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Religió
Relacions Xina-Vaticà

Possible visita de
Hua Guo-feng al sant pare
La notícia difosa pel diari italià «Paese Sera», segons la>
qual el dirigent comunista xinès Hua Guo-feng farà una visita al sant pare en un pròxim viatge a Roma, no ha estat
ni confirmada ni desmentida per les fonts oficials del
Vaticà.
papa Joan Pau II. Això és el que suposa el diari «Paese Sera», de
tendències esquerranes. Oficialment, el Vaticà no ho ha ni confirmat
ni negat, i aquest silenci caut és interpretat per alguns observadors en
el sentit que realment alguna cosa
s'està preparant amb motiu del projectat viatge del dirigent comunista
xinès.

Hua Guo-feng, president del
comitè central del Partit Comunista
Xinèx, pensa fer un viatge oficial a
Roma el pròxim mes de novembre i,
com és habitual en els polítics i estadistes que passen per la capital
d'Itàlia, no fóra estrany que visités el

Pausa

Senyal d'obertura i diàleg

Poètica

Segons el diari esmentat, hi ha hagut intenses converses, per mitjà de
les nunciatures apostòliques a Bonn
i París i la delegació apostòlica a
Londres, a fi de preparar l'entrevista
de Hua Guo-feng amb el papa. En
efecte, el líder xinès, abans de visitar
Roma, pensa passar per les capitals
europees esmentades.
Si es produïa aquesta entrevista
entre Joan Pau II i Hua Guo-feng, hi
hauria una prova evident que el camí
d'obertura per a unes relacions franques entre la Xina comunista i el
Vaticà ja és una realitat. Com se sap,
tant per part del sant pare com de
les autoritats xineses darrerament hi
ha hagut un seguit de fets i declaracions que demostren una voluntat de
diàleg i entesa.

n altres temps els cants eren
de lluita. Bon cop de falç.
En altres temps eren de triomf.
Aixequem una bandera.
En els darrers temps foren tristos. Pobra, bruta, trista i dissortada.
El gran poeta té raó. Caldria
afegir-hi quelcom.
Pobra, per sort; dissortada per
culpa; trista per oculta.
I si és bruta,
agafem
l'escombra i netegem el tros de
carrer de casa.
Amb l'Església és el mateix.
Més val agafar l'escombra que
plànyer-se.

E

J M B M

A GRANS I A MINYONS
NO ELS PROMETIS QUE NO ELS DONS
Quant la Natura es vesteix de tardor, és el bon moment per fruir
d'una immensa Pau i Aire Pur, com el que us ofereixen les muntanyes
i valls de Núria, que no tenen parió en cap altre lloc.
Per comprovar aquest benefici de salut, no hi ha com pujar a Núria,
per veure que el que promet a Grans i a Minyons, la Vall de Núria els
ho dóna.
El Cremallera, l'Hotel i l'Hostalatgeria faciliten els millors preus i condicions, sobre tot en els dies d'entre setmana.
Per a més informació: Hotel Núria, Tel (972) 73 03 26 _ 73 02 01.
Ferrocarrils de Muntanya a Grans Pendents, S. A.
Tel. (93) 301 97 77 _ 301 36 41.

Recordem que fa poc van arribar
notícies des de Pequín, en el sentit hi
ha més llibertat religiosa. D'una manera especial, va ser significativa
l'elecció de monsenyor Miquel Fu
Tieshan com a bisbe de Pequín, que,
si bé no ha estat reconeguda com a
lícita pel Vaticà, no va ser obstacle
perquè el mateix sant pare, èn un
discurs pronunciat el dia 19 del mes
passat, afirmés que estava disposat
a fer tot ei que calgués per tal de tornar a establir contacte directe amb
els catòlics de la Xina.

