AVUI, dimecres, 24 de febrer del 1982

Pels seus efectes nocius

Gen Verde

Capellans brasilers
van contra la televisió
Barcelona. (Manuel de Seabra).— Els sacerdots de la diòcesi d'Assís, ciutat de l'Estat
de Sào Paulo, Brasil, van decidir de proposar a la Conferència Nacional dels Bisbes de
Brasil (CNBB) la realització,
en l'àmbit nacional, d'una campanya de boicot a la televisió
sota el lema «Un dia sense
televisió».
El principal objectiu de les
crítiques és l'estació TV-Globo,
la més poderosa cadena de televisió del país, que pràcticament deté el monopoli de

Missatge de
pau a través
de la cançó

l'audiència nacional, arribant
en certs horaris a un 80 o 90
per cent dels receptors.
Paulo Guazeli, rector de la
catedral d'Assís, va declarar
que la televisió mata la convivència entre les persones.
«Un dia sense televisió»
pretén només començar una
discussió, obrint condicions
perquè la població participi
també en la programació dels
canals de televisió i que no
s ' a c c e p t i p a s s i v a m e n t el
domini de les ments per
aquest mitjà de comunicació.

Barcelona.
(Lluís
Boby).—
A q u e s t s divendres i dissabte actuarà al Palau de Congressos de Barcelona el
conjunt musical anomenat Gen Verde, format
per dinou noies proced e n t s de
diferents
països i vinculades a un
moviment cristià que té
el seu centre a Loppiano,
una petita localitat situada a prop de Florència (Itàlia), on funciona
una comunitat formada
per alguns centenars de
persones, la majoria
joves, aplegades de tots
els continents amb un
desig comú: mostrar al
món d'avui una ciutat on
resplendeixi com a base
totes les relacions i activitats humanes l'amor recíproc i, com a conseqüència, la unitat.

NECROLÒGIQUES
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ARNALDO
VILARDEBÒ
I VILA

Enginyer
ha mort a Barcelona, a l'edat de 67 anys, confortat
amb els sants sagraments i la benedicció
apostòlica, el dia 23 de febrer del 1 9 8 2

A través dels espectacles musicals que presenten per tot arreu, les
components del conjunt
Gen Verd volen dur
aquest missatge a totes
les persones de bona voluntat. L'actuació de divendres serà a un quart
d'onze de la nit, i la de
dissabte, a les sis^

ACS
Els seus afligits: esposa, fills, gendre, néts, mare política,
germanes, cunyats, nebots, cosins i família tota ho fan
saber a llurs amics I coneguts i els preguen la caritat de
voier-io tenir present en llurs oracions. L'enterrament serà
avui, dimecres dia 24, a les 10 hores, a l'església parroquial
de Santa Maria de Montmeló, on se celebrarà la cerimònia
religiosa per l'etern repòs de la seva ànima. A continuació
es traslladarà el difunt al cementiri de la mateixa localitat,
on rebrà cristiana sepultura. Dijous, dia 25, a les 19.15, se
celebrarà una missa exequial a l'església parroquial de
Sant Oleguer, carrer Nàpols, 133, de Barcelona.
No s'hi invita particularment.
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PILAR MASGRAU i ROQUER
Vídua de Florentí Pacheco
ha mort als 9 0 anys d'edat confortada amb els
sants sagraments i la benedicció apostòlica,
el dia 23 de febrer dei 1 9 8 2
ACS

Els seus afligits: fills, Josep i Victòria; gendres i
nora Joan, Pilar i Ramon; néts, besnéts, cunyats,
nebots, cosins i família tota ho fan saber als seus
amics i coneguts i els preguen la caritat de voler-la
tenir present en les seves oracions. L'enterrament
serà avui dia 24, a les 15.30 hores, a l'església parroquial de Sant Vicenç de Paúl, Provença núm. 210, on
se celebrarà la cerimònia religiosa per l'etern repòs
de la seva ànima. A continuació es traslladarà el
difunt al cementiri de LLagostera (Girona).
NO S'HI INVITA PARTICULARMENT
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AVUI FA 10 ANYS QUE

BONAVENTURA
CARRIÓ i RIUS

Descansà en la pau del Senyor

La seva esposa i fills us
preguen que el recordeu.

