
s aquest el consell que sant
Benet a la seva Regla dóna a
l’abat, per tal de fer-li veure
que la seva missió al monestir

és la de servidor de la comunitat, no la
d’amo i senyor. Aquest mateix consell és
el que haurien de tindre molt present els
regidors que formen els nous ajunta-
ments i les diputacions: Servir, més que
manar!

Els polítics catalans que han estat esco-
llits pels ciutadans en les eleccions del pas-
sat 24 de maig, no haurien de caure mai en
l’actitud dels mestres de la llei, una actitud
que Jesús va blasmar fa dos mil anys. jesús,
per prevenir la gent senzilla de la superfi-
cialitat i dels enganys dels mestres de la llei,
deia: «No us fieu dels mestres de la llei. Els
agrada passejar-se amb els seus vestits, i que
la gent els saludi a les places, que els facin
ocupar els primers seients a les sinagogues
i els primers llocs a taula; devoren els béns
de les viudes i, al moment de l’oració, per fer-

se veure, es posen filactèries ben llargues».
i jesús acabava així: «Són els qui seran jut-
jats més rigorosament». (Mc 12:38-40).  

l’exercici de la política, si s’entén com a
servei als ciutadans, és una manera noble
de ser útil a la societat, com ha dit el papa
Francesc. Però si la política no s’entén com
un servei sinó com un mitjà per trepitjar els
altres d’una manera despòtica i per fer més
i més diners, encara que sigui de manera il·lí-
cita, aleshores es converteix en una cova de
lladres.

l’abat sant Bernat de Claravall adreça-
va al seu deixeble, Eugeni III, quan va ser
elegit bisbe de Roma, aquestes paraules:
«Vas a presidir per a vetllar, per a atendre, per
a cuidar, per a servir». i afegia encara: «Tu
has de ser la figura de la rectitud, el qui afir-
ma la veritat, el refugi dels oprimits». No hau-
ria de ser aquesta l’actitud dels alcaldes, dels
regidors i dels diputats provincials que han
estat escollits?

l’abat Sant Bernat demanava també als

pastors de l’Església que fossin sol·lícits
amb els més desafavorits: «Has de cuidar els
pobres, ets l’esperança dels qui sofreixen mi-
sèria i tutor dels orfes». 

Així hauria de ser també el comportament
dels polítics. des de l’honestedat i la recti-
tud. des de la preocupació pels qui pateixen.
des de les ganes de servir i no de manar. És
el que espero i desitjo dels regidors que han
de servir els ciutadans, i no servir-se d’ells.
Per governar amb rectitud. No per enriquir-
se d’una manera deshonesta, més pròpia
d’una cova de lladres que d’uns servidors
públics. 

Que en les negociacions i en els pactes en-
tre els partits polítics, per tal d’arribar als
acords pertinents, prevalgui més l’actitud de
servei, que l’ambició o el despotisme. i
sempre amb generositat, fugint de qualse-
vol mesquinesa, trampes o males arts. Amb
honestedat i amb generositat, perquè els au-
tèntics polítics són elegits «per vetllar, per
atendre, per cuidar, per servir».

é

«més li
pertoca
servir que
manar»

MONJO DE MONTSERRAT

Josep Miquel Bausset

l més granat del tradicionalis-
me catòlic (que, de fet, està ac-
tuant com a seuvacantista, ja
que considera Francesc un

avortament del papat i el Vaticà com una
seu buida), ha començat a llançar dues
amenaces de cisma en funció de dos es-
deveniments pròxims: un, el Sínode de
l’octubre, sobre la família; i segon, la molt
possible declaració del Vaticà sobre que
res sobrenatural esdevé en les aparicions
de Medjugorge (Bòsnia Hercegovina),
aquest lloc en què uns vidents (molt pro-
bablement fraudulents), i el seu director
espiritual (un franciscà expulsat del sacer-
doci fa set anys) afirmen que la Verge se’ls
ha aparegut 8.000 vegades en els últims 34
anys, i que encara ho segueix fent cada
dia, a les quatre de la tarda.

Respecte a l’amenaça de cisma pel Síno-
de, algun teòleg ha traçat ja el full de ruta:
després de l’assemblea dels bisbes, en la qual
podria modificar-se, entre altres, la disciplina
dels divorciats tornats a casar, es donarà un
moviment cismàtic de conservadors i tra-
dicionalistes que començaran a declarar for-
malment que no es troben sota l’autoritat del
Papa. Però amb això no n’hi haurà prou per-
què es produeixi un cisma, sinó que caldrà

esperar que algun o alguns dels 5.000 bisbes
repartits pel món donin el pas de trencar
amb Roma i es disposin a recollir els grups
rupturistes. És a dir, no hi ha cisma que pre-
ocupi en excés al Vaticà llevat d’aquell con-
duït per un mitrat (va ser el cas de Lefevbre).
Ara bé, entre cinc milers de bisbes sempre
pot saltar algun boig.

No obstant això, els àugurs del cisma si-
nodal componen un full de ruta molt més ex-
tens, ja que aquesta ruptura amb Roma
significarà, asseguren, el començament de
la gran apostasia anunciada en el Nou Tes-
tament. Però, com a traca final, afegeixen que
la gran apostasia ja està en marxa i solapa-
da sota la vora del món, ja que, només en
matèria de família, la majoria dels catòlics ca-
sats utilitzen mètodes anticonceptius i tant
ells com els solters cometen diversos pecats
sexuals a la setmana.