Viatges significatius
D'altra banda, darrerament s'han
multiplicat els viatges a la Xina
d'enviats eclesiàstics, que, per bé
que no pas encara d'una manera oficial, intenten establir contacte amb
les autoritats del país. Actualment,
són a la Xina el pare Miquel Chu, jesuïta, assessor del pare Arrupe i
monsenyor Pere Tchao Yun-koen,
oficial de la congregació vaticana per
a l'evangelització dels pobles i responsable dels programes en llengua
xinesa de la Ràdio Vaticana.
Per a les pròximes setmanes, són
previstos els viatges a la Xina d'un
bisbe alemany, monsenyor Georg
Moser, de Rottenburg i Stuttgart, i
del capellà xinès Lluís Wei Tsingsing. El bisbe esmentat, que va mantenir fa poc una llarga conversa amb
el cardenal Casaroli, secretari
d'Estat, serà el primer bisbe catòlic
que haurà fet un viatge a la Xina durant els darrers trenta anys, i, segons
fonts fidedignes, actuarà com a portaveu oficial de la conferència episcopal alemanya.
Pel seu cantó, el sacerdot Wei
Tsing-sing és un dels més decidits
partidaris d'una decisió, per part de
la Santa Seu, de restablir les relacions diplomàtiques entre el Vaticà i
Pequín, i d'una mena d'«amnistia»
canònica que posés remei a les irregularitats en l'elecció i ordenació
dels nous bisbes xinesos.
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Programa d'activitats
de Franciscàlia
Franciscàlia, institució barcelonina vinculada als caputxins de Pompeia, ha fet públic el programa de les principals activitats que durà a terme durant el curs que som
a punt de començar, i que consisteixen en un seguit de
conferències, taules rodones i debats sobre qüestions
candents tant a l'Església i com al món d'avui.
Entre els actes més directament
relacionats amb qüestions eclesials,
hi haurà els cursets següents: «Les
raons de l'ateisme», sis lliçons a
càrrec de Fèlix Martí, president internacional de Pax Romana-MIIC, cada
dilluns del segon trimestre, al vespre, de set a vuit. «L'itinerari
intel·lectual de Maurici Serrahima»,
vuit lliçons a càrrec de Jaume Lorès,
escriptor, cada dilluns del segon trimestre, de vuit a nou del vespre.
«Job i Prometeu: la resposta a Job,
de C G Jung i E Bloch», sis lliçons, a
càrrec de Frederic Raurell, biblista,
cada dilluns del segon i tercer trimestre, de set a vuit del vespre.

gon trimestre (cada dimecres, oe
vuit a nou del vespre), sobre «Manuel de Pedrolo i el fris històric de la
postguerra» i «Els hereus de Manuel
de Pedrolo».
També hi haurà cursos de català,
distribuïts en diversos graus, i les
anomenades
«Aules
de
conferències», que s'aniran anunciant al liarg del curs.
Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos a la senyoreta
J o s e f i n a Jover, secretària de
Franciscàlia, de dilluns a divendres,
de set a nou del vespre, a la Riera de
Sant M i q u e l , 1 bis, 2on 1",
Barcelona-6, tel 217 41 08.

Activitats culturals

Breu

Franciscàlia promou també uns
quants seminaris d'estudi sobre temes culturals en general, entre els
quals destaquem aquests: «La sanitat a Catalunya», que tindrà lloc cada
dilluns del primer trimestre, de vuit a
nou del vespre, a càrrec de Josep
A r t i g a s , d i r e c t o r general de
l'Assistència Sanitària de la Generalitat, Jordi Golm de l'Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya, i
Hèlios Pardell, cap del servei de Medicina Interna de l'Hospital de la
Creu Roja de l'Hospitalet de Llobregat.
«Història de Catalunya», per Ramon Vidal, historiador, durant vuit
dimecres del primer trimestre, de set
a vuit del vespre. «La utilitat i la inutilitat de l'urbanisme», sis lliçons a
càrrec de David MacKay i Josep
Martorell, arquitectes, cada divendres del primer trimestre, de vuit a
nou del vespre. «Literatura catalana», a càrrec de Jaume Fuster, secretari de l'Associació d'Escriptors
de Llengua catalana, curs consistent
en vint lliçons durant el primer i se-
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Estudis d'Assistent Social de 3 cursos de durada.

e

A partir d'aquest curs s'incorpora a l'INSTITUT CATÒLIC
d'ESTUDIS SOCIALS.
Enric Granados, 2 B-7.

e

Matrícula oberta des del primer de setembre.

e

A m b el propòsit de divulgar què és el Treball Social i quina és la seva situació actual a Espanya, durant els dies 8
i 9 d'octubre, de 19 a 21 h. l'ICESB organitza un:
CURSET I N F O R M A T I U S O B R E EL T R E B A L L S O C I A L
AVUI
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Informació i inscripció a la Secretaria de l'ICESB, Enric
Granados, 2. Telfs. 253 28 00 i 253 28 09.

