants de cadascuna de les pro
víncies eclesiàstiqúes: per Saragossa, 
Yanes; per la Tarraconense, Martí Ala-



nis; i també, Daumal per Barcelona i 
Carlos Martínez per Madrid-Alcalà. [ 
entre tots els altres, trobem noms com 
Buxarrais, per la de Granada; Setién, per 
la de Pamplona, i Úbeda per la de Va
lència. En el Nomenclator 1993 consta 
ja com a president Cirarda, emèrit de 
Pamplona-Tudela i 10 vocals per 
altres tantes províncies més un de 
Barcelona, sense dir els noms. El No
menclator 1996 fa constar que a l'As
sembleaPlenàriade 12-16 febrer 1996 
aquesta Comissió va ser suprimida. 

És evident que, amb aquestes dar
reres dades afegides, no es pot treure 
cap conclusió com no sigui preguntant 
als protagonistes o mirant els arxius. Sí 
que sembla clar que es va encomanar 
una tasca delicada a uns presidents 
amb poca feina a la diòcesi pròpia; que 
deuen haver suprimit la Comissió per
què ja havia acabat l'encàrrec; que deu 
tenir alguna cosa a veure amb el cas 
que estudiem i, suposem que també, 
amb la preparació de la província ecle
siàstica balear i la del País Basc, apro
vades ambdues per la CEE però apar
cades a Roma sine die. També podem 
suposar que és mèrit de la Comissió 
l'erecció de la província eclesiàstica 
d'Extremadura amb seu metropolitana 
a Mérida, com l'arquebisbat, ara tam
bé, metropolità de Madrid. Amb més 
o menys mèrit o demèrit d'algunes 
coses se n'ha sortit. Sí que puc recor
dar l'expressió d'algun dels nostres 
bisbes en to displicent: ((com que 
aquell no té res més a fer, s'entreté 
fent mapes dels bisbats des del seu 
despatx)). I val a dir que, en el cas de 
la Franja, per fer el que han fet n'hi 
havia prou amb un llibre de geogra
fia dels anys 40. 

Sigui com sigui, aquesta Comissió, 
suposadament tècnica, ha existit i ara 
ja ha desaparegut. No sabem quina 
part de protagonisme ha tingut en la 
divisió de Lleida; però el seu pes devia 
ser notable quan el tema va passar a 
votació del Ple de la CEE. 

Remarques i interrogants 
provisionals 

I. Els actuals canvis a la Franja de 
Ponent potser no calien. De fet, en les 
modificacions derivades del Concordat 
de 1953 no es van dur a terme amb 
aquesta amplitud. Les coordenades 
d'aquell moment semblarien propi
cies a haver-lo fet amb la contundèn
cia d'ara, si tot només hagués depès 
de la conjuntura política. Dit més 
contundentment: no es va fer en els 
pitjors temps del franquisme. Per 
què ara? 

2. No es tracta simplement de can
vis de límits entre dos bisbats veïns. Es 
tracta de canvis en els límits de dues 
províncies eclesiàstiques. Es fa molt 
difícil entendre des de l'actual regula
ció canònica (Nou Codi de Dret Canò
nic de 1983, cfr. cc. 431-438) el sentit 
dels decrets, si és que no hi ha, a l'ho
ra de les concrecions, altres indica
cions o decrets encara que sigui en for
ma d'exhortacions, consells o normes. 
Si hi són, ens són desconeguts. 

3. Salvada la millor informació o 
criteri dels experts, és la primera vega
da que en uns decrets -n'hi ha dos, ho 
veurem tot seguit- s'invoca l'organit
zació autonòmica de l'Estat espanyol. 
I d'acord amb aquesta configuració 55 
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política s'aplica una doctrina con
ciliar amb repercussions de forta in
cidència pastoral. Les coordenades 
culturals i lingüístiques, sociogràfi
ques, històriques o convivencials hi 
són ignorades. Els esforços que hagi 
pogut fer la CEE o la Tarraconense i 
les altres províncies o regions pasto
rals ens són perfectament descone
guts. Això, senzillament, crea reser
ves i interrogants. I cadascú se sent 
del seu. 

4. Reduir el tema a negligència 
d'uns o ambició del altres em sembla 
que és simplificar maniqueament la 
qüestió. Molt més encara quan tenim 
presents noms i cognoms dels qui han 
anat al davant. No nego que hi pugui 
haver hagut negligència o ambició, 
però no és tot el tema ni tot el seu 
fons. Repassant la premsa (sobretot 
provincial que he mirat de recollir) i 
moltes de les tertúlies radiofòniques 
(que he seguit poc), sí que sembla 
clar que hi ha hagut una excessiva 
politització del tema per part d'ecle
siàstics i de polítics de l'autonomia 
d'Aragó. 

5. En resum: dels antecedents prò
xims i remots en resulta un canvi des
afortunat, segurament innecessari, que 
denota més oportunismes i connota
cions polítiques que no pas pastorals, i 
que els decrets ens haurien d'ajudar a 
aclarir. 

Passem, doncs, a la presentació i 
comentari dels decrets. Decrets, en 
plural, perquè almenys, que nosaltres 
coneguem, n'hi ha dos de referits al 
tema. 

Els decrets 

Es tracta, ja ho hem dit, de dos de
crets coneguts. Probablement hi ha al
tres orientacions de procediment o de 
recomanacions, atès que hi ha canvis 
en la sufraganenat dels bisbats afec
tats. 

Els que coneixem són: el ja citat 
llerdensis-Barbastrensis de finium 
mutatione decretum, de la Congrega
ció de Bisbes de Roma de 15 de juny 
de 1995, prot. núm. 17/93, signat pel 
prefecte B. card. Gantin i el secretari 
G. Mejía, i que remarca expressis ver
bis que té valor de Butlla apostòlica. 
L'altre és un decret d'execució de l'an
terior, signat pel nunci apostòlic a 
Madrid, Mario Tagliaferri i el secre
tari conseller G. Otonello, de data 
16 de setembre de 1995. Hi ha tam
bé l'Acta d'execució de la primera 
fase del trànsit, signada a la Concate
dral de Santa Maria del Romeral el 
dia 17 de setembre de 1995, i que 
signen: Mario Tagliaferri, nunci a
postòlic; Ramon Malla, bisbe de 
Lleida; Ambrosio Echevarría, bis
be de Barbastro-Monzón; Elias Ya
nes, arquebisbe de Saragossa, i amb 
signatura il'legible el canceller del 
nou bisbat de Barbastro-Monzón. 

Els reproduïm del Butlletí de Lleida, 
núm. 9, setembre de 1995 Uuntament 
amb l'Acta que va en separata. Dona
da la semblança del redactat dels 
decrets, només oferim el que té ca
ràcter de Butlla. També l'Acta d'exe
cució). 



El Decret de Roma 

Amb la finalitat de donar compli
ment al Decret del Concili Vaticà 11 
pel que fa referència a les demarca
cions de les diòcesis (Christus Domi
nus, nn. 22-23), la Conferència Episco
pal Espanyola so¡'¡icità, ai seu temps, 
a la Seu Apostòlica que el territori 
aragonès, situat dins dels límits de 
la diòcesi de Lleida, fos desmembrat 
d'aquesta i s'annexionés a l'Esglé
sia de Barbastre, 

La Congregació per als Bisbes, es
coltats els ordinaris interessats i ob
tingut prèviament l'informe favorable 
de l'Excm, Sr. Màrius Tagliaferri, ar
quebisbe titular de Fòrmia, nunci 
apostòlic a Espanya, estimant que el 
canvi soUicitat contribuirà a la sal
vació eterna dels fidels cristians, en 
virtut de les facultats especials que li 
han estat concedides pel Summe Pon
tífex Joan Pau 11, Papa per la Divina 
Providència, ha considerat que cal 
accedir a la referida petició, 

Per tant, suplert, si s'escau, el 
consentiment d'aquells a qui interes
si o presumeixin que els interessa, pel· 
present Decret: 

1. Separa de la diòcesi de Lleida el 
territori de les parròquies situades en 
la Comunitat Autònoma d'Aragó i 
que pertanyen als arxiprestats de la 
Ribagorça Occidental, la Ribagorça 
Oriental i el Cinca Mitjà (els noms 
de les quals es detallen en l'escrit 
adjunt) (1) i l'agrega la Diòcesi de 
Barbastre, la qual, per aquest ma
teix Decret, s'anomenarà Barbastre
Montsó, 

2, Determina també que la resta 
d'arxiprestats de l'Església de Lleida, 
situats al territori aragonès, és a dir, 
la Llitera i el Baix Cinca, amb llurs 
parròquies, s 'hauran d'annexionar a 
la diòcesi de Barbastre-Montsò en el 
termini de tres anys, és a dir, el 15 de 
juny de 1998, per tal que el territori 
de la diòcesi de Lleida, mentrestant, 
pugui ser més adequadament definit, 

3, L'Església parroquial de Santa 
Maria del Romeral de la ciutat de 
Montsó, dedicada al Senyor en honor 
de Santa Maria Verge, és elevada a la 
dignitat i rang de Concatedral, amb 
tots el drets, honors i privilegis, com 
també càrregues i obligacions que 
corresponen a aquestes esglésies, 

4, El Bisbe podrà establir organis
mes diocesans en un O altre lloc, és a 
dir: a Barbastre o a Montsó, 

Per consegüent, cal transferir, 
com més aviat millor, de la Cúria de 
procedència a la destinatària, els do
cuments i llibres d'actes de les esmen
tades parròquies relacionats amb els 
clergues, els fidels i els béns tempo
rals, 

Pel que fa als clergues, es deter
mina que tan bon punt s'executi el 
present Decret, els sacerdots es con
siderin a l'església on exerceixen le
gítimament el seu ofici eclesiàstic; la 
resta de sacerdots, clergues i semina
ristes han de romandre incardinats O 

s 'han d'incardinar en la diòcesi on 
tinguin el domicili legal. Amb tot, a 
tots elfs se 'ls concedeix la facultat de 
soUicitar que es determini una altra 
cosa sobre la incardinació en un ter- 57 
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mini de cinc anys, per causa justa i 
d'acord amb els ordinaris interessats. 

Per executar tot això, la Congre
gació per als Bisbes designa el nunci 
apostòlic a Espanya o, si s'escau, 
l'encarregat de Negocis de la Santa 
Seu a Espanya, i els concedeix les ne
cessàries i oportunes facultats, fins i 
tot per subdelegar aquest assumpte a 
qualsevol home constituït en dignitat 
eclesiàstica, i se li imposa l'obligació 
de remetre, com més aviat millor, un 
exemplar autèntic de l'Acta d'execu
ció a la mateixa Congregació. 

Per tot això es publica el present 
Decret amb el mateix valor de les but
lles apostòliques segellades amb plom. 

Donat a Roma en la Seu de la 
Congregació per als Bisbes, el 15 de 
juny de 1995. 

t B. Card. Gantin, prefecte 
t G. Mejía, secretari 

L'Acta d'execució 

Acta de la adscripción del territorio 
aragonès de la diócesis de Lleida a la 
diócesis de Barbastro 

En el año del Señor de mil nove
cientos noventa y cinca, siendo las 18 
horas del dia 17 de septiembre de 
1995, XXIV Domingo de/ Tiempo or
dinaria, en la Concatedral de Santa 
Maria del Romeral de Monzón, con
vocada el clero y el pueblo, se inic ió 
la celebración de la Eucaristía presi
dida por el Excma. Sr. Nuncio Apos
tólico. Mons. Maria Tagliaferri. Des-

pués del saludo del celebrante princi
pal, el Excma. Mons. Ramón Malla 
Call, Obispo de Lleida, dirigió una 
alocución. A continuación, el parraca 
de Santa Maria del Romeral de Mon
zón, Don Manuel Linès Campo, dia 
lectura, en su traducción espallola, al 
Decreto I1erdensis-Barbastrensis de 
Finium Mutatione de la Congregación 
para los Obispos, de fecha 15 de junio 
de 1995, por el que el territorio ara
gonès situada den tro de los límites de 
la diócesis de Lleida, es desmembra
da de la misma y agregada a la Igle
sia de Barbastro; asimismo, dia lectu
ra al documento del Excma. Mons. 
Maria Tag/iaferri, Arzobispo titular 
de Formia y Nuncio Apostólico en 
España, de fecha 16 de septiembre de 
1995, por el que se ejecuta el referida 
Decreto de la Congregación para los 
Obispos. 

El Nuncio Apostólico pronunció la 
homilía. 

La celebración eucarística se ce
rró con unas palabras del Excma. Sr. 
Obispo de Barbastro-Monzón, Mons. 
Ambrosia Echebarria Arroita. 

Asistieron junta con los Srs. Obis
pas de Lleida y Barbastro, el Nuncio 
Apostólico, el Arzobispo de Zaragoza 
y Presidente de la Conferencia Epis
copal Espallola, Mons. Elias fones 
Alvarez; el Obispo de Huesca, Mons. 
Javier Osés Flamarique; el Obispo de 
Jaca, Mons. José Maria Conget Ari
zaleta; el Obispo de Tarazona, electa 
de Vitoria, Mons. Miguel Asurmendi 
Aramendia; el Obispo Auxiliar de 
Zaragoza, Mons. Joaquin-Carmelo 
Borobia Isasa, y Mons. Damian 



Iguacen Borau, Obispo dimisionario 
de Tenerife. 

También estuvieron presentes miem
bros de los Colegios de Consultores 
de Lleida y Barbastro, del Cabi/do 
Catedral, del Presbiterio de la Diò
cesis de Barbastro, representantes de 
Comunidades parroquiales y religio
sos, de Asociaciones de apostolado y 
numerosos fieles. 

En fe de lo cual firman la presente 
acta Mons. Mario Tagliafferri, Nun
cio Apostòlico en España; Mons. Ra
mòn Malla Call, Obispo de Lleida, y 
Mons. Ambrosio Echebarría Arroi/a, 
Obispo de Barbastro-Monzón, en Mon
zón a 17 de septiembre de 1995. 

Primera impressió 

Queda clar que el subjecte actiu 
dels dos decrets és la Conferència 
Episcopal Espanyola (CEE) i el passiu 
el bisbat de Lleida i el de Barbastre
Montsó. També queda clara la finalitat 
que és la salvación de las almas en un 
i el mayor bien espiritual de los fieles 
en l'altre. El titol és ben neutre: canvi 
de límits; però en el redactat d'ambdós 
s'empren paraules més dures però més 
clares: separar i annexionar. 

Els dos decrets citen, en el seu 
primer paràgraf, els números 22 i 23 
de la Christus Dominus, document 
del Concili Vaticà 11 sobre el minis
teri dels bisbes. (Curiosament no ci
ten el número 24, que també parla 
del tema,) 

cili. Què diuen aquests números del 
Decret conciliar? 

1. El número 22 exigeix la delimi
tació adient dels límits territorials de 
les diócesis i una distribució de cler
gues i de béns racional i adaptada a les 
exigències de l'apostolat, i no només en 
bé dels fidels interessats ans també de 
tota l'Església catòlica. Després d'ai
xò estableix -amb totes les cauteles 
que són del cas- que caldria procedir. 

2. No oblidem que estem en llen
guatge conciliar i adreçat a la immen
sa varietat de situacions geogràfiques, 
històriques i polítiques. S'imposa un 
ventall ampli de possibilitats i la pon
deració en cada lloc i en cada cas. 

3. Mirant el nostre cas, es pot pen
sar que s'ha procedit amb prudèncià i, 
fins i tot, amb lentitud. De fet, el tema 
va començar a cuejar els anys 60. I es 
va produir un cert debat i un moment 
de reflexió serena. (Només cal repas
sar algunes publicacions d'aquells 
anys, com ara Quaderns de Pastoral i 
Qüestions de Vida Cristiana, entre al
tres.) El tema de la politització de l'Es
glésia pròpia i palpable d'aquells anys 
va fer que en moltes de les iniciatives 
que es van dur a terme s'imposés una 
mena d'autocensura per no dur les co
ses a mal borràs. No havia de constar 
el protagonisme de Catalunya, de 
Montserrat O de la mateixa llengua. I 
així ens ha anat! 

4. El cas és que hi ha un llarg perío
de de plantejament que poc a poc durà 
el tema fins a una Plenària de la CEE 
que, en la segregació de la Franja, gua

Sembla que l'imperatiu ve del Con- nya per gran majoria. Suposem que a 59 
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partir d'aquell moment s'eleven els 
precs a Roma. Roma, tal com sol fer, 
es dóna un llarg dilatta. I, sense a
donar-nos-en, ja som al 1995. Però han 
passat quasi trenta anys! El teixit de 
negociacions i consultes s'ha fet a les 
cancelleries de les cúries, a la Nuncia
tura i a la Congregació de Bisbes. Per 
això el Decret-Butlla de segregació ha 
de dir: Per tant, suplert, si s'escau, el 
consentiment d'aquells a qui interes
si O presumeixen que els interessa pel 
present Decret passa a decretat. Ja sa
bem que es tracta d'una fórmula este
reotipada i protocol'lària de document, 
però no deixa de tenir el seu punt! 

5. Desconeixem el teixit, la trama i 
bona part dels agents. Els arguments 
també, encara que els podem suposar a 
la vista del resultat. Hi cap la presump
ció raonable que no han estat tot argu
mentacions estrictament pastorals. 

6. El número 23 s'allarga amb tres 
regles a observar. És de notar el punt 
que diu: «Si el cas ho demana, també· 
es tindran en compte els límits de les 
circumscripcions civils i les circums
tàncies peculiars de persones o de 
llocs, com ara les condicions psicolò
giques, geogràfiques o històriques». 
No sembla pas que hagi pesat gens tot 
el que no siguin circumscripcions ci
vils. Més que una llàstima. Un error. 

7. També és digne de ser remarcat 
el que es diu de la llengua: «En cir
cumstàncies semblants, hom atendrà 
també els fidels de llengua diversa, 
tant per mitjà de sacerdots o de par
ròquies d'una mateixa llengua com 
per mitjà d'un vicari episcopal que 
sàpiga bé la llengua, o bé d'una altra 

manera més oportuna». Per possibili
tats no queda. La fórmula del vicari 
episcopal ja ha funcionat a Lleida. És 
una de les fórmules que proposava 
Quaderns de Pastoral núm. 56, de
sembre de 1978, seguint el fil que ja 
havia encetat el núm. 11, d'abril de 
1971. Ara la pilota és a la teulada -a la 
mitra!- del bisbe de Barbastre-Montsó 
molt més quan la Diputación General 
de Aragón es disposa a estudiar la co
oficialidad del castellano, aragonés y 
catalém (La Vanguardia, 23 de juny de 
1998). El català afectaria 61 munici
pis, la majoria traspassats ara, amb el 
canvi. 

