
vint anys de
"QÜESTIONS DE VIDA CRISTIANA

per Joan Gomis

Complir vint anys ja és un èxit per a una 
revista. Més ho és encara quan la publi-
cació té les característiques de «Qüestions 
de vida cristiana» i quan els temps que ha 
viscut no han estat favorables en molts 
aspectes perquè arribés a aquest aniver-
sari. Una publicació de periodicitat espala-
da i sense possibilitats de trobar el su-
port d’un vast públic lector. Una publica-
ció que va néixer i que ha viscut la part 
més gran de la seva vida en un règim 
polític, el franquista, que l’havia de veure 
amb mals ulls pel seu caràcter català i 
per la seva obertura, i que va posar-li el 
seguit d’impediments administratius —en 
realitat, polítics— fàcilment imaginable. I 
també una publicació que, des de la cri-
si del postconcili, i més tard amb la cer-
tesa de la secularització, topava amb di-
ficultats en l’ambient i dins el sector que 
li eren més propis: els sectors catòlics 
de Catalunya que havien viscut la discon-
formitat amb el nacional-catolicisme i l'es-
perança del Vaticà II.
Ben segur que les dificultats han estat en-
cara més nombroses que les esmentades. 
Però n'hi ha prou amb aquestes per cer-
tificar que l’aniversari palesa un èxit no-
table, i més quan ha mantingut la xifra 
de subscriptors i de vendes els darrers 
anys, en els quals les publicacions de 
temàtica cristiana —llibres i revistes— 
han acusat en general una baixa pel que 
fa a temps encara propers.
Cal preguntar-se, doncs, per les raons d’a-
quest èxit. En un primer lloc indiscutible 
hi ha hagut una institució: l’Abadia de 
Montserrat, que va pensar la publicació, 
que la va crear i la va fer possible, que li 
ha donat suport —per exemple, la secció 
bibliogràfica de «Qüestions de vida cris-
tiana» no hauria existit, o hauria estat mi-
grada, com ho és sovint a les publicacions 
de periodicitat semblant, sense l'equip de 
col·laboradors montserratins. També cal es-
mentar l'Editorial Estela, que del 1960 al 
1970 va editar-la.
Però les institucions i les entitats són, fo-
namentalment, unes persones, i és clar 
que a aquestes persones correspon la 
part més gran de l’èxit. Tampoc no és 
freqüent que durant vint anys una publi-
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cació no canviï de director: Evangelista 
Vilanova ho fou en començar i ho és ara, 
i ha marcat fondament la publicació. 
«Qüestions de vida cristiana» no hauria 
estat un «intent de progrés ponderat» 
—les paraules, de gran lucidesa, són se-
ves, i jo només hi afegiria l’adjectiu «reei-
xit»— sense la intel·ligència i la constàn-
cia del seu director. Justí Bruguera, en el 
seu estudi dedicat a «Qüestions» —«Set-
ze anys d’una reflexió cristiana a Catalu-
nya»—, extens i penetrant, observa que 
l’opció teològica de la publicació és la 
del seu director: una opció, diu, a Cober-
tura qüestionadora. També sembla just de 
recordar els qui Bruguera esmenta com 
a auxiliars de la direcció en diferents èpo-
ques: Josep M. Pinol, Jaume Lorès i so-
bretot Maria Martinell. És clar que caldria 
afegir-hi, com a sumands de la llarga su-
ma que dóna el resultat de l’èxit que 
significa aquest aniversari, molts altres 
noms de col·laboradors en un aspecte o 
altre.

Tot això, però, no acaba d’explicar que la 
publicació hagi arribat sense defallences 
als vint anys. La institució i l’empresa es-
mentades, totes les persones que han 
treballat en aquesta tasca podien haver 
fracassat. Perquè si una publicació no tro-
ba el seu públic, fracassa. Una publicació, 
com qualsevol iniciativa, fracassa si no 
existeix un àmbit més o menys nombrós 
de persones que se sentin reflectides en 

