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L'Església

del

en nom de la generació cristiana que no
PARLO
va viure la guerra civil i ruc inicià el conflicte

0 la contestació dis el "nacional catolicisme". Aquest
terme, potser mai no tant ben emprat com en aquells
primers anys. Aleshores, topar amb l'Església era
igual que topar amb l'Estat, i viceversa.
La meva generació —no pas tota, ni de bon
tros!— fou la primera que posa en dubte l'autenticitat de les "actituds oficials" de l'Església catalana.
1 s'obrí camí, no pas des d'un plantejament ideològic global i contrari, sinó des de l'esperiència de
cada dia, en descobrir en nosaltres mateixos que
els motius i maneres de comportament de la fe eren
mixtificats o entrebolits. Aqusta mateixa sensació
d'artifici era pressentida pels gmps més conscients
de cristians.
Però això no era el més important. Es començava a experimental la ineficàcia de la fe tal com
es presentava davant del poble senzill. Aquest és
el que inconscientment —mes profundament— començava a desenganxar-se del carro triomfant de
l'Esglèsia. El missatge evangèlic no recollia allò que
començava a respirar el poble en el seu procés de
redreçament: la llibertat, els problemes socials i potítics. Això obligava a un replantejament de la mateixa vivència cristiana. Eren els anys 1958. Arrivaben les primeres traduccions de llibres francesos.
Fou aleshores que s'inicià l'entrada de la fe a
les zones fosques del que s'anomenà després els
"drets humans", i que avui son un clam general.
Però aquella arrancada anava tai regada de dubtes,
d'inseguretats i d'oposicions oficials de la mateixa
Església. Anàvem moguts per una intuïció fonda,
però sense cap contrafort ideològic. Aquest vindria
després. La nostra ideologia era la que havien mamat
als seminaris i a les universitats eclesiàstiques: el
nacional-catolicisme.
He de confessar que el meu procés personal de
"reforma de la f e " havia arribat a quedar tan lluny
de l'oficial espanyol, que tenia dubtes de pertànyer
a l'Església. Em trobava, a estones, realment angoixat, tot i tenint en compte la meva cura a l'hora
d'anar capgirant les coses que "no anaven" i posar-les —em pensava mes d'acord amb les intànçies evangèliques. D'aquest malestar secret, me'n
vaig sartir inesperadament en \irtud d'un viatge a
París amb en Jaume Lorès, veient simplement com
els capellans de la "Missió de frança" feien al mig
de la plaça pública allò que no m'atrevia a fer
sinó d'amagat, i encara amb certa consciència d'inseguretat.
Es tractava de fer entrar la fe cristiana dins les
zones de la inquietud social i política dels grans, i
de les formes més espontànies de llibertat del jovent
d'aleshores. Però anàvem armats solament amb una
intuïció que ens venia de la pròpia fe. Ningú amb
més experiència no ens donà la mà. La fe i la bona
voluntat eren tot el nostre bagatge. Erem voltats
d'ombres pels quatre costats. Pensar allò que pensàvem i fer, amb timidesa, allò que feiem —ben
poca cosa per altra part:— era anar en contra de
l'opinió piïblica. La gent benptnsat i les autoritats
civils i religioses quedaven escruixides de les nos-