8. El núm. 24 -ho repeteixo, no ci
tat als decrets- també afecta el nostre 
tema. En efecte, servatis servandis 
diu: «cal que les conferències epis
copals competents examinin aquests 
afers, cadascuna en el seu territori -
servint-se també, si sembla oportú, 
d'una Comissió Episcopal particular, 
però sempre després d'escoltar so
bretot els bisbes de les províncies o de 
les zones afectades- i que després 
presentin llurs parers i suggeriments 
a la Seu Apostòlica». Es dedueix que 
escoltar els bisbes de les províncies o 
de les zones afectades és previ a qual
sevol dictamen d'una Comissió ad hoc 
que es pugui crear. No tinc motius per 
dubtar que la CEE ha actuat amb cor
recció ni de l'ordre amb que ho ha fet. 
Però sempre queda el dubte sobre el 
pes d'una Comissió de límits i més en
cara si els límits afecten realitats dife
rents i distants al si d'un mateix Estat 
que és l'àmbit propi de la CEE. 

9. El Decret va detallant en els 4 
punts el procés de segregació, les fases 



i l'abast. No es deixa el tema de les 
incardinacions dels preveres. Però 
abans estableix: «Per consegüent, cal 
transferir, com més aviat millor, de la 
Cúria de procedència a la destinatà
ria, els documents i llibres d'actes de 
les esmentades parròquies relaciona
des amb els clergues, els fidels i els 
béns temporals I!. Consta al Butlletí de 
Lleida corresponent que això es va fer 
immediatament després de la primera 
fase, el 1995. No dubto que ara faran 
el mateix. Però prendre peu d'aquest 
paràgraf per armar tot el sarrafoll so
bre el patrimoni artístic és, senzillament, 
un despropòsit i una tergiversació. 

Però aquest ja és un altre tema dins 
l'apartat de les conseqUències. 

Una segona lectura i noves 
impressions 

No dubto que, en el fons del fons, 
s'ha volgut complir amb un manament 
del Concili Vaticà 11. Tampoc no es pot 
dubtar de la rectitud d'intenció dels 
protagonistes, actius o passíus, que han 
anat al davant. La segregació consu
mada tampoc no hauria de ser motiu 
de divisions o recels en el cos presbi
teral d'un o altre bisbat, acostumats 
com estem a la vida conjunta i com
partida. 

Les interferències polítiques -aques
ta vegada més aviat de la part aragone
sa, eclesiàstica o civil- han fet més mal 
que bé. Lleida amb el seu bisbe al da
vant i amb més sentiment en pateix les 
conseq üències. La resta de Catalunya 
-bisbats, institucions socials i cultu
rals, i fins i tot administracions- Crec 

que hem pecat d'omissió. Si es prefe
reix, de manca de sagacitat. 

Queda un tema encara. El Codi de 
Dret Canònic de 1983 estableix que 
«correspon únicament a l'autoritat 
suprema de l'Església, havent escol
tat els bisbes interessats, constituir 
províncies eclesiàstiques. suprimir-les 
o canviar-les I! (Can. 431 $ 3). Aques
ta competència excloent està en conso
nància amb el núm. 8 de la Christus 
Dominus, ja que afecta la potestat de 
cada bisbe. No necessàriament s'han 
de consultar les conferències episco
pals: va quedar modificat en el Codi 
actual el criteri del Motu proprio Ec
clesiae Sanctae, I, 42, que establia la 
competència de les conferències episco
pals per informar en aquests supòsits. 

(Vegeu més a fons aquesta anota
ció a Codi de Drei Canònic, edició co
mentada pels professors de la Univer
sitat de Navarra, concretament J. L. 
Arrieta. Barcelona, PAM J 983.) 

El resultat és, llastimosament, 
aquest: 

Tot seguirà igual entre Lleida i les 
comarques de la Franja passades a un 
altre bisbat. La llengua, les relacions 
entre les persones, l'amistat i col
laboració. La bona gent -els feligre
sos- per a ocis i negocis continuaran 
viatjant a Lleida o a altres indrets de 
Catalunya. La seixantena de pobles de 
parla catalana traspassats continuaran 
fent els pecats en castellà, però el con
sell i l'absolució la voldran en català
tal com m'indicava amb un punt de 
picardia el rector de Fraga, allà pels 
primers anys 60-. Per al seu mayor 61 
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bien espiritual hauran d'anar a altres 
cúries i peregrinar a altres santuaris. 

N. R. Quan aquest número es tro
bava en la darrera fase de realització, 
es va fer públic, el passat 29 de juny, el 
Decret que obliga la diòcesi de Lleida 
a retornar els béns procedents de la 
Franja. 

Sobre aquest tema del patrimo
ni vol tractar tot just Ja segona part 
d'aquest treball d'Antoni Serramona, 
però tot seguit reproduïm ja el text del 
Òecret signat pel nunci a Madrid, La
jos Kada, i el conceller Giacomo Oto
nello. 

Diu així: 

Nos. Lajos Kada. Arzobispo titular 
de Tibica. Nuncio apostólico en Es
paña. Con fecha 16 de septiembre de 
1995, S. E. Mons. Maria Tagliaferri, 
Nuncio Apostólico en España, proce
dió a la ejecución del Decreto lIerden
sis-Barbastrensis de finium mutatione, 
emitido por la Congregación de Obis
pas el 15 de junio del mismo año, por 
el año, por el que varios arciprestaz
gos de la diócesis de Lleida pasan a la 
diócesis de Barbastro, que en adelante 
toma el nombre de Barbastro-Monzón. 

Posteriormente surgieron dificul
tades en la concreta ejecución de al
gunos extremos de dicho Decreto. Con 
el fin de resolverlas, analizada minu
ciosamente la amplia documentación 
presentada por ambas diócesis, tras 
consulta realizada a una Comisión jurí
dica de cuatro expertos creada por 
esta Nunciatura Apostólica para su 

estudio, después de madura considera
ción de todos los dalos y habida cuenta 
de las normas canónicas vigentes. 

Decretamos: 

1. Que en relación con el patrimo
nio financiero, del que es titular la 
diócesis de Lleida, teniendo en cuen
ta la debida proporción y la equidad 
canónica exigidas por el canon 122, 
conforme a las necesidades de ambas 
diócesis: 

Los bienes inmuebles de Lleida 
(seminario, Casa Sacerdotal, Resi
dencia Episcopal, etcétera) queden 
íntegros en la diócesis matriz, si bien 
deben tenerse cuenta, en algunos de 
estos inmuebles, los posibles dere
chos adquiridos de sacerdotes que 
ahora pasan a incardinarse en la 
diócesis de Barbastro-Monzón. 

- Los bienes muebles no pertene
cientes a las parroquias desmembradas 
queden en la diócesis de Lleida. 

- Las cargas que, como consecuen
cia de la desmembración, gravan -
o agravarém- sobre la diócesis de 
Barbastro-Mon.zón, siempre que sean 
acreditadas fidedignamente por ésta, 
sean compartidas por ambas diòcesis. 

2. Que, en cuanto al patrimonio de 
fundaciones, se considera que el señor 
obispo de Lleida ha actuado confor
me a derecho. 

3. Que el patrimonio artistico 
procedente de las parroquias des
membradas, y que se encuentra ac
tualmente en Lleida, esta a titulo 



de depósito y no de propiedad, mientras 
la diócesis de Lleida no pruebe lo 
contrario en cada caso; por lo que, de 
ser reclamado por sus legítimos pro
pietarios, debe devolverse. 

4. Que el patrimonio documental 
perteneciente a las parroquias anexio
nadas a Barbastro-Monzón (es decir, 
el que versa exclusivamente sobre las 
parroquias) sea reintegrada a elias. 
Por el contrario, el patrimonio relati
vo tanta a la diócesis de Lleida como 
a las parroquias desmembradas, sea 
reproducido técnicamente para su en-

trega a las parroquias, quedando los 
originales en la diócesis de Lleida. 

5. Que se remita a la congrega
ción para los Institutos de Vida Con
sagrada la demanda sobre los bienes 
pertenecientes al Monasterio de Sije
na, dada que este monasterio goza de 
un estatuto especial atorgada por 
dicha congregaciòn. 

Dado en Madrid, en la sede de la 
Nunciatura Apostòlica, a veintinueve 
de junio de mil novecientos noventa y 
ocho. 
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Barcelona 
FRANCESC ROMEU, corresponsal. 

L'Aplec de l'Esperit a Vilafranca 
del Penedès 

El diumenge 31 de maig i amb mo
tiu de la festa de la Pentecosta es va 
celebrar a Vilafranca del Penedès el 
cinquè Aplec de l'Esperit, que en
guany va reunir més de 5.000 adoles
cents i joves de les diòcesis de Cata
lunya i representants de les Illes. Una 
xifra rècord per a aquesta trobada, que 
se celebra cada tres anys en algun racó 
de les diòcesis de Catalunya. La inicia
tiva va començar el 1982 quan els es
coltes van reunir sota aquesta bandera 
els joves de confirmació al santuari 
d'El Miracle de Solsona; després, el 
Secretariat Interdiocesà de Pastoral de 
Joventut (SU) va promoure aquesta 
iniciativa en els anys posteriors: Poblet 
(1986), Lleida (1989), Manresa (1991 ), 
Girona (1994) i ara a la nostra diòcesi 
de Barce lona (1998), un any més tard 
perquè la preparació i realització del 
Concili Provincial va concentrar tota 
l'atenció d'aquests darrers anys, Ara 
el SIJ encarrega a cada diòcesi que 
aculli' Aplec que també en faci la de
guda preparació, Per tant, aquest any 
ens ha tocat a nosaltres, i estem molt 
contents de la gran capacitat de convo-

catòria que hem tingut i també de la 
seva satisfactòria realització, 

Aquesta vegada l'Aplec va comen
çar a les 10 del matí a la plaça de la 
Vila, que estava ja plena de gom a gom 
de joves d'arreu de Catalunya, L'al
calde de Vilafranca del Penedès, Juan 
Aguado, va donar la benvinguda a tot
hom, acompanyat de les salutacions de 
l'arquebisbe de Tarragona i president 
de la Conferència Episcopal Tarraco
nense, Lluís Martínez i Sistach, i del 
director general d'Acció Cívica del 
Departament de Cultura de la Genera
litat de Catalunya, Josep Lluís Cleries. 
Després d'aquestes presentacions, to
tes elles ben engrescadores, va comen
çar la festa amb una cercavila, amb la 
participació de diverses colles de ge
gants i de grups d'animació de diver
sos llocs de Catalunya, fins al recinte 
firal de Vilafranca que era el lloc on 
començaven les activitats més serioses 
d'aquesta trobada, 

Per justificar el tema de la convoca
tòria d'aquest any, dedicat per Joan 
Pau li a la figura de l'Esperit Sant 
(dins dels quatre anys de preparació 
per al tercer mil'lenni), l'Aplec es va 
convocar sota el lema Deixa 'I fer! 
L'Esperit és amb tu, i d'entrada es va 
fer una pregària a l'Esperit i una repre
sentació escenificada del tema, molt 
adequada per als joves que aquest any 
s'han preparat i han rebutja la Confir
mació, Molts d'aquests joves ja ha- 65 



vien anat treballant aquest tema a les 
seves respectives parròquies, movi
ments i comunitats, a través d'un ma
terial que la comissió preparatòria de 
l'Aplec havia preparat i havia distribui1 
(10.500 fitxes repartides). A Vilafranca 
els joves es van poder reunir en 150 
tallers diferents que van treballar fins 
a l'hora de dinar. 

Una Proposta de Pastoral de Joven
tut de Catalunya i les Balears 

Durant el matí també es van reunir 
els animadors d'aquests grups d'ado
lescents i joves amb el bisbe auxiliar 
de Barcelona i responsable de la pasto
ral de joventut de la Conferència Epis
copal Tarraconense, Carles Soler i Per
digó. En aquesta reunió es va presentar 
la nova edició de la Proposta de Pas
toral de Joventut de Catalunya i les 
Balears, que -en vista de les resolu
cions del Concili Provincial Tarraconen
se, del Sínode de Mallorca i de l'As
semblea diocesana de Menorca- ha 
estat repensada de nou pel SIJ. Aquest 
text pretén ser una clara referència a 

. l'hora d'actuar pastoralment amb jo
ves i fa una aposta clara per potenciar 
el protagonisme dels mateixos joves, 
conèixer bé la realitat dels joves d'avui 
i tenir molta traça a l'hora de saber 
açompanyar-Ios per tal que esdevin
guin joves cristians. Ben segur que 
aquest treball del SIJ no passarà en va 
i serà d'un gran interès pastoral pel tre
ball eclesial amb joves en aquests pro
pers anys. 

A la tarda, l'Aplec encara es va 
omplir de més joves de la Comarca i 

66 vam arribar als prop de 7.000 partki-

pants en l'Eucaristia que es va celebrar 
al Pavelló Firal de Vilafranca, que va 
començar després de la representació 
del Ball de la Moixiganga, un antic i 
preciós acte sagramental de la Passió. 
La missa va donar més protagonisme 
al bisbe de Barcelona, que n'era l'am
fitrió, el cardenal Ricard Maria Carles, 
amb qui van concelebrar la majoria de 
bisbes de Catalunya i auxiliars de 
Barcelona, acompanyats també d'uns 
140 capellans de tot Catalunya. A més, 
també hi havia el bisbe de Burkina 
Fasso, Zéphyrin Toe, que estava de pas 
per Barcelona. 

A l'homilia de la missa, el cardenal 
Carles va animar els joves a reconèixer 
l'Esperit Sant, però sobretot els va ani
mar que prenguessin el relleu en l'Es
glésia en tots els àmbits: des dels mi
nisteris fins a les seves obres; des dels 
monestirs fins a les obres de solidaritat 
amb els més pobres i marginats de la 
societat, i l'atenció a les parròquies, 
escoles i institucions de l'Església. El 
cardenal Carles els va dir ben clara
ment: (mo dubteu a agafar el protago
nisme que us pertoca en la vida de 
l'Església actual. No tingueu por d'a
gafar el relleu de l'Església». Això, 
certament -i dit així i d'aquesta mane
ra- va animar molt els joves, però tam
bé caldria responsabilitzar els joves no 
sols de l'Església del futur (del relleu) 
sinó del seu propi present, per tal que 
puguin ja ara organitzar-se com a esglé
sia jove i actual i no sols com a platafor
ma del futur. Potser el que cal dir als 
joves no és tant que SÓn un relleu sinó 
que també són ara i aquí una força del 
present. Encara que això ens exigeixi 
haver-los d'escoltar més del que els 
escoltem, i potser no instruir-los tant. 



I una Carta per als joves 

Per això, una de les sorpreses 
d'aquest cinquè Aplec de l'Esperit va 
ser la Carta dels Bisbes als Joves de 
les diòcesis de Catalunya, que al final 
i com a cloenda de tota la trobada va 
presentar l'arquebisbe de Tarragona i 
president de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, Lluís Martínez Sistach. 
Amb un llenguatge molt directe, jove i 
fresc, els bisbes s'adreçaven a tots els 
joves, especialment -però no exclusi
vament- als joves que han rebut el sa
grament de la confirmació. A aquests 
joves els bisbes els recomanaven que 
busquessin i trobessin un lloc en l'Es
glésia i en la societat actual, malgrat 
les dificultats que comporta el fet de 
ser jove en la societat d'avui. 

Per això els bisbes proposaven a 
tots els joves de fer un bon discerni
ment i de descobrir la centralitat de la 
persona de Jesús i la força de l'Esperit 
Sant, perquè és l'únic capaç de respon
dre plenament a les expectatives de la 
persona humana. Alhora, els bisbes 
també reclamaven dels joves que vis
quin amb alegria i valentia el fet de ser 
cristians i s'animin a projectar la seva 
vida segons els grans ideals i els autèn
tics valors que troben en l'Evangeli de 
Jesús. Els joves -segons els aconsellen 
els bisbes- han de fer-se el seu propi 
programa de vida i seguir-lo. Les pis
tes que cal seguir en aquest programa 
són: llegir un fragment de l'Evange
li cada dia i pregar; seguir les tro
bades del grup de fe; participar en 
l'Eucaristia del diumenge; mante
nir el cor reconciliat amb Déu i el 
pròxim, i estimar tothom amb obres i 
de veritat. 

Potser el més important d'aquesta 
Carta no siguin tant els continguts 
-que són interessantíssims per a un 
jove- sinó que els bisbes de Catalunya 
hagin après a dirigir-se als joves amb 
un altre to del que habitualment utilit
zen com a bisbes o com a persones 
grans. Tot i que canviar de to o adop
tar un llenguatge massa jove tampoc 
s'escaigui a aquelles persones que re
presenten una autoritat adulta. Ja sa
beu, em refereixo a allò que diu que 
entre el sublim i el ridícul només hi 
ha un pas. Una vegada va bé, però 
tampoc cal abusar, perquè sinó sem
blarem aquells pares que davant 
d'una criatura fan (i diuen) tantes 
ximpleries que el nen se'ls mira amb 
cara d'espant. 

Una torre dels Castellers de Vila
franca va posar el punt final a la trobada, 
just després de la lectura d'un missat
ge de cloenda de l'acte que demanava 
a tots els joves de seguir aquest camí 
de l'Esperit decididament. 

El Concili Provincial a Ba rcelona 

A Barcelona tenim mala conscièn
cia, de moltes coses, però sobretot amb 
el Concili Provincial Tarraconense, 
perquè no hem treballat -aparent
ment- tant com els altres bisbats de 
Catalunya, alguns dels quals han fet 
actes públics de recepció de les resolu
cions i conclusions conciliars, o han 
distribuït materials i qüestionaris de 
treball del Concili, o n'han fet objec
tius prioritaris. Per aquest motiu, un 
dels treballs que ara s'ha posat en mar
xa és demostrar que tot el que hem 
fet fins ara ha estat en la Iinia de les 67 
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resolucions conciliars. Un dispositiu 
quasi de resposta instintiva a qualse
vol critica que se'ns pugui fer per la 
nostra manca d'entusiasme postcon
ci liar. 

La llista que ens ha sortit sembla 
bastant llarga i molt satisfactòria si no 
fos perquè moltes d'aquestes coses que 
ara atribuïm al Concili eren per a no
saltres de pas obligatori, passés el que 
passés. Però, per no desanimar, ara ens 
surten del cove moltes més coses que 
no ens n'havíem ni adonat que hi fos
sin. Entre aquestes coses aconseguides 
que ara se~ns anomenen d'esperit 
conciliar, hi podem trobar des del 
mateix fet de gestionar i arrencar el 
reconeixement del Concili per part 
de Roma fins a les gestions del reco
neixement de l'organització de les 
esglésies de Catalunya (potser com a 
Regió Eclesiàstica), tal COm preveu 
la Resolució 142. Ambdues gestions 
s'atribueixen personalment -indivi
dualment- al cardenal Carles. Enca
ra que la primera va ser amb la col'
laboració del secretari general del 
Concili, ci bisbe auxiliar Carles So
ler Perdigó. 

D'altra banda, també s'han fet 
cursets de presentació del Concili en 
moltes parròquies i arxiprestats al 
llarg dels cursos 96-97 i 97-98. Mol
tes d'aquestes presentacions fins i tot 
han estat fetes per alguns dels «pares 
i mares» conciliars, que no han dei
xat d'amagar les contradiccions de 
les sessions conciliars i els seus jocs 
de força. També sabem que el Conci
li ha marcat els objectius prioritaris 
i generals, sobretot pel que fa a l'ac
ció social ia la pastoral obrera. 

