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Fa unes setmanes que en «Hoja Dominical» hi sortia
el text complert dels nostras bisbes. Sense negar les limitacions humanes que tenen, son els nostres únics pastors
legitims que I'Esperit ha posât per a regir el pöble de Déu.
El text és vinculant i és la veu de l'Església a Espanya. No
negarem pas que el llenguatge, dissortadament, és força
espès, Però si sabem llegir el contingut será molt trascendent.
Fonamentalment qué ens diuen?
El 12 de desembre de 1966 el P. Arrupe, Prepòsit General
de la Companyia de Jesús, des de Roma enviava la seva
gran encíclica social als Superiors Jesuites de l'Amèrica
LIatina. El document dels nostres bisbes, encara que no
tan fort, és un parallel amb fons semblant, no sobre collegis,
sino sobre els fets socio-politics del pais. Aquella carta del
P. Arrupe era un rèquiem pel Constantinisme, i la dels nostres bisbes un gr^n toe de fi, previ al funeral, a la mateixa
situació de l'Església.
Quan parlem de Constantinisme —el fet historie comença amb Constanti, l'emperador de la pau amb l'Església, alla
al segle IV— volem veure la situació de l'Església, com un
servei social protegit pel poder...
Trencar amb aquesta arrel, pressuposa, en primer terme,
«la recuperado de la fe en allò que és patrimoni autèntic de
l'Església: la força creadora i transformadora de la paraula
evangèlica, força que neix d'ella mateixa i no dels oripells
amb què hom la vol cobrir; ni, és ciar, de l'espasa amb la
quai hom l'ha volguda protegir. És més: quan hom cobreix la
paraula evangèlica d'oripells o la protegeix amb l'espasa, la
destrueix, la invalida i, paradoxalment, la converteix en un
factor de regressió. »
Aquest rèquiem és un tocar a morts per tot un estil del
magisteri «que durant segles ha intentât de governar i teledirigir la marxa del pöble de Déu en connivencia amb les
forces del poder i del diner».
El nostre esforç i el nostre desig infinit perqué sigui instaurât un ordre social just i conforme a l'Evangeli no ens
permet de prendre partit per l'una o per l'altra part litigant
com a tais; nosaltres som partidaris exclusius de la veritat,
de la justicia, de I'equitat, de l'amor, i a les seves lleis ens
aten i m.»
La denùncia profètica pot desagradar a més d'un i variar
les relacions amb eis més poderosos... és lògic.
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