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Dret canònic
El nou codi de
l'Església es
publicarà l'any que
ve

València

El professor de la Universitat de
Navarra Pedró Lombardía ha declarat que el nou codi de dret canònic,
que serà molt diferent de l'actual, es
publicarà entre pentecosta i Nadal
de l'any 1981.
El d o c t o r L o m b a r d í a , que és
catedràtic de dret canònic, membre
de la comissió pontifícia per a la ref o r m a d e l c o d i i p r e s i d e n t de
l'associació internacional de canon i s t e s , ha d i t que, des de
l'acabament del Concili Vaticà II, es
treballa en l'elaboració d'un nou codi
de dret canònic que respongui a les
necessitats actuals de l'Església
catòlica i que substitueixi l'actual,
que és vigent des de l'any 1917.

L'arquebisbe de València lia fet la convocatòria oficial
d'un sinode diocesà que se celebrarà durant dos anys i
que intentarà posar les bases per a una renovació de tots
els aspectes de la vida cristiana a l'arxidiòcesi.

Darrerament s'han produït tres esdeveniments en aquest senti: les intervencions del cardenal Felici en el
sínode dels bisbes celebrat a Roma,
el congrés internacional de dret
canònic que ha tingut lloc a Friburg
(Suïssa) i la dissetena setmana de
dret canònic celebrada Valladolid.
El professor Lombardía justifica
l'esforç per aconseguir un codi de
dret canònic adequat als temps actuals com «el compliment del deure
que té l'Església d'anar-se donant a
si mateixa al llarg de la història una
estructura jurídica que respongui a
les seves exigències profundes i a
les dimensions canviants del món».

L'arquebisbe convoca un
sínode diocesà
En unes d e c l a r a c i o n s fetes a
l'agència Efe, el doctor Miquel Roca i
Cabanellas
ha d i t q u e
la
convocatòria del sínode, feta després de consultar els consells presbiteral i pastoral, obeeix a la «necessitat de revitalitzar i perfeccionar
l'Església valenciana d'acord amb
les orientacions pastorals del Concili
Vaticà 11».
L'anunci oficial del sínode va ser
fet en l'homilia pronunciada per
l'arquebisbe de València durant la
celebració de la missa de la festa de
la Immaculada Concepció, i el decret
de convocatòria porta també la data
de la festa esmentada. «Això vol dir
- m a n i f e s t a el doctor R o c a - que
tots els esforços i les tasques del sínode els posem, ja des d'aquest moment, sota la protecció de la Mare de
Déu».

Fases de l'assemblea
sinodal
L'arquebisbe de València diu també que «hi haurà una primera fase
preparatòria, que consistirà en la

Anuncis generals
— D i s p m
Edifici Mercuri - Via Augusta, 59.
Aire condicionat, aparcament
propi a l'edifici I telèfon.
OCASIONS PRESTATGERIES
metàl·liques, despatxos, robers, i
diversos. 309 25 56. Alaba, 12.

CONSTRUCCIO
Xalets, reforma I decoració d'establiments, cambres de bany 1 cuines. Reparació de terrasses I façanes. Facilitats de pagament. Tels 253 82 34 301 76 88
ZONA SANT POL DE MAR. Terrenys
des de 150.000 ptes. Entrada a 3 minuts de la platja, vistes al mar, amb
tots els serveis, fins I tot telèfon, 146
xalets construïts. Informació telèfons
218 29 50 i 20'9 95 36 de 9 mati a 10
nit.

GRAN-LOT ocasió de puntes, brides, claus de ganxo i tot per a ferreteria. 309 25 56. Alaba, 12
OCASIO estructura paletització
alçada 3, 5 i diversos. Alaba, 12.
309 25 56.
TRASPAS LOCAL de 600 m.
Entrada camió 250.000.
Llog. 20.000. Tel 309 25 56.
MOTOVELER 11 METRES.
Particular ven urgent per trasllat. Srta Rosa.
302 64 66 - 318,89 79

OCASIO
Gran partida botons i diversos
309 25 56. Alava, 12.

T E N I M PISOS
en diferents llocs de Barcelona,
truquin's i l'informarem.
T 216 04 39.