Anuncis generals
SI LI K AS FH ALT

SILIKRESINA

I m p e r m e a b i l i t z a c i ó terrats
façanes. Fred, calor, goteres. 20
ANYS GARANTIA. Tel 204 25 42 794 10 24.

VgnTfugació
contra
focs
aplicat
a i
f a ç a n e s aïlla i r e p e l · l e i x la p l u j a s e n s e
mullar

tel. 204 25 42 - 794 10 24

S'OFEREIX PROFESSORA

Aporto pi* Gran Vla-Urqell par enseny etp. artesania, mèdiques o altre*. J. Planat. Princesa 33 - T. 319 71
84 Barna-3.

d'EGB especialitat filològiques
(castellà, català I anglès) telèfon 218 37 19

COMPRO PRESTATGERIES

CASA L0PEZ

i restes,
neteja locals i pisos.
Telf. 307 08 62 I 307 24 03

Mobles I decoració, herències, pisos sencers I restes de pisos.
Telfs. 338 62 01 I 338 10 99

«Necessitem: «enyora o senyoreta per a treballs generals de
la llar i cuidar nens. Jornada de 8
h a 15 h, els dies laborables.
Caldrà una persona senzilla però
neta, discreta i amb bona disposició vers els Infants. Interessades
preguem telefonar al 380 61 63 de
les 8 a les 10 de la nit.»

SEGELLS
Compro segells Andorra per
col·lecció, nous, en qualsevol quantitat. Pago preus catàleg. Dirlglu-vos a
Francesc Domènech
Plaça Blasco
Qaray 17, 3er. BARCELONA-4 _ Telf.
241 55 15.
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Rectificació
L'ordenació sacerdotal de Joan Llidó i Vilaseca, que
tindrà lloc a la catedral Solsona el
dia 15 de setembre, no serà a les vuit
del vespre, com s'havia anunciat Inicialment, sinó a les cinc de la tarda.

Maria, nucli de llibertat creadora
sensibilitat cristiana de tremp lliure s'està entaLaforant
entre els plecs de la «realitat» per

ESCOLA CATÒLICA D'ASSISTENTS SOCIALS

Centre Passatge— El Centre Passatge, de Barcelona (passatge Mercader, 13), organitza un curs destinat
als adults, per a preparar-los a
l'examen de graduat escolar. Hl
haurà un curs al matí I un altre al
vespre. La Inscripció s'obre el 17 de
setembre. També organitza un curs
sobre «La fe del poble de Déu, un camí cap a la llibertat», que començarà
el 5 d'octubre I acabarà el 9 de desembre, en sessió setmanal, de dos
quarts de vuit a dos quarts de deu
del vespre, professat per Cebrià Pifarré. També hl haurà unes converses sobre «La família, avui: realitat i
perspectives», que, dirigides pel
sociòleg Daniel Cervera, es faran en
disset sessions, a partir del 5
d'octubre fins al mes de maig, a les
deu de la nit. Informació I matrícula:
tel 215 15 99.