postfranquisme
tres "temeritats". En cito una com a mostra: haver
signat un document dirigit a l'autoritat governamental demanant una investigació sobre rumors fundats de mals tractes a en Jordi Pujol empresonat
pel delicte d'haver contribuït a cantar el Cant de
la Senyera al Palau de la Música Catalana. Fer coses d'aquest to i continuitat era ser comunista aleshores o, com a mínim, "company de viatge". No
s'entenia ni civilment, ni religiosament que un capella es pogués interessar i comprometre en coses
semblants. Era fer política. Aquest enterboliment
mental es el que em va aur a ser processat i jutjat
pel Tribunal u'Orilre Públic.
Era diticilissim aquells anys de fer entendre al
pome creiem en general que la fe suposava emrar
uíns els piecs aei mon social x polítics i que, sooretoi, exigia luoeriat per a totnom. necoruo que eis
cousiiiaris ae ia , i o t no em volien a les seves reunions perque suposaven que jo era ael partit comunista. Talment contoses eren íes coses aqueiis
anys.
Allò que va començar com un petit rajolí i era
mal vist, ara es una torrentada imparable que desmanega tamoe les clarors de ia fe, però per l'aitre
vessant. avui es la pontica aes ae ia i'e o aquesta
seuioia que ja no te seuut. Ens hem passat a les
aiiúpoues. Avui aquell militant cristià que no es
apuntat a un partit d'esquerres ben radical gairebé
te consiencia u estat en pecat mortal. Avui tampoc
no puc eu.iar en segons quines reunios ue capellans
perque '•encara no soc ae cap partit '. La te sembla que na nascut per a fer la revolució, i que amb
això acaoi ia ieina.
Aquest frenesí per la política ha arribat fins i
tot als nivens jerarquies. L'nomilia de monsenyor
Tarancón en la coronació del rei fou un discurs
poimc. Aixo, els bisoes que havien acusat t'eia pocs
anys de 'temporalistes" eis cristians progressistes.
Lna part important de la militància cristiana viu,
avui, aoncs, tancada, aiiosa i confosa dins 1 univers
polític. Cal un nou transvasament. Cal capgirar el
reiiotge ae sorra i fer traspassat la vivència de la
fe cristiana ais límits o zones que li son pròpies.
No es tracta d abanuonar la política, sinó tt'aliiberar-se de la seva hipoteca. No es tracta de fugir,
sinó de retrobar la pròpia identitat religiosa —una
vegada assumida aquesta presencia de la te en el
mon social i poiític. Com el món sindical, busca la
seva identitat i es vol desmarcar dels partits polítics
Es tracta de retrobar el camí que venci el complex
d'inferioritat que viuen avui els qui es confessen
de forma vergonyant cristians. Com si ia fe ja no
tingués sentit en una societat democràtica.
Sols quan la massa de cristians sigui com tothom, humanament parlant, serà possible que es retalli a nivell de comportament personal i col·lectiu
aquella franja pròpia del creient en Jesús de Nazaret. En aquest nou pas a fer, eís cristians hi duem
molt poc bagatge. Com en aquells anys primers de
franquisme, ens hi empeny una intuïció que ens ve
de la fe.

Sínode de l'Església reformada de França
L'Església reformada de França ha celebrat el seu 69è Sínode
sota la presidència del pastor
Jacques Maury. Les sessions,
tingudes a Chantilly del 30 d'abril al 2 de maig ha discutit el
tema de la transmissió de l'evangeli.
Henri Fesquet, en un comentari
aparegut a " L e Monde", subratlla les
dificultats en què actualment es tro.
ba l'Església reformada —la fracció
més important dèl protestantisme
francès—, donat l'esperit crític dels
seus membres, que cada cop desconfien més de les institucions eclesiàstiques. Hi ha també una alarmant
hemorràgia de pastors i d'altres efectius parroquials, deguda a la manca
de cohesió interna. Després del període d'organització, estabilitat i ex-
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Via Crucis
L

legeixo que un organisme romà
ha preparat una reforma del
Via crucis. Proposa alguns canvis
en la llista de les catorze estacions
tradicionals (llegeixo també que
l'inventor del Via crucis fou un
franciscà del segle XV i penso que
va ser una bona idea escenificar
popularment la contemplació de
la Passió). A la nova llista d'estacions, la primera és el Sopar
del dijous i l'última la Resurrecció. Certament, no és cap reforma
decisiva (ihi ha gair e gent que
faci actualment el Via crucis?)
Però la reforma d'ara serveix
per pensar en la pràctica de cinc
segles. Durant cinc segles els cristians que hem fet el Via crucfcs
deixàvem Jesucrist en el sepulcre. No hi havia Resurrecció. >'o
podem sorprende'ns que soni estrany parlar de cristianisme pasqUaL

Pàgina 13

AVUI, dimecres, 5 maig 1976-

J. G

pansió —sota la presidència del pastor Marc Boegner—, i d'un període
de transició —representat per Pierre
Bourgnet—. l'actual president del
Consell nacional, l'esmentat Jacques
Maury, es troba amb la necessitat
d'afrontar una etapa de "cansament" pel que fa a l'ecumenisme, de
desorientació enfront de la politització de l'evangeli i de discussions
aferrissades sobre les formes dels
ministeris, sobre qüestions morals i
sobre els problemes de l'evangelitzaeió.