Enterraments
Teresa Panadès i Farré, 88
anys; Ventalló, 38, 9.30 hores.
Ramon Gené i Boldú, 52 anys;
Sancho de Àvila, 20, 10.30
hores. Antoni Tarragona i Herrera, 82 anys; Sancho de Àvila,
20, 11.00 hores. Josefa Coll i
Català, 76 anys; Sancho de
Àvila, 20, 9.30 hores. Vicenci Pal o m a t e s i Rubio, 78 a n y s ;
Sancho de Àvila, 20. 10.15
hores.
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FERRAN GENIS
i FONT
ha mort a l'edat de 84 anys,
confortat amb els sants
sagraments, el dia 23
de febrer del 1982
ACS
Els seus afligits: esposa. Maria
Vila i Guàrdia; fill, Jordi; nora, Ofèlia
López; néts, Ferran I Anna-Maria;
germanes, Rosita. Montserrat i
Carme, nebots i família tota ho fan
saber a llurs amics i coneguts i els
preguen la caritat de voler-lo tenir
present en llurs oracions. L'enterrament serà avui, dia 24, a les 10.30
hores, a l'església parroquial de
Santa Isabel d'Aragó núm. 19.
carrer Art on se celebrarà la cerimònia religiosa per l'etern repòs de la
seva ànima A continuació es traslladarà el difunt al cementiri del
Sud-oest. Casa mortuòria; .carrer
Lluís Sagnier, 5,1a.
NO S'HI INVITA PARTICULARMENT

Avui, 1982-02-24, p. 22.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

Centenari de santa Teresa

Dues obres sobre el
llenguatge teresià
Barcelona. (J. LI.).— Acaben
d'aparèixer, gairebé simultàniament, dos llibres sobre el
llenguatge religiós de santa
Teresa de Jesús.
Luis Maldonado, professor
de la Universitat Pontifícia de
Salamanca, ha publicat a l'Editorial PPC de Madrid l'obra titulada Experiencia religiosa y
lenguaje en santa Teresa, en
què, a través d'una anàlisi
aguda dels textos teresians,
intenta descobrir l'experiència
religiosa i vivencial que hi ha
darrera les expressions literàries, amb la intenció de recuperar per a l'actualitat un tipus
de llenguatge religiós apte per
a la pastoral i la teologia.
Pel seu cantó, Jesús Martí,
capellà valencià fincat a Barcelona i fundador de la institució Amor i Creu, ha preparat
un Diccionario del pensamiento de santa Teresa de Jesús
—editat a València
per
Edicep— amb la intenció de
fornir als'estudiosos del pensament teresià un instrument
pràctic per a descobrir els enfocaments teològics, espirituals i pastorals que santa
Teresa donava a les diverses
qüestions religioses. L'obra no
és res més que un recull de
textos teresians, agrupats per
temes, d'acord amb la sistematització de la Summa Teolò-

gica de sant Tomàs d'Aquino.
A través del recull, un s'adona
de la profunditat del pensament de Teresa de Jesús i té
o c a s i ó d'assaborir tota la
gràcia inimitable del seu estil
literari.

PAUSA
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Cendra

a cendra ens fa present allò que passarà
en les obres, en les
idees, en les coses i, per
contrast, ens fa descobrir
i perseguir allò que romandrà. Fins en la mateixa vida de f Església i
l'apostolat, deia Sant
Pau que no hi pot haver
cap més fonament que
Jesucrist, i un dia el foc
mostrarà qui havia edificat amb or sobre aquest
fonament i qui amb palla
(1 Cor 3). La cendra no
és macabra: ens orienta
cap a la vida autèntica, el
designi de Déu i els
valors perdurables. La
cendra imposada per
fora ens mou a espolsarnos la que portem dins.
H . R.

«Els camins de l'estimar»