la publicació. Una publicació expressa, per 
part d’una minoria petita de persones que 
la fan, allò que sent, vol i espera, encara 
que a vegades sigui confusament, un sec-
tor ciutadà. Un sector que alhora influeix, 
encara que sigui de manera subterrània, 
en la publicació.
Quin ha estat el sector ciutadà que s’ha 
sentit expressat per «Qüestions de vida 
cristiana», un sector que ha assegurat 
aquest èxit i que alhora la publicació ha 
enfortit? L’any 1975 el sociòleg Modest 
Reixach realitzà un sondeig entre els lec-
tors de «Qüestions de vida cristiana» que 
dóna dades significatives. Qui són els lec-
tors de «Qüestions»? Se suposa que són, 
òbviament, cristians, i gairebé tots cata-
lans de naixença. La majoria dels subs-
criptors correspon a l’àrea de la provín-
cia de Barcelona (925 sobre 1365, amb da-
des de 1973); Barcelona capital en tenia, 
a la mateixa data, 573. El 23,2 per cent de 
les respostes al sondeig pertanyia a per-
sones de carreres superiors. El 16,7 era 
de capellans i religiosos, i per tant amb 
estudis eclesiàstics. El 15,2 per cent tenia 
carreres de grau mitjà. Si, a aquests grups, 
hi afegim e! 15,9 per cent que correspon 
a administratius i dependents, sumen en-
tre tots el 71 per cent.
La majoria dels lectors que respongueren 
al sonde:g tenia entre vint-i-cinc i cinquan- 
ta-quatre anys. La gran majoria deia que 
tenia una responsabilitat professional, i

[503] 71



majories més petites, també una respon-
sabilitat social i cultural. El 89,1 per cent 
de les respostes considerava la publica-
ció com un element de formació, i un 64,5 
per cent, un instrument d’obertura. Es 
mostraven notablement satisfets del ven-
tall de temes tractats i hi havia un percen-
tatge notable —el 26,8— que llegia «Qües-
tions» des del seu inici. El grau de satis-
facció i de fidelitat es combinava amb una 
certa dificultat d’accés, puix que el 25,9

per cent trobava els articles massa tèc-
nics, i la crítica més general —29 per 
cent— era que la revista era massa per 
a Intel·lectuals i especialistes. Entre els te-
mes suggerits, hi havia 46 mencions pels 
temes d’espiritualitat, 30 per teologia, mo-
ral, ètica, filosofia; 18 demanaven temes 
polítics, i només 5, temes d'empresa, d’e- 
conomia, del món obrer i del treball.

Crec que aquesta ullada ràpida al sondeig
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dibuixa un sector ciutadà de Catalunya: 
Preferentment urbà, d'un nivell elevat d’es- 
tudis civils o eclesiàstics, amb un pes no-
table de la burgesia de professions libe-
rals —els empresaris, gerents i directors 
hi són, contràriament, un percentage molt 
baix— i amb dos grups força significatius 
de petita burgesia; amb notable fidelitat 
a la publicació i bon grau de satisfacció. 
Un sector desitjós de millorar la seva for-
mació i de mantenir l’obertura, més preo-
cupat per temes que en podríem dir «cul-
turals» que no pas «econòmics».
Això no són observacions de sociòleg, pe-
rò em sembla que dibuixa un sector de la 
societat catalana bastant clar. Políticament, 
en diria democràtic i de centre-esquerra. 
Amb evident desig de promoció intel·lec-
tual, de comprendre millor les coses i els 
canvis. La pertinença social —i això no 
és cap crítica, sinó una constatació: ¿on 
hi ha hagut publicacions amb públic ma-
joritàriament obrer, o amb consciència de 
ser-ho, durant aquests anys?— fa que la 
seva preocupació per les transformacions 
econòmiques sigui menys viva que al-
tres dels seus neguits. Un sector social 
alhora arrelat en força tradicions i indub-
tablement dinàmic.
Potser ara veurem més clar que la voca-
ció de «Qüestions de vida cristiana», que 
va trobar el seu sector social i alhora 
l'expressà, és integradora de tradició i pro-
grés. Evangelista Vilanova escrivia, el 
1968, que la publicació es caracteritzà 
des del seu origen «per una voluntat de-
cidida de ser una publicació a la vegada 
tranquil·litzadora i inquietant». O bé quan 
parla de «la recerca d'integrar aquesta 
verticalitat i aquesta horitzontalitat de la 
manera més normal, sense xocs, sense 
oposicions, sense ruptures». O bé aque-
lles paraules ja esmentades de «progrés 
ponderat». Progrés ponderat i voluntat d’in-
tegrar; atenció als «signes dels temps», 
que és el títol significatiu d’una de les 
seccions més llegides de la publicació; 
vigilància «gelosa de la llibertat de plan-
tejar qüestions», «sense arrogar-se mai el 
dret de donar respostes»; «recerca de Déu 
que no pot acabar mai»; atenció a molts 
problemes actuals força vegades enunciats, 
en els números monogràfics, amb una «i» 
copulativa que sovint vol enllaçar o in-
tegrar les qüestions que planteja.
Un tarannà obert i liberal, admirablement 
constant, presidit per una fina intel·ligèn-
cia, que ha representat i orientat amb ex-
cel·lència, dins el camp cristià, un sector 
social força definit de Catalunya. Tal ve-
gada això sigui la causa més profunda de 
l'èxit incontestable que representen els 
vint anys de «Qüestions de vida cristiana».

JOAN GOMIS

LLET D’AMETLLES ...és bona i d’aliment.
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