Total, que hi ha gent amb moltes ganes
d’Apocalipsi i seria un alleujament per a l’Es-
glésia que fundessin una secta en una altra
part. No obstant això, sobre el Sínode mateix,
es detecta una distorsió introduïda per l’Es-
glésia d’Alemanya que caldrà analitzar amb
deteniment al seu dia.

Pel que fa al cisma per Medjugorge, ho ha
formulat una persona inesperada, l’escrip-
tor Vittorio Messori: «Si ignorés les apari-
cions, s’arriscaria a un cisma», va afirmar en
un programa de la ràdio pública italiana, la
RAi. i va afegir: «Medjugorje ha representat
en aquests anys el principal moviment de
masses d’una catolicitat maltractada després
del Concili».

Però hem de prendre nota d’una pirueta

final, ja que tots dos cismes estarien rela-
cionats i a més entrarien en joc les aparicions
de Fàtima, que tants maldecaps han donat
a l’Església. No només això, sinó que Joan
Pau II va considerar Medjugorge com la con-
tinuació de Fàtima i va intentar visitar la lo-
calitat bosniana, però amb encertada pru-
dència li ho van impedir.

la pirueta consisteix en què un dels por-
tals d’internet més tradicionalistes i insultants
amb el papa Francesc va exhumar una en-
trevista del 2008 amb el cardenal Carlo
Caffara, arquebisbe de Bolonya, en la qual
narrava un succés que es va produir en pa-
ral·lel al fet que joan Pau ii li encarregués
crear l’institut Pontifici per als Estudis del
Matrimoni i la Família.

Explicava Caraffa: «Vaig escriure una car-
ta a sor Lucia de Fàtima a través del seu bis-
be, ja que no podia fer-ho directament. in-
explicablement, però, ja que no esperava una
resposta, veient que només havia demanat
les seves oracions, vaig rebre una llarga
carta i en ella trobem escrit: “la batalla final
entre el Senyor i el regne de Satanàs serà so-
bre el matrimoni i de la família”».

Res més afegirem, llevat que davant de tot
aquest embolic i confusió no ve del tot ma-
lament un Papa jesuïta.
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J. Morán
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La mala educació i
les xarxes socials
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ. GIRONA.

En un dels últims dies de juny
s’ha publicat un interessant anà-
lisi sobre el deteriorament de l’e-
ducació cívica dels espanyols, cada
vegada més «assilvestrats».

Segurament les raons que ex-
pliquen aquests canvis són múlti-
ples, però entre elles destaca l’es-
cassa transmissió de la tradició a
la família i a l’escola, així com la
barroeria cultural massivament
difosa a través de certs mitjans de
comunicació. Un important re-
flex d’aquesta absència de pautes
cíviques que fan possible la con-
vivència, el comprovem en les
xarxes socials, que de vegades es
converteixen en abocadors d’in-
sults, quan no de ressentiments

emparats per l’anonimat.
En tot cas, el que anomenem

«bona educació» no pot ser mai un
mer formalisme, sinó l’expressió
adequada d’un sentit compartit del
bé de la nostra vida en comú. Això
és el que segurament hem perdut,
i d’aquí la profunditat de la crisi
que travessem.

«Del segon origen.
Arts a Catalunya,
1950-1977»
EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE.
TORROELLA DE MONTGRÍ.

Al Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya es pot veure a partir d’a-
quest mes de juliol l’exposició Del
segon origen. Arts a Catalunya,
1950-1977. Es tracta d’una mostra

molt àmplia de l’art a Catalunya,
compresa en aquests vint-i-set
anys, a partir de les obres dels ar-
tistes, les exposicions que es varen
dur a terme i els actes artístics
promoguts per les editorials i la
cultura. Hi ha 177 obres exposades
de 112 artistes, molts dels quals, tot
i que puguin ser molt considerats
i tinguts presents de part dels co-
neixedors de l’art català, no ho
són tant pel públic majoritari en
general. És una sort poder gaudir
d’aquesta exposició que ens els
mostra i els situa al lloc on els per-
toca.

Si bé és la primera vegada que
veurem alguns d’aquests artistes
exposats al MNAC, també és veri-
tat que molts d’ells mereixerien
una exposició individual en aquest
mateix museu i no només com a
reconeixement de la seva obra,

sinó també perquè puguem arri-
bar a conèixer-la molt millor. Es
podria començar pels artistes més
destacats de la dècada dels cin-
quanta, ja que per antiguitat són
aquells que ja tenen una obra més
consolidada. Per exemple, Antoni
Clavé és un dels artistes que me-
reixerien una d’aquestes exposi-
cions individuals, antològiques o
no, però que hi mostrés un bon
conjunt de les seves pintures, co-
llages, escultures... Tot i que s’ha-
via dit que es faria, no va ser el
MNAC qui la va fer, sinó la Fun-
dació Vila Casas a Can Framis. 

El mateix MNAC al catàleg de
l’exposició ja diu que és una forma
de presentar l’art modern de què
disposen cronològicament, per
tal de configurar una possible i fu-
tura exposició permanent, que
comprengués tot aquest període.

Esperem que aquesta sala per-
manent es pugui configurar, així
com també les diverses exposi-
cions monogràfiques.

Una rectificació
imprescindible
LLUÍS SÁNCHEZ. GIRONA.

Celebro que les autoritats cor-
responents hagin rectificat a temps
la seva incomprensible decisió de
fer jugar a l’Uni Girona la fase pè-
via de l’Eurolliga, quan s’havien
guanyat a la pista amb total me-
reixement el disputar directament
la fase de grups. Resolt aquest
embolic innecessari, ara només
queda animar l’equip perquè hi
faci un bon paper i els aficionats en
puguin continuar gaudint.
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