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Aquest butlletí surt amb un cert 
retard sobre el previst inicialment però 
us podem assegurar que no ha estat 
per manca d’interès o diligència sinó 
per una sèrie de circumstàncies que 
escapen a la nostra voluntat. confiem 
sabreu disculpar-nos.

En aquesta edició trobareu -entre 
altres temes-  l’aprovació dels nous 
Estatuts del Fòrum i que ens és parti-
cularment satisfactòria. com sabeu, el 
procés de revisió i adaptació a l’actual 

situació (tres diòcesis) ha estat labo-
riós des que es va iniciar, en temps de 
la Junta anterior, fins a l’Assemblea 
general enguany que els hi ha donat 
el seu vist i plau per unanimitat

tan bon punt com els hi presentem 
als bisbes seran lliurats a totes les 
entitats del Fòrum.

Estem acabant un curs però amb 
la mirada posada en el gran esdeveni-
ment del proper: la vinguda del Papa 
per a la consagració de la Sagrada Fa-
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ASSEMBLEA DEL FIOCA

EL PASSAt 11 dE mArÇ VAm cELEBrAr duES ASSEmBLEES: uNA 
EXtrAOrdiNÀriA i uNA ALtrA OrdiNÀriA.

Hi van assistir 20 entitats:

mília. A bon segur serà un dels eixos al 
voltant del que giri la planificació dels 
programes de les entitats d’església. 
El bisbe de roma visita una església 
local i aquesta visita requereix d’una 
preparació catequètica i espiritual de 
tots i totes nosaltres.

El FiOcA ha felicitat al cardenal 
martínez Sistach per la visita i li ha 
manifestat el seu agraïment per les 
gestions que han fet possible aquesta 
presència de Benet XVi entre nosaltres 
però també el desig de que la parti-
cipació del laïcat en les celebracions 
sigui real, efectiva, testimonial i de 
compromís per la qual cosa comptem 

amb la col·laboració i implicació de 
tots i totes vosaltres.

com a cristians i cristianes tenim 
l’encàrrec del Senyor de fer present 
el seu regne, i l’especificitat de laics i 
laiques orienta la nostra activitat vers 
aquells i aquelles que ens envolten, 
molt especialment els pobres, però, 
malgrat la lloable i imprescindible ac-
ció social que desenvolupen les nos-
tres entitats, també són essencials el 
nostre creixement espiritual i formació 
religiosa; tres finalitats compartides 
per la major part d’associacions per-
tanyents al FiOcA. Per tal de facilitar 
l’assoliment d’aquests altres objectius 

també vam comptar amb la par-
ticipació de la delegada d’Apostolat 
Seglar de l’Arquebisbat de Barcelo-
na, l’Anna Almuni.

El tema únic de l’ordre del dia 
de l’assemblea extraordinària era 
l’aprovació dels nous Estatuts, apro-
vació que es va aconseguir amb 20 
vots a favor.

En l’assemblea ordinària, vam 
presentar la memòria de les activi-
tats realitzades l’any 2009 i el ba-
lanç econòmic d’aquest mateix any; 
i també una proposta d’activitats 
per l’any 2010 i la previsió econò-
mica.

Aprofitant aquest moment, tam-
bé es comenta que és important que 
les diferents entitats que formen 
part del FiOcA domiciliïn la seva 
aportació econòmica.

després d’un breu torn de precs i 
preguntes, vam donar per finalitza-
da l’Assemblea, esperant retrobar-
nos de nou en les Xii Jornades 
d’Apostolat Seglar que es realitza-
ran el 10 d’abril. 

del laïcat associat, la delegació està 
preparant un programa pel curs vi-
nent. Podrem informar-vos amb més 
detall  al setembre. 

Aprofitem l’estiu que comença per 
descansar i fer cultura, gaudir de les 
famílies, les amistats o la natura; en 
definitiva, per apropar-nos a déu en la 
seva creació. Aquests són els nostres 
desitjos i propòsits.

•	 Apostolat	de	la	Divina	Misericòrdia
•	 Associació	Bonanova.	AA	de	La	Salle
•	 Associació	de	Sant	Josep	de	la	Muntanya	 presidència
•	 Associació	dels	Salesians	Cooperadors	 secretaria
•	 Cercle	La	Salle
•	 Comunitat	ADSIS	 tresoreria
•	 Comunitat	de	Sant’Egidio	 Vocalia
•	 Comunitat	de	Vida	Cristiana	Berchmans	 Vice-presidència 1a
•	 Família	de	Jesús	Maria
•	 Federació	de	Cristians	de	Catalunya
•	 Grup	Claraeulàlies
•	 Grups	d’Oració	i	Amistat
•	 Institució	Teresiana
•	 Justícia	i	Pau	 Vice-presidència 2a
•	 Legió	de	Maria
•	 Moviment	Apostòlic	Shönstatt
•	 Moviment	d’Apostolat	Regnum	Christi
•	 Obra	de	Maria	–	Focolars	 Vocalia
•	 Orde	Franciscà	Seglar	OFS
•	 Vida	Creixent	 Vocalia
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catalunya. Van assistir també a la 
celebració el President de la genera-
litat de catalunya i altres autoritats, 
entre elles els alcaldes d’Argentona, 
mediona i mataró, on el beat havia 
exercit el seu ministeri sacerdotal, i 
més de dos mil feligresos.