MONTSERRAT

Tres nofes
MISSA A PARIS. El Grup Montserrat invita els cristians catalans
que resideixen a la capital francesa,
a la missa anual dedicada a la Mare
de Déu de Montserrat i a Sant Jordi. La celebració serà el diumenge
9 de maig a la capella de la rue de
la Pompe, 53.
VIA CRUCIS. També el pròxim
diumenge, a les dotze i un cop acabada la Missa conventual, tindrà
lloc a Montserrat la solemne benedicció de les nou darreres estacions
del Via Crucis. Amb això es donaran per acabades les tasques que durant uns quants anys ha portat a
terme la Unió Arxidiocesana de Portants del Sant Crist, per mitjà de
la Comissió pro Via Crucis de Montserrat. A aquest acte, hi són convidats tots els Portants i llurs famílies.
TROBADA REGIONAL. També a
Montserrat i en el proper cap de
setmana, els grups Hora-9 i Hora-3
convoquen unes trobades per a pares i educadors i també per a nois i
noies. La d'aquests començarà la
tarda del dia 7, a Santa Cecília. La
dels pares i educadors, dissabte a
la tarde a Montserrat. Ambdues s'uniran en una "Marxa de la llum
vers Crist ressuscitat i posterior
Eucaristia" presidida pel pare Abat.
la nit del dissabte.
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JOSEP DALMAU

BREU
ASSOCIACIO
CATALANA
D'ECLESIÀSTICS. Demà dijous dia
6 a les 12 del migdia i als nous locals de l'ICESB (Enric Granados, 4),
hi haurà una conferència de premsa convocada pels representants
d'una nova associació d'Església. Es
tracta de l'anomenada "Associació
Catalana d'eclesiàstics", que aplega
els sacerdots —més de tres-cents—
que fins ara constituïen l'"Assemblea d'eclesiàstics catalans". La seva
finalitat principal és de consolidar i
empènyer el propòsit comú de lluitar per la catalanitat de l'Església,
per la seva identificació amb les aspiracions populars i per la renovació i l'actualització de les seves estructures. En el transcurs de la conferència de premsa, s'anunciarà la
constitució oficial de l'associació i
es tractarà de la commemoració del
desè aniversari de la "manifestació
de capellans" de 1 de maig del 1966.
i de la campanya pel retorn de les
despulles del cardenal Vidal i Barraquer.
RELIGIOSES. Amb una intervenció de mossèn Pere Tena, van començar ahir les Jornades de pastoral per a religioses, organitzades pel
bisbat de Barcelona en col·laboració
amb la Conferència Espanvola de
Religioses (CONFER). Demà parlarà mossèn Joan Batlles, i el dissabte se celebrarà la sessió de clausura.

PRÀCTIC
Mandri, 62-BARCELONA

guio de viatges
ESPECIAL PER
A JOVES:
EL REGNE DEL BHUTAN: Sortida 15 Juliol
Aquest es un viatge excepcional, tant pels llocs que visitem com
per les circumstàncies que fan posible.
El Govern del Regne del Bhutan, ens ha autoritzat l'organització d'una sèrie de vitges a aquest enigmàtic país. Els viatges sonper decisió del govern, esclusius per a joves de menys de trenta
anys.
Són dues setmanes per llocs tan interessants com Delhi o Calcutta a l'índia, i, ja un cop al Bhutan, Phuntsoling, Paro (la capital), Thimpu, Darjeerling...
Catorze dies dedicats a conèixer la història, la cultura, l'avui
d'aquest misteriós regne amagat en mig de les muntanyes. Temples
budistes, monestirs, folklore, costums, i la visió d'uns cims eternament nevats...
Per gentilesa del Govern del Bhutan, aquests viatges, el primer
d'ells serà el 15 de juliol, gaudeixen d'unes condicions econòmiques
especials que rebaixen sensiblement el seu preu normal. En aquest
cas, el preu és de 92.000 pessetes, amb allotjament en hotels de l. 1
categoria a l'índia i en còmodes "bungalows" al Bhutan. Tots els
menjars hi són inclosos.