Les grans delegacions i el Concili 

Però, sobretot, on sembla que s'ha 
treballat més el Concili en la nostra 
diòcesi ha estat en les delegacions, i 
més concretament en les delegacions 
generals de l'Apostolat Seglar, de l'En
senyament i dels Mitjans de Comuni
cació. Dins de l'Apostolat Seglar, di
rigit per Antoni Matabosch, s'han 
elaborat les prioritats i s'han creat el 
Consell General d'Acció Catòlica i el 
Moviment Cristià d'Adults i Joves, 
que ja formen part de l'Acció Catòlica 
General. Dins de l'Ensenyament, diri
git ara pel Pare Francesc Riu (que ha 
fet un llibre de l'aplicació pràctica del 
Concili al món de l'escola), s'ha fet el 
Congrés de l'Escola Cristiana i també 
s'ha intervingut decididament en l'es
cola pública. Pel que fa als Mitjans de 
Comunicació, capitanejats ara per 
Marcel'li Joan, s'han dedicat esforços 
al que recomana el Concili sobre la 
deguda formació teològica dels pe
riodistes, amb un excel'lent curset a 
Montserrat. 

No és gens estrany, però, que si
guin precisament aquestes tres grans 
delegacions les que més han treballat 
el Concili, sobretot si tenim en compte 
que els seus superdelegats van ser per_ 
sones molt significatives en les inten
ses lluites conciliars i també a l'hora 
de defensar el nostre cardenal, com 
una autèntica guàrdia pretoriana (tal 
i com ells es van autoanomenar i sen
se faltar ara al respecte). Justament 
també va ser després del Concili 
quan molts d'ells van assumir aquestes 
responsabilitats i, evidentment, ho han 
sabut fer amb un to conciliar. Així de 
fàcil. 



A Itres delegacions també han tre
ballat en aquesta línia, com ara la pas
toral penitenciària, que ha aconseguit 
constituir-se com un nou Secretariat, 
tot i continuar treballant en la formació 
dels grups de voluntariat. A la dele
gació de Pobles i Comarques també 
s'han fet cursOS de formació d'agents 
de pastoral en la línia que marca el 
Concili. 

Finalment, com ens recomana el 
bisbe Soler Perdigó, només ens resta 
assenyalar la participació de Barce
lona en l'elaboració de múltiples docu
ments i directoris en l'àmbit català que 
ha anat preparant la Conferència Epis
copal Tarraconense. Aquí va la llista: 
el directori sobre l'arxiprestat (fet), el 
directori sobre la parròquia (en elabo
ració), el devocionari biblicolitúrgic, 
el directori de pastoral sagramental i el 
directori de pastoral de Santuaris i del 
Turisme. Tot un èxit si hem fet tot això 
i si hem aconseguit també col'laborar 
en tot això. Ara només ens queda po
der trobar uns objectius prioritaris per 
al proper curs (1998-99), que també 
estiguin en la línia conciliar. 

Jornades de tots els arxiprestos i 
Consell Presbiteral 

Justament per començar a buscar 
aquests objectius prioritaris per al curs 
vinent es van reunir tots els arxiprestos 
de la diòcesi, com ja va sent tradicio
nal a cada final de curs, al Centre d'Es
piritualitat Josep Manyanet, de Begues, 
els dies 22 i 23 de juny. A la reunió, 
presidida pel mateix cardenal, van 
assistir-hi també els bisbes auxiliars, 
els delegats generals i els 46 arxi pres-

tos de l'Arquebisbat. AI llarg d'aquests 
dos dies es van debatre diversos temes, 
en especial els criteris i l'avantpro
jecte de mapa pastoral per a l'arxidiò
cesi, els objectius pastorals per al curs 
vinent i les propostes amb vista a la 
celebració del Jubileu de l'any 2000. 
Sembla que aquest any els arxiprestos 
van sortir molt més contents que en 
sessions anteriors, que s'havien dedi
cat més a escoltar grans ponents. 
Aquesta vegada van treballar més la 
realitat diocesana -en la mesura del 
possible-. Pocs dies després, el 25 de 
juny, i gairebé amb el mateix temari es 
va reunir el Consell Presbiteral. 

Un segon nou Rector per al Seminari 
Major 

Una notícia que va anar corrent 
aquella setmana, des de la Jornada 
d'arxiprestos fins a un dinar del carde
nal Carles amb els seminaristes, el di
vendres 26 de juny, passant pel Consell 
Presbiteral, va ser el nomenament del 
nou rector del Seminari per part del 
nostre arquebisbe. La notícia s'estava 
esperant i es va anar mantenint tota la 
setmana. No sense la sorpresa de veu
re que el cardenal no tenia cap ganes 
de donar-ne cap mena d'explicacions, 
ni als arxiprestos, ni als consellers, ni 
als seminaristes. 

Segons va dir l'arquebisbe, havia 
rebut la carta de dimissió de l'anterior 
rector, Ramon Corts (per les causes 
que explicàvem en l'anterior número 
de Quaderns), per la qual cosa el car
denal-després d'haver fet les consul
tes pertinents (no sabem massa qui
nes)- va decidir nomenar Francesc 69 



70 

Prieto Rodriguez, arxiprest de l' Hos
pitalet, nou rector del Seminari Major 
de Barcelona. Pel que fa a l'anterior 
rector, Ramon Corts, ha estat nomenat 
rector de la Parròquia de la Puríssima 
Concepció, en ple centre de Barcelona 
(al carrer Aragó). Una sortida mínima
ment airosa. 

Francesc Prieto, nascut a Calasparra 
(Múrcia), té 44 anys. Ha cursat estudis 
eclesiàstics a Salamanca i Barcelona i 
estudis de psicologia a la Universitat 
de Barcelona. Va ser ordenat de preve
re el25 de maig de 1980. Des de l'any 
1984 fins al 1991 va assumir la res
ponsabilitat de superior del Seminari 
Major a la Residència del Convictori de 
les Corts. Ha estat vicari de la Parròquia 
de la Verge de Gràcia i de Sant Josep i 
també ha col'laborat com a capellà i 
consiliari, en el camp juvenil i catequè
tic, a les parròquies de la Mare de Déu 
dels Desemparats i Sant Isidre, de l'Hos
pitalet de Llobregat. Fins ara, Francesc 
Prieto era rector de la Parròquia de 
Santa Eulàlia de Provençana, de l'Hos
pitalet de Llobregat, i arxiprest de l'ar
xiprestat de l'Hospitalet. Igualment, 
mossèn Prieto és membre de l'equip de 
consiliaris de la Universitat de Bar
celona i col, labora amb les delegacions 
de Catequesi i de la Vida Consagrada. 

Per tant, un punt final per a una 
mala història per a tothom, persones i 
institucions. Ara, però, resta la feina 
més complicada que és acompanyar 
els seminaristes després d'una crisi i 
anar fent un bon equip de formadors. 
Cosa sempre dificil i molt compron;e
tedora. Per la qual cosa us diem que, 
per desgràcia, continuarem parlant del 
Seminari. 

Girona 

JOAN CARRERES i PÉRA, 
corresponsal. 

La cadira de Carlemany 

AI llarg del curs 97-98 la pastoral 
de la diòcesi de Girona s'ha caracterit
zat, sobretot, pel que en podriem dir la 
represa de la normalitat, després d'ha
ver-se dut a terme les tres etapes 
d'aplicació del Concili Provincial: 
Acollim el Concili, Aprofundim el 
Concili i Assumim el Concili. 

En la primera etapa s'emprengué la 
renovació de Càritas, i s'ha iniciat 
aquesta darrera etapa amb la X Cam
panya Social Diocesana. Sortosament, 
ha coincidit amb la lenta -i progressi
va- recuperació del bisbe de la diòce
si, monsenyor Jaume Camprodon, des
prés de la delicada operació a què fou 
sotmès. 

També ha coincidit amb el trasllat 
de la Cúria diocesana de l'edifici del 
Palau Episcopal a les noves dependèn
cies de Casa Carles, a la plaça del Vi, 
núm. 2 (tel. 972 41 2720). 

En l'àmbit diocesà intraeclesial, ha 
continuat la tasca callada i eficaç del 
Servei d'Orientació Vocacional, men
tre que en l'apartat dels mass media, a 
manca de poder connectar amb Ràdio 
Estel-i tenint sempre present el con
tratestimoniatge de la COPE (vergo
nya se n'haurien de donar)7, s'han 
consolidat una sèrie de programes 



religiosos promoguts pel departament 
de ràdio. 

Hi destaquem les seccions Església 
Viva, Tots els camins porten aroma, 
La cova del country, El cofe interna
cional, La paraula del bisbe i Punt de 
trobada. En conjunt, en un moment o 
altre, hi sintonitzen més de trenta emis
sores, amb un índex d'audiència no
table. 

Mereixen una atenció especial el 
Secretariat Interdiocesà de Pastoral 
Sanitària, que durant el curs ha publi
cat el núm. I dels Quaderns de Pasto
ral de la Salut, així com -per la seva 
incidència socíal i pastoral-la Delega
ció de Turisme i Santuaris. 

Actualment, la diòcesi de Girona, 
amb gairebé 600.000 habitants, es di
videix en quatre zones pastorals (Gi
rona, Costa, Empordà i interior) i 15 
arxiprestats. Té 387 parròquies i 16 
annexos -una cinquantena que ja tenen 
constituït el Consell Pastoral Parro
quial-, i 250 preveres incardinats a la 
diòcesi. Així mateix, hi ha 17 instituts 
de vida religiosa masculins, que comp
ten amb 22 comunitats, i 34 instituts 
femenins, que formen 97 comunitats. 

Càrítas diocesana 

Si la complexitat de la nostra socie
tat ens exigeix a nosaltres, cristians, 
imaginació, creativitat i professiona~ 
¡¡tal per viure el manament nou, res~ 
ponent a les anomenades noves po~ 
breses, sense oblidar les de sempre, 
Càritas, com a expressió instituciona
litzada de l'amor fratern i solidari de 

la comunitat cristiana que celebra 
l'Eucaristia, ha de respondre a les ne
cessitats concretes dels homes i les 
dones d'avui. 

La Memòria-97 de Càritas, distri
buïda a les parròquies amb motiu de la 
diada de Corpus Christi, és un exemple 
d'informe ben fet, detallat i entenedor. 

Més enllà del devessall de colum
nes d'estadístiques i gràfiques informa
tives, hi sobresurten dos objectius bà
sics de Càritas diocesana: la promoció 
d'un voluntariat que possibiliti els pro
grames de reinserció i promoció so
cial que es duen a terme, i la dinamitza
ció dels serveis parroquials de Càritas, 
que en aquests moments disposen de 
56 delegacions, o serveis d'acollida, 
31 serveis de distribució dels exce
dents de la Unió Europea, 21 serveis 
de rober, 15 escoles de formació per a 
immigrants, 13 projectes d'assistència 
a la tercera edat, i3 projectes de re
forç escolar, així com alguns serveis 
d'orientació laboral, projectes d'inser
ció sociolaboral, casals per a infants i 
un curs de formació ocupacional. 

X Campanya Social Diocesana 

AI llarg del curs 97-98 un dels as
pectes més dinamitzadors de la dióce
si ha estat la preparació de la X Cam
panya Social Diocesana, convocada 
per la Delegació Episcopal d'Aposto
lat Seglar, que tingué lloc el IOde 
maig de 1998. 

Es tractava d'una sèrie d'iniciati
ves amb vista a sensibilitzar els catò
lics gironins respecte dels reptes a què 71 
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la societat actual sotmet l'Església. El 
material d'aquesta Campanya ha con
sistit en un ampli dossier pensat per a 
les persones i els grups interessats com 
a eina de formació, transformació i 
conversió. 

La Campanya s'ha fonamentat en un 
dels eixos vertebradors del Concili Pro
vincial Tarraconense, que opta per una 
Església acollidora amb el lema Acolli
ment, actitud per a l'Evangelització. 

Aquesta Campanya Social s'ha fet 
seva la convicció del bisbe Jaume, de 
Girona, el qual parlant de l'acolliment, 
manifesta. «L'acolliment és una actitud 
que ens cal aprendre de l'amor de Déu; 
en l'acolliment ens manifestem fills 
seus. El poble parla i Déu l'escolta». 

Desglossada en deu temes, la cam
panya ha adoptat el clàssic mètode de 
veure, jutjar i actuar, a partir d'una re
flexió acompanyada d'un qüestionari. 

Els temes han estat els següents: 

l. Acollir la Paraula de Déu. 
2. Acollir Jesús en les persones i en 

els esdeveniments. 
3. Acollir la nostra societat amb 

actitud positiva i crítica. 
4. Acolliment a l'interior de l'Es-

glésia. 
5. Acollir els practicants ocasionals. 
6. Acollir els joves. 
7. Acollir els creients d'altres reli

gions. 
8. Acollir persones agnòstiques i 

no creients. 
9. Acollir les persones amb opcions 

polítiques diferents. 

10. Acollir els cristians en situa
cions familiars diverses. 

Com es pot veure, un programa 
ambiciós -la proposta en si ja és im
portant-, al marge d'uns resultats que 
només podrem valorar a llarg termini. 
És important perquè l'acolliment és a 
la base de l'actitud de tolerància que fa 
possible el diàleg i la convivèncià. 

Com a botó de mostra, extraiem del 
tema 10 aquesta reflexió: «Alguns di
vorciats, o divorciats tornats a casar, 
pensen que són refusats per l'Esglé
sia. En realitat ésfals: cap d'ells no 
és excomunicat, tots són invitats, com 
tots els cristians, a estimar Jesús cada 
vegada més, en tota situació». 

L'afirmació no resta, simplement, 
com una opinió personal, sinó que 
s'argumenta -en aquest cas- en el Ca
tecisme de l'Església Catòlica, que 
afirma en el núm. 165 J: «Pel que fa 
als cristians que viuen aquesta situa
ció (el divorci) i que sovint mantenen 
la fe i dèsitgen educar cristianament 
els fills, els sacerdots i tota la comu
nitat cristiana han de donar proves 
d'una atenta sol, licitud, que no es 
considerin com a separats de l'Esglé
sia, en la vida de la qual poden i han 
de participar com a batejats». 

Hom e ls convidarà a escoltar la 
Paraula de Déu, a freqüentar el sacri
fici de la missa, a perseverar en la pre
gària, a aportar la seva contribució a 
les obres de caritat i a les iniciatives de 
la comunitat en favor de la justícia, a 
educar els fills en la fe cristiana, a con
rear l'esperit de penitència per implo
rar així, un dia i altre, la gràcia de Déu. 



Tarragona 
DíDAC BERTRAN, corresponsal. 

L'esperit del Concili roman viu 

Pot sonar a triomfalista, però la 
nostra Església tarraconense es mou. 
Potser no al ritme que tots voldríem, 
però es mou. L'esperit que va animar el 
nostre Concili Provincial-malgrat tot
roman viu i impulsa moltes activitats. 

Així s'ha comprovat a les diferents 
trobades arxiprestals que hi ha hagut 
aquests darrers mesos: Baix Penedès i 
Conca de Barberà (IOde maig), Urgell
Garrigues (24 de maig), Reus (7 de 
juny) ... Fou interessant compartir ex
periències, un colpidor manifestar re
flexions. En les diverses aportacions, 
imaginatives i algunes molt punyents, 
es va indicar la preocupació dels cris
tians per la marxa de la nostra Església, 
quelcom que no deixa indiferent ningú. 

Centenari de la Universitat Pontificia 

També hi ha hagut actes comme
moratius, com ara el del centenari de la 
creació de les facultats de Teologia, 
Dret Canònic i Filosofia Eclesiàstica 
de la Universitat Pontificia de Tarra
gona, erigides mitjançant un decretdel 
papa Lleó XII1, signat el 14 d'agost del 
1897 i adreçat a l'arquebisbe Tomàs 
Costa i Fornaguera. 

L'acte inaugural del centenari va 
tenir lloc el 2 J de maig i fou començat, 

en presència del senyor arquebisbe, 
per Mn. Miquel Barbarà, vicari gene
ral de l'arxidiòcesi i director de l'Es
cola Universitària de Treball Social, el 
qual va manifestar: «voldríem que 
aquest centenari trobés aquell punt 
just d'equilibri que no és passés ni de 
més ni de menys al que correspon al 
fet en si. Unfet que forma part de la 
nostra història. Unfet que de moment 
és més avial ignorat o poc conegut 
que excessivament /loat». 

La conferència inaugural la va pro
nunciar el P. Agustí Altisent, monjo de 
Poblet, a la qual en van seguir d'altres 
a càrrec del Or. Joan Bada, vicedegà 
de la Facultat de Teologia de Catalunya 
(6 de maig), i del Dr. Carles L1inàs, 
vicedegà de la Facultat de Filosofia de 
Catalunya. La cloenda dels actes del 
centenari tindrà lloc el proper dia I 
d'octubre. 

Paral·lelament, es va inaugurar una 
exposició sobre l'esmentada Universi
tat Pontificia de Tarragona, de la qual 
foren comissaris Mn. Salvador Ramon 
i Mn. Norbert Miracle. 

Trobades 

També han tingut lloc diverses tro
bades, com ara l'arxiprestal de joves 
de confirmació de la Conca de Bar
berà, la diocesana d'escolans, la inter
diocesana de diaques catalans, la de 
col'laboradors del Full Parroquial, o 
la també diocesana de catequistes. 

Totes foren interessants, però espe
cialment la darrera, la qual va tenir lloc 
a Valls el passat dia 7 de juny. Fou es- 73 



pecialment remarcable perquè es va 
orientar a la formació dels assistents. 
La va presidir el senyor arquebisbe, el 
qual va remarcar la necessitat d'aquesta 
formació, i Mn. Armand Puig, director 
de l'Institut Superior de Ciències Reli
gioses Sant Fructuós, va pronunciar 
una interessant conferència sobre Què 
és l'Esperit Sant? Hi van assistir més 
de 200 catequistes de tota l'arxidiòce
si, malgrat que era un diumenge a la 
tarda. Una objecció a l'organització: 
s'hauria de procurar muntar aquests 
actes en un lloc que disposi d'una me
gafonia suficient. La deficiència de les 
instal'lacions de so és, per desgràcia, 
quelcom habitual en els nostres tem
ples. I si la paraula no Se sent bé a les 
esglésies ... 

I a propòsit d'aquesta preocupació 
per la formació dels catequistes, al
guns arxiprestats -com ara el d'Urgell
Garrigues- han muntat la seva Escola 
de Formació, la qual vol ser una eina 
de millora personal per a aquells que 
s'han compromès en aquesta tasca de 
servei a les comunitats. 

Iniciatives engrescadores 

Per cert, l'arxiprestat d'Urgell
Garrigues ha posat en marxa una ini
ciativa de pregària força interessant a 
l'església de Sant Pere de Maldà, tots 
els darrers divendres de mes. Es tracta 
'de compartir amb simplicitat la pregà
ria en un espai fisic que, per la nuesa 
de les seves parets, convida a la pau i 
al silenci interior. 

Una cosa semblant persegueix la 
74 de La Canonja amb les seves anades 

anuals a Montserrat on, a més d'assis
tir a unes converses adients, durant tres 
dies es participa de totes les celebra
cions del monestir. 