Va ocupar un lloc preferent en 
el presbiteri l’arquebisbe Angelo 
Amato, prefecte de la congregació 
per a les causes dels Sants, el qual, 
actuant com a legat pontifici, llegí 
a l’inici de la celebració la carta 
Apostòlica, el decret de Benet XVi 
autoritzant la beatificació del doctor 
Josep Samsó.

durant l’homilia, el Sr. cardenal 
agraí cordialment al Sant Pare Benet 
XVi que hagi proclamat solem-
nement beat el dr. Josep Samsó 
i destacà que el nou beat “amb 
la seva vida sacerdotal exemplar i 
amb el testimoniatge de perdó i 
reconciliació de la seva mort, ofereix 
una aportació molt positiva i molt 
necessària per tal que la nostra so-
cietat avanci per camins de perdó i 
de reconciliació i assoleixi un pre-
sent i un futur fonamentats en els 
autèntics valors de l’espiritualitat, 
de la fraternitat, de la justícia i de 
la pau”.

Al final de la cerimònia litúrgica, 
mons. Amato va dirigir un emotiu 
missatge als fidels assistents, des-
tacant que “aquesta beatificació és 
un signe de l’estima i de l’amor que 
Benet XVi demostra per la vostra 
pàtria, terra prolífica de sants i de 
santes” i demanant al Senyor “que 
el beat màrtir Josep Samsó i Elias, 
fill gloriós d’aquesta terra, continuï 
inspirant pensaments i accions de 
bondat, de solidaritat i de pau”.

La festa del nou beat se celebrarà 
cada any l’1 de setembre, dia del 
seu naixement en el cel. Les seves 
despulles reposen a la capella de les 
Santes, a la Basílica de Santa maria 
de mataró, on el dr. Samsó ha estat 
declarat beat.

després de la celebració, els bis-
bes, preveres i diaques assistents 
van tenir un dinar de germanor 
que va cloure la Jornada Sacerdotal 
convocada pels bisbes de catalunya 
amb motiu de la beatificació del dr. 
Josep Samsó.

Barcelona, 25 de gener de 2010

EL DR. JOSEP SAMSÓ 
I ELIAS, BEATIFICAT 
A MATARÓ
EL PrOPPASSAt diSSABtE diA 23 
dE gENEr dE 2010, tiNguÉ LLOc, 
A LA BASÍLicA dE SANtA mAriA 
dE mAtArÓ, LA BEAtiFicAciÓ dEL 
dr. JOSEP SAmSÓ i ELiAS, PrEVErE 
i mÀrtir, LA PrimErA cELEBrA-
dA A cAtALuNYA dES dEL SEgLE 
Xii, SEguiNt LES diSPOSiciONS 
quE SOBrE LES BEAtiFicAciONS 
i cANONitzAciONS HA dONAt EL 
SANt PArE BENEt XVi.

La celebració fou presidida pel 
cardenal arquebisbe de Barcelona, 
Lluís martínez Sistach, acompa-
nyat a l’altar pel cardenal ricard 
maria carles, arquebisbe emèrit de 
Barcelona i pel nunci a Espanya i 
Andorra, mons. renzo Fratini. Van 
concelebrar l’Eucaristia l’arquebisbe 
de tarragona, mons. Jaume Pujol, 
els altres bisbes de les diòcesis ca-
talanes, l’arquebisbe de València 
i altres bisbes vinguts de la resta 
d’Espanya, així com més de quatre-
cents preveres de les deu diòcesis de 

“No hem de caure en l’equivocació de 
pensar que la poca disposició personal 
ens pot excusar d’ésser catequistes, 
car cal tenir present que tots: 
els pares, els religiosos, els sacerdots, 
els seglars, som cridats a l’obra 
d’evangelització de les ànimes, 
i no ens en podem desentendre. 
És que no ens diuen res 
els infants que no coneixen 
encara el Crist?”

Beat Josep Samsó i Elias
Guia per a catequistes. p. 8



4 FÒRUM 10 – 2a Època — agost 2010

L’Aplec és una trobada cele-
brativa d’expressió juvenil, en la 
festa de la Pentecosta. Es realitza 
amb un ritme triennal des de que 
va néixer, a iniciativa dels minyons 
Escoltes i guies de Sant Jordi l’any 
1978. Neix com a concreció d’un 
treball en comú de diferents rea-
litats juvenils, posteriorment s’hi 
afegiran moviments, associacions 
i les delegacions diocesanes de 
joventut. mes tard seran els Bisbes 
de catalunya els qui convocaran els 
Aplecs de l’Esperit, encomanat al 
Secretariat interdiocesà de Joventut 
de catalunya i Balears (SiJ), que vetlli 
i animi aquesta convocatòria, que 
en cada ocasió es organitzada per 
una diòcesis diferent.