descobrir-hl les peces d'aproximació o els esmorteldors que enllacen I paren el cop entre la Matèria
(pre-vida) i l'Esperit (supervlda) per posar a temps la
vivència cristiana que com a motor ha d'anar al
compàs de la Història.
El món cristià ha arrossegat totes les constants
culturals dels seus inicis, de caràcter fonamentalment mitic, i d'aquf ha passat cap a les zones
màgiques (degradant-se) o cap a la realització
(sublimant-se o falçament esplritualltzant-se). Dues
variants que s'han allunyat I que hem prescindit
igualment de la realitat viva de la Història.
El que actua aquí com a despertador o suggeridors
no és l'autoritat jeràrquica nl el pensament oficial
teològic, sinó, en primer terme, l'evidència d'una dissociació o trencament entre, primerament, la Història
que - a m b vicis i virtuts- ha agafat la recta del progrés i, segonament, el món trabat de les Institucions
mundials religioses que viuen centrades I tancades
amb contraforts teològics dins el bloc de les seves
veritats eternes i etèries, I més enllà del bó I del mal.
Són lluny dels processos de canvi moguts per
l'Esperit creador I inserits dins la mateixa constitució
del «ser».
El «ser» és una realitat en marxa, que es va fent. El
«fer-se» és un troç d'ànima de la seva naturalesa. La
quietud no existeix en cap racó del'unlvers. En capi
Tot dansa. I no sols externament dins l'univers
estel·lar. Belluga, sobretot, I bull interiorment. I en
aquest bullir, s'hi insinua, s'hl cou I s'hi fa especialment present la voluntat creadora de Deu I salvadora
-una mateixa cosa.
La matèria morta - l e s planes, els turons i les
muntanyes- en el planeta Terra un dia fou permeable, i a través d'ella, suportada i mantinguda per ella,
va néixer, en un moment precís, la primera flor. I la
vida no es va parar en aquest estadi de meravella I de
grandesa. Un bon dia, també a través d'aquest bullir
intens inerior, d'aquesta meravella de la flor, es desprengué - i comença a caminar pel seu compte i risc
per entre les plantes I vivint-ne el primer animaló. I
aixi, un bon dia, aparegué el primer homel
No n'hem pogut saber res, d'aquell «primer pam de
terra» que féu néixer i alimentà la primera flor. Tampoc de la planta de la qual es desprengué el primer
animaló. Ni del mamífer a través del qual aparegué
sobre la Terra el primer home. Sl coneguéssim el primer pam de terra verge quo fecundà la primera flor,
la primera planta que -verge- donà vida al primer
animaló, o al primer mamífer que alletà el primer home, segur que la humanitat hi tindria una veneració
sublim, plena de misteri... sagrada. A aquestes grans

portalades de naixament de nova vida -grans en la
seva misteriosa i gens sorollosa Insignificança- hi
tindríem més admiració i respecte que no pas a la
mateixa primera flor, al primer animaló o al primer
home que ]a dues en si mateix la llavor per a
perpetuar-se. El pam de terra que féu la primera flor!
Això és tota una altra cosal
Aquests punts, excepcionalment misteriosos per a
la mateixa ciència, s'han perdut irremlslblement dins
l'espesa boira dels temps. No fóra gens estrany - s l
se n'hagués trobat el rastre- veure-hl encallat algún
científic analitzant aquella terra verge per descobrir-hl
l'espermatozoide «enriquit» causant d'aquella meravella. No el trobaria. L'Esperit passà per aquells Indrets,
però no s'hl quedà.
Un dels moments I llocs d'aquest procés de canvi I
de creixement de l'unlvers I de la humanitat, el constituí, en el seu dia, una noia de disset o divuit anys
d'aquelles de mirada Ingènua, dolça I profunda, que
per ella sola era ja presagi que quelcom de nou, pressentit I esperat -quelcom necessari- podria fer-se
present a través d'ella I... persistir. Una vegada més la
matèria via es feia permeable. Maria de Natzaret
- m é s enllà I més amunt dels corrents normals de
com es fan i neixen els homes- fou, una vegada més,
aquell «primer pam de terra verge» d'on naixia «una
nova manera de "ser"»: Jesús de Natzaret.
Als homes, als pobles atents al bategar de la mare
natura que de temps en temps viu I sofreix dolors de
part, no els ha costat gaire revestir ei record i la
vivència d'aquesta aproximació al «misteri-natural»
del naixement de Jesús de Natzaret. S'han Inventat
Imatges de la Mare de Déu, Impllcant-les a la manera
de ser I als destins de cada raça, poble o contrada. Ha
estat una manera de fer-se propi el misteri-natural
que ens envolta a través de l'última expressió miraculosa que ha sacsejat la Humanitat: Jesús de Natzaret,
superhome.
No p e r q u è sl - t o t e s les c o s e s t e n e n u n a
explicació-, dins l'ample univers cristià hl ha hagut
aquest esclat exuberant I variat de cultes a la Mare de
Déu (les trobades) que en alguns llocs I moments han
gairebé ofegat el relleu I el sentit propi del mateix Jesús de Natzaret. Es que l'aproximació al «misteri» - a
l'Esperit fet paraula viva, fet fill de Déu- es fa aquesta
vegada a les arrels, a la dona que II donà forma I el féu
possible, com sl fos aquell primer pam de terra sagrada que féu néixer la primera for.
Aquesta reflexió en va suggerir de nou l'admirable
I original article de l'amic Jordi Bassas. M'han semblat
dos punts de vista que es reforcen mútuament.
Ara Evangelista Vilanova vol repensar i reformular
el vocabulari cristià. Beneït sigui en el seu Intent. Sort.

Josep Dalmau

