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Temes i dates de les pròximes reunions Calma en l'ofensiva integrista

La comissió permanent de
l'episcopat espanyol celebrarà
una reunió a Madrid del 20 al
22 d'abril.
L'ordre del dia comprèn els punts
següents:
Informe sobre la reunió de bisbes
secretaris de conferències episcopals celebrada a Viena.
Estudi i aprovació de l'ordre del
dia de l'assemblea plenària que se
celebrarà del 20 al 25 del pròxim
mes de juny, la qual tindrà com a
tema principal la problemàtica pastoral dels mitjans.de comunicació
social. Sobre aquest punt, cal advertir que els bisbes han rebut ja la
primera tramesa de material preparatori.
Elecció
de s e c r e t a r i
de
l'episcopat, atès que monsenyor
Vanes ha esgotat ja el termini reglamentari.
Contribució de l'episcopat espanyol al Sinode mundial de bisbes
que se celebrarà a Roma el mes
d'octubre i que tractarà principalment ei tema de la catequesi.
TARANCÓN I COMUNITATS
POPULARS
Informa Cifra que diumenge pas-

sat el cardenal Tarancón, després
íie la celebració de la missa, sortí de
la catedral per una porta posterior,
mentre que davant la porta principal hi havia un grup de manifestants de les «Comunitats cristianes
populars», que volien lliurar-li un
escrit de protesta per 1es relacions
Església-Estat.
El grup, que duia dues pancartes
que d e i e n :
«Independència
Església-Estat», en adonar-se de
l'actitud del cardenal, organitzaren
una manifestació pacífica fins al
palau episcopal.
DESMENTIDA LA DIMISSIÓ
D'ANOVEROS

BISBES A LA TV

*

Tres bisbes espanyols intervindran en uns programes de TV
especials per a la Setmana Santa.
Avui, després de l'espai Darrera
Hora», hi parlarà el bisbe d'Avila,
monsenyor Fernàndez García.
Demà, a la mateixa hora, més o
menys, ho farà el bisbe de Ciudad
Real, monsenyor Torija de la Fuente, sobre «Demà és Divendres
Sant»; i divendres al vespre hi
parlarà l'arquebisbe de Valladolid,
monsenyor Delicado Baeza.

BARCELONA

Darrerament ha corregut el rumor
de la dimissió de monsenyor Arïoveros, bisbe de Bilbao. L'oficina de
premsa del bisbat ha publicat una
nota desmentint-ho. La nota diu
que monsenyor Anoveros encara
no s'ha recuperat del tot de la seva
malaltia, i que, per això, aquests
dies s'ha traslladat a una població
del sud d'Espanya. Durant la seva
absència es farà càrrec de la
diòcesi el seu bisbe auxiliar, monsenyor Uriarte.

Sessió sobre Església catalana
Els dies 16 i 17 d'abril tindrà lloc a
Barcelona una sessió d'estudi sobre el tema: Una perspectiva de
l'Església catalana».
Es organitzada pel Servei
d'estudis del CEP, ICESB, Centre
Francesc Eiximenis, Trobada Permanent i Sector de recerca • de
Persona i Comunitat.

Pecat i consciència de culpa en l'home neopagà
a paraula «pecat a nivell de praxis del baix
Poble de Déu (deixo de banda molts experts,
L
que han quedat desenganxats i van ai seu aire