En l’actualitat l’Aplec aplega 
joves d’arreu de catalunya, Balears 
i Andorra. de moviments de  Lleu-
re i d’Escoltisme, de moviments 
vinculats a l’Acció catòlica i als de 
les famílies religioses, la Pastoral 

APLEC DE L’ESPERIT

universitària, els Voluntaris, els Ser-
veis, els religiosos Joves, els  Nous 
moviments.

Els darrers aplecs han convocat 
més de 5000 joves.

“Amb vosaltres cada dia” ha es-
tat enguany el títol de X Aplec de 
l’Esperit que va tenir lloc a terrassa 
el dissabte 22 de maig. Aquesta 
trobada està vinculada a la propera 
Jornada mundial de la Joventut 
2011 ja que estarà presidida per la 
creu de la JmJ. Vol ser una jornada 
festiva i a l’hora el reflex de la vida 
d’un jove cristià enmig de la vida 
ordinària. L’Aplec no vol ser una 
finalitat en si mateix, ni estancar-se 
en el moment juvenil de la vida, 
sinó que vol entendre el jove dins 
del seu procés de creixement en un 
discerniment vocacional i que l’ha 
de portar cap a l’etapa adulta.

Per més informació: www.aplecesperit2010.com

LA VIDA, UN DO FRÀGIL

l’aUtoR De l’aRticle És Metge, 
cap clÍNic D’oNcologia Ra-
DioteRàpica De l’iNstitUt Va-
leNcià D’oNcologia, VicepRe-
siDeNt De l’associació ViktoR 
e. FRaNkl, i MeMBRe Del MóN 
De saNitat De l’associació 
HUMaNitat NoVa.

Eutanàsia o «dolça mort».

El debat a la nostra societat ro-
man latent i obert pel que fa a la le-

gislació, les apreciacions ètiques, els 
casos concrets i personals de situa-
cions en les quals es podria aplicar 
l’eutanàsia. de tant en tant surt més 
a la llum, com fa uns mesos amb 
el cas d’Eluana Englaro. i de nou 
s’utilitza aquest delicat tema com 
una arma a fi de dividir les persones 
en grups: o estàs a favor de la vida i 
s’ha de mantenir, per sobre de tot, 
a una persona en aquesta situació 
i qui no pensa així defensa la mort; 
o estàs a favor de triar la manera de 

morir i qui no pensa així defensa el 
sofriment sense sentit. Hi ha una 
certa manipulació del llenguatge 
en els mitjans de comunicació i 
en els partits polítics per posar en 
relleu que existeixen dues postures 
enfrontades. i ens deixem atrapar 
per aquest joc, com si fóssim ene-
mics o tinguéssim visions oposades 
de la vida.

La realitat és una altra. des de 
la distància, cadascú té la seva 
opinió, mediatitzada per les fonts 
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de les quals es nodreix. Però els 
que estem a prop de pacients amb 
alguna malaltia terminal, en situa-
cions de pèrdua progressiva de la 
consciència, amb dolor intractable 
que requereix sedació profunda o 
coma, ho vivim d’una altra mane-
ra. En estar al costat del llit d’una 
persona malalta, no es defensa la 
mort ni es defensa el sofriment. Es 
lluita per donar vida, però una vida 
amb sentit, amb esperança. Ni triar 
la mort com a solució al sofriment 
és encertat, com es planteja amb 
l’eutanàsia en casos de malaltia 
terminal -ja que hi ha els tracta-
ments pal·liatius- ni mantenir per 
sobre de tot amb vida una persona 
connectada a màquines és adequat 
quan ja no hi ha expectatives reals 
de recuperació, perquè entrem en 
l’acarnissament terapèutic. La mal 
anomenada eutanàsia, quan la per-
sona pateix una malaltia invalidant, 
degenerativa o incurable, és tema 
per debatre en un altre moment, ja 
que en realitat es tracta d’un suïcidi, 
assistit o no.

El tema que ens tocà a tots el 
cor  allà pel mes de febrer era què 
fer amb Eluana, després de disset 
anys sense desvetllar-se, amb 40 
kg, sense expectatives, i què fer 
amb la seva família, el seu pare, que 
no volia veure-la més temps així, ja 
que la vida es mantenia en un dol 
continuat per una pèrdua que no 
podia superar-se.

cal demanar ajuda a la ciència 
perquè segueixi investigant i ens 
pugui donar més detalls que ens 
aclareixin quan es dóna el punt 
de no tornada. Al capdavall, avui 

dia tots estem d’acord que quan 
el cervell deixa de tenir ones a 
l’electroencefalograma (EEg), no 
hi ha tornada. Es considera que hi 
ha mort cerebral i, tot i que el cor 
pugui seguir latent i els pulmons 
respirant connectats a màquines, 
s’accepta que es puguin utilitzar els 
òrgans per a un trasplantament. i és 
un acte que no dóna mort sinó vida 
a altres persones. 

