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guio de viatges
VIATGE D'ART A NOVA YORK I WASHINGTON
Setmana Santa. Sortida 2 d'abril:
Una setmana de monuments, d'art, d'espectacles a Nova York i Washington, pot ésser realment molt suggestiva, aprofitant les vacances de Setmana
Santa. Això ens donarà, sens dubte, l'ocasió de poder explorar aquestes
ciutats i a la vegada penetrar en el món apassionant dels Estats Units.
Tindrem l'oportunitat de visitar Nova York, un dels fenòmens humans més
importants de la nostra època, centre viu de la cultura i de l'art; de la
indústria i el comerç, a la vegada potent i actual.
Washington, és per altra banda una de les ciutats més belles i millor
planificades del món. Marbre blanc i espais verds. Grandesa en tot. A més, és
en el mes d'abril quan la ciutat és més bella. Hem procurat fer una
combinació en aquest viatge: L'art amb els millors espectacles. La vida social
de Nova York amb el món intel·lectual i sofisticat de la diplomàcia de
Washington.

CREUER DE SANT JOSEP A L'ILLA DE MADEIRA.
Oel 17 al 21 de març.
Coincidint amb la inauguració del vaixell Cunard Princess i la realització
del creuer de Barcelona a Nova York, hem preparat una variant per a aquelles
persones que no gaudeixen del temps necessari per a fer el viatge en ia seva
totalitat però que sí desitgen conèixer i disfrutar de les delícies d'un creuer
en un modern vaixell de luxe.
Per a ells hem preparat aquest que ens porta a l'illa de Madeira, petit tros
de Portugal en mig de l'Atlàntic.
El Cunard Princess surt de Barcelona, el 17 al capvespre, el 18 i 19 són dies
de navegació pel Mediterrani i l'Atlàntic, celebrant-se un seguit de festes i
actes socials.
El 20 a les vuit del matí arribem a Madeira i desembarquem. Hi serem allà
fins el 21 a migdia en què tornarem cap a Barcelona en vol de línia regular.
A Madei-a ens. allotjarem an un Hotel de 1* Categoria superior.

CREUER P E L RHIN: DE FRANÇA A HOLANDA

Sortida: 2 d'abril (Setmana Santa).
No hi ha gens d'exotisme en aquest viatge que us proposem. Es ben cert,
es tracta tan sols d'un recorregut per la nostra Europa.
Però Europa és encarà massa llunyana de nosaltres en molts aspectes i
aquest creuer pel «Pare Rhin» com en diuen els alemanys pot contribuir a
donar-vos una idea més completa de què són i com viuen a paisos com
França, Alemanya i Holanda, ciutats com Estrasburg, Düsseldorf, Colònia,
Heidelberg, Rotterdam, Amsterdam i Brussel·les.
El creuer es fa en un modern vaixell especialment preparat per a la
navegació pel Rhin i que gaudeix del màxim de comoditats i serveis per al
viatger. ,

FANTASIA D'ORIENT
Properes sortides 2 d'abril i maig.
Un clàssic dels grans viatges es aquest que ens porta al Japó, Hong Kong
i Bangkok, enriquit ara amb la possibilitat de fer una visita facultativa a la
República Popular Xina. La ciutat de Canton constitueix doncs, un gran
alicient per un viatge que n'és ple.

ELS VIATGES DEL PONT DE SANT JOSEP

19 i 20: ESTADA A MAO
Viatge en vol de línia regular. Esta en pensió completa a l'Hotel Port Maó.
Programa de visites per l'illa. Preu per persona 5.3000 ptes.
19 i 20: DARNIUS I PERPINYÀ
Estada a l'Hotel Santa Anna de Darnius en règim de pensió completa.
Excursió d'una tarda a Perpinyà. Altres visites per la zona. P,reu per persona:
3:850 ptes.

PONT DE SANT J O S E P A PARIS

Del 18 al 21 de març.
Si us agraden els ponts i els molls, els bistrots, els arbres en flor, sopar a
dalt d'un «bateau mouche», els croissants ben calents, les teulades, el
passejar en metro... Veniu a París!
Hi anirem pels dies en què Ihïvern s'acaba i neix la primavera. Hi anirem
quan París comença a tenir un color diferent. Ens allotjarem a un hotel de
1' categoria, farem una visita de la ciutat, tindrem trasllats a l'arribada i
sortida de l'aeriport i el servei d'un acompanyant al llarg del viatge. El preu
per persona, tot plegat es de 14.500 pessetes.

ESPECIAL SETMANA SANTA
Portugal i les ries baixes de Galícia
Del 6 al 11 d'abril.
Un viatge de prímeríssima categoria. De Barcelona a Galícia i tornada en
vol de línia regular. Estada a tres dels millors hotels gallecs, a Santiago
l'Hostal dels Reis Catòlics, a Vigo a l'Hotel Bahia i finalment anirem també al
Gran Hotel de la Toja.
Farem una entrada a Portugal per visitar la zona de Viana de Castelo.
Alacant i la Costa Blanca
Del 7 a l ' l i d'abril.
Viatge en vol de línia regular.
Estada a l'Hotel Maya d'Alacant. Visites a Benidorm, Múrcia, Cap Roig,
Guardamar, Penyó d'Ifacx, etc.