TURISME I ART:
CREUER A ATENES, ILLES GREGUES I ISTANBUL:
Sortida 29 de Maig
Aquest creuer ens porta per uns llocs plens d'al·licients turístics
i a la vegada testimonis de velles cultures.
A Atenes, ciutat, on començarem el creuer, hi serem dos dies,
amb temps sobrat per a visitar els monuments més coneguts de la
ciutat.
Un cop iniciat el creuer, la Stella Solaris, moderna i luxosa nau
de 17.000 tonnes, ens condueix per un mar d'aigües blaves i sovint
plàcides. Llocs com Rodes, creuament de civilitzacions; Creta, que
ens ofereix el testimoni de la civilització Min oi ca, Delos, la petita
illa sagrada de la mitologia; Efes, que segons les llegendes, fou
construït per les amazones. I, a la vegada, visitarem les illes de Santorini i Mikonos, llocs de moda del turisme internacional o bé Istanbul, la gran ciutat turca que ens ofereix e' contrast d'aquest
creuer amb l'animació dels seus carrers i la presència d'una cultura ben diferent a la viscuda a la resta del viatge.

ARREU DEL MON:
L'ÍNDIA I EL NEPAL: Sortida 6 de Juliol
Aquest pot ésser el viatge de les vostres vacances: Quinze dies
visitant llocs de gran interès i varietat.
Delhi, la capital de la República índia, Jaipur, Agra, Khajurao,
Benares, són mots que ens recorSen imatges mítiques d'un país ple
de misteris pels occidentalitzats.
Després, el Nepal, la que fa poc temps fou terra de promissió dels
hippies, i que segueix donant-nos la seva imatge de pau, de tranquillitat, en mig d'un paisatge ple de temples, de valls suaus i d'altes
muntanyes.
Acaba el viatge a Caiximir. Residirem als confortables hotels
flotants, viurem l'encís de Srinagar, la capital, situada a 1.768 metres
d'alçada amb els seus llacs que l'envolten.
El, preu per persona, per aquest viatge es de 86.500 Ptes.

CONEIXEU EL PAIS:
FI DE SETMANA A L A C A T A L U N Y A NORD. 15 i 16 de Maig
Per aquestes dates us suggerim un agradable viatge que ens
durà cap als límits del Països Catalans.
Sortint el dissabte a primera hora de la tarda, l'autocar ens portarà a Perpinyà. Després de l'allotjament a 1 hotel, hi haurà temps
lliure fins l'hora de sopar. Tot seguit, ens n anirem a Port Barcarès, per acabar; la nit al Lydia, bé a la discoteca o bé a les sales
de joc del casino.
El matí del diumenge el dedicarem a visitar Salses i el seu castell. Dinarem a Perpinyà, i a última hora de la tarda farem el camí
de retorn cap a Barcelona.
El preu d'aquest viatge, tot inclòs, és de 3.250 Ptes.

EL PROPER
DIUMENGE:
VENIU A FER UNA PASSEJADA PEL VALLESPIR:
Sortida 9 de Maig
Aquest viatge en autocar ens portarà primerament al Portús.
Tot seguit farem una passejada per la comarca del Vallespir, a la
Catalunya Nord, fins a arribar a Prats de Molló.
Traspassarem la frontera administrativa i t ni rem cap a Molló,
on dinarem a Can François, lloc prou conegu" dels assistents a les
sortides dominicals. Camprodon serà la darrera etapa d'aquest dia viscut per contrades plenes de records.
El preu perper sona, tot inclòs, és de 975 Ptes.
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