Encara que la persona mori, per-
què en realitat la ciència demostra 
que ja ha mort i no hi ha possibilitat 
de recuperació. d’altra banda, hi ha 
diferents nivells de coma. Es parla 
«d’estat de mínima consciència», si 
es tracta d’un coma superficial del 
qual se sap que hi ha hagut casos 
de recuperació. Ningú qüestiona 
aquest estat. Hi ha un coma més 
profund que anomenem «estat ve-
getatiu», amb alteracions de l’EEg, 
que mantenen cicles de vigília–son 
amb reaccions simples, automàti-
ques però absents de consciència. 
també hi ha hagut casos de recupe-
ració inexplicable. Però quan aquest 
estat es perllonga en el temps es 
parla «d’estat vegetatiu permanent» 
(mort neocortical, descerebrat), una 
condició irreversible que s’aplica 
passats tres mesos de la patologia 
cerebral, i un any després d’un trau-
matisme cerebral. Aquesta era la si-
tuació d’Eluana. i aquí és on arribem 
a una fina línia en què podríem estar 
prop d’una mort cerebral però sense 
poder assegurar-ho. És excepcional 
una recuperació en aquests casos, 
però, la ciència mèdica ha d’intentar 
estudiar tots els casos publicats per 
poder aclarir si hi ha un moment en 
el qual podem considerar que s’ha 
passat el punt de no tornada, de la 
mateixa manera que sabem si hi ha 
un EEg pla.

Mentrestant, què podem fer? 
davant del dubte, és obvi que la 
societat ha de posar tots els mitjans 
per mantenir a una persona en 
estat vegetatiu permanent, mentre 
no puguem confirmar que no que-
da cap esperança real. L’aliment i 

l’aigua que es dóna a través d’una 
sonda no és mai un acarnissament 
terapèutic, per la qual cosa no té 
cap sentit retirar-ho.

L’Església mira de donar llum a 
aquestes decisions i diu que «no 
és lícit ometre una prestació que 
ha de rebre un pacient, sense la 
qual irremissiblement moriria; per 
exemple les cures vitals (alimentació 
per tub i remeis terapèutics normals) 
que ha de rebre tot pacient, enca-
ra que pateixi un mal incurable o 
estigui en una fase terminal o fins 
i tot en coma irreversible (...) No 
s’ha d’ometre un tractament a un 
malalt en coma si existeix alguna 
possibilitat de recuperació, encara 
que es pot interrompre si s’ha cons-
tatat que és totalment ineficaç. En 
tot cas, sempre s’han de mantenir 
les mesures de sosteniment»(1). Hi 
estem d’acord.

i la família, que és la que pateix 
més? No podem ignorar aquesta 
realitat, i tampoc no és suficient 
dir que s’ha de suportar amb re-
signació aquesta terrible situació. 
Aquesta resposta no convenç gaire 
gent. El sofriment ha de tenir un 
significat, s’ha de fer alguna cosa 
per transformar-lo. Primer, fent-li 
veure a la família que no podem 
eliminar el dolor eliminant  la per-
sona en coma. i no val fer servir la 
idea que ella estarà patint, ja que 
l’estat de coma li fa no reaccionar 
al dolor. El problema és el patiment 
de la família. S’haurà de donar un 
recolzament excepcional a aques-
tes persones perquè puguin triar, 
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segons les seves forces, si poden 
seguir al seu costat dia rere dia, com 
si aquesta fos la seva feina, tenint 
també el seu temps de descans, les 
seves vacances per poder seguir la 
vida i l’atenció a la resta de mem-
bres de la família. L’amor s’ha de 
repartir, no només al malalt en coma 
sinó a cadascú dels altres familiars. 
La llei de dependència hauria de 
preveure situacions així. i en casos 
extrems, molt llargs, que existís fins 
i tot la possibilitat de cedir la cus-
tòdia a l’estat o a institucions que 
s’oferissin per a tenir cura d’aquests 
malalts, per tal de deslligar-se del 
compromís legal. Les monges que 
tenien cura d’Eluana s’oferien a 
continuar atenent-la. S’hauria de 
demostrar comprensió als familiars 

que després de molt anys conside-
rin que la situació és irreversible i 
decideixin desistir de tenir-ne cura. 
Però això no implica entrar en una 
lluita legal per a deixar-la morir. cap 
llei podrà decidir que una persona 
està en mort cerebral. És un tema 
mèdic, no d’opinió.