I tot esmentant iniciatives engres
cadores, no voldríem passar per alt que 
la parròquia de Sant Joan, de Reus, 
organitza uns col, loquis mensuals amb 
el títol Diàlegs fronterers, amb la fina
litat de descobrir la visió cristiana de 
tot un seguit de temes i qüestions que 
afecten la vidà quotidiana de les per
sones. 

D'obres i reparacions 

J canviant de tema, moltes parrò
quies han endegat obres de millora als 
seus temples. Sant Martí de Maldà, 
Nulles, el Vendrell, Passanant, han po
sat mans a la feina i han iniciat o fins i 
tot acabat processos de restauració i 
conservació de les respectives esglé
sies. Algunes, com la de Passanant, 
han endegat iniciatives singulars per 
finançar-les. Així, aquesta parròquia 
ha publicat un llibre -molt ben editat, 
per cert- amb el qual pretén donar a 
conèixer Passanant i tots els agregats 
del municipi. El llibre es titula Possa
nant i el santuari de la Mare de Déu. 
Un projecte de recuperació. 

També la catedral de Tarragona in
tentarà adobar les campanes. De mo
ment, el passat Corpus restaren mudes. 
Confiem que la restauració, finançada 
per una empresa química, sigui quelcom 
més que una maniobra de màrqueting i 
la restauració sigui tal. El més de setem
bre -si Déu ho vol- ja sentirem si el 
resultat sona a campana ... o a esquella. 



Tot pensant en el proper curs 

I anem a cloure aquest breu repàs 
de les activitats de l'arxidiòcesi de 
Tarragona fent esment a les conclu
sions de la reunió de delegats dioce
sans del passat 21 de maig, presidida 
pel senyor arquebisbe, en la qual es 
va posar el fil a l'agulla del curs vinent 
dins la recepció i aplicació del Concili 
Provincial Tarraconense i els objectius 
pastorals per al trienni 1996-99. 

Els objectius específics per al pro
per curs -els quals s'insereixen en 
l'objectiu general de fer arribar l'a
nunci de la Bona Nova als homes i do
nes del nostre temps i l'objectiu previ 
de fer conèixer i estimar el Concili
seran potenciar la pastoral de lajoven
tut, promoure la celebració eucarística 
del diumenge, intensificar el compro
mís de la comunitat a favor dels pobres 
i marginats, potenciar la participació 
del laïcat i promoure les vocacions. 

lleida 
XAVIER BATISTE, corresponsal. 

Comiat de les religioses de la casa 
d'exercicis espirituals 

Després de 40 anys de servei dins 
la casa d'exercicis espirituals situada 
al costat del claustre de la Seu Vella, 
han estat acomiadades les missioneres 
d'acció parroquial en una festa molt 
emotiva. El delegat de formació del 
clergat i director de la casa va organit-

zar una trobada de comiat amb la pre
sència de 40 mossens i el senyor bisbe. 

Les missioneres havien vingut a la 
nostra diòcesi a petició del bisbe Del 
Pino. Ara, quan la diòcesi cedeix l'edifi
ci a la Generalitat, se'n tomen a Burgos. 

Els agraïm la multitud d'hores que 
han esmerçat al servei de la comunitat 
diocesana en tantes jornades que hi ha 
hagut en aquella casa. 

Només hi ha un fet ha tenir en 
compte: no han deixat de parlar la llen
gua de l'imperi. I nosaltres les hem 
respectades, tot i que cal dir-ho també, 
darrerement he observat que hi havia 
alguns rètols en la llengua nostra a les 
sales i escales de la nostra casa d'exer
cicis espirituals. M'imagino que ara, al 
cap de tants anys, entenien que aques
ta casa, per la seva naturalesa, estava 
dedicada a facilitar l'encontre amb el 
Senyor i això normalment es fa en una 
llengua. Aquella llengua que serveix 
per connectar el més íntim de nosaltres 
mateixos i el Senyor i que habita en el 
nostre cor. I que és la llengua amb la 
qual s'expressa l'ànima de la majoria 
(99%) dels cristians que passen per 
aquella santa casa. Això vol dir (he 
sentit campanades) que elles, si ara ha
guessin de tornar a començar, ho fa
rien amb unes altres predisposicions 
més adients d'acord amb el misteri de 
l'encarnació. (Així ho varen expressar 
en una de les sessions de comiat.) 

Vull dir clar i ras: aprendrien i par
larien la nostra llengua per fer el servei 
que feien allí i en alguna parròquia de 
la ciutat, perquè per això s'anomenen 
missioneres d'acció parroquial. 75 
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Personalment, els desitjo Bon vent 
i barca nova. 

Tots passem per la vida i les nostres 
comunitats o institucions diocesanes, i 
la història jutjarà la fidelitat que hem 
tingut els agents de pastoral a la veri
tat de les coses que portem entre mans. 
Perquè les obres s'han de valorar no 
sols per la bona voluntat, sinó per la 
fidelitat a la naturalesa de les coses. 

Última desmembració 
de parròquies de la Franja 

El dia 15 de juny van passar la res
ta de parròquies que restaven encara a 
la diòcesi de Lleida (Fraga, Torrente de 
Cinca, Zaidi, Tamarit de Llitera ... ). 

No s'ha fet cap acte especial, llevat 
de la celebració del dia de Corpus al 
matí, a Fraga, i a la tarda a Tamarit de 
Llitera, amb la presència del senyor 
bisbe Ramón. 

Què voleu que us digui més? 

Fa molt de temps quejo i molts al
tres vivim com una ferida mortal tot 
aquest assumpte tan mal gestionat des 
de Roma, amb l'anuència de la Confe
rència Episcopal Espanyola, a excep
ció dels nostres bisbes de la Tarraco
nense. 

I sempre que algú em demana de 
parlar-ne, em toquen la ferida. No puc 
fer-hi més ... 

Jo visc a l'arxiprestat del Baix 
Segre i com a veïns som molt sem
blants o tenim punts de coincidència 

amb els germans de Fraga, per exem
ple, i ara hi haurà barreres jurídiques 
que impediran fer alguna acció pasto
ral conjunta, sota perill de crear suspi
càcies en algun clergue d'allà. 

Tot i que a la ciutat de Lleida tenim 
el moviment d'encontres matrimo~ 
nials q ue està acompanyat per clergues 
d'allà en llengua i mentalitat, i des de 
la diòcesi de Lleida ningú en diu res. 

Passos dels adults de la JARC vers 
l'AC corresponent 

A la diòcesi nostra fa uns anys va
rem tenir unes trobades d'adults del 
món rural. Les jornades es van dur a 
terme un diumenge a la tarda i volien 
ser el que enguany en diuen passos 
vers la promoció d'un laïcat cristia
nament adult. 

La inconstància, la no-convocatò
ria i altres causes feren que es deixes
sin de celebrar. 

Fa dos anys que els antics militants 
de la JARC, que són persones la majo
ria ja casades i amb fillets, es van tro
bant a empentes i rodolons per fer re
visió de vida. 

Tot i que no participen de les cam
panyes de la JARC, han tingut a finals 
de curs una revisió conjunta. Són mili
tants que viuen a Bell-lloc, Juneda, 
Borges, Castelldans, Puigvert, Torres 
de Segre, Soses i Lleida. 

Concretament, el dia 2 J de juny, a 
l'abadia de Torres de Segre, a l'igual 
de l'any passat a Miravall per les ma-



teixes dates, s'han trobat una trentena 
de persones. Hi havia una representa
ció del Moviment Cristià de Pobles i 
Comarques de la Selva del Camp 
(Tarragona). Han revisat el curs en els 
seus grups o pobles i han escoltat el 
testimoni de Joan Massana i de com
panys/es, tot explicant els seus passos 
vers un laïcat cristianament adult. 

En quina situació es troben ara 
per anar assumint el seu lloc dins la 
societat i dins l'Església? 

Els fills els comporten un seguit de 
dificultats, tenen noves situacions de 
treballs i hi ha por a crear una estruc
tura que els enfarfegui. Alguns encara 
fan algun servei dins la JARC i altres 
estan posats en altres plataformes pro
fessionals, eclesials o culturals, etc. En 
definitiva, ens trobem amb les matei
xes causes de l'any passat o variacions 
sobre el mateix tema. 

Enguany s'ha fetun nou pas. Tot i 
que l'any passat digueren que calia fer 
un parell de trobades, ningú va establir 
cap convocatòria. Finalment, a última 
hora, en la cloenda del curs de la JARC 
a les Borges Blanques, es va determi
nar la convocatòria. 

Resultat: 

I. S'ha creat una minicoordinado
ra que programarà tres o quatre ses
sions trimestrals un diumenge a la tar
da, obertes a altres matrimonis que hi 
siguin pròxims. 

2. En direm Moviment Cristià de 
Pobles i Comarques. Així sabrem vers 
on volen anar. Tot i que en l'esdeveni-

dor anirem posant els continguts propis 
i cada vegada de més qualitat. 

I així podrem convidar amb natura
litat els qui es casin a assistir a la tro
bada anual i general del moviment a 
cada nostra. 

S 'ha constatat que si ningú esta
bleix una convocatòria es perd l' hàbit 
de compartir la vida cristiana amb joia 
i, a més, la riquesa de la fe comunità
ria es va perdent. I això és vàlid per a 
tot grup eclesial. 

Esperem que aquest nou pas ens 
permeti acomplir el que demana la re
solució 25 del Concili de la Tarraco
nense: li Un laicat adult conscient de 
la seva missió evangelitzadora». 

És bo constatar com funciona la 
comunió eclesial dels moviments i 
les diòcesis. 

Gràcies de tot cor als de la nostra 
arxidiòcesi de Tarragona que, des de la 
Selva del Camp, ens han animat en un 
dia de calor asfixiant acompanyats dels 
seus fills. 

Resum del curs a la diòcesi de 
Lleida 

Heus ací els principals trets que 
han marcat la vida eclesial a la nostra 
diòcesi en aquest curs 98-99: 

I. Desmembraci6 definitiva de les 
parròquies de la Franja. 

2. Espera del relleu del senyor bis
be Ramón. En aquest assumpte temem 
que la Santa Seu no estigui a l'altura 77 



veient els desastres anteriors, i ara més 
que mai a la nostra terra cal que s'ac
tuï amb sensibilitat. 

3. Assemblea diocesana del primer 
any del pla quadriennal de pastoral en 
què s'aplica el Concili, la qual cosa 
s'ha fet amb seguretat per part dels di
rigents diocesans. 

4. Llançament del segon any amb 
materials i treballs per a toles les dele
gacions, els moviments i els serveis, 
amb més experiència que l'any anterior. 

5. Comiat de la comunitat de reli
gioses de la casa d'exercicis. 

6. Nova casa d'exercicis, on i quan?, 
o potser caldrà esperar el nau bisbe, 
per saber-ne res? L'últim Consell del 
presbiteri ha optat pels terrenys de la 
Caparrella, a uns quilòmetres de Lleida 
ciutat, a la carretera de Saragossa. 

7. Pendent l'arranjament complet 
dels edificis nous del museu diocesà de 
sempre. De moment, s'habilita una sala 
gran als baixos de la Casa sacerdotal 
(carrer Sant Crist, 4) que servirà de 
taller de restauració de les obres. Això 
és a càrrec del pressupost de l'Ajunta
ment i del de la Generalitat, ja que hi 
ha un pacte de co¡'¡aboració de les tres 
entitats. 

8. Nomenaments per a alguns cler
gues que es volen situar definitivament 
en un o altre bisbat i cerquen la segu
retat jurídica. 

9. Primera trobada d'esplais de tota 
la diòcesi. 

10. Aprovació dels nous Estatuts de 
l'AC diocesana. 

Urgell 

PAU MARQUÈS, corresponsal. 

77Sé aniversari de la Mare de Déu 
de Canòlich 

<d des d'aquell dia llunyà / perdut 
en la nit dels temps / canta de goig 
Sant Julià / amb l'amor que tu hi en
cens», resa l'Auca de Nostra Senyora 
de Canòlich de 1961, reeditada en la 
celebració del 775è aniversari de la 
troballa de la imatge, que he comprat 
juntament amb un llantió a la venedo
ra per excel'lència, quan de Canòlich 
es tracta: la Paquita. 

La forta pluja caiguda no ha impe
dit la processó de pelegrins, a peu, de 
Sant Julià de Lòria, amb l'obligada 
parada a Bixessarri per esmorzar, fins 
als peus de la patrona. Una desfilada 
que s'ha abillat de tots els colors grà
cies a la varietat d'impermeables que 
amb el verd intens i pur dels prats i 
boscos formaven un artístic arc de sant 
Martí, que enllaçava la parròquia amb 
la santa ermita. 

Tots els pelegrins, a mesura que 
arribaven al recer de la Verge, se li 
apropaven per besar la medalla i dipo
sitar-hi les flors i el llantió. El gest més 
emotiu dels lauredians fou acompanyar 
i presentar els seus joves fills, alguns 
encara amb cotxet o a coll, o bé penjats 
a la motxilla del pare. 

Els rectors de Sant Julià i d'Escal-
78 11. Passos del laïcat rural organitzat. des concelebraren la missa de les deu, 



que començà amb el cant de l'Ave i 
clogué amb els Goigs. Mossèn Dídac 
féu una homilia arrencada del cor i dels 
sentiments que emocionà tots els de
vots pelegrins: 

«Avui, després de 38 anys de la 
meva primera missa, sento aquella 
mateixa emoció en aquesta meva pri
mera missa a Canòlich. Duc al car 
l'emoció de la meva mare en besar
me les mans, En. morir la meva mare, 
he trobat la Mare de Canòlich i amb 
ella, la meva família que sou vosal
tres ... ». Les autoritats d'arreu de les 
Valls van acudir també a la celebració 
dels 775 anys de la trobada de la imat
ge de Canòlich, a la qual havien estat 
invitats. El mateix cònsol major, Josep 
Miquel Vila, es reservava com a autèn
tic cap de casa el rol de l'acolliment. 

El senyor bisbe es dirigí directa
ment als peus de la sagrada imatge lau
rediana per pregar pel país i, en espe
cial, pels lauredians. 

La concelebració començà amb la 
benedicció del terme. Els bisbes Joan 
d'Urgell i Eduard d'Huaras (Perú) pre
sidiren la missa amb dinou sacerdots 
celebrants. Els cants dirigits per mos
sèn Cagigós, canonge degà de la cate
dral d'Urgell, i Daniel Areny, director 
de la Coral Rocafort, feren de la con
celebració una emotiva pregària d'amor 
i gratitud. Acabades les pregàries, 
l'Esbart Dansaire Lauredià presentà 
les ofrenes entre les quals ressaltà la 
dansa amb la melodia dels Goigs de 
Canòlich. 

El sentit parlament del cònsol Josep 
Miquel Vila és tan profund que no 

puc deixar de transcriure'l integra
ment: 

Enguany fa 775 anys que un dia 
d'agost de l'any 1223 uns pastors tro
baren una bella imatge romànica, la 
imatge de la Verge de Canòlich. Refu
gi de penes i alegries de generacions 
senceres de lauredians. 

Pocs anys després de la trobada, 
l'any 1278, s'aconseguí la senyoria 
d'Andorra en signar els primers pariat
ges, l'any 1288. Els pariatges foren 
autenticats per l'aU/oritat reial i la 
papal. Un tractat definitiu de pau per 
a Andorra, que vafer possible institu
cions pròpies, neutrals i independents. 

Des d'aquestes muntanyes beneï
des i formoses, la Verge de Canòlich 
ha estat el testimoni excepcional de la 
nostra història, i haformat part d'a
questa història. 

La història és la memòria d'un 
país. Un poble necessita poder mirar 
enrere, dibuixar estels en el passat, 
llegir la seva pròpia tradició per tenir 
força per no perdre 's en el camí, per 
traçar línies rectes cap al futur 

La mateixa etimologia de la pa
raula canòlich, d'origen romànic, ca
non-Mc, volia dir: aquí, pareu; que hi 
ha una regla de viure, un lloc de culte 
que cal respectar Nosaltres avui fem, 
doncs, honor al significat etimològic 
de la paraula canòlich. Fa segles que 
aquest tresor de fe, pau, tradició i cul
tura ens inspira el nos/re amor a la 
Mare de Déu de Canòlich. No el vo
lem perdre mai. Forma part de la nos
tra cultura. 79 
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Em sembla que m'entendreu si 
faig un petit recordatori d'una perso
na que estic segur que mentre enfilà
veu la pujada la sentíeu molt a prop, 
potser fins i tot us la imaginàveu es
perant-vos a la porta de l'ermita. 
Recardem amb enyorança mossèn 
Jaume que ens ha deixat, com ell 
deia, preparat per agafar el vaixell de 
l'eternitat. El recordem citant un vers 
de mossèn Cinto Verdaguer: «Sortint 
de vostra ermita, / un do us demana
ré / Torneu-me la visita / l'instant que 
em moriré». 

Però no vull que el seu record si
gui un motiu de tristesa. Ell tampoc 
no ho hauria volgut. Desitjaria que 
cantéssim amb alegria els Goigs de la 
Verge de Canòlich. 

Avui jà 25 anys, senyor bisbe, que 
celebràvem els 750 anys de la troba
da de la Verge de' Canòlich. Vint-i
cinc anys després, vós mateix presidiu 
i doneu solemnitat a aquesta missa 
pontifical. Honorant-nos amb la vos
tra presència, féu que aquesta jorna
da sigui encara més solemne, més fes
tiva. Gràcies, senyor bisbe. 

L'aplec que avui celebrem és un 
sinònim defesta, un dia en què el san
tuari es converteix en un centre aco
llidor on tots som benvinguts. Reafir
mem la nostra voluntat, que els valors 
de l 'hospitalitat, la relaciò social i la 
germanor siguin els pilars de la nos
tra vida comunitària. 

Per això, a més de donar-vos la 
benvinguda de tot cor, tant els que heu 
enfilat el camí des de Sant Julià com 
els que us hi heu acostat des d'altres 

parròquies d'Andorra o de l'altre cos
tat de la frontera, us convido a compar
tir aquesta joia i alegria pròpies de la 
celebració que avui ens ha reunit 
aquí. En aquest sentit, us demanaria 
que entre tots inteniéssim mantenir 
l'esperit de germanor que sentim ara 
amb tanta força, perquè aquest senti
menI ens acompanyi en la nostra con
vivència al llarg de tot I 'any. 

Voldria acabar com ho fa el llibre 
de les festes de Canòlich: 

Feliç Sant Julià 
si conserva fins ara sa devoció a 

la Mare de Déu, 
i perdura en augmentar-la, 
no ja set segles 
sinó per sempre. 
Visca la Verge de Canòlich, 
Visca Sant Julià de Lòria, 
Visca Andorra. 

Acabà la gran diada amb la bene
dicció i distribució del pa als pelegrins, 
entre els quals es trobaven les més al
tes instàncies del Govern andorrà, de la 
Mitra d'Urgell i de tots els representats 
de l'Estat espanyol o ambaixadors 
acreditats. 

La benedicció pontifical fou la cloen
da d'aquesta diada que mai no oblida
rem. 