REFORMES
FILATELIA-COMPREM
Estocs i col·leccions d'Espanya i estranger,
fins 1 tot amb OXID i XARNERA, i paguem al
c o m p t a t els millors preus. Serveixin
d'exemple els següents:
Espanya
c h . 1. 0 7 5 / 8 2 - 4 7 . 0 0 0 1.124/25-45.000-1.090-27.500. Alemanya oh.
Av. 35/7, 38/9, 40/2, 42 a/c. id. Occd. 9/24.
Berlín: HB I. Anglaterra: 183. Suïssa; 405/17,
HB I. Luxemburg: 443/8, 514/6. Vaticà:
66/71 a.8 ptes./Fr.-Yvert. Tel 235 69 93.

PISOS A GRÀCIA
G/CONGOST, 30-32
Pisos de 3-4 dormitoris, calefacció, bany, lavabo, màximes facilitats fins a dotze £^nys.
Entrada minfma.
informació i venda a la mateixa
finca d'11 a 2 h i de 5 a 7 h. Dissabtes i festius, d'11 a 2

Dimarts, 16 desembre 1d80 -^fglrta 12

Pisos, banys, cuines, locals, etc.
Facilitats de pagament
Us infornnarà A Torquemada
Tel 229 98 72
ES V E N CASA A M B T E B R E N Y A EIVISSA
12.000 m'. a prop de la platja, a 2 km de
Const^tucdó artesanal, pedra viva I s ^ l n a ,
aigua, llum, 4 habitacions, mina, menjador,
? r u q u M al tel 777 30 14 o 775 00 69; demaneu per Carme Bosch.

C/ ARISTIDES
MAILLOL, 5-7
(Avda División Azul)
Tocant al Futbol Club Barcelona
4 d o r m i t o r i s , g r a n m e n j a d o r sala
d'estar. Els millors pisos de la zona.
Grans facilitats de pagament. Vegeulos a l'obra mateixa, dies feiners d'11
a 2 h i de 16 h a 18 h. Dissabtes i festius d'11 h a 14 h.
pgg
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REFORMES I OBRES GENERALS
Paletes, lampistes, fusters, etc
FACILITATS DE PAGAMENT
JOAN B C A S A N O V A S - US INFORMARA
De 9.30 a 12.30 h del migdia i de 17 a 21 h del vespre. Tel 674 46 13
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Parròquia i serveis socials
El col·legi de rectors de Barcelona
c o n v i d a tots els s a c e r d o t s a la
conferència que el doctor Rogeli
Duocastella, director d'ISPA, farà
avui sobre el tema «Serveis socials
que la parròquia pot oferir a la comunitat humana», a les dotze del
migdia, a la capella del bisbat.

Ordenacions a Manresa
El bisbat de Vic comunica que diumenge vinent, dia 21 de desembre,
tindrà lloc la celebració de dues ordenacions, una de prevere i l'altra de
diaca, a l'església de Crist Rei, de
Manresa. El bisbe de Vic, doctor Ramon Masnou, conferirà l'ordenació
presbiteral a mossèn Fortià Rovira i
Pujol i la diaconal a mossèn Joan Torra i Birlloc. Mossèn Rovira és fill de|
Torelló i actualment està integrat a,
l'equip pastoral a la parròquia de'J
Crist Rei de Manresa. Mossèn TorraJ
és fill de Manresa i forma part d ^
l'equip pastoral de la Sagrada Famí-;;
lia, de la mateixa ciutat.
^

formació dels grups, parroquials i no
parroquials; hi haurà la fase de treball de la base, que serà recollit per
les vicaries episcopals; finalment, se
celebrarà la fase diocesana, la qual
serà una mena d'examen de
consciència, a la llum del Concili
Vaticà II, de la realitat I de la marxa
de la diòcesi de València. Calculem
que totes aquestes fases sinodals
ompliran ben bé un parell d'anys».