Finalment, com a conclusió, hau-
ríem d’evitar fer d’aquest tema una 
qüestió d’enfrontament entre dues 
visions oposades de la vida. Hem de 
respectar tota opinió, discutim un 
tema molt complex i sense respos-
tes clares. Però, davant del dubte 
sempre s’ha de defensar el més 
dèbil, cosa que implica tenir cura 
de qui està en coma, però també 
mantenir emocionalment i social els 
seus familiars.

Dr. José luis guinot

www.asociacionviktorfrankl.org 

en ple segle XXi, mentre la glo-
balització sembla que aigualeixi i 
engoleixi les diversitats a passes 
de gegant, quin sentit ha tingut 
per a vós dedicar el vostre temps 
i les vostres energies a traduir el 
Nou testament a una llengua amb 
uns pocs milers de parlants?

Pensem que per als aranesos la 

llengua que tenim és del tot priori-
tària quan ens comuniquem entre 
nosaltres; per tant, omple tots els 
camps de la nostra vida de relació. 

quan amb el concili Vaticà ii, 
l’any 1965, es va introduir a la cele-
bració litúrgica l’ús de les llengües 
vernacles, va haver-hi una demanda 
popular de fer servir plenament 

la nostra llengua dins la litúrgia. 
també aquesta demanda sorgia en 
altres camps culturals i adminis-
tratius. Varen ser moments de 
força goig i treball i discussions 
amb agredolç, ja que s’havia de 
normalitzar encara l’escriptura de 
l’aranès.

responent ara a la pregunta 
sobre la traducció del Nou testa-
ment, era evident que calia esperar 
un temps, quan les normes orto-
gràfiques estiguessin establertes, 
però certament, anava essent una 

exigència tenir la traducció íntegra 
del Nou testament com a llibre de 
referència i de lectura dels fidels.

a nivell eclesial, heu trobat 
suport per aquest projecte?

El bisbe Joan martí va ser molt 
sensible en l’ús de l’aranès i ell 
mateix en les seves visites a la Val 

LA BONA NOVA EN LA LLENGUA DE L’ARAN

(1) Conferencia episcopal española. 
La eutanasia, Ed Palabra, Madrid 1993, 
pàg. 94. 

eNtReVista a MN. Josep aMiell, tRaDUctoR Del 
NoU testaMeNt a l’aRaNÈs

Josep Amiell i Solé, nascut a Garós (Vall d’Aran) 
ara fa setanta-nou anys i amb més de cinquanta 
de capellà, ha treballat en la traducció integral 
del Nou Testament a la varietat gascona de 
l’occità de la Vall d’Aran, que aviat sortirà 
a la llum. Parlem amb ell d’aquesta inicia-
tiva i de la realitat lingüística i religiosa 
del territori.

http://www.asociacionviktorfrankl.org/nounou/index.html
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d’Aran, amb complaença dels fidels, 
procurava en algun moment de la 
missa utilitzar l’aranès. 

El mateix esperit de suport i ajuda 
manifesta el bisbe actual, Joan-Enric 
Vives, que afavoreix i realça la nostra 
llengua quan es fa present entre no-
saltres i per això m’ha animat a tirar 
endavant la traducció del Nou testa-
ment i d’altres llibres litúrgics.

Només des del 1984, l’aranès és 
llengua vehicular de l’ensenyament 
a l’aran. la influència del català i 
del castellà ha estat evident en 
aquesta variant de l’occità. en 
aquest sentit, quins són els cri-
teris que heu seguit en la vostra 
traducció, des del punt de vista 
lingüístic? 

referent a la normativa de 
l’escriptura de l’aranès, cap a l’any 
1970 es varen tenir les dificultats 
d’un començament, que varen ser 
solucionades mitjançant una co-
missió mixta d’estudiosos i filòlegs 
–aranesos, occitans i catalans– sota 
l’ombra de la generalitat de cata-
lunya. Varen ser aprovades unes 
normes l’any 1983 i ara son defini-
tives i acceptades per tots.

ens podeu parlar breument del 
procés d’introducció de l’aranès 
en la vida litúrgica i en les activi-
tats pastorals de l’església i de la 
situació actual?

L’any 1975 un grup d’aranesos, 
entre els quals dos mossens, co-
mençaren a traduir la missa a 
l’aranès, seguint l’estel del concili 
Vaticà ii. Actualment, essent la Val 
d’Aran un lloc de gran afluència 

turística, combinem l’ús litúrgic 
de l’aranès, el català i el castellà. 
S’utilitza l’aranès sobretot a les 
festes pròpies de la Val i en els 
pobles on no hi ha afluència de 
turistes; també als batejos, bodes i 
enterraments de famílies araneses 
o residents a la Val d’Aran.

segons estadístiques recents, 
un 90 % de les persones que viuen 
establement a la Vall entenen 
l’aranès i un 65 % el parla. l’aranès 
aconseguirà consolidar-se com a 
llengua normal de comunicació 
entre els habitants de l’aran?