CONEGUEU E L PAIS

FI DE SETMANA A MONTSERRAT
26 i 27 de febrer.
Estada a l'Hotel Abat Cisneros.
Vespres solemnes, presentació d'un audiovisual sobre Xina, assistència a
la Salve i el Virolai, sorpreses...
Preu tot plegat 1.975 pessetes.

DE CALDERS A M01A

27 de febrer.
Sortida a dos quarts de nou dei matí. Visita de la Cova de Sant Ignasi a
Manresa. Dinar a l'Hotel Colón de Vic (extres inclosos). Preu per persona:
975 pessetes.

PALS I FAR DE SANT SEBASTIA

6 de març. Sortida a dos quarts de nou.
Dinar a i'Hotel Marina de Palamós (Extres incloses).
Un fascinant recorregut per el Baix Empordà.
Preu per persona; 975 pessetes.

BARCELONA-7
Diputació, 258
Telèfon 301 82 82
CIUTAT OE MALLORCA
Passeig Marítim, 210
(Edifici Hotel Victòria)
Telefon 2813 13-14-15
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Missatge de quaresma
El papa exhorta a fer desaparèixer les desigualtats
Amb motiu de la quaresma,
que comença avui, el papa Pau
VI ha adreçat a l'Església universal el missatge següent:
«La quaresma és tm temps favorable, el «tempus ecceptabile» de
què parla la litúrgia, per a prepararnos a celebrar dignament el misteri
pasqual. Es^ certament, un temps
auster, però també fecund i portador de renovació, com una primavera espiritual. Hem de desvetllar
les nostres consciències, hem de
revifar el sentit del deure i el desig
de correspondre, concretament, a
les exigències d'una vida cristiana
autèntica.»

COMPARTIR AMB ELS ALTRES
«Fa uns deu anys la nostra encíclica «Populorum Prgressio» sobre
el desnvolupament dels pobles fou
com un «crit d'angoixa en el nom
del Senyor», llançat a les comunitats cristianes i a tots eis homes de
bona voluntat. Avui, en començar
el temps litúrgic de la quaresma,
voldríem fer ressonar una altre cof
aquella crida solemne. La nostre
mirada i el nostre cor de pastor
universal continuen profundament,
afectats davant la immensa mültiuc
d'aquells que són deixats de bandc
per totes les societats del món.
ferits en cos i ànima, despullats de
llur dignitat humana> sense pa.
sense veu, sense defensa, sols enmig de llur aflicció.»

«Certament, se'ns fa difícil compartir allò que tenim, per tal de
contribuir a fer desaparèixer les
desigualtats d'un món que s'hs
convertit en injust. Tanmateix, les
declaracions de principis no són
suficients. Per això cal que recordem que som els intendents del
dons de Déu i que «la penitèncis
del temps de quaresma no ha de set
només interior i personal, sine
també exterior i social» (Constitucid
de Litúrgia del Vaticà II, núm. 110)

ES MILLOR DONAR QUE REBRE
«Poseu-vos dant el pobre Llàtzei
que pateix fam i misèria. Feu-vos e
seu proisme perquè ell reconegu
en la vostra mirada la de Crist que
l'acull, i en les vostres mans les de
Senyor que reparteix els seus dons
Respongueu també amb generositat a les crides que us adreçaran les
vostres esglésies particulars per socórrer els 5 més desheredats i pei
participar en el progrés dels pobles
més desvalguts».
«Us recordem les paraules de
Senyor Jesús, que ha conservat
preciosament sant Pau, per ajudar
els més febles: «Hi ha més felicita!
en donar que no en rebre» (Fets
20, 35). Us exhortem, estimadíssims
fills i filles, a purificar el vostre cot
per a celebrar les pròximes festes
pasquals i anunciar al món la notícia feliç de la salvació. Us beneirr
en el nom del Pare i del Fill i de
l'Esperit Sant».

PAUSA

La vella quaresma
de la vella quaresLamaimatge
amb set peus podria és-

ser un símbol del que és també
la imatge habitual d'aquest
temps: una cosa vella, un temps
dedicat abans ai dejuni í
l'abstinència, una relíquia medieval...
No crec que aquesta imatge
tingui cap interes actual. Però
potser hi ha una altra imatge,
més vella encara —ta imatge
original—, que pot tenir plena
vigència per als cristians: la
quaresma com a temps de preparació a la gran festa de Pasqua, com a temps de renovació
del que és el centre del viure
cristià. La quaresma no és un
parèntesi trist, sinó una etapa
més intensa en un camí de vida.
J G

Problemes actuals
del cristià
Per a les pròximes setmanes el
Centre d'Estudis Pastorals'ha organitzat un cicle de sessions vespertines sobre qüestions que avui preocupen profundament els cristians.
Hi haurà un cicle sobre problemes
matrimonaiais», que donarà el doctor Jaume Riera, i un altre sobre
Com transmetre la fe, avui, que
donarà mossèn Jesús Huguet, especialista en qüestions de catequesiPer a més i n f o r m a c i ó , cal
adreçar-se a: Rivadeneyra 64t Tel
317 48 58 de dilluns a divendres, de
10 a 1 i de 5 a 7.