No vol ser cap panacea
«N'esperem moltes coses,
d ' a q u e s t sínode - d i u t a m b é
l'arquebisbe de València-, però no
en tenim pas el concepte d'una panacea o d'unes
esperances
messiàniques. El que és important
és treballar i treballar cada dia amb
tenacitat i modèstia. Però si que
n'esperem üna revitalització del bisbat. N'esperem que la gent prengui
consciència d'unitat diocesana, i
n'esperem una major incorporació i
participació dels seglars en les tas-

Celebració d'advent

Ooctor Miquel Roca i Cabanellas,
arquebisbe de Valòncia
ques eclesials, la qual cosa és preconitzada pel Concili Vaticà II però que
encara no ha aconseguit fer-se realitat». •

^Llibre religiós

Segona edició del llibre
de Joan Bestard
Acaba de publicar-se la segona
edició de l'obra de Joan Bestard i
Comas titulada Món d'avui i fe cristiana I que constitueix el número 46
de la col·lecció «Saurí».
L'èxit d'aquesta obra es posa de
manifest si tenim en compte que la
primera edició va sortir pel juny de
l'any passat 1 que ja se n'ha fet una
versió castellana, a cura d'Ediciones
Narcea. La segona edició catalana
aprofita totes les millores introduïdes
en la traducció al castellà i és augmentada encara amb noves aportacions, de tal manera que les cent
quaranta-quatre pàgines de la primera edició es converteixen en
dues-centes catorze en la segona. '
No es tracta d'un augment purament quantitatiu, sinó que podem
afirmar que Joan Bestard i Comas

- q u e recentment ha estat nomenat
director del secretariat de la comissió de pastoral de l'episcopat
espanyol- introdueix en la nova edició unes perispectives noves, aprofitant les seves investigacions més recents
i
les
aportacions
bibliogràfiques de darrera hora.
El l l i b r e , que c o m p t a amb un
pròleg de Joan Guiteras i amb la traducció del que el bisbe de Mallorca
va fer per a la versió castellana, és
una reflexió seriosa i documentada
sobre les incidències que els canvis
socioculturals del món d'avui tenen
en la fe cristiana i en la seva transmissió, de tal manera que constitueix
un Instrument de primer ordre per a
tots els responsables de les tasques
evangelitzadores i catequètiques de
l'Església.

'

El Centre Cristià dels Universitaris;;
de Barcelona (Villarroel, 81) anuncia
una celebració penitencial d'advent
que tindrà lloc dijous, dia 18 de de·^;
sembre, a les vuit del vespre, als ma*'
teixos locals del centre. ^
^
-ïS

Pausa
Pere Casaldàliga
Voldria dlr-te, ben sincerament
I ben senzillament, gràcies. Des
d'una situació molt més dif^;il,
molt més pobra, gairebé festejant^
cada dia amb la mort - i no és
broma, tu ho saps perquò has vist
assassinats ben de prop-, ens
e n v i e s p a r a u l e s de fe i
d'esperança, d'amor i de lluita.
Paraules poètiques fruit de la teva vida, de la teva lluita de cada
dia. Mentre, nosaltres, aquí, ens
discutim pel divorci, ens barallem per qüestions teològiques o
disclplinàrs, perdem el temps en^
tre susceptibilitats i ironies. O
ximpleries. A favor o en contra
del papa o d'aquest o d'aquell
bisbe. O d'aquest o aquell
capellà o frare. Vaja, tot bastant
lamentable. Per això, a tu, Pere
Casaldàliga, gràcies. Des del Mato Grosso, la teva paraula és important per a tots nosaltres.
J G

Una conversa amb Llorens Artigas
vaig arribar a Gallifa - f a ja uns vint-i-cinc
Quan
anys-, feia poc temps que s'hi havia anat a