La Val d’Aran ha tingut última-
ment una forta immigració. Ens 
apropem als 10.000 habitants. Va-
rem tenir també una gran immigra-
ció els anys cinquanta, amb motiu 
de la construcció de les centrals 
elèctriques; els fills i néts d’aquella 
immigració parlen ara l’aranès.

Actualment els mitjans més po-
tents de comunicació exerceixen un 
gran poder que no afavoreix l’aranès. 
davant d’això, l’ensenyament de la 
llengua a l’escola ha estat un peça 
clau i és una font d’esperança.

Entre les persones que han tingut 
l’aranès com a llengua materna i a la 

llar, l’aranès es converteix en l’única 
llengua vehicular de relacions i això 
també és una gran força en la seva 
continuïtat.

per concloure, amb tota la 
vostra experiència i la saviesa 
acumulada amb els anys, què és 
el que desitgeu per als homes i les 
dones de l’aran?

La Val d’Aran en aquests últims 
trenta anys ha tingut grans canvis. 
d’una societat del tot agrícola i 
ramadera ha passat a ser un lloc tu-
rístic de primer ordre, sobre tot amb 
l’esport de la neu, que ha donat 
una gran riquesa a moltes famílies 
araneses. Naturalment això porta a 
noves visions de futur, noves mane-
res de pensar, nous somnis. tot això 
hauria d’acollir-se amb senzillesa, 
procurant unir el nou i el vell; és a 
dir, duent una vida més confortable 
i segura, però al mateix temps con-
servant i potenciant les virtuts del 
compartir, de la bona relació amb 
els veïns, de l’ajuda i del sentit de 
poble i comunitat d’abans. com a 
sacerdot, desitjo també el valor de la 
fe, que és presència i amor de déu, 
que enriqueixen i donen esperança 
a la nostra vida.

cinto Busquet
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ALTERNATIVES A LA CRISI EN POSITIU

LA criSi EcONòmicA i FiNANcErA ENS AFEctA A tOtS 
i EN VOLgut EN AquEStA OcASiÓ dE PLANtEJAr mA-
NErES i POLÍtiquES AdEquAdES PEr SOrtir-NE. tOtES 
LES ALtErNAtiVES quE FitXEm ES BASEN EN trEBALLAr 
FOrt i dE VALENt i dE SumAr ESFOrÇOS dE LA gENt 
dEL PAÍS i dE tOtES LES iNStituciONS, PriNciPALmENt 
dE LES AdmiNiStrAciONS i LA BANcA, LA BOrSA i LES 
cAiXES i ELS SiNdicAtS.

Parlarem de quatre aspectes fona-
mentals.

El primer aspecte: Sabem que els 
impostos que es recapten a l’estat 
de les empreses petites i mitjanes, és 
del voltant d’un 70%. La resta és de 
les grans empreses i la banca.

Entre d’altres. recentment, el go-
vern de la generalitat ha editat una 
sèrie de principis d’actuació per a fer 
front. un d’ells és el de facilitar a les 
empreses petites i mitjanes, crèdits 
i avals per a les seves activitats. Al 
mateix temps el principal partit de 
l’oposició té en programa i ha fet 
públic que si guanya les eleccions 
concedirà crèdits i avals a l’empresa 
petita i mitjana.

És lògic que l’administració i els 
polítics hagin mirat amb deteniment 
el teixit productiu del país i la mane-
ra de potenciar la seva economia,  i 
hagin arribat a la conclusió que un 
70% de contribució mereix un 70% 
d’atenció.

Històricament en aquest país 
nostre el que sempre havia comptat, 
i d’una manera preferent, eren la 
gran empresa, les caixes i els bancs 
i també, les grans corporacions; i no 
s’havia pres mai una veritable aten-
ció als petits, mitjans i autònoms. La 
crisi ha aflorat la necessitat de bus-
car alternatives i han redescobert el 
que sempre era obvi que existia.

La banca i les caixes han accep-
tat sempre com avals als crèdits 
sol·licitats pels petits i mitjans, les 
escriptures de les seves vivendes i 
és per això que en aquesta crisi s’ha 
tancat quasi totalment la concessió 
de crèdits per a fons de maniobra 
dels petits, mitjans i autònoms. La 
qual cosa ha comportat de manera 
immediata el tancament de mils 
de petites i mitjanes empreses. El 
que han descobert ara és que els 
ingressos per impostos, consum i 
activitats ha baixat considerable-
ment en el sistema i que no hi tenen 
alternatives ni a curt, ni mig, ni llarg 
termini.

Per això la generalitat (el nos-
tre govern) i els partits grans de 
l’oposició han fet aquestes declara-
cions de concessions. Però hi ha una 
qüestió que es basa en la confiança. 
compliran el que han dit i pro-
mulgat? O serà paper mullat? des 
d’aquí els animem que no defraudin 
als ciutadans ni als contribuents ja 
que els errors a aquestes alçades no 
perdonen.