Déu no ens demana submissió, sinó iniciativa
na de les paraules més usades en la Bíblia és la
U
de «servents» en relació amb els seguidors de
Jesús de Natzaret. Aquesta paraula habitualment
s'ha entès com a «executor» d'allò que et manen,
talment com fan els criats en relació amb els seus
amos o els subalterns en qualsevol empresa
moderna. I no hi ha res més lluny del veritable
significat del mot «servent». No vol dir esclau o
quasi, sinó tot el contrari. Però aquest malentès ha
fet que la llibertat avui visqui a extramurs de
l'Església i més a l'intempèrie que la mateixa
justícia socio-econòmica.
La causa d'aquesta confusió es deu al fet que
dins el món cristià entraren els grecs i els romans.
Però no hi entraren sols. S'hi ficaren amb la pròpia
visió del món que aleshores dominava. Creien els
savis pagans d'aquell temps que la creació havia
estat feta i fixada una vegada per sempre. Que
l'univers funcionava donant voltes; i que aquesta
rotació ens feia passar cada any pels mateixos
llocs, repetint-se rutinàriament La primavera,
l'estiu, la tardor i l'hivern eren com una sínia que
no parava. Per això ens ha arribat aquell adagi de
«No ty ha res de nou sota el Sol».
Però avui tothom sap que la creació no s ha
acabat sinó que continua i que el seu moviment viu
no és el d'una sínia , sinó el d'una fletxa. L'home
s'ha trobat fet, encara no sap gaire com funciona i
s'està estudiant ell mateix. Però l'home ha pres el
relleu del procés evolutiu i ara és l'encarregat de
tirar endavant la mateixa creació.
Si la naturalesa de! «ser» és fer-se, si Is
humanitat és en procés inacabat d'aventura, obert
cap al desconegut, la paraula «servent» aplicada a
l'home que vol ser fidel a la voluntat —creadora—
de Déu no es pot interpretar com un mer complidor
d'ordres rebudes», sinó que ha d'assumir el paper,
de «creador», incorporant-se al corrent renovador
incessant que travessa els temps i els espais.
En conseqüència, la infrastructua del cristià o de
l'home religiós és en la voluntat de ser creador,
que vol dir ser original, que vol dir ser artista, que
vol dir progressista, que vol dir amb iniciativa, que
vol dir emprenedor i àdhuc aventurer i agosarat El
nostre servei és continuar la creació a partir de la
més radical llibertat. Aquest nostre servei creador

és armonitzar totes les coses I, sobretot, la vida
dels homes, i fer de tota la humanitat una fraternitat universal, solidària, joiosa i en pau des de la
llibertat.
Com a segona conseqüència d'aquesta visió
hauríem de dir que la submissió a una altra
persona, per més savia o poderosa que sigui, és
una claudicació de la nostra radical llibertat i
autonomia. L'obediència, en tant que és una
renúncia a allò que jo realment penso i sento de
més profund, no és una virtut, sinó un defecte i una
derrota. Es una desfeta de ia pròpia personalitat.
Cal parlar de les coses per a arribar a un acord, en
virtut del qual jo faré allò que comprengui que s'ha
de fer. No perquè se m'imposi per un abús de
poder o de saber despòtic. Els personatges nazis
jutjats a Nüremberg a finals de la segona guerra
mundial, tots justificaren la seva innocència amb
la frase «Jo no vareig fer res mési que complir
ordres!!». En el fons, amb aquesta afirmació
confessaven la seva més vergonyant i radical
claudicació. Es feien culpables. Havien deixat de
ser lliures.
Es també tot un altre univers el que s obre
davant nostre en relació amb el concepte
d obediència i de disciplina. No és que ia llibertat
radical estigui renyida amb la renúncia personal.
No vol dir que puc fer el que em dongui la real gana
al marge de tot i en contra de tothom. Vol dir que
els açords que es prenguin conjuntament amb ets
altres germans, eis homes, m'obliguen també a mi,
que formo part del conjunt que els ha elaborat per
bé de tots. Però això no té res a veure amb servir
ia vuluntat d'un jerarca que —en el millor dels
casos— ens obligarà a fer les coses a favor nostre
però sense nosaltres haver-les pogut decidir o
debatre en pla d igualtat o a través de representants legítims.
Avui. el gran compromís de la fe cristiana radica
no sols a salvar com de passada la llibertat i
àutonomia de l'home modern, sinó a potenciar-les
i justificar-les des del nivell religiós. La justícia
social no és prou per a fer feliç. «No sols de pa viu
l'home».
JOSEP DALMAU
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