instal·lar el conegut ceramista - u n català universal
més- Josep Llorens Artigas. Aterraven a casa seva,
sovint, personalitats dels cinc continents per
conèixer més de prop ei seu art, la seva persona i la
seva masia El Racó.
El vela cada diumenge a missa, i per raó de veïnatge, la fèiem petar molts dies. Al cap d'uns tres mesos, quan ja hi havia confiança, tot prenent el te
-una mena de parada obligada en el camí del treball
de cada dia que imposava, a toc de xiulet, madamme
VIolette-, em féu una confidència:
- H e escoltat amb atenció els seus sermons de la
missa de diumenge. I... em sembla que li puc dir una
cosa que vostè acceptarà i comprendrà.
-Digueu -vaig fer amb certa curiositat i amb un
to que acollia, d'antuvi, la proposta.
-Veurà, jo sóc un home sincerament religiós. Heu
vist que tinc el símbol de la saviesa oriental pintat sobre la paret del forn de ceràmica. Però si és cert que
sóc un home sincerament creient, també ho és que
no hi ha cap religió concreta que reculli el meu sentiment profund. Em trobo incòmode dins de qualsevol
templel ja sigui protestant (hi vaig a Suïssa perquè la
família de la meva dona és calvinista!) ja sigui aquí a
Gallifa, ja sigui a la sinagoga (on també he anat algunes vegades per mig compromís).
Vaig ajudar-lo a expressar-se afegint tot seguit:
- H o comprenc molt bél Aquesta mena de descompensació entre el que se sent o pressent I els
gestos o les cerimònies que pretenen expressar-ho,
la sofreixo jo mateix que em tinc per un catòlic sincer. La litúrgia tradicional no dóna a entendre ni ajuda a manifestar allò que jo sincerament crec I penso.
Per això simplifico i busco fer i dir les coses del culte
al més planeres possible.
- N o és que a mi em sigui un suplici, tampoc, venir
diumenge a missa -afegí-. Simplement vull dir que
em trobo millor a fora. A vegades quan veig la gent
que va a missa, em dic: «tu també hauries de fer alguna cosa per expressar el propi sentiment». Però no sé
què fer!
-Cert!
-Però si avui 11 faig aquesta confidència és per

una cosa concreta. No voldria que veiés malament
que jo no vingui a missa els diumenges. Voldria que
comprengués que no m'hi trobo, dins la c«>rimònla.
Que em trcbo millor a fora, al mig de l'era i mirant les
muntanyes i el firmament. Això tampoc no vol dir que
no hi vindré mai. Per les grans diades de Nadal, pasqua, festa major, etc, que tenen un caràcter més popular, hi ha uns ingredients que em sembla que no
s'han de perdre. Ens trobem en un pals històricament
catòlic i això és un patrimoni de tots. No entenc els
qui, aquí, es fan budistes o protestants. Aqui s'ha de
ser catòlic o no ser res.
''
-Si... això és correcte des del vostre punt de vista.
- B é . M'ha semblat que primer n'haviem de parlar,
perquè quan hi havia aquí mossèn Ramon (el rector
anterior), ell venia cada tarda a prendre el te i a jugar
a la canasta amb nosaltres. Jo anava a missa cada
diumenge, fins i tot aquells que no m'anava bé anarhi perquè tenia forasters o alguna feina urgent,
perquè si algun diumenge faltàvem a missa, mossèn
Ramon «ens castigava» no venint a prendre el te i a
jugar a la canasta durant dos o tres dies. Vostè
comprendrà que davant d'aquesta situació violenta
- q u e , per a l l r a p a r t , m a i no v à r e m p o d e r
verbalitzar-, a mi m'era més fàcil sacrificar-me mitja
hora cada setmana per mantenir la bona relació i
convivència que no pas quedar-me a casa i provotar
aquesta mena d'intoxicació ambiental.
-Estiguem tranquils. Em sembla més important
que sigueu sincer amb vós mateix que no pas que
hàgiu de fer un «esforç artificial» per complir una cosa que us sobreposeu a la vostra pròpia consciència.
Jo no sóc ningú per a imposar-vos cap deure en
aquest camp. A Déu, en tot cas, se'l reconeix i se
l'adora lliurement i sincerament. Estigueu tranquil.
Penso que aquest clima de franquesa ens ha acostat
més que no pas ens separa la minsa diferència que
pugui representar anar o deixar d'ara a missa.
I, tots dos satisfets, encetàrem un altre tema asseguts a la vora del foc d'aquell menjador tan acollidor.
-»Un gran home», vaig dir-me interiorment, quan
aquell vespre, sortia d'El Racó per anarme'n cap a
casa on m'esperaven els infants per fer classe de música I una estona de tertúlia.
Josep Dalmau

