
un quart de segle de "Qüestions"
Enguany arriba al vint-i-cinqué aniversari 
la publicació montserratina «Qüestions de 
Vida Cristiana», continuadora, si més no 
per alguna intenció inicial i per part del 
nom, d’aquella «Vida Cristiana» d’abans de 
la guerra que assolí un prestigi merescut. 
L’actual, iniciada el 1958 per l'Abadia de 
Montserrat, fou coeditada amb Estela en
tre 1960 i 1970 i després passá a dependre 
exclusivament de les Publicacions de l’Aba- 
dia de Montserrat.
Revista de títol llarg que la defineix prou 
bé d’una manera tan clara com extensa, 
hi ha estat possible una gran varietat de 
temes. Concebuda, primer, com a juxtapo- 
sició de col-laboracions diferents, s’ha afai- 
Qonat, després, en forma de números mo- 
nográfics, encetats a 1'11 (1962) dedicat a 
Y Encíclica «Mater et Magistra»; després, 
i són bona mostra de la varietat anotada, 
n’han seguit, entre d’altres, els titulats Pro- 
blemes d‘educado (12, 1962), Església-Con- 
cili (15, 1963), Cinquanta anys de Moviment 
Litúrgic a Catalunya (25, 1965), El festeig 
(26, 1965), La dona (28, 1965), Literatura ca
talana i cristianisme (29, 1965), La immigra- 
ció (31, 1966), El cinema (35, 1967), La ve- 
Ilesa (36, 1967), Qüestions universitáries 
(43, 1968), L'humanisme de l'esport (46, 
1969), L’alcoholisme (50, 1970), Els cristians 
en la «societat de consum» (53, 1970), El 
misteri de la sexualitat (60, 1972), El cel 
i l'infern (64, 1972), Fe i cultura catalana 
(67, 1973), Crisi económica (77, 1975), Eco- 
logia i -futur (83, 1976), L’home manipulat 
(90, 1978), Els homes davant el plaer (96, 
1979), L’avortament (102, 1980), Marginado 
social (108, 1981), L'Església i la nacionali- 
tat catalana (109, 1981), Converses amb el 
Papa (113, 1982) i L’atur i els parats (115, 
1983).
Aquesta Uista, triada, no cal dir-ho, inten- 
cionadament, ens demostra que la revista 
s’ocupa, sobretot, de la vida, i l’adjectiu 
que acompanya aquest mot indica que ho 
fa des de punts de vista i plantejaments 
cristians. Nascuda el mateix any de l’ele- 
vació del cardenal Roncalli al soli pontifici, 
la revista fou, gairebé sempre —m’excuso 
perqué em sembla que em repeteixo—, con
ciliar «avant la lettre», i ha sabut continuar 
en camí de progrés, sense caure en el des- 
encís i, a la vegada, defugint la trenca- 
dissa inútil. Una continuitat d’aquesta 
mena fóra inexplicable o inconcebible sense 
la presencia constant a la direcció del pare 
Evangelista Vilanova, a qui l’abat Escarré 
confia 1'empresa en un moment catala ex- 
traordináriament creador, tant a Montser
rat com a fora: el 1958 neixen les «Qües-
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tions»; el 1959, la nova i definitiva «Serra 
d’Or»; el 1960, el «Sant Jordi»; el 1961, Óm- 
nium Cultural i «Cavall Fort»; el 1962, Edi
cions 62... (Ja us n’heu adonat: en quatre 
anys, l’aparició de sis empreses de gran 
abast i que encara continúen ben vives!)
Cent-quinze edicions en un quart de segle 
dona una mitjana propera ais cinc números 
a l'any, i aquest és el nombre de sortides 
en qué la publicació s’ha estabilitzat: per 
a una revista d’aquestes característiques és 
una periodicitat for?a estimable, que, com 
sovint comprovem, dona possibilitat a l’e- 
xisténcia d'una eina de comunicació viva: 
el número de l’any passat sobre el viatge 
del Papa n’és un bon exemple recent. La 
revista, pero, ha tingut sempre un consi
derable valor d’anticipació —i no dic pro- 
fétic per no caure en ambivaléncies—; per 
exemple, llegir a hores d’ara, quan l’histe- 
risme s’ha desencadenat, el número sobre 
l’avortament, esdevé una dosi sedant i in- 
telligent.
Tenim, sobre un llarg primer període de 
«Qüestions», un bon estudi, publicat al nú
mero 73 (1974): J. (ara podeu llegir Jordi; 
al seu moment, si volíeu, podíeu llegir 
Justí, sense que l’autor deixés d’anome- 
nar-se, civilment segons que déiem, Jordi) 
Bruguera, «Qüestions de Vida Cristiana» 
(1958-1974). Setze anys d’una rejlexió cris
tiana a Catalunya. És un treball important, 
bé que el pas del temps lógicament el faci 
cada dia més incomplet en relació amb la 
historia total de la publicació, i continua 
essent una fita peí que fa al coneixement 
global de «Qüestions». M'interessa, ara, de 