Els projectes de directori de l'arxi
prestat i la parròquia a estudi 

Aquests projectes de directori han 
estat elaborats pels vicaris de Pastoral 
de Catalunya. Ambdós han estat estu
diats pels consells diocesans del Pres
biteri de Pastoral. 



A la Casa d'Espiritualitat del sant 
Crist de Balaguer, el dia 2 de març de 
1998 ha tingut lloc la reunió del Con
sell Presbiteral. 

Mossèn Bonaventura Pelegrí, vica
ri episcopal del bisbat de Lleida, fa la 
presentació del directori de l'arxipres
tat i les referències del document al 
Concili Provincial Tarraconense. Hi és 
també present, a la reunió, el Col'legi 
d'Arxiprestos, a fi de poder treballar el 
document sobre el directori de l'arxi
prestal. 

El dia 9 de maig el Consell Dioce
sà de Pastoral reflexiona sobre el pro
jecte de directori de la parròquia. 

L'aplicació del directori a les nos
tres parròquies es contemplà des de 
diversos aspectes, estudiats per petits 
grups. 

Reproduïm tot seguit part de les 
aportacions d'aquests grups. 

a) La catequesi 

La catequesi ha d'ésser un procés 
integral d'iniciació cristiana i no sola
ment una preparació per a la recepció 
dels sagraments. Tots sabem que, a 
voltes, la primera Comunió és l'última, 
i la Confirmació és l'adéu definitiu a la 
presència ftsica de les nostres esglési
es. És una trista realitat, i cal esmer
çar-hi tots els esforços que calguin per 
canviar-la. 

Una altra assignatura pendent és la 
catequesi d'adults. No hem trobat pas 
el camí, com tampoc l'ajuda dels qui 
són més propers a casa nostra. Penso 

en el Consell Parroquial, Càritas, di
verses conferències ... A la Seu tenim 
unes seixanta persones vinculades di
rectament a la parròquia, i no donen 
pas ànsies de formació en una autènti
ca catequesi d'adults. Cal fer una ex
cepció en el cas d'un nombrós col'
lectiu de Vida Creixent, que sí que 
esperen i exigeixen catequesi, per 
treure's de sobre jous esclavitzants i, 
comptant amb totes les limitacions i 
mancances, sentir-se útils a tothom que 
els necessita. 

Propostes: L'objectiu principal de 
la catequesi és acompanyar la madure
sa de la fe. Això no serà possible sen
se una formació actual itzada i perma
nent de tots els agents de pastoral 
(pares, mestres, sacerdots i catequis
tes). D'ací arrenca la necessitat d'un 
diàleg sincer, lliure i obert entre tots, 
sense imposicions i prioritats de cap 
mena. Saber escoltar, a voltes, és molt 
més efectiu que parlar amb massa au
toritat i superioritat. No ser servit, sinó 
servir. .. 

b) Elsjoves 

Els joves són presents a les nostres 
parròquies fins a l'edat de la Confir
mació. En deixar els pobles per prosse
guir els estudis, deixen tot contacte 
amb el sentit espiritual. Els joves, en 
general, no s'acosten més a la parrò
quia fins que es volen casar, si ho fan 
per l'Església. 

Propostes: Mentalitzar els pares 
perquè continuïn la formació de llurs 
fills més enllà de la Confirmació. Els 
pares han d'ésser un model, en la seva 
vida individual, familiar i social, per 81 
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als seus fills. El testimoni d'un cristia
nisme viscut és la millor riquesa moral 
i espiritual que els poden orerir i que de 
segur tindrà compensacions en la seva 
projecció humana i espiritual. També 
s'ha de comptar amb els animadors de 
la postconfirmació. 

e) La família 

En algunes de les nostres parrò
quies hi ha una preocupació forta i se
riosa per la formació i l'acompanya
ment dels matrimonis joves. Passats 
els primers anys de casats, arriben les 
fredors i les desil·lusions. Els encon
tres matrimonials són una bona sor
tida als problemes dels matrimonis 
joves. Sobretot si troben parelles 
fidels, lliures, responsables i amb 
sentit altruïsta i comunicatius. El que 
és més difícil de trobar, encara que 
n'hi ha, és consiliaris comprensius 
amb les idees i les consciències de 
les joves parelles. 

Els capellans mai no podem (ebut
jar ningú. La nostra missió és ajudar, 
acompanyar i restar al costat de tot és
ser humà, independentment del que 
pensa o del que creu. Jesús de Natza
ret mai no va tenir un no per a ningú. 
El seu cor i els seus sentiments foren el 
bàlsam guaridor ¡Jer a tots els qui eren 
víctimes de les seves febleses físiques, 
psíquiques i morals. Per què nosaltres 
no som així? .. 

Proposles: Seria bona, potser, una 
revisió dels cursets prematrimonials, 
insistint no tant en la seva obligatorie
tat com en el seu contingut i acolli
ment. Seria bo crear necessitats de for
mació i això seria factible quan els 

capellans ens sentíssim com de la seva 
pròpia família. 

d) Els pobres i marginats 

A casa nostra cada dia abunden 
més els pobres, marginats, passavo
lants, gent gran que viu sola, alguns 
per pobresa mental, i que necessiten 
l'ajuda de les persones que creuen en 
Déu i en tots els éssers humans sense 
discriminació de races, cultures o reli
gions. 

Càritas, entre altres, és la gran ins
titució que té cura de totes les víctimes 
de la marginació, siguin o no culpables 
de la seva trista situació. El profeta de 
Natzaret mai no va demanar a ningú la 
targeta d'identitat per oferir-li la seva 
curació del cos o de l'esperit. 

Proposles: Que l'acció social del 
bisbat es faci sempre per mediació de 
les organitzacions caritativosocials del 
bisbat mateix, especialment la Cà
ritas. Aquesta s'ha de coordinar tam
bé amb altres institucions: ajunta
ments, consells comarcals, Mans 
Unides, conferències de Sant Vicenç 
de PaUl, etc. 

e) Participació en la vida de la 
parròquia 

Tots som Església i, per tant, res
ponsables de totes els actuacions que 
s'hi realitzin. Prendre part activa en 
tots els serveis tant en l'àmbit litúrgic 
com en el pastoral. Ara mateix penso 
en els catequistes, els lectors i en un 
pla més pastoral, la preparació per als 
sectors dels adolescents, joves, matri
monis i monitors de colònies. 



Projecte de pastoral per a preado
lescents i adolescents 

Aquests dies i de cara al curs vinent 
s'ha presentat un projecte de pastoral 
per a preadolescents i adolescents. 

El projecte de pastoral de preado
lescents i adolescents que s'ofereix ha 
d'estar integrat en el conjunt de la pas
toral diocesana i de la comunitat par
roquial. Aquest projecte neix d'una 
reunió d'agents de pastoral entre els 
preadolescents, que va tenir lloc la tar
dor passada, i ha estat redactat per un 
equip de quatre persones: dos sacer
dots i dos educadors seglars que es 
comprometen a portar endavant l'es
mentat projecte. 

Els destinataris del projecte de pas
toral són els nois i les noies de 12 a 14 
anys, preadolescents, i de 14 a 16 anys, 
adolescents. Tota adolescència té les 
seves fortes crisis que repercuteixen 
també en la societat. És famosa l'ex
pressió de Bernanos: «Quan els jo
ves esternuden. la societat està cons
tipada)). Els trets de l'adolescent es 
caracteritzen per un desenvolupa
ment corporal i psicològic, i també 
per un desenvolupament afectiu i 
intel'lectiu,junt amb una autonomia, 
una independència i una necessitat de 
ser acceptats, que cap formador no ha 
d'oblidar. 

Punt fonamental són els objectius 
que han de regir si volem ser guies e
ficaços dels nostres adolescents. En 
l'àmbit parroquial trobar animadors 
amb els quals se sentin compresos i 
acompanyats, formant, a l'ensems, 
grups d'afinitat entre ells. 

Educar, evangelitzar, lloc per a 
l'encontre amb Déu i amb els germans 
serà l'eix on ha de girar llur vida. I tot 
això des d'un estil propi, que és l'estil 
de l'animació, que no és una altra cosa 
que obrir horitzons. Això s'aconse
gueix parlant, actuant, educan!... amb 
un respecte sagrat a la consciència i n
dividual i col, lectiva. No oblidem el 
testimoniatge d'una vida i d'uns valors 
que, si ens manquessin, s'enfonsaria 
tot el nostre castell d'iHusions i es
perances. El crit del món pagà té 
també aquí la seva forta vivència. 
«Cristians: demostreu-nos amb les 
vos/res vides que Crist resta viu en
mig de nosaltres)). 

Humilitat, senzillesa, acompa
nyament seran virtuts que ens apropa
ran a la vida dels nostres adolescents. 
La prepotència i el fet de creure 's 
amos de la veritat absoluta els a
partaria definitivament. Crec que 
val la pena pensar-hi i obrar en con
seqOència. 

Tot el que s'ha anat dient es pot sin
tetitzar en unes propostes que poden 
ser del tot necessàries: 

- Cine Fòrum. Visionar, comentar, 
treure conclusions. 

- Testimonis de vida. 

- Col·loquis. 

- Debats. 

- Observacions directes. 

Pregàries. Actitud oberta d'escol
tar i de reflexió. 

- Tallers i manualitats. 

- Dinàmiques de grup. 83 
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- Sortides, tant a la platja com a la Vic 
muntanya. 

- Trobades comarcals o de zona. 

Heus ací un ventall ben ampli, 
encara que no exhaustiu, del que 
ha de ser el viure i conviure amb 
els nostres adolescents. Que Déu 
ens hi ajudi. 

Ordenació sacerdotal 

En el marc majestuós de la nostra 
catedral basílica, tingué lloc l'ordena
ció de prevere, el dia 20 de juny, de 
Jorge E. Vasquez Avendaño. Un ger
mà més que entra a formar part del 
nostre presbiteri d'Urgell. Que la 
fraternitat i la il·lusió per un sacerdo
ci viscut amb fe, esperança, amor i 
comprensió ens esperoni a tots a viu
re cada dia més la radicalitat de l'E
vangeli. 

El dia 21 va presidir l'Eucaristia a 
la mateixa catedral davant un nombrós 
grup de preveres. Jordi, benvingut a 
casa nostra. Crist ens necessita. 

JORDI CASTELLET, corresponsal. 

El curs ha acabat i mentre es prepa
ren les activitats d'estiu -campaments, 
colònies, viatges, peregrinacions o, 
senzillament, vacances- cal que do
nem un cop d'ull a les activitats més 
significatives que han tingut lloc en 
l'últim trimestre, del maig ençà. 

L'Aplec de l'Esperit 

Sens dubte l'esdeveniment més 
important i més general que ha tingut 
lloc ha estat l'Aplec de l'Esperit del 
passat 31 de maig, a Vilafranca del 
Penedès, amb una gran participació de 
jovent de tot arreu de Catalunya i Ba
lears. Notable era la presència de gent 
de la diòcesi de Barcelona que, després 
de tot, devien ser al voltant de les tres 
quartes parts de la participació total. 
Aquest factor devia influir molt a l'ho
ra de la convocatòria i de la preparació 
de la festa. 

En reunió d'uns quants consiliaris 
de jovent per revisar l'A plec ens pro
posàvem alguns punts de reflexió so
bre el que s'havia fet No oblidéssim 
pas que l'Aplec és, per sobre cie tot, 
una festa destinada a donar nou alè a la 
nostra pastoral sempre que aquesta, se
riosa~ reflexiva, on predomina el cap 
sobre el cor, necessita de tant en tant un 
gran espetec com pot ser l'Aplec de 
l'Esperit. És una trobada de gent jove, 
que anima, perquè respires un nou aire, 



veus que hi ha molta gent que es mou i 
fa coses a l'Església, que se sent Es
glésia i que vol tirar endavant. Sens 
dubte també és una bona oportunitat 
que no s'ha de perdre. Qui hi ha parti
cipat, no se n'oblida fàcilment i hi ha 
molts grups que, després de participar
hi, volen endegar quelcom als seus po
bles, per tal de conservar i fer créixer 
l'Esperit que s'ha respirat en un mo
ment com aquell. En efecte, es tracta 
d'una veritable ocasió per començar 
realitats de grups allí on no n 'hi ha o 
per engrescar persones de tot arreu a 
comprometre's, a buscar noves sortides. 

Crec, però, per altra banda, que no 
s 'haurien de polaritzar massa els es
forços tan sols en aquest espetec de 
forces i d'il'lusió posades en la troba
da que, si no es vigila, pot acabar com 
un foc d'encenalls. Per això no està 
malament que sigui cada tres anys i 
que el compromís es mantingui, ja que 
aquesta vegada s'ha esperat un any 
més del compte que ha servit per refre
dar una mica més els ànims. 

El fet de ser espaiats en el temps 
permet que les diòcesis puguin prepa
rar i presentar trobades a nivell més 
reduït, comptant, com és el cas del bis
bat de Vic, amb alguns centenars de 
persones, la qual cosa permet que sigui 
un nombre suficient per donar la sensa
ció de gent, com també el fet que per
meti l'intercanvi i coneixença entre els 
joves participants que venen de pobles 
ben diferents i sovint distants, com és 
el que passa en el nostre bisbat. 

Com a notes més crítiques que cal
dria afegir seria la del material i la data 
de celebració. Un sentiment general és 

que el material que s'ha fet arribar a 
grups i animadors ha estat inadequat. 
Es tractava d'un tema difícil i espinós 
de presentar com ha estat el de l'Espe
rit mateix. S'ha volgut mostrar com a 
quelcom que es veu i s'entén per ell 
mateix, en la seva essència, iniciant els 
nois i noies a la teologia o a l' abstrac
ció bastant elevada. Amb tot, caldria 
dir que calia enfocar els temes tocant 
més de peus i terra i potser assenyalant 
o donant pistes de com i de quina ma
nera l'Esperit es manifesta en la vida 
dels homes. Una altra manera de fer-ho 
respondrà a una abstracció massa alta 
per a la majoria de personal. Una man
cança clara també ha estat la dels 
materials suplementaris, com ara un 
audiovisual o un vídeo sobre, per exem
ple, la temàtica a tractar o sobre l'an
terior Aplec. 

La data també ha estat molt delica
da en aquest cas, ja que s'esqueia just 
el cap de setmana abans dels exàmens 
.de secundària. Creiem que s'hauria de 
poder fer una data mòbil, tot depenent 
justament dels compromisos d'exà
mens per tal que aquests no es conver
teixin en una excusa per no participar 
en aquells que realment voldrien ser-hi 
i que, de bona fe, se n'han d'estar. No 
seria cap bestiesa convertir l'Aplec en 
una vetlla o en un repicó de Pentecos
ta ... S 'hi haurà de pensar des del secre
tariat. 

Justament una altra queixa molt 
generalitzada ha estat la no-continuïtat 
entre els aplecs precedents, sobretot el 
de Girona, i el d'aquesta vegada. El fet 
que el secretariat depengui únicament 
i exclusiva de la diòcesi organitzadora 
fa que hi hagi hagut un trencament ob- 85 
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servable per tots els que hem participat 
en els dos darrers, en què hi ha hagut 
un canvi real de nivell i d'accent en la 
manera de presentar les dinàmiques i 
els continguts generals. De fet, la com
paració amb l'Aplec de Girona era in
defugible. A tothom, després de la tro
bada, li venien als llavis paraules com 
«sí, però a Girona tal cosa i tal altro, 
que sí el material, que si la dinàmica 
seguida, etc}). Creiem que hi hauria 
d'haver un equip de gent que es dedi
qués únicament i exclusivament a la 
preparació, la gestió de recursos, el 
seguiment i l'execució dels aplecs al 
llarg del temps, amb la necessària re
novació, i que aconsegueixi de crear 
un clima comú, un fil conductor d'un 
lloc a l'altre, amb materials, que recu
lli les diferents revisions que s'han fet 
arreu i les apliqui la propera vegada, 
connexió amb els diferents grups, pre
paració no tan sobtada, perquè això 
s'ha notat molt i massa! 

Cal destacar les paraules de la M. 
Antònia Mateus, de Lleida, amb un 
gran poder d'oratòria davant un audi
tori de segur exigent com són els ani
madors i consiliaris. Tots en vàrem 
poder extreure molt de profit de la seva 
conferència, amb molt de tint d'en 
Ramon Prat. Desigual sort, però, va 
ser per als tallers per als joves que, 
amb una temàtica una mica eixuta, 
demanava massa dels talleristes, els 
quals no tots varen arribar a donar el 
que podien o sabien, i això també és 
una llàstima, ja que repercutí en el re
sultat final i en el grau de satisfacció 
dels participants. 

De fet, l'enfocament que es va do
nar a l'Aplec de Vilafranca feia que tot 

estigués molt preparat i no es demanés 
la participació activa del jovent sinó 
senzillament d'acompanyar el que 
molts ja feien des de l'escenari, des de 
l'altar. Si algun protagonista hi va ha
ver va ser, segurament, el clergat que 
va ser dominant a l'hora de sortir en 
processó cap a l'eucaristia on hi havia 
tots els joves esperant. Tot i la pobresa 
de vocacions, molts podien tenir la sen
sació que no cal que n'hi hagi més per
què en poca estona es va poder veure 
cap a un centenar de capellans reves
tits. Hi devia haver gairebé tots els de 
menys de 35 anys, seguits dels bisbes, 
donant la gran impressió de clergat, 
que ara arriben i ja són aquí. .. Real
ment, s'ha pensat el que es comunica 
fent una processó d'entrada a l'euca
ristia amb aquella demostració de for
ça clerical? 

Està clar, a més, que la celebració 
de la tarda, a més de ser extremadament 
allargassada amb no sé quantes coses, va 
estar dominada pel control absolut sobre 
l'expressió espontània del personal i so
bre les ganes de gresca que tenien tots 
plegats més cap al final. També cal re
treure una falta d'imaginació i de poder 
lligar la temàtica de l'Aplec amb una di
nàmica concreta: no hi van haver ide
es noves malgrat que potser és això el 
que n'esperen molts dirigents i anima
dors de grups i comunitats. 

La Prèvia del 30 de juny 

Després de la darrera experiència 
lligada a l'Aplec de convocar una tro
bada del jovent que l'endemà participa 
a la festa, es van fer les respectives cri
des comarcals a Ripoll, Manresa i 



Igualada, el dia abans per tal de reunir
se en grups més reduïts aquells joves 
de la comarca amb ganes de trobar-se 
amb els altres. D'aquest encontre en 
vàrem dir La Prèvia i es feu a totes les 
capitals de comarca del bisbat, amb 
l'excepció de Vic, on no hi hagué prou 
resposta com per tirar endavant la ini
ciativa. Amb tot, també va sortir un 
autocar, el diumenge, de Vic cap a 
Vilafranca, com també d'Igualada, 
Ripoll i dos des de Manresa. 

La participació del bisbat fou reduï
da vista la darrera vegada, en què es va 
gairebé doblar la capacitat dç convo
catòria. En la migradesa de la respos
ta hi veiem tres principals causes: les 
dates dels exàmens, el fet d'haver pos
tergat l'Aplec un any i la temàtica final 
que, segurament, va fer desistir més 
d'un i més de dos que no sabessin de 
què podia tractar-se l'esdeveniment. 