En quant a l’oposició, els hem de 
dir que no esperin a les eleccions, 
que es posin a treballar ara ja que 
entre els seus electors hi ha molts 
representants dels interessos de les 
grans corporacions, grups i lobbys. 
El més immediat és fer una feina 

activa a favor de les mesures i agafar 
la línia d’entre tots, aixecar el país.

El nostre país té un gran poten-
cial en la gent que hi viu, sempre 
ha tingut una gran imaginació per 
crear riquesa i ho ha fet en darreres 
èpoques. Sempre hi ha hagut crisis 
en el nostre sistema econòmic. Per 
això, a fi d’aprofitar el gran caudal 
de coneixements de la seva gent i 
el seu potencial, és precís treballar 
en desenvolupar aquest potencial. 
i aquí és on entra la Banca, les 
caixes i l’administració, a més dels 
sindicats. Hem de tornar la il·lusió i 
el convenciment que tirarem enda-
vant entre tots, a base de treball i 
de feina ben feta. treballar tots junts 
mirant en la mateixa direcció, amb 
el convenciment que el fruit hi serà 
un cop haguem sembrat.

Es crearan nous llocs de treball, 
les petites i mitjanes son dinàmi-
ques i en el passat han contribuït 
a la creació de llocs d’una manera 
efectiva i real. Això tornarà a passar 
perquè l’enorme potencial humà 
(que en l’actual crisi eliminem) farà  
créixer la productivitat en tots els 
ordres industrials i comercials. Ne-
cessitarem temps. Les empreses i els 
seus llocs de treball han de madurar 
per aconseguir ser efectives. No obs-
tant, si hi ha el convenciment que 
tots treballem en aquesta direcció 
i la confiança existeix, tot és possi-
ble. com a mínim, i d’una manera 
immediata, s’aturaria la sangria 
d’empreses petites i mitjanes que 
tanquen.

Hi ha doncs un camí a seguir i 
una direcció, no perdem més temps 
i treballem.
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l’any 1952 Barcelona acollia 
el XXXV congrés eucarístic inter-
nacional. Vostè va viure de prop 
aquells fets des de la vessant mu-
sical. Quins records en té?

L’acte més simbòlic i també el 
moment més assenyalat musical-
ment fou la cloenda del congrés 
amb una missa matinal presidida 
pel legat del Sant Pare, el cardenal 
tedeschini. Allà uns vuit mil cantaires 
entonaren la missa gregoriana cum 
Jubilo. Va ser una cosa meravellosa i 
representa un fet únic. recordo pujar 
per uns escales que donaven al cim 
d’aquell altar construït per a l’ocasió, 
i assaborir el so i la imatge d’aquella 
extraordinària massa coral. Aquells 

LA MÚSICA LITÚRGICA,
pre i post conciliar a Catalunya

cants representaven per a mi el fruit 
de gairebé un any de treball compar-
tit amb el Pare Altisent (1898-1975), 
tot un referent del gregorianisme a 
catalunya, amb qui vàrem desplaçar-
nos per tot el país orientant la tasca 
de molts cors i de molts cantaires. 
com a resultat d’aquells fets, el cant 
gregorià a catalunya va rebre un fort 
impuls amb la nova creació de nom-
broses Schola cantorum que varen 
aflorar en el país en els anys següents 
al congrés Eucarístic.

Després del concili Vaticà 
ii, fou el moment de donar a 
conèixer i anar introduint els 
canvis que s’havien produït. ens 
podria explicar com va ser això a 
catalunya?

El canvi del llatí a la llengua ver-
nacla en el cant litúrgic va suposar 
que la gent comencés a entendre allò 
que cantava. concretament al nostre 
país hi havia una forta tradició de 
cant religiós popular: himnes, goigs, 
cants a la mare de déu…, que se’n 
va veure potenciada aleshores. un 
exemple molt reeixit n’és la produc-
ció del Pare Lluís romeu. també es 
van incorporar aleshores melodies 
molt expressives procedents del 
gospel americà traduïdes al català, 
com ara el famós Kumbayà. Es va fer 
recerca i creació de nous textos en 

català per a musicar, en aquest sentit 
vàrem rebre molta ajuda dels monjos 
de montserrat. i es mantenia, en 
certa manera, la tradició del gregorià 
a partir d’ algunes peces de música 
gregoriana amb text en català. tot 
això es va articular a partir del centre 
de Pastoral Litúrgica nascut uns dos 
anys després d’acabar el concili, i on 
va ser decisiva l’empenta d’homes 
com el rector de Santa maria del 
mar, mn. Albert tauler. Així va néixer 
el primer cantoral de música litúrgica 
en català.