com una ballarina que ha perdut la colla!) tot
plegat ha entrat en un descrèdit tal que el cristià
en procés d'»aggiomamento» ha decidit, pel seu
compte i risc, d'abandonar el sagrament de la
confessió personal. Ningú no n'ha fet campanya,
d'aquest esfondrament. Ningú, amb autoritat, ha
tocat el xiulet i ha cridat «rompan filas!» S'ha
esfondrat perquè tot l'edifici havia quedat sense
fonament. Aquest —la culpabilitat— s'havia
desplaçat cap a altres indrets i havia agafat noves
formes de presència real, però sense el colorant
de la religiositat. El vi nou no es mantenia viu dins
dels bots vells. Moria d'asfixia. Li faltava el
ferment de la renovació.
Recordo que llegint Albert Camus em va impressionar molt trobar sovint les expressions
«consciència de culpa, «culpabilitat», etc, com a
valors^ importants. M'impressionà trobar-ho en un
home no creient. Se'ns havia dit, molt sovint, que
els ateus no tenien consciència de pecat, i així
poder anar més a la seva, sense escrúpols. Fou un
primer toc d'alerta. Després, llegint Freud i comentaris sobre el seu pensament em vaig adonar de la
força que el món contemporani dóna a la
consciència de culpa. Però les bases d'aquesta
realitat científica i ètica estaven al marge, quan no
en contra, del comportament moral-religiós dels
cristians.
Mentre el «pecat» fa referència massa freqüentment a l'incompliment del reglament del cristià, la
«consciència de culpa» recull les infidelitats profundes de la pròpia vida, al marge no sols del
superficial reglament, sinó fins de les mateixes
«lleis morals» que es pretenen corol·laris de la llei
natural «positivitzada» o domesticada. «Pecat»
volia dir sovint no haver anat a missa el diumenge,
no haver resat al vespre o al matí, haver-se distret
a l'oració, no haver dejunat els dies assenyalats
de quaresma, haver dit males paraules, etc. Això a
nivell de reglament. En ei pla de les lleis morals
podríem citar el tant trompetejat «dret de propietat» amb tota la seva ambigüitat volguda o permesa; els diversos mitjans de control de la natalitat;
el sentit restringit de les relacions sexuals: en
vistes a la procreació; ta manca de llibertat
d'expressió dins l'Església que força a una situació col·lectiva de fariseisme a tots els nivells etc,
etc.

ANUNCIS GENERALS

DESPATXOS
Edifici Mercuría-Vía Augusta. 59
Aire acondicionat, aparcament propi
en l'edifici i telèfon.

MIAMI PLATJA

Oportunitat magnífic XALET
3 habitacions
menjador-living
cuina-fogar
bany
garatge,
gran jardí,
zona Cambrils
Entrada 200 000
Reste 10 anys SENSE HIPOTECA
Informació ai Tel. 317 13 04

Mentre pel vessant religiós el concepte «pecat»
anava perdent calat, el «sentiment de culpa creixia
i desplegava arrels profundes en el món secular.
Mentre dins el món d'EsIgésia el concepte de
«pecat» s'infantllitzava, el «sentiment de culpa» en
el món secularitzat adquiria cada dia més
consistència. Mentre en el món religiós l'absolució
perdonava, sobretot, formalismes i frivolitats, la
«culpa era analitzada i presa en consideració per
psicoanalistes amb la finalitat de buscar-hi els
mecanismes que bloquegen el «jo» i com alliberarlo, a través de l'acceptació o reconeixement de les
pròpies trampes i infidelitats.
Esquematitzo, és clar. Però el procés de compensació, que explica com ia pèrdua de graus del
contingut «pecat» és recollida per ta plataforma
secular «sentiment de culpa», quedà ja formulada
una vegada per sempre en aquella contesta
geniüda de Jesús de Natzaret als enviats del
Sanedrí durant la Manifestació Pacifica no autoritzada del Diumenge de Rams: «Si aquests callen,
parlaran les pedres!»
Es tracta de «retrobar l'home concret» en comptes de somiar-ne despert un de «signant» o batejat
que no existeix. I l'home neopagà contemporani
que viu voluntàriament apartat a les zones
d'Església, és el que encarna les realitats vives de
les quals s'ha de revestir la fe en virtut del
pensament apassionadament orquestrat de
l'apòstol Pau: «Jo m'he fet pagà amb els pagans,
grec amb els grecs». «Aquí no hi ha més grec ni
jueu, circumcís ni incircumcís, estranger, escita,
esclau o lliure, sinó Crist que es tot en tots».
Aquest home neopagà d'avui està també dins de
molts de nosaltres. No som tan estranys als
ciutadans que ens volten. El que fa falta és que no
partim tant de la referència «cristiana» de la nostra
partida de bateig mental, i en canvi posem en joc
ia carta d'identitat civil, pagana, que viu en
nosaltres. L'apòstol dels gentils es va canviar el
nom de SALUE (jueu) pe! de PAU (pagà). Fou una
manera manifesta d'empadronar-se dins el paganisme. El nom era molt important entre els jueus!
Tenia un significat fort. Era una manera
d'assenyalar el nucli de la cosa.
Això demanaria potser canviar-nos el nom cristià
i empadronar-nos en la societat neopagana per
poder-nos fer tot per a tots en virtut de la vivència
de «fill de Déu» que va estrenar en el món el «fill de
l'home».
JOSEP DALMAU