Cap a un futur Moviment General 
de Joves d'Acció Catòlica 

D'ara endavant, i un cop s'ha pogut 
començar a organitzar i posar en con
tacte els grups diversos del bisbat, so
bretot els que no estan afiliats a cap 
moviment existent, de cara al futur 
s'ha de pensar en la manera de conti
nuar posant en contacte aquestes per
sones, grups i animadors i de quina 
manera es poden anar encaminant vers 
un Moviment General de Joves, amb 
les característiques i mètode de l'Ac
ció Catòlica: moviment organitzat, 
amb la finalitat mateixa de l'evangelit
zació participada del bisbe, on els pro
tagonistes són els laics en comunió 
amb la jerarquia. 

Aquesta és la gran assignatura pen
dent del nostre bisbat, però per resol
dre-la no es procedirà d'una manera 
ràpida i, potser, precipitada, sinó que 
es tractarà de posar en contacte els 
diferents grups, organitzar-los en l'a
companyament dels consiliaris i arti
culant, també, uns materials de treball 
juntament amb les trobades diocesanes 
o comarcals dels diferents grups. De 
tot això se n'ha d'anar parlant i se n'ha 
parlat, de fet, durant tot aquest any, so
bretot entre consiliaris i responsables 
de moviments. 

En la reunió de revisió de curs dels 
moviments, del passat dissabte 27 de 
juny a Santa María d'Oló, melic de 
Catalunya i del bisbat, es va aprofitar 
per presentar l'esbós de projecte als 
moviments, per convidar-los a ser-hi 
de prop, responent les sol, licituds que 
arriben constantment de pobles petits 
on sembla que no hi ha tradició d'un 
moviment especial itzat i on es dema
na, més que res, poder participar de 
quelcom més gran, on sigui possible 
trobar-se persones de la mateixa o 
semblant edat, pertal de compartir l'a
ventura de la vida. Sabran respondre al 
desafiament amb prou entrega i dedi
cació els implicats? 

Primeres? comunions 

I és amb un interrogant obligat per 
la por i la discreció perquè enlloc d'un 
numeral no en posem un altre. El mes 
de maig es caracteritza per aquest tipus 
de celebracions que es fan de maneres 
tan diferents i amb condicionants ben 
diversos, depenents dels llocs, dels orí
gens, de la cultura, de la tradició ... Si 87 
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d'una cosa es queixa el personal és del 
mateix fet que hi hagi tanta diversitat i 
que si en una parròquia, la pròpia, es fa 
d'una manera i això et deixa insatisfet, , 
sempre pots recórrer a fer de corcó al 
rector o als responsables catequistes 
per tal que, més tard o més d'hora, es 
produeixi un canvi, no sempre corres
ponent a una lògica teològica o pasto
ral sinó més aviat responent a la pràc
tica directa i més còmoda, no sempre 
volent fent justícia al sagrament i al 
seu contingut espiritual i comunitari 
sinó més aviat posant-lo en referència 
a les conveniències i disposicions dels 
uns o dels altres. 

Cal fer un replantejament, o sim
plement un començar de nou en tot el 
referent al sagrament de l'eucaristia i 
en el començament de la participació 
dels infants en ella, De quina manera 
fer justícia al que es vol celebrar? Se 
segueix realment un procés d'iniciació 
dels infants a la comunitat i als sagra
ments? Se'ls ofereix una continuïtat 
prou engrescadora? Com aprofitar per 
engrescar els pares? Es tracta del sa
grament de la comunitat o bé de la 
comunió, individual, familiar o, sim
plement, festiva i folklòríca? Fins 
que no hi hagi un posicionament ferm 
pastoral sobre el tema, de part, com 
a mínim, del bisbat i de la Delegació 
de Catequesi, no podrem reposar en 
pau, 

Acabo aquest punt amb dos comen
taris de dos rectors. El primer deia que 
de tots els mesos de l'any, el mes de 
maig li sobrava i preferiria anar-se'n 
de vacances, la qual cosa, per motius 
obvis, no li era possible. El segon deia 
que li dolia profundament la manera 

com es tractava aquest sagrament, 
«el més sagrat que podem lenir en
Ire mans i que despalxem sènse la 
mínima cura», Davant d'això, si els 
moviments evangelitzadors rellis
quen una mica potser no tindran tan
ta culpa ... 

XXXI pelegrinatge a Lourdes 

Tingué lloc entre els proppassats 
16 i 20 de juny i fou, com cada any, 
pelegrinatge conjunt de les diòcesis 
de Vic i de Solsona, que va permetre 
que un centenar de malalts poguessin 
passar uns dies de pregària, de com
panyerisme, de joia entre aquelles 
verdes valls del nord del Pirineu, Tal 
i com deia un dels joves que anava 
d'acompanyant dels malalts «aquí, 
fins i Iol els que no lenen remei pos
sible, viuen com si fossin al cel», 
referint-se a les atencions que tenien 
les persones, a les amistats compar
tides, a les estones passades en con
templació, en silenci, davant la gru
ta on va aparèixer la Mare de Déu a 
Bernadeta, 

Més enllà de l'aspecte comercial 
que moltes vegades es recrimina al po
ble que acull el Santuari i els pelegrins, 
hi ha la transparència, l'acolliment i el 
sentiment de germanor que es respira 
entre tanta gent d'arreu del món quan 
es troben al voltant del fenomen de 
Lourdes, Fins i tot els més escèptics 
s'han de rendir davant l'evidència que 
és aquell un lloc on no hi té cabuda el 
rnal o l'egoisme que tantes vegades ens 
separa de les persones, en lloc d'unir
nos-hi. 



Protagonisme de la Mare de Déu? 

Em veig ara impulsat a posar un 
altre interrogant en aquest títol perquè 
de segur que resten en un angle mort 
aquelles tendències de persones que 
veuen a tot arreu manifestacions del 
misteri, d'aparicions de la Mare de 
Déu, de signes meravellosos i de missat
ges per desxifrar. Cal de tot per fer un 
món i també hi ha persones més inclina
des a creure en fets meravellosos que no 
pas en la discreció i en el Déu que s'ama
ga en els gestos més senzills i discrets. 

Sense que tingui molt a veure amb 
el punt anterior, van transcendir a la 
premsa i televisió nacional els ja ano
menats Fets de Mura, que responien a 
l'aparició a Mura, el16 de març, d'unes 
taques de sang fetes a una imatge de la 
Mare de Déu provinent de Medjugor
je. L'esvalotament va ser general i, en 
especial, d'aquells cercles afins a fets 
meravellosos i als senyals sobrenatu
rals. Tot plegat va resultar una bretola
da produïda per un grup d'adults amb 
ànim advers a persones concretes, més 
que no pas com a ganes d'atemptar 
contra la fe i l'Església. 

Tot això va revolucionar per uns 
dies la vida prou calmada d'aquell po
ble del Bages i parròquia del nostre 
bisbat, i va provocar que el senyor bis
be i el seu Consell Episcopal s'hagues
sin de pronunciar sobre l'afer amb una 
nota oficial des de Vic. L'avinentesa, 
prou desencertada en la seva ocasió, va 
servir també per recomanar als fidels 
«que fonamentin la pietat mariana 
sobre les bases sòlides de la Bíblia, la 
litúrgia i la doctrina conciliar i a ex
tremar la prudència davant de fenò-

mens aparentment extraordinaris, fins 
que no s 'hagi pronunciat l'Església", 
entenent per aquesta última el magiste
ri ordinari del bisbe del lloc. 

Aquests esdeveniments han provo
cat més d'un somriure maliciós que 
feia sospitar que encara queda, com 
diu ma mare, molta llana al clatell, i 
que per una fe senzilla no cal creure en 
qualsevol cosa. Sembla mentida que 
persones formades i cultivades puguin 
ser tan propenses a la credulitat d'una 
manera tan absoluta. 

Santa Maria de les feines senzilles 

Lligat amb aquest tema, o no!, ha 
aparegut publicada, amb data del 27 
d'abril, la setena carta pastoral del se
nyor bisbe. Motivada pel setanta-cin
què aniversari de la coronació canòni
ca de la Mare de Déu de la Gleva. La 
proximitat del mes de maig i de la fes
ta del treball donen peu a presentar 
Maria enfeinada i santificant-se en les 
tasques senzilles de Natzaret. Els quatre 
capítols de la carta pastoral són: I. El tre
ball en la Paraula de Déu. 2. Tasques 
habituals de Maria. 3. Reflexió teologi
coespiritual sobre el treball. 4. Conside
racions sobre el treball professional de la 
dona. Tot l'escrit és una invitació a con
vertir el treball de cada dia en una oració 
a Déu i en un mitjà de santificació. 

Assemblea de l'arxiprestat de 
l'Anoia-Segarra 

Si en la darrera crònica us parlà
vem de l'assemblea tinguda el març 
passat per la parròquia de Santa Maria 89 
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d'Igualada, aquesta vegada us comuni
quem la nova trobada assembleària 
tinguda el passat 9 de maig al Casal 
de la Salle de Pareres (Veciana). I és 
que els de l'arxiprestat de l'Anoia i 
Segarra no paren. 

Els objectius que es pretenien -ex
plica en Jaume Casanellas-, en bona 
part acomplerts, eren els de conèixer 
més bé la vida i la realitat pastoral de 
l'arxiprestat per anar avançant en la 
coordinació d'un treball de conjunt. Hi 
assistiren una setantena de persones 
vinculades a diferents grups i àmbits 
pastorals de l'arxiprestat. De bon matí 
es començà muntant una exposició 
amb el material (programes d'activi
tats, fotografies ... ) que anaven portant 
els diferents grups. 

L'assemblea començà amb la inter
venció de Mn. Joan Torra, vicari epis
copal de la zona sud del bisbat, que 
presentà la conferència Un arxipres
tat: l'Anoia-Segarra. A continuació, 
l'arxiprest, Mn. Joan Serrabassa, va 
presentar la publicació sobre l'arxi
prestat, elaborada pel Consell pastoral 
provisional, on es reflecteix l'activitat 
pastoral de les parròquies, comunitats 
religioses, moviments i grups. Cadaun 
dels membres del Consell en va expli
car l'àmbit que representava. 

La programació del matí es va com
pletar amb una pregària preparada pel 
grup de joves de Sant Martí de Tous i 
amb el col'loqui sobre els temes que 
s'havien tractat. A la tarda hi hagué el 
treball per àmbits pastorals i la posada 
en comú, que va anar orientada a la cons
titució del Consell pastoral arxiprestal 
que s'haurà d'elegir el curs vinent. 

Va ser una jornada realment enri
quidora: l'assemblea va servir, sobre
tot, per ajudar a prendre més conscièn
cia de l'arxiprestat als participants, de 
tal manera que es varen poder adonar 
de tot el treball que s'estava fent i que 
moltes vegades hom desconeix. A més, 
la importància de la coordinació és 
evident per poder exercir millor la 
corresponsabilitat i assolir un consell 
pastoral plenament representatiu. 

El Premi Alzina a Càritas interpar
roq u iai de Ma n resa 

Des de fa onze anys, el grup ecolo
gista de l'Alzina de Manresa conce
deix uns premis a les entitats o perso
nes que es distingeixen per la seva 
aportació benèfica al medi ambient
l 'alzina- o per tot el contrari -el formi
gó-. Enguany, un dels premiats amb 
l'alzina va ser Càritas interparroquial 
de Manresa, per la seva tasca en la re
cuperació i reutilització de la roba usa
da a través de la seva botiga El Trau. 
Segons l'acta del premi, «la botiga el 
Trau de Càrilas compleix una funció 
social i també una funció ecològica. 
La funció social és la que ja històrica
ment ha anat realitzant i per la qual 
ha adquirit un prestigi indiscutible, 
que és la de recolzar i ajudar els 
grups més marginats. La funció eco
lògica és perquè, amb el seu treball, 
potencia dues erres del vocabulari 
ecologista: Recupera, ja que evita que 
es llenci més del necessari, i Reu
tiliza, ja que torna a vendre el que és 
aprofitable)). 

El Trau és una botiga de roba usa
da, atesa per una responsable i pers 0-



nes voluntàries. Això permet que els 
preus puguin ser simbòlics i a l'abast 
dels més necessitats. A més de la boti
ga, Càritas té un taller on treballen un 
educador i cinc persones amb dificul
tats laborals i on es renta la roba, es 
planxa i, si és necessari, s'adoba. 
Aquesta constitueix una molt bona 
iniciativa, amb transparència i amb 
una forta implantació i efectivitat entre 
aquells sectors socials que més ho 
necessiten. Felicitats a la Càritas de 
Manresa. 

Erecció canònica del Moviment de 
Cristians de Pobles i Comarques 

Amb aquest terme tan viagradós es 
va reconèixer i aprovar la personalitat 
jurídica del moviment d'adults pera la 
diòcesi de Vic, així com també els Es
tatuts que, d'ara endavant, prendran 
vigència. L'esmentat moviment ja fa 
temps que contribueix eficaçment a 
promoure, impulsar, animar i coordi
nar les accions eclesials apostòliques 
en el medi rural i que respon a la iden
titat de la diòcesi, articulada al voltant 
dels moviments especialitzats, que do
nen prioritat al mètode de la revisió de 
vida com a espai formatiu de les perso
nes que s'hi acullen. 

El nou Institut de Ciències Religio
ses del bisbat de Vic 

Salvador Bardulet, secretari per a 
la formació d'aquest institut amb seu a 
Vic, presentava al Full Diocesà el nou 
projecte del bisbat per a la formació de 
professors de religió, preveres i agents 
de pastoral perlal de fer pujar el nivell 

intel'lectual de la nostra església local. 
Transcric, doncs, la presentació feta 
com a primer testimoni de l'acompli
ment d'un dels objectius del Pla dioce
sà de pastoral 1997-2000, que ha de 
veure en aquest anunciat Institut una 
fita acomplerta. 

«Quan anys enrere les circumstàn
cies imposaren el tancament del Se
minari de Vic com a institució do
cent dels nois que es preparaven per 
a ser capellans. algú. amb bon encerI. 
si es dóna una mirada retrospectiva. 
vaJicinà que aquest fet suposaria una 
disminució del nivell del clergat i. de 
retop. de la diòcesi. Tenint en compte 
els anys de què parlem. els estudis fi
losòfics i teològics del seminari major 
eren. de fet. de rang superior, encara 
que exclusius per als nois que se sen
tien vocacionals al presbiterat. Man
tenir el seminari com a centre docent 
digne suposava per a tota la diòcesi. 
en el nostre cas la de Vic. tenir sempre 
a punt un conjunt de professors. ma
joritàriament preveres. amb estudis 
universitaris. 

»La situació actual té una caracte
rística que. d'entrada, és positiva. Els 
estudis teològics ja no són una exclu
siva dels capellans. Nois i noies, ho
mes i dones, tots poden sentir-se cri
dats a seguir estudis superiors bo i 
aprofundint el cristianisme i el fet reli
giós en general. 0, que és el mateix, 
poden fer cursos que els permetin una 
formació permanent filosòfica, teolò
gica i bíblica. 

»L'Institut de Ciències Religioses 
pretén fornir la diòcesi de Vic d'un 
centre d'estudis superiors. La seva seu 91 
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serà l'edifici del Seminari de Vic. A 
més, la ciutat de Vic, custodia unes ins
titucions d'àmbit diocesà, com ara la 
Biblioteca del Seminari, l'Arxiu i el 
Museu Episcopals, que poden perme
tre als alumnes un treball d'investiga
ció individual i guiat. Tot a peu pla i 
amb horaris assequibles. És previst 
que, arran de la creació d'aquest Insti
tut, part de la Biblioteca del Seminari 
pugui ser consultada de manera habi
tual. Per la qual cosa s'habilitaran 
unes aules per a sales de lectura i amb 
prestatgeries per a IIibrès i revistes, al 
costat mateix de les destinades a im
partir les classes. 

»Els títols que conferirà aquest 
centre seran: Diplomatura en Ciències 
religioses, primer cicle de llicenciatu
ra en ciències religioses i la declara
ció eclesiàstica d'idoneitat per a l'en
senyament de la religió catòlica. És 
previst que s 'iniciín les classes el dia 
6 d'octubre de 1998». 

Molta sort al nou Institut i que si
guin anys de bon servei i de proximitat 
al poble cristià que espera sentir, tam
bé dels intel·lectuals, paraules d'espe
rança i de fe que permetin enfocar la 
vida amb l'alegria que va viure el 
Crist. 

Solsona 

PEP VILA, corresponsal. 

Petita sembrada 

Hem arribat al final de curs i, a 
més de les tasques normals que es 
duen a terme a totes les parròquies, 
aquest any n 'hi hem afegit una que li 
dóna un tic especial. Després de la 
celebració de l'Assemblea Diocesa
na els rectors han procurat fer arribar 
a les mans dels feligresos més inquiets 
el text o el llibret on es troben les 
resolucions de l'Assemblea. Evident
ment amb paraules encoratjadores 
amb vista al proper trienni. S'ha fet 
amb i1'lusió i esperança. Aquest fet 
s'assembla a un ritual de renovació 
de les promeses del baptisme que vaig 
assistir en una missió de l'Uruguai. 
L'infant agafava un ciri encès i can
tava: «ésta es la Luz de Cristo, yo la 
haré brillar. .. brillara, brillara, s in 
cesari I> Després, aquest nen donava 
el ciri a un altre nen i cantava: «toma 
hermano esta luz, y hazla tú brillar ... 
brilllara. brillara, sin cesar!». Aques
ta difusió de llibrets de l'Assemblea 
és com proporcionar el plànol d'una 
ciutat que ens proposem redescobrir 
i millorar. Creiem que tindrem sor
preses. 

Jornades sacerdotals 

Aquestes jornades anuals de dos 
o tres dies formen part del programa 
de formació permanent del clergat 
solsoní. Els sacerdots les valorem 



molt per la dosi de formació i d'in
formació que ens ofereixen, però ens 
n'atreu d'una manera especial el cli
ma de convivència i de bon humor 
que s'hi respira. Les vivim al Semi
nari retrobant-nos amb els bons i no 
tan bons records de la nostra joven
tut, però que ara, amb els anys, enca
ra ens lliguen per sentir-nos com
panys. 

Aquest any han estat durant els 
dies 25 i 26 de juny. Hem tingut com 
a ponent mossèn Ramon Prat i Pons. 
El tema de la ponència ha estat L 'Es
glésia local, sagrament de comunió 
i missió. 

Vàrem desenvolupar la ponència 
amb un sistema de tallers, entorn de 
tres direccions: 

I. Laics. La seva expressió en els 
òrgans eclesials de reflexió, decisió i 
acció. 

2. Laics. La seva tasca en l'evan
gelització de la secularitat 

3. Laics. La seva presència en la 
vida pública. 

A més, tots els grups inscrits en 
cada taller varen treballar aquest tema: 
Com vivim ara i aquí, els preveres, 
aquest temps de desert? Quins signes 
d'esperança hi descobrim? 