aig conèixer Raimon Galí l'any 1955. M e l El seu pensament perdé presència a poc a poc
presentà en Jaume Lorès, que en aquells fins que va semblar, als qui governaven els remoments —amb tota la seva rebel·lia juvenil— sclosits cenacles de «l'oposició dins l'Església»,
estava enamorat de la persona i la paraula de que en Galí cantava extracorum. Ens diu en el
Raimon Galí. Li queia (gairebé físicament) la seu pròleg que «Serra d ' O » no li volgué publibava. Em semblava una paradoxa aquell jove car 1 any 19/1 uns articles encaminats a donar alrebel i babau al mateix temps.
iment a les joventuts inquietes i desorientades.
Val a dir que en aquell moment no vaig en- La paraula «inquietud» era moda aleshores i retendre en Galí. No vaig copsar el seu missatge, tratava de debò aquell moment col·lectiu. No es
tot i que en mi hi havia climes anímics que li vivia espiritualment satisfet i es buscava omplir
eren afins. Per exemple, vull suposar que l'espe- aquesta profunda insatisfacció. Val a dir que el
rit rebel de Léon Bloy La dona pobra i tots els marxisme en gran part canalitzà aquella inquieseus escrits que després vaig devorar, empalma- tud. D'aquí ve el pes i el paper hegemònic del
va amb aquest tast entre coratge contingut i ram- PSUC als anys posteriors de clandestinitat i la
pell de geni desfermat, que ara sento ressonar desproporció dels vots que tingué a Catalunya
en el meu interior quan llegeixo Els camins de en relació amb els que obtingué a les Espanyes.
l'estimar, l'últim llibre de Raimon Galí aparegut
Efectivament, a «Serra d ' O » Raimon callà.
ja fa uns mesos. Aleshores, aquest plaer que fa Ja feia uns anys que a les seves pàgines havien
vibrar i capgira pòsits massa mal assentats a les començat a aparèixer articles que feien del marprofunditats del pensament i de la consciència xisme el seu centre d'atenció. Entre d'altres uns
no es produí.
quants de meus, que després, allargats, constituVull creure que els nostres esperits i dinàmi- ïren l'any 1967 el llibre Distensions cristianoques mentals no empalmaren perquè el nostre marxistes. El meu llibre constatava un «fet»;
contacte més o menys freqüent era tangencial o pels carrers de Barcelona hi havia uns cristians
ocasional. Ens vèiem a través dels contactes que es confessaven marxistes. Jo, amb alguns
amb un lluitador anarquista, Mas, que s havia amics, em vaig mantenir al mig, però distant i
enrolat en la fundació del primitiu FeLiPe l'any distint. Passats uns vint-i-cinc anys, el que ha
1956, tot seguit després de l'esclat de ràbia dels succeït és sorprenent. El marxisme, que fou
universitaris. Galí vingué a Gallifa a veure en tingut com a esperança, com a sortida d'aquell
Mas i en Desumvila, amagats a casa dues setma- ofec generalitzat embolcallat de catolicisme ofines, perquè eren buscats per la policia. Allí vaig cial, es degrada i s'enruna tot sol públicament a
sentir un parell d'exposicions del «doctrinari», casa nostra i a Europa. A Polònia s'ha iniciat el
que en deia jo. Quedava admirat de veure com principi del fi. Allà ha tingut més força l'Església
en Pere Mas 1 escoltava encisat. Pere Mas cristiana que l'Església «marxista-leninista».
estava voltat de cristians militants. Ell era l'únic Diria que a Polònia ha tingut raó Raimon Galí. I
ateu o agnòstic. No va poder resistir la pressió si n'ha tingut a Polònia...
de fe d'un Urenda, d'un Comín, d'un Galí, etc.,
. Aquestes ratlles volen ser una introducció
i va morir retrobat amb Déu, obert a l'esperança
—més que una presentació— al llibre de
i materialment confessat i combregat. Els seus Raimon Galí. Un altre dia en faré un invitació a
ideals llibertaris havien empalmat amb el tremp la lectura. Escrits amb aquesta densitat i univeri els continguts de la persona de Jesús de salitat, amb aquesta valentia i contundència, esNatzaret.
cassegen enormement. Amb raó Raimon desVistos a distància aquells anys i els comporta- qualifica les anàlisis neutrals i fredes dels teòlegs
ments d'aquella nostra generació, hom comença professionals. «L'evangeli no és neutral».
a sospitar que Raimon Galí tenia la seva raó. Ell
Després de tot aquest procés, apressadament
venia de fora. De Mèxic. Exiliat. No estava into- exposat, hom s'estranya que l'editorial de
xicat. No tenia els pulmons del pensament re- Montserrat hagi desestimat la publicació d'asclosits com ho estaven els nostres. Ell sabia el quest llibre, i Raimon Galí hagi hagut de
que volia. Nosaltres no. Ens sentíem enredats, publicar-se'l sol. Hom recorda el setge dels lliò no sabíem on era la sortida, ni de la nostra bres de Teilhard de Chardin, que havíem de
cristiana ni del nostre compromís social i llegir ciclostilats, perquè alguns mandarins n'impolític.
posaven el veto. Els camins de l'estimar és un
De sobte va començar a aparèixer com a pos- llibre de combat per la fe, dens i original. És
sible camí d'alliberament el marxisme comunis- curiós que hagi estat marginat. Viure per veure!
ta. A la universitat sobretot. Esdevingué moda.
I això va desplaçar el paper d'en Raimon Galí.
Josep Dalmau
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