El cèlebre cant “tothom co-
neixerà” que vostè va compondre, 
formava part d’aquest cantoral?

En efecte. moltes peces d’aquest 
cantoral eren compostes per nosal-
tres mateixos. una d’elles era aques-
ta. Va ser escrita al 1951 pensant en 
la primera missa que deia un amic 
meu, el poeta Francesc malgosa 
riera. S’ha cantat i es canta sovint, 
moltes vegades com a comiat de la 
missa dominical.

continuant encara amb el 
centre de pastoral litúrgica, quins 
eren els seus referents?

Els canvis en la música litúrgica 
es feien en aquell moment arreu on 
tenia efecte el concili. Per tant com-
partíem amb molts altres països els 
mateixos interessos. Així, es varen 
realitzar diverses trobades interna-
cionals on s’intercanviaven materials 
i idees amb els altres països. Nosal-
tres acostumàvem a prendre com a 
referència les propostes provinents 
de la Pastoral Litúrgica de París. 
Vàrem rebre també un gran ajut des 
de montserrat, amb l’aportació de 
moltes melodies compostes pel Pare 
ireneu Segarra: himnes d’Advent, 
de quaresma, de Pasqua…, que 
varen esdevenir molt populars.

Parlar amb en Joan Úbeda (Barcelona, 1926) és enriquir-se 
d’una conversa amable que destil·la coneixement profund 
i metòdic en un ampli ventall d’aspectes musicals.
Ens circumscriurem en un àmbit del qual en 
Joan Úbeda representa un testimoni d’excepció: 
la música litúrgica pre i post conciliar 
al nostre país. Sens dubte la conversa amb ell 
ens ajudarà a entendre una mica més la música 
d’aquest període, que va des de la segona 
meitat del segle passat fins l’actualitat.
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Ja per  acabar,  com veu 
l’actualitat de la música litúrgica?

Entenc que la música que es 
canta a missa ha de ser accessible a 
tothom i ha de facilitar la pregària, 
acostar-se a déu. Per tant, no és 
apta qualsevol música, almenys en 
la meva opinió. Però això no està 
renyit amb la qualitat, i sovint ens 
trobem amb una qualitat condicio-
nada per una deficient execució: és 
habitual, per exemple, sentir com 
predomina el sil·labeig en comp-
tes de cantar amb un bon fraseig. 
milloraria tan sols si  penséssim en 
respirar d’acord amb el text, mirant 
de no tallar les paraules. també 
penso que s’atén poc al repertori 
gregorià, un patrimoni que no es 
pot deixar perdre.

Fins aquí arriba aquesta estona 
de conversa amb en Joan Úbeda. 
Ha estat un plaer i un privilegi 
escoltar aquest home savi de 
tarannà discret. Mirar enrere pot 
ajudar a explicar-nos què és allò 
que cantem actualment i, per què 
no?, donar-nos elements per a 
pensar cap on voldríem que això 
evolucionés.

carles Farreras
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Església

Arquebisbat de Barcelona
conferència Episcopal tarraconense
conferència Episcopal Espanyola
Santa Seu

LLIBRES
Meditacions espirituals des 
de la vida quotidiana
Autora: ma del mar galceran Peiró
Editorial claret
96 pàg.

El llibre presenta l’itinerari d’una 
recerca personal profunda. La pro-
tagonisa parteix d’una insatisfacció 
personal, d’un estat d’inquietud 
amb la constatació que la seva 
vida quotidiana necessita més. 
més profunditat, més llibertat, més au-
tenticitat. El seu punt de partida, com ho és en els místics, és el 
desig, un desig. El desig és sempre subjectiu, el desig sempre pertany 
a la subjectivitat, i la protagonista no té cap por en saber que aquest 
desig la configura a ella mateixa de forma individual. 

Aquest recull de textos, doncs, és la invitació a un trajecte vers déu. 
un trajecte molt particular, molt personal i molt intens. Hi ha tota una 
generació que té set de déu, i la protagonista ha tirat pel dret: l’ha anat 
a buscar passi el que passi, diguin el que diguin. O més ben dit: s’ha 
deixat trobar i portar. Perquè, per damunt de tot, aquesta és l’experiència 
nuclear de tot aquest recull. Haver-se deixat trobar i portar,  deixar-se 
fer, deixar-se construir per déu.

franquista com a contribució a l’estudi de l’evolució del sentiment i 
de la vivència religiosa de la gent del nostre país. No es tracta d’un relat 
minuciós i exhaustiu sobre l’evolució de la l’Església catòlica catalana 
durant el franquisme (ens manca encara perspectiva històrica), sinó d’una 
primera aproximació i d’una recollida de dades que pugui ajudar més 
endavant a una recopilació més completa i definitiva. La nostra història 
no pot ser entesa plenament sense conèixer l’evolució del fet religiós en 
la nostra societat, i, per tant, en els bisbats de catalunya.
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