Aquest tema va ser immensament 
ric amb opinions i intervencions, per
què tocava la fibra més dolorosa dels 
sacerdots del nostre temps. 

Hi hagué algunes dificultats en 
precisar l'abast de la metàfora de-

sert. Per alguns, el desert és etern i 
permanent. Per uns altres és una si
tuació nova i amb caire de fer-se nor
mal fins a la fi de la nostra història. 
Per a uns altres és una situació de 
pas, com ho fou el desert per aLpoble 
d'Israel. Tot parlat i debatut varen 
sortir-ne una llista llarga de signes 
d'esperança. Sembla que en aquest 
desert es preveuen zones enjardi
nades. 

Hi tinguérem també altres col'
laboracions. El senyor Isidor Cònsul 
ens va parlar de L'Església en els 
mitjans de comunicació. El pare 
Bernabé Dalmau ens va parlar sobre 
El llibre de pregàries encomanat pel 
Concíli (Resol, 58). 

Podem dir que de les jornades tots 
en sortim una mica renovats. 

Nomenaments 

A l'hora de fer aquesta crònica 
comença la música que origina el 
ball dels nomenaments. Se sap que 
funcionen a base de dues rodes. Una 
de les rodes s' ha fet implicant-hi 
vuit capellans. La segona encara 
s'està gestant. A l'octubre podrem 
opinar i comentar aquest esforç d'ima
ginació. 
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Tortosa 

JOAN MARTíNEZ i GARCíA, 
corresponsal. 

La delinqüència a les parròquies 

A la ciutat de Tortosa els temples 
no poden estar oberts si no és a les ho
res de culte i amb algú que estigui vi
gilant. La delinqOència s'ha entestat en 
les parròquies en els últims anys. Po
dria omplir aquesta crònica amb la 
contalla de robatoris i violacions de 
llocs sagrats. Com a mostra, explicaré 
tot seguit un parell de casos. 

Fa poc mossèn Manuel Querol, rec
tor de la Parròquia del Roser i arxi
prest de la ciutat, era en una reunió al 
saló parroquial quan van entrar dues 
persones demanant almoina. Ell els va 
dir que s'esperessin una mica i ells van 
insistir que els donés immediatament 
alguna cosa. Com que mossèn Ma
nuel Querol no va accedir, van treu
re una navalla i el van amenaçar. Un 
senyor que estava a la reunió va 
plantar-los cara amb fermesa i els va 
fer marxar. 

A la parròquia de Sant Jaume de 
Remolins hi ha sota l'altar major una 
cavitat buida enreixada, amb dos ferros 
forjats en forma dé palmes de martiri, 
que simbolitzen els sepulcres dels màr
tirs. Els lladres van entrar i van pensar 
que allí baix podia haver-hi alguna cai
xa forta o algun tresor i van forçar la 
reixa fins a escantellar el marbre de 

94 l'altar. 

La violació de les vidrioles almoi
neres és cosa de tots els dies, especial
ment a la catedral. Una parròquia, per 
evitar-se problemes, ha tret totes les 
caixetes i n'ha deixat una sola amb ele
ments de seguretat. Els lampadaris són 
objectes cobejats dels drogoaddictes, 
que generalment són els que més delin
queixen. 

Ordenació de tres diaques 

El diumenge del Bon Pastor, 5 d'a
bril, a la capella del seminari dio
cesà van ser ordenats diaques Emili 
Vives Vives, de Miravet; Xavier 
Vilanova Pellisa, de la Fatarella, i 
Jordi Salvadó Estivill, del Molà. La 
capella, plena de gent d'aquestos po
bles de la Ribera d'Ebre, de la Terra 
Alta i del Priorat, va seguir amb 
gran devoció la litúrgia. Cridavà 
l'atenció que la majoria de públic 
que assistia a la celebració era jove. 
I això que .els tres eren de pobles re
lativament petits. El senyor bisbe va 
insistir en el sentit de servei a la co
munitat i va deixar caure que promp
te al nostre bisbat hi haurà diaques 
permanents que facin visible el ser
vei diaconal al bisbat de Tortosa. Els 
últims bisbes de Tortosa no solament 
no en van parlar mai, sinó que d'en
trada van creure que al bisbat de 
Tortosa no era necessari aquest ser
vei permanent i no ho van proposar 
mai com una meta a assolir. No és 
fàcil instaurar el diaconat laic per
manent en un moment d'una certa de
crepitud a les nostres parròquies, 
però bo serà començar aquesta 
tasca. 



4a. Trobada de canonges de tot 
Catalunya a Tortosa 

El dia 7 de maig, 45 canonges 
de diverses catedrals catalanes es 
van reunir en la 4a. Assemblea in
terdiocesana que enguany ha tingut 
lloc a Tortosa per posar en relleu el 
IV centenari de la dedicació del tem
ple catedralici, on van celebrar una 
missa pontifical, amb la introduc
ció d'una hora menor, que va pre
sidir el bisbe de la diòcesi tortosi
na. L'homilia la va predicar el 
bisbe Ciuraneta, de Menorca, fill 
també d'aquest bisbat. La trobada 
de canonges té un caràcter festiu i 
de coneixença entre un col, lectiu 
que enyora temps preconciliars, en 
què tenien una missió d'assessora
ment al prelat i un relleu cúltic 
d'importància considerable. Des
prés d'un col'loqui al saló verd del 
palau episcopal sobre les línies a 
seguir en el Jubileu de l'any 2000 
en les diverses catedrals del princi
pat, van anar a visitar la zona tu
rística del delta de l'Ebre i a dinar 
una bona paella vora el riu Ebre. 
Un noi que els va veure entrar a la 
catedral els va confondre amb una 
excursió de la ¡nserso, i és que els 
canonges ja són vells i amb poques 
perspectives de reemplaçament. 
Malgrat tot, el bisbe Ciuraneta va 
fer una homilia que és un cant a la 
figura del canonge i dels capítols 
catedrals, amb les missions especí
fiques que encara els atorga l'es
tructura eclesial, i això que el bis
be de Menorca, que com hem dit va 
ser membre del presbiteri tortosí, 
no va ser mai canonge. 

Un altre bisbe foraster per solem
nitzar el centenari de la catedral 

El diumenge IOde maig, a les 12 
hores, el bisbe auxiliar de Saragossa 
Juan José Omella, va presidir una mis
sa pontifical a la catedral, invitat pel 
capítol catedralici dels canonges. AI 
pontifical estaven invitades especial
ment les associacions i entitats dioce
sanes d'Acció Social Cristiana. Prè
viament al pontifical, el bisbe Omella 
va donar una conferència al personal 
de Càritas, que va agradar bastant 
als treballadors socials i al volunta
riat cristià. 

El bisbe Orne lla va recordar els 
temps en què fou ordenat en la matei
xa catedral pel bisbe Moll i Salord, 
quan el seu poble nadiu de Cretes per
tanyia a Tortosa ans que l'arxiprestat 
de Calaceit, al qual pertany, fos an
nexionat a Saragossa. Aleshores era 
missioner dels pares blancs i ans 
d'anar-se'n destinat a l'Àfrica va voler 
ser ordenat al bisbat dels seus pares. 
Qui li havia de dir que allí on fou ordè
nat de prevere aniria a celebrar un 
pontifical essent el bisbe auxiliar de 
Saragossa i un dels més clars candidats 
a bisbe de Tortosa, en boca de la gent, 
ans que fóra nomenat el bisbe Xavier 
Salinas, que avui regeix la diòcesi de 
Tortosa. 

Dos nous preveres 

El diumenge dia 7 de juny, festa de 
la Santísima Trinitat, a les 6 de la tar
da a la catedral, com és costum del nou 
bisbe, que vol rellevar el paper de la 
catedral com a església principal de la 95 
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diòcesi, foren ordenats preveres els 
diaques Josep M. Garcia i Panisello, de 
Roquetes, i Antonio Sesé i Esparducer, 
de Vinaròs, que exerceixen el seu mi
nisteri diaconal a Móra d'Ebre i a Sant 
Carles de la Ràpita, respectivament. 
La catedral es va omplir, tant de gent 
de les parròquies d'origen, com de les 
que exerceixen fins ara el diaconat. El 
senyor bisbe va encoratjar els nous pre
veres a estimar l'Església al servei de 
la qual són ordenats i els va aconsellar 
corn un pare quan el fill s'emancipa. 
Malgrat ser diumenge a la tarda, van 
assistir-hi una setantena de sacerdots 
que van imposar les mans sobre el 
cap dels ordenats tal corn mana la li
túrgia del sagrament de l'ordre. L'or
denació s'emmarcava dintre de les 
celebracions del centenari de la cate
dral, en la qual s'han volgut celebrar 
solemnement tots els sagraments. El 
dissabte, 30 de maig, hi va haver una 
confirmació solemne per a persones 
adultes de tota la diòcesi que van 
voler confirmar-se. 

Diada de germanor interdiocesana 

El dia 8 de juny és la dedicació de 
la catedral de Tortosa, que la majoria 
d'anys passa desapercebuda si no fos 
perquè ho marca el breviari. Enguany, 
en celebrar els 400 anys de la dedica
ció, s'ha volgut fer una diada de frater
nitat sacerdotal i s 'ha invitat tots els 
sacerdots dels dos bisbats, que abans 
eren un de sol (Castelló i Tortosa), i 
que havien sigut ordenats dintre de la 
catedral que complia quatre segles. 
165 capellans van omplir el presbiteri 
i bon tros de la catedral en una conce
lebració presidida per l'actual bisbe 

Xavier Salinas, a qui acompanyava el 
bisbe de Castelló, Joan Antoni Reig, 
els vicaris generals de les dues diòce
sis i el capital catedralici, presidit pel 
seu degà Manuel Garcia Sancho, que 
va fer un discurs molt eloqüent i en 
castellà. A més a més de donar la ben
vinguda a tots els preveres i fidels que 
es van aplegar per celebrar el centena
ri en la multitudinària concelebració, 
va fer un resum històric, fent honor a la 
seva condició d'historiador, de les vi
cissituds per les quals va passar la 
construcció de la catedral. 

El gregorià, dirigit pel mestre Vila
nova, i la polifonia del Tu es sacerdos, 
de Garcia Julve, a l'ofertori, a més a 
més de la música de fons del violí de 
Mn. Ram ira Cardona, un sacerdot molt 
ancià que encara té ànims per partici
par en tot, van donar un to de solemni
tat a la celebració. 

Els germans de Castelló es van sen
tir corn a casa i a més d'un li va caure 
alguna llagrimeta, sobre tot als més 
grans en calcigar aquelles mateixes 
lloses on van fer la postració del ritual 
d'ordenació feia tants anys. 

Més d'un va trobar-hi omissions i 
absències inexplicables. No fer memò
ria, a l 'hora del memento de difunts, 
dels dos últims bisbes enterrats a la 
catedral que havien ordenat la majoria 
dels preveres que hi eren, Fèlix Bilbao 
i Manuel Moll, quan precisament la 
processó d'entrada va passar pel da
munt de la seva llosa sepulcral a la via 
sacra. 

Tampoc s'entenia que no hi fossin 
el bisbe Ciuraneta, de Menorca, que 



també va ser ordenat a la catedral, ni 
els dos últims bisbes de Tortosa, el car
denal de Barcelona i l'arquebisbe de 
Tarragona, que com a metropolità li 
tocava de ser-hi. Potser les agendes 
d'aquestos prelats estaven ja plenes 
quan es va pensar en el dia de fraterni
tat sacerdotal tortosina, però molta 
gent va notar la seva absència. 

Acabada la missa, el bisbe de Cas
telló va pronunciar una conferència, al 
saló Enrique Tarancón del seminari, 
sobre la moral com a problema en la 
postmodernitat, en què va remarcar 
la manca de fonament filosòfic d'una 
moral pública i privada que no té al
tre punt de referència que la constata
ció dels fets majoritaris. Sense papers 
i amb seguretat, el bisbe de Castelló 
va aconseguir un bon aplaudiment 
fi nal. 

Un bon dinar als menjadors dels 
seminari va reunir a taula antics con
deixebles i companys dels dos bisbats 
que feia molt temps que no s'havien 
vist. 

Una rufagada de nomenaments 

El passat 23 de juny van sortir a la 
premsa 27 nomenaments, cosa que per 
al nostre bisbat de Tortosa ha estat un 
terrabastall clerical. Cada una d'a
questes 27 noves destinacions dona
rien per a un bon comentari d'estratè
gia pastoral. A més a més, hi ha una 
altra rufagada que encara no és més 
que una dienda de la gent: el nome
nament d'una dotzena de canonges. 
Aquesta febre de crear canonges en un 
moment que el que es necessita són 

pastors, sí que pot ser motiu d'un co
mentari pastoral. Era comprensible 
que l'espècie en vies d'extinció, que 
són els beneficiats, passessin a millor 
vida canviant de color d'hàbit, que 
sempre ha sigut una aspiració, però 
que rectors que no tenen ni temps ni 
ganes de rosegar salms vestits de roig 
a la catedral els facin canonges és una 
cosa una mica estranya. ¿És una estra
tagema per controlar un capítol cate
dralici que sempre ha estat esquerp al 
govern episcopal i al qual, per altra 
banda, li quedaven poques tossides? 
¿Serà l'enyor de temps passats en què 
la solemnitat era una manera de pre
sència de l'Església? ¿Potser seran 
unes ganes de fer una litúrgia nova i 
acollidora a la catedral, com a expe
riència renovelladora d'una ciutat 
petita que té massa misses per als 
pocs fidels que té? El temps dirà si 
Tortosa ha fet una agosarada embran
zida de renovació o una enyorada in
volució de solemnitats estèrils. 

Un funeral solemne a la catedral 
presidit pel cardenal de Barcelona 

No s'inscriu dintre de les celebra
cions del centenari de la catedral perquè 
la mort, almenys fins ara, no està pro
gramada, però hagués pogut sumar-se 
com a resum de les grans celebracions 
que enguany s'han fet a la catedral. La 
missa funeral en l'enterrament de D. 
Vicente Lores, superior general dels 
Sacerdots Operaris Diocesans, o com 
la gent els anomena a Tortosa: Els Ju
sepets. Ha mort als 94 anys a les Al
queries del Niño Perdido, a la Plana de 
Castelló, on els operaris tenen un resi
dència per a ancians. Per voluntat seva, 97 



98 

ha estat enterrat al seu bisbat d'origen, 
Tortosa, on tenen el panteó de l'asso
ciació, ja que va ser la ciutat on mos
sèn Sol va fundar els sacerdots opera
ris diocesans. 

Va presidir el funeral el cardenal de 
Barcelona, Ricard Maria Carles, amic 
de mossèn Lores fa molts anys i a qui, 
segons va dir en l'homilia, ell sempre 
havia considerat com un sant. L'acom
panyaven a l'altar l'arquebisbe de 
Burgos, D. Santiago Martínez Acebes, 
que també pertany als operaris dioce
sans, i el bisbe de la diòcesi de Tortosa . ' XavIer Salinas. Concelebraven junt 
amb,els bisbes l'actual superior gene
ral, Angel Pérez Pueyo, i el delegat per 
a Espanya, Jesús Rico. Van rebre el 
cadàver a la porta de la catedral una 
trentena d'operaris vinguts de diverses 
parts i, a més a més, van concelebrar 
una trentena més de capellans de la 
diòcesi de Tortosa i alguns de Tarra
gona i altres bisbats. 

El cardenal, amb la veu trencallo
sa de dolor, com a qui se li ha mort 
un famil iar, va pronunciar una homi
lia molt sentida. AI funeral van acu
dir molta gent de Benicarló, d'on era 
mossèn Lores, i de Tortosa. Va diri
gir els cants el mestre Rafel Prades , 
que majoritàriament van ser en llatí i 
en castellà. Encara que mossèn Lores 
ja era una fruita madura, pels anys, 
la seva absència per als operaris i per 
a Tortosa crea un gran buit. Descan
si en pau. 

Mallorca 

SEBASTIÀ SALOM, corresponsal. 

El Sínode diocesà enfila la seva rec
ta final 

Després de tres cursos de treball 
dels grups sinodals, amb l'estudi de 
tres ponències i amb l'aprovació de 
les propostes presentades a la formula
ció de noves, es preveu ja per al prò
xIm curs la celebració de l' Assem
blea Sinodal. 

La inauguració del Sínode està 
prevista amb una celebració de l'Euca
ristia a la Seu el dia 9 d'octubre. La 
primera sessió sinodal tindrà lloc el 
dia 17 del mateix mes d'octubre i es 
continuarà amb una sessió cada quin
ze dies fins a Pasqua. Després de Pas
qua, amb una celebració solemne tam
bé a la Catedral, es farà la cloenda i es 
promulgaran els decrets sinodals. 

Els temes que estudiarà el Sínode 
seran set ponències, extretes de les tres 
que han servit de base per a l'estudi i 
debat dels grups sinodals. Els títols 
d'aquestes ponències seran els se
gUents: 

I. L'Església enviada al món, pele
grina a Mallorca, al llindar del segle 
XXI 

2. L'Església que anuncia l'Evan
geli 

3. L'Església que celebra la salva
ció en Jesucrist 



4. L'Església, comunió de creients 
en Crist: el laïcat, la família, els minis
tres ordenats, la vida consagrada 

5. L'Església servidora i fraternal 
evangelitzadora dels pobres 

6. L'Església catòlica de Mallorca, 
oberta a les altres Esglésies, missione
ra i acollidora 

7. L'Església de Mallorca organit
zada al servei del Regne de Déu 

La llista dels membres sinodals 
s'està completant. El nombre total serà 
d'uns 175, entre els quals hi haurà uns 
80 preveres, uns 10 religiosos, unes 15 
religioses i els 70 restants seran laics i 
laiques. Els grups sinodals han elegit 
els seus representants d'una forma pro
porcional a partir dels arxiprestats i de 
les delegacions diocesanes. 

Visita de Monsenyor Simó Ntamwa
na, arquebisbe de Gitega (Burundi) 

La diòcesi de Mallorca manté, des 
de fa més de trenta anys, un compromís 
de col'laboració amb l'Església de Bu
rundi i concretament amb la diòcesi de 
Gitega. Actualment els mallorquins 
treballen a la parròquia de Nyabikere, 
on, a més de les tasques pròpies d'acom
panyament d'una comunitat cristiana, 
atenen un dispensari comarcal i dirigei
xen algunes accions d'assistència huma
nitària. Actualment hi ha tres preveres i 
tres religioses. La presència de laics 
missioners es va interrompre fa alguns 
anys per exigències del bisbe de Ma
llorca, en comprovar les dificultats i la 
inseguretat motivades per la situació po
lítica tensa i els enfrontaments ètnics. 

Monsenyor Simó Ntamwana, que 
substitueix en el càrrec l'anterior ar
quebisbe assassinat el dia 9 de setem
bre de 1996, ha vingut a agraït la col
laboració mallorquina i a renovar els 
lligams amb la nostra diòcesi, amb el 
Govern balear i amb altres institucions 
i ONG mallorquines, que en el transcurs 
d'aquests trenta anys han anat esta
blint contactes i oferint algunes ajudes. 