SOCIETAT G E N E R A L D'AIGUES
DE BARCELONA, S. A.
A V I S
Els serveis tècnics de l'Ajuntament de Barcelona i ia Confederació
Hidrogràfica del Pirineu Oriental, han de procedir a la inspecció interior de
la canonada de 3 metres de diàmetre procedent de l'Estació de Tractament
de Cardedeu, per on discorren ets cabals del Ter per ai proveïments de
Barcelona. Això suposarà la disminució transitòria dels cabals d'aigua
d aquesta ciutat, amb les consegüents deficiències en el subministrament de
Barcelona, la durada í localització de les quals s indiquen a continuació.
La inspecció s'iniciarà a partir de les 12 hores del dijous dia 7 d'aquest mes,
i el subministre quedarà normalitzat durant el mati del divendres dia 8. Són
previsibles disminucions de pressió, fins i tot escassetat d'aigua a la zona
situada al Nord-est de la línia formada pel Parc de la Ciutadella. Passeig de St.
Joan, carrer Escorial i Carmel.
Aquesta Societat utilitzarà tots els recursos possibles per tal de superar les
dificultats inherents, a la major brevetat possible.
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Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Diumenge passat, la missa
tradicionalista celebrada a
Saint-Nicolas-du-Chardonnet
es veié més concorreguda que
mai.
Unes cinc mil persones ompliren
el temple i les seves rodalies. Hom
hi advertí la presència de l'escriptor
Julíen Green, de l'Acadèmia Francesa, de Michel Droit i de Michel de
Saint-Pierre,
president
de
l'associació Credo.
Saint-Perre va declarar, en sortir
de la missa, que no creia pas que
els t r a d i c i o n a l i s t e s abandonin
l'església abans de Pasqua, com els

Barcelona, 6 d'abril de 1977
Societat General d'Aigües de Barcelona, S. A.

Se c e l e b r a r à a la Casa
d'Espiritualitat Mater Salvatoris,
del Tibidabo, amb el següent programa:
«Preludi històric dels temps moderns fins als anys de la República», per Josep M Bardés. «Història
global», per Josep M Totosaus.
«Síntesi històrica i visió actual dels
diversos bisbats», per Joaquim
Pla, Xavier Batiste, Joan Massip,
Climent Forner, Manuel Pal i Salvador Bardulet.
«Anàlisi de la situació actual de
l'Església i en un proper esdevenidor, pel que fa a l'aspecte
econòmic».
Hi haurà treballs de grup per tal
de
pensar
projectes
d'evangelització del nostre poble.
Les persones interessades poden inscriure-s'hi a través del Servei d'Estudis del CEP, Marià Cubí,
13, Barcelona 6, Tel. 228 28 03.

Omissió involuntària
L'article titulat «El bon amic»,
publicat ahir en aquesta pàgina,
aparegué sense signatura. Subsanem l'omissió involuntària dient
que el seu autor és Pere Ribot.

ha ordenat el tribunal de París.
Afegí que estava disposat a escriure
directament al sant pare, i que Jean
Guitton, que ha estat triat pel jutge
com a mitjancer entre les dues
parts en litigi, «podria fer alguna
cosa, perquè és una persona admirable».
Els feligresos habituals de SaintNicolas celebraren els cultes a la
parròquia veina de Saint-Séverin.
Pierre Bellego, rector del Chardonnet, féu una crida a la calma i al
silenci. Després de parlar dels drets
dels seus feligresos a tornar a utilitzar l'església injustament ocupada
pels integristes, digué: «Avui, davant de Jesús que es fa servent,
davant del Crist ultratjat, davant de
Nostre Senyor que mor nu a la
creu, gosaríem nosaltres encara
reivindicar els nostres drets?
S'imposa una única actitud: el silenci».