forma especial, subratllar un valor que el 
temps ha donat a aquell bon resum, i és el 
de contrast: els anys posteriors al text de 
Bruguera no han estat els millors, sino, 
més aviat, lluny deis entusiasmes conciliars 
i en pie auge de la descristianització, deis 
pitjors, pero la revista ha conservat l’equi- 
libri meravellós sense perdre eficacia, i la 
forga creadora sense defugir el risc, i sense 
que tot aixó comporti ni fidelitats a formu
les superades ni aventurisme conjuntura! 
o de situació.

La revista ha fet i fa el seu camí mitjan- 
<;ant una fórmula escaient, ben definida i 
aprofitada fins a les últimes conseqüéncies. 
Per aixó, el número monografic, que fa 
temps que s’ha imposat clarament, no im
plica la confusió amb un llibre estríete; 
la segona part de cada número ho evita efi- 
cacment: seccions tan acreditades com «Mi
rador» i «Signes del temps», al costat de 
notes bibliográfiques curtes o llargues, re
meten a l’actualitat de forma directa i, 
sense cap possibilitat de dubte, col-loquen 
la publicació en el marc adequat; l’éxit no 
rau, lógicament, en l’existéncia estricta d’a
questes seccions, sino en el fet comprovat 
que, tot i el llarg procés d’elaboració, ate- 
nent a la periodicitat de la revista, aqües
tes seccions interessen i són part vivíssima 
de les pagines de «Qüestions». (Cal afegir 
que els celebráis «Signes del temps», l’éxit 
deis quals semblava fruit de la manca de 
llibertat general i de l’aprofitament d'unes 
circumstáncies determinades, continúen 
vius i interessants en uns moments com 
els actuáis, tan diferents, per ais mass me
dia, deis que patírem tots i patí, també, per 
tant, aquesta publicació.)

Els vint-i-cinc anys han estat sobretot, em- 
prant els mots de Bruguera, «reflexió cris
tiana». Una reflexió que, segons Joan Go- 
mis, trobava especialment lectors «demo- 
crátics i de centre-esquerra» («Serra d’Or», 
núm. 226-227, juliol 1978), realitzada, segons 
que deia Vilanova mateix a un «alter ego» 
meu, «en funció d’una "teologia” oberta 
a la realitat que respongués a la situació 
concreta del país» («Tele-estel», núm. 86, 
8-III-1968). Vint-i-cinc anys d’história no 
han pogut exhaurir les «qüestions», i la re
vista continua amb la mateixa joventut i la 
mateixa for?a d’aquell número 4, que Joan 
Triadú, en aqüestes mateixes pagines, tro
bava «mal imprés i mal corregit» (desem- 
bre 1960); dos defectes que, sens dubte, el 
temps ha esmenat amb escreix.
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