Entre els projectes presentats, el 
bisbe de Gitega ha demanat formal
ment al bisbe de Mallorca, i aquest ho 
ha acceptat, que els missioners mallor
quins fundin una nova parròquia, i que 
hi construeixin els edificis i hi organitzin 
tota la infraestructura necessària, i que 
puguin deixar a mans del clergat nadiu 
la parròquia que actualment atenen. 

El bisbe i el vicari general viatgen a 
Roma per a (a visita ad /imina 

De l'I al IOde juliol el bisbe i el vi
cari general se'n van a Roma,juntament 
amb tots els altres bisbes de la Província 
Eclesiàstica de València, per realitzar 
l'anomenada visita ad !imina apost%
rum i complir d'aquesta manera amb 
el deure de comunió amb el bisbe de 
Roma i cap de l'Església Universal. 

Des de fa dotze anys les tres diòce
sis de les Illes Balears han sol'licitat a 
la Santa Seu, a través de la Nunciatu
ra de Madrid, que siguin reconegudes 
com a Província Eclesiàstica autòno
ma. Ho havien aprovat els consells 
presbiterals de les tres diòcesis, els 
bisbes de la Província Eclesiàstica de 
València i la plenària de la Conferèn
cia episcopal espanyola. L'any passat, 99 
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atès el desconeixement de la sol·licitud 
cursada manifestat per l'actual Nunci, 
els tres bisbes de Mallorca, Menorca i 
Eivissa, li renovaren la petició i li re
meteren una còpia de tota la documen
tació, perquè la presentàs per primera 
vegada a la Santa Seu. 

o la burocràcia vaticana va molt 
lenta, o és obligat pensar que hi ha in
teressos ocults que impedeixen que la 
petició sigui acceptada. Esperem que 
aq uesta visita ad !imina pugui aportar 
alguna llum a tot aquest afer. 

Ordenació dels quatre darrers pre
veres del segle XX 

Entre els mesos de maig i juliol han 
rebut i rebran l'ordenació presbiteral 
quatre nous preveres, d'entre 25 i 28 
anys: Rafel Mas Tous, Antoni Vadell 
Ferrer, Àngel Rei'gades Ramon i Vicenç 
Peral Santiago. Quatre joves promeses 
que rebaixen la mitjana d'edat del pres
biteri actual, que se situa a l'eotom dels 
62 anys. 

Amb aquesta incorporació, el col'
lectiu anomenat de preveres joves, que 
aquí a Mallorca es compta a partir dels 
ordenats l'any 1985, comença a tenir. 
cos suficient i pes específic per ser tin
gut en compte dins el conjunt del cler
gat. El col·lectiu de capellans joves es 
reuneix mensualment per tractar algun 
tema que els preocupa i per dinar ple
gats. I tenen, com a tal col'lectiu, un 
representant en el Consell Presbiteral. 

Però la nota negativa d'aquestes 
ordenacions és que previsiblement són 
les darreres d'aquest segle, perquè no 

n'hi ha cap altra a la vista fins ben en
trat ja el segle XXI. 

Balanç de curs: girats al passat, 
oberts al futur i amb un present in
definit 

Estam girats al passat perquè el 
curs 1997-1998 ha estat presidit per 
múltiples commemoracions centenà
ries. Entre elles: 750 anys de les prime
res parròquies de la diòcesi, 200 anys 
de les germanes de la Caritat, 100 anys 
de les missioneres dels Sagrats Cors, 
25 anys de Monsenyor Teodor Úbeda 
com a bisbe de Mallorca. 

Estam oberts al futur perquè, des
prés de tres anys de reflexió dels grups 
sinodals, a l'octubre començaran les 
sessions de l'Assemblea sinodal, o del 
Sínode pròpiament dit, i se l'espera, no 
diré amb entusiasme, però sí amb ex
pectatives esperançades. També estam 
oberts al futur perquè, després de la 
consulta feta pel bisbe als capellans i a 
les comunitats religioses demanant-los 
noms per substituir els actuals vicaris 
episcopals de la zona, i després d'ha
ver rebut un bon nombre de respostes 
que qüestionen el mateix organigrama 
diocesà, el bisbe ha decidit posar tam
bé damunt la taula del Sínode tota la 
qüestió de l'organització de la diòcesi: 
si mantenir les quatre zones pastorals 
o imaginar altres fórmules; si reestruc
turar els actuals arxiprestats que són 
21, reduint-ne possiblement el nombre 
i donant més responsabilitats als arxi
prestos; si reorganitzar o reagrupar les 
actuals 14 delegacions diocesanes; si 
constituir una nova delegació del Cler
gat, etc. També estam oberts al futur 



perquè els preveres estan estudiant una 
ponència sobre economia on es debaten 
temes que poden suposar alguns canvis 
significatius per als propers anys, com 
són l'administració diocesana, la co
municació de béns entre les parròquies i 
els criteris de retribució de preveres. 

I dono al present el qualificatiu d'in
definit, per diversos símptomes. Ve't 
aquí alguns: 25 anys d'un mateix bisbe i 
13 anys d'un mateix vicari general donen 
sens dubte estabilitat i continuïtat a una 
línia pastoral i a un estil de govern, 
però tal vegada per això mateix es co
mencen a detectar en alguns ambients 
símptomes de cansament, de rutina i 
d'anquilosament. El mateix anunci fet 
pel bisbe d'un possible canvi de vicari 
general per quan s'acabi el Sínode i de 
perllongar per un any més el nomena
ment dels actuals vicaris episcopals 
territorials, donen un cert aire de pro
visionalitat. Sembla que perden vigor 
les decisions preses en anys anteriors i 
decau el compliment de la normativa 
diocesana amb l'argument explícit o 
implícit que el Sínode ho ha de revisar 
tot. A les reunions dels consells dioce
sans presbiteral i de pastoral cada ve
gada hi ha més absències no justifica
des que denoten un creixent desinterès, 
sobretot per part de molts laics, repre
sentants dels arxiprestats i de les dele
gacions. Hi ha preveres que passen del 
Sínode, uns perquè en desconfien i no 
n'esperen res, uns altres perquè, faci el 
que faci el Sínode, ells pensen continuar 
igual. Hi ha laics amb esperit renovador 
que s'apuntaren al Sínode amb il'lusió 
i després se n'han desentès perquè opi
nen que, de tota manera, la seva veu no 
serà tinguda en compte i volen estal
viar-se un esforç inútil i una frustració. 

Tot això dóna un balanç discreta
ment esperançat de cara al futur. I dic 
discretament perquè dificilment el Sí
node podrà agafar el bou per les ba
nyes si cadascú tira pel seu vent, si ens 
esmunyim de les responsabilitats, i si 
ens aplicam el principi de campi qui 
pugui. 

Menorca 

J. BOSCO FAN ER, corresponsol. 

Durant aquest curs 1997-1998, si 
he de fer un balanç vull destacar que 
entre tots: 

1. Hem respectat i valorat la vida 
religiosa 

Després d'una alegre jornada de 
convivència de religioses i religiosos a 
Son Oliveret (Ciutadella), tres relí
gioses van resultar mortes, i dues 
greument ferides, atropellades per un 
cotxe mentre esperaven l'autobús de 
tornada. 

Les tres víctimes mortals van ser 
Sor Antònia Cots, filla de la Caritat; la 
germana Isabel Olaiz, carmelita mis
sionera, i Sor Antònia Pieras, mis
sionera dels Sagrats Cors. Succeïa el 
dissabte 23 de maig, vigília de l' As
censió. 

Dilluns 25, a fosquet, una gernació 
de feels procedents de tots els racons 
de l'illa omplí l'Església de Santa 101 
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Maria de Maó, acompanyant les comu
nitats religioses i els familiars de les 
víctimes. Concelebrà amb el bisbe 
Francesc Xavier quàsi tot el pres6iteri 
diocesà. Alguns comentaven que a
quest greu i mortal accident havia unit 
molt més els membres de tot el Poble 
de Déu: el presbiteri, els laics, els reli
giosos i les religioses. Menorca des
pertà la seva sensibilitat, a vegades un 
xic amagada, de respecte i amor a la 
vida consagrada. Sobre l'ambient pla
nava la solidaritat de la gent amb les 
religioses, estimades per la seva pre
sència senzilla i eficaç en molts camps: 
escolar, assistencia'l, socia1. .. 

Finalitzada l'Eucaristia, superiores 
de les respectives congregacions van 
donar el seu testimoni: 

- Sor Catalina Verdera, visitadora 
de les Filles de la Caritat (Barcelona), 
va dir de Sor Antònia Cots: «La millor 
semblança que podem fer de la nostra 
germana, Sor Antònia, és dir d'ella 
que era una filla de la Caritat tota 
d'una peça. InteUigent, treballadora, 
incansable en el servei ... N. 

- M. Jesús Zabalza, carmelita mis
sionera, començà el seu testimoni so
bre la germana Isabel Olaiz, amb a
questes paraules tan precioses: «Isabel, 
me dicen que hable de ti, que diga 
alga de li. Pera prefiero hablar conti
go. Say tu hermana. El periódico de 
ayer te ha definida con una frase ge
nial: tu VIDA, una expresión de bon
dad. .. )). 

- Tere L1aneras, missionera dels 
Sagrats Cors, retratà així la seva com
panya a Migjorn Gran (Menorca), Sor 

Antònia Pieras: «No destacà per la 
brillantor dels seus títols sinó per una 
presència constant i servicial: sabia 
eSlimar amb els petits detalls de cada 
dia cercant sempre el gust dels altres, 
soferla en les contrarielals sense per
dre mai el somriure», 

Els esdeveniments de la vida no són 
només el que són fora de nosaltres. 
Quan algú s'implica amb ells, canvien. 
A vegades no saps el perquè, però 
sents la veritat que hi ha en aquelles 
paraules: «Déu escriu recte amb ret
xes que ens resulten lortes i antipàti
ques». 

2. Hem engegat i recolzat les accions 
solidàries 

A la casa de l'antiga Acció Catòli
ca de Maó, en una sala alegre, llumino
sa i clara, Mans Unides hi belluga 
vida. Uns setanta voluntaris hi esmer
cen temps i esforç. La saviesa de reu
tilitzar materials o treure el profit dels 
retalls i altres elements es combina 
amb el bon gust i la feina artesana. I 
tot, amb la finalitat social de recaptar 
recursos per als projectes de desenvo
lupament en el Tercer Món. 

El taller de voluntaris de Mans 
Unides no és un taller uniformat i asèp
tic de producció en sèrie on cadascú 
perd la seva identitat, compleix ordres 
i serveix interessos no sempre propis i 
coneguts. Més s'assembla a una famí
lia on cadascú frueix de la seva identi
tat i estima. El taller no és per a gent 
desenfeinada. Es tracta d'un taller apte 
per qui sap trobar temps per a la feina 
gratuïta i solidària tot exercint les se-



ves peculiaritats. És un taller que dóna 
amistat i que la crea entre ells. 

El taller de Mans Unides progressa 
i amplia horitzons. Enguany alguns 
coordinadors han assistit a la fira de 
bricolatge de Madrid. Han vist noves 
tècniques i possibilitats a fer. Enguany, 
també, la iniciativa del taller ha co
mençat a Ciutadella. 

Per Ferreries ens trobem amb el 
grup Xano-Xano que cada dia amplia 
el seu cercle, tot i que en dos mesos han 
mort tres dels seus membres. Una ini
ciativa particular, conjuntament amb la 
parròquia, dóna cara a una trobada dià
ria encantadora en un local dels es
coltes, de tres a cinc del capvespre. 
Aquest local està situat a la part infe
rior del despatx parroquial, és com la 
seva pedra fonamental. Sembla que 
aquest grup, format per persones grans 
i discapacitades, és el que dóna credi
bilitat a les tasques que la parròquia 
porta a terme i coordina des dels seus 
espais administratius i pastorals. 

Per a quasi tota l'illa l'acció de 
Càritas és present i valorada. L'Es
glésia segueix col, laborant ben acti
vament en el fons menorquí de coo
peració. L'any 97, un 92,6% del seu 
pressupost -17.896.451 ptes.- s'ha 
destinat a projectes de cooperació, 
immigrants o emergència. I record 
les paraules de Miquel Martí Pol: «Tot 
en l'amor s'emplena de sentit. Lafor
ça renovada d'aquest cor tan malme
nat per la vida, d'on surt sinó del seu 
immens cabal d'amor? J!. 

3. Hem seguit de prop la reivindi
cació del Carni de Cavalls 

Els consells escolars de diversos 
centres educatius, entre ells el diocesà, 
han firmat una carta en la qual expres
sen la seva preocupació davant la pro
blemàtica actual dels accessos a les 
àrees naturals de Menorca, com ara les 
entrades a les platges, als boscos i l'ús 
del Camí de Cavalls, ja que afecta di
rectament la seva labor docent. 

Aquests centres, set en total, ma
nifesten tenir dificultats per desen
rotllar les activitats de tutoria, com 
ara l'adopció d'una platja, l'estudi 
de plantes endèmiques, el coneixement 
del medi geogràfic natural, etc. 

Els consells escolars demanen que 
les administracions amb competències 
en la regulació dels accessos i en l'ela
boració dels plans del médi natural 
tenguin en compte les necessitats, els 
objectius i les activitats relacionades 
amb l'educació ambiental que han de dur 
a terme els centres educatius en la seva 
tasca docent. El grup reivindicatiu basa 
la seva petició en l'article 29.2 de 
l'avanç de les Directius d'Ordenació 
Territorial de la Comunitat Autònoma. 

Hi ha una cançó de 'n primer que 
avui té tots els aires de cançó reivind i
cativa. La seva lletra diu: «Cami de 
Cavalls tu voltes s'illa, vas sempre 
alegre per plans i penyals, i de bon 
matí tu sents com canten els rossi~ 
nyols, verderols i pardals. Per entre 
mates de murta florida, entre abat
zers, caramuixes i cares, tu vas vol
tant de migjorn a tramuntana, per 
Ciutadella i es cap de Llevant...J!. 103 
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4. Hem seguit de prop el decurs de 
l'Assemblea Diocesana 

En la primera sessió de l'Assem
blea Diocesana, els dies 25-26 d'octu
bre d'antany, es produí un viu debat 
sobre els mitjans de comunicació so
cial; aquest es va centrar en la COPE 
i el Diari de Menorca, a causa de la 
seva estreta vinculació amb l'Esglé
sia. L'Assemblea aprovà la proposta 
d'un ideari per al Diari de Menorca, 
en el qual es reflectissin els valors 
següents: 

- La llibertat d'expressió i el res
pecte a les persones i els grups, la cul
tura i el medi ambient, els drets hu
mans, l'entesa entre persones i grups, 
l'avanç en l'ús del català, la indepen
dència política, els interessos generals 
per damunt dels particulars i la religió. 

AI mateix temps es demanava que 
la diòcesi s'impliqués més eficaçment 
en la seva gestió «a través d'una re
presentació més plural i diversificada 
de l'Església menorquina en el con
sell i l'administració!>. 

La Delegació Diocesana de MCS 
s'encarregaria .d'impulsar la realitza
ció d'aquestes propostes. 

En la redacció de les propostes 
definitivament aprovada pel bisbe, 
aquest tema ha sofert un canvi nota
ble, que Joan Febrer, en el Diari de 
Menorca del dia 16 de juny, resu
meix així: 

a) Ja no és la Delegació Diocesana 
l'encarregada d'aquestes propostes, 
sinó el bisbe personalment. 

b) L'ideari que s 'ha d'elaborar per 
al Diari de Menorca (així ho sugge
reix el bisbe a l'Assemblea) ha de ra
tificar i desenvolupar la naturalesa i els 
fins de l'esmentat diari segons l'article 
3 dels Estatuts de l'editorial Menorca 
(Diari Insular, SA). 

c) La naturalesa i els fins del Diari 
de Menorca vénen determinats per: 

La seva orientació catòlica, la de
fensa de l'illa de Menorca, el foment 
del seu benestar integral, la millora i el 
progrés en tots els ordres, independèn
cia «davant qualsevol grup, tendèn
cies o interessos particulars, públics, 
econòmics, polítics o de qualsevol 
mena que siguin». 

d) La sol, licitada major implicació 
de la diòcesi es concreta en la propos
ta que ha fet el Consell d'Administra
ció de l'editorial Menorca. 

Davant aquests canvis hi ha en 
certs grups malestar. Malestar mani
fest en un escrit que el grup de preve
res de l'arxiprestat del centre ha fet 
arribar al bisbe i al Consell Presbite
ral. I és una llàstima, perquè l'As
semblea havia sembrat en tots els as
sistents una bona llavor de pau i de 
confiança en l'acceptació i posada en 
pràctica de les propostes per part del 
bisbe. En Joan Febrer, en el diari i el 
dia abans esmentat, manifesta que no 
per imperatiu legal sinó per fideli
tat a l'Assemblea confia que tant l'i
deari com els altres suggeriments 
es duran a terme d'acord amb les 
inquietuds manifestades a la reunió 
eclesial. 



5. Hem peregrinat a Terra Santa 

Dia J O de juny arribava de Terra 
Santa. Participava en la peregrinació 
presidida pel bisbe que 49 persones, i 
com a punt final de l'Assembla Dioce
sana, hem realitzat durant set dies per 
aquells paranys complicats política
ment, rics en història, estimats per 
jueus, musulmans i cristians, i pacífics 
si t'adones que trepitges els seus car
rers contemplant una gran varietat de 
persones, cares, vestits, costums i re
ligions. 

Políticament ens sorprenia passar 
amb facilitat per ciutats i àrees geogrà
fiques palestines o israelites. Ens sor
prenia veure la riquesa cultural que es 
mescla en el carrer i que té els seus 
espais limitats en les sinagogues, en les 
mesquites, en les esglésies, en el mur 
de les lamentacions. 

Ens interessava tastar com l'amor a 
una terra i a unes creences entrellaça 
cors que, amb invocacions diferents, re
fermen el seu nus d'amistat amb Déu. 

Ens corferia viure, entremig de tan
ta varietat, una pau present però que, i 
com ens remarcava en tot moment el 
guia, s'ha de consolidar molt més fent 
diàleg i firmant convenis, 

En Jacobo, el nostre guia (un guia 
jueu exceHent) respirava en la seva 
persona el que voldrfem aprendre els 
peregrins diocesans menorquins: 

- Hem d'estimar el que som. Hem 
d'estimar la nostra identitat sociocul
tural. En bé d'ella, hi hem de dedicar 
esforços gratuïts. 

- Hem de respectar la nostra varie
tat. Som diferents. La història, la ge
nètica i la nostra llibertat davant una 
multiplicitat d'opcions, ens hi ha fet. 
Però som diferents per escoltar-nos i 
enriquir-nos, mai per rebutjar-nos o 
marginar-nos. 

- Hem volgut dialogar. Som cridats 
a fer consensos, a viure i a deixar viu
re en pau. La convivència comporta 
saber navegar junts en una carretera 
que té, com és normal, límits i senyals 
de trànsit. 

- La fe en Déu, tot i que és expres
sada distintament, sorgeix de la matei
xa experiència humana universal. No 
és conseqüència d'una situació cultu
ral concreta. És una necessitat per viu
re i entendre el per què viure. 
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