PAUSA

Anar a fons
p e n s o que el que mésimporta
® per a una adequada celebració cristiana d'aquests dies és
anar a fons. Que és secundari
tota la resta (encara que pugui
ser també important). Vull dir
que cada cristià, sigui on sigui,
faci el que faci, sempfe té una
oportunitat: anar a fons. I que
potser el trencament amb la
vida habitual, hi pot ajudar. Ajudar, no assegurar. Perquè el
que sempre és decisiu és la
valentia personal d'anar a fons.
Per a arriscar-se a cercar un
moment de veritat i preguntarse: ^ m ' a p u n t o a | camí de vida
de Jesucrist —el cami que passa per la lluita però creu en la
victòria—, o trio l'anar tirant,
sense apostar de ferm? De la
resposta dependrà que la Pasqua sigui Pasqua o sigui —
només— la mona de Pasqua.
JG

DISCOGRAFIA

St Martin-in-the-Fíelds
nova Presència al Palau de l'Acadèmia i Cors de St. Martln-inLathe-Fields
posa a l'actualitat la discografia d'aquests excepcio-

nals intèrprets, especialment quan són dirigits per Neville Marriner. L'obra que interpretaren, Israel a Egipte no la tenen enregistrada. Les versions existents són la de l'English Chamber Orchestra
dirigida per Samuel Preston (Decca SXL 291/1) i, a França sabem
que la Guilde Internacionale du Disque en té una altra versió
editada amb l'Orchestra Simfònica d'Israel i els cors escocesos
dirigida per Currie.
OFERTA PHILIPS. — Es prepara, a part de la nova sortida de
catorze àlbums, una oferta 77/78 de vuit novetats en edició
espanyola. Una d'elles és l'Art de la Fuga de Bach en versió
precisament de la St. Martin-in-the-Fields, dirigida per Neville
Marriner (Dos discs amb àlbum i fullet explicatiu, 720 ptes.). En la
nostra crònica discogràfica del 24-11-76 comentàvem ja les
versions de la mateixa obra degudes a Gustav Leonhadt al clavecí
i al Collegium Aureum. Sembla fora de tot dubte que aquesta obra
pòstuma i inacabada de Johann Sebastian Basch va ésser escrita
per a instruments de teclat. Els matisadors de les interpretacions
poden fruir, en canvi, comparant les petites diferències en les
adaptacions de dos conjunts de cambra com són ei Collegium
Aureum i l'Academy of St. Martin. El primer amb orquestra i violí,
dues violes, violoncel, violó i dos cèmbais. La segona amb dos
violins, orgue i dos clavicordis.
La St. Martin té editats a Philips els Concerts de Brandenburg i
l'integral dels Concerts per a instruments de vent, de Mozart.
Una altra novetat pròxima a sortir de l'oferta Philips és el primer
enregistrament discogràfic integral fet d'El Corsari de Verdi amb un
repartiment d'excepció: Montserrat Caballé, Josep Carreras i
Jessye Norman. Després també hi haurà els àlbums de les sis
primeres Simfonies de Londres dirigides per Antonio de Almeida,
La Finta Giarciiniera, de Mozart, dirigida per Schmidt-lsserstedt,
l'obra simfònica de Berlioz, dirigida per Colin Davis, ia integral de
música per a piano de Debussy, per Werner Haas i Noel Lee. Les
obres orquestrals de Bach: nou discos interpretats per I Musici i
l'English Chambre i finalment les Passions segons San Mateu i Sant
Joan, de Bach, per cors holandesos i l'orquestra de la Concertgebouw, dirigits per un gran especialista, Eugen Jochum.
WALDO DE LOS RIOS. — La passada setmana els diaris,
breument, donaren la notícia del suicidi d'aquest músic excel·lent.
Li recordem, al piano, una modèlica antologia històrica del «Tango
a l'Argentina» per RTV. Tots els qui ei blasmaren per l'aprofitament
i desvirtuació de les grans obres —la S mfonia 40 de Mozart, la
Inacabada de Schubert, l'Himne a r * — 1 de Beethoven— que
donà amb orquestra quasi exa;
-y. •:·ns niés u's
ritmes (Hispavox 11-200 Stereoj— haurien de saivar-lo per la
intenció real que tenia de popularitzar la música clàssica I, a través
d'això, interessar el gran públic.
j m

