
ESCASSETAT DE PREVERES 

No és una veritat absoluta, però és un fet constatable: que en els darrers cinquanta anys 

s’ha anat reduint el nombre de preveres a les nostres diòcesis, i en general a tota 

l’Europa Occidental.  

El P. Alphonse Borras ha publicat fa uns mesos “Quant les prêtres viennent à manquer” 

(Repères théologiques et canoniques en temps de précarité) a Médiaspaul 2017 Paris 

206 pàgines. Conegut canonista i pastoralista, ha fet diverses conferències i sessions 

d’estudi a Barcelona; la meva coneixença i amistat venen dels deu anys que ha estat 

expert del Col·loqui Europeu de Parròquies (CEP, 2007-17).  

Al CEP hem reflexionat i treballat junts. Del 2009 al 2017 vaig compartir amb Gudrun 

Theuninck, la responsabilitat de la Presidència europea del CEP. El tema permanent 

dels nostres Col·loquis versa sobre la parròquia i la seva presència i implicació a 

Europa. I, aquests darrers anys, Alphonse Borras ha estat un dels experts que amb més 

implicació ha aportat la seva coneixença i estudi, pastoral i canònic, sobre la parròquia; 

altres experts que han cooperat al CEP són: Gaspar Mora, Bernard Quintard, Lucca 

Bresan o Tibor Papp. 

L’Europa central i oriental, amb els popes ortodoxes i els capellans greco-catòlics, ens 

han fet descobrir temes i realitats diferents als que vivim a Catalunya, a França o a 

Bèlgica; és des de Bèlgica que Alphonse Borras escriu el seu llibre com a Vicari 

General de la diòcesi de Lieja (Bèlgica), però també des de França, com a Professor a la 

Catho de París. 

Un llibre que tracta de la preocupació del “present” i del futur del ministeri sacerdotal, 

amb unes referències teològiques i canòniques en temps d’escassetat. Una primera 

constatació d’aquesta escassetat pot tenir a veure amb la crisi i la secularització del 

nostre món, del que no en són estranyes les famílies cristianes, fogar de pregària i de 

vida evangèlica, però també amb menys fills, i que fan evident que “si hi ha bons fidels, 

hi ha també bons pastors”, i a la inversa “si hi ha bons pastors, hi haurà bons fidels” 

(pàg. 17). 

Sobre la manca de preveres i la forma d’afrontar-ho, Alphonse Borras hi vol contribuir 

modestament amb aquest llibre, que no dubto seria de gran interès pels cristians de 

Catalunya (laics/ques, diaques, preveres o bisbes), per ajudar a la reflexió del Poble de 

Déu, tot encoratjant a un debat franc i obert dels catòlics sobre el tema. Un tema, fins 

ara, bloquejat en molts aspectes i que ha provocat grans decepcions i frustracions. 

És en aquests darrers anys, amb la primavera que ha portat el papa Bergoglio que, poc a 

poc, alguns bisbes comencen a dir obertament que cal analitzar totes les pistes possibles 

davant la mancança de preveres. Fa vint o trenta anys que els missioners que tornaven a 

la seva terra van pal·liar la manca d’ordenacions. També religiosos-missioners van 

ajudar en moltes parròquies. Però ja s’han envellit o han mort. 



De part dels laics, un nombre cada vegada més gran han pres consciència de la seva 

vocació baptismal i alhora de la seva missió enmig del món i dins l’Església. Alguns 

d’ells, en diòcesis amb possibilitats financeres, se’ls ha confiat un ministeri (remunerat) 

al servei de l’Evangeli i en nom de l’Església. Els Equips d’Animació Pastoral (EAP’s), 

tant corrents a Europa, i encara no massa presents a Catalunya, fan que el prevere-rector 

deixi de ser l’home-orquestra per ser un manager-community (un director d’orquestra).  

L’augment del nombre de diaques permanents, la majoria jubilats relativament joves de 

les seves tasques professionals, fa que siguin un ajut important en moltes parròquies. 

Però tant en el cas dels diaques permanents com dels laics en missió pastoral, segueix 

existint el problema del ministeri de presidència i de la direcció pastoral, propi del 

prevere. 

Lligat també amb el tema del ministeri de la presidència hi ha la generalització de les 

ADAP’s (Assemblees Dominicals en Absència de Prevere), o com en diu Alphonse 

Borras “Assemblées Dominicales Autour de la Parole” (Assemblees Dominicals 

Acollint la Paraula); que es generalitzin, conduïdes per laics o presidides per diaques, 

posa un interrogant sobre la coherència teològica d’aquestes Celebracions. 

Tot plegat, la manca de preveres i les solucions actuals, ens ha portat a una lectura 

diferent del ministeri sacerdotal, molt vinculat a la situació de precarietat de preveres, 

que l’autor distingeix entre una “precarietat relativa” (amb menys capellans del que hom 

voldria, però amb laics disponibles i formats), i una “precarietat absoluta” (quan el bisbe 

diocesà ja no té prous preveres per complir les missions essencials). 

Apel·lant al principi de realitat, Alphonse Borras ens crida a fer evident aquesta realitat 

de precarietat, evitant caure en un encegament voluntari. 

El llibre “Quand les prêtres viennent à manquer”, després de 30 pàgines d’una 

excel·lent introducció, té quatre capítols, que ens conviden a reflexionar sobre les dues 

hipòtesis de precarietat relativa i absoluta (Cap. I i IV), amb dos capítols (Cap. II i III), 

dedicats a unes suculentes reflexions teològiques i canòniques, que posen damunt la 

taula una realitat crua i molt crítica, també a les nostres diòcesis. 

Acaba Alphonse Borras la seva introducció al llibre, reconeixent que no podem 

renunciar a reflexionar sobre una possible precarietat absoluta, que, si no ens la 

plantegem i cerquem solucions, ens podria portar a perdre la memòria històrica de la fe 

cristiana en els nostres territoris. I, tot plegat, com cita l’autor, bon canonista, per 

salvaguardar la “salus animarum” que, en l’Església és la llei suprema. (CDC 1752). 

Les reflexions en cas de “precarietat absoluta”, (cap. IV)aprofundeixen en la qüestió 

(sobretot disciplinària) de l’ordenació sacerdotal d’homes casats (“viri probati”), i a la 

qüestió teològica de l’accés a l’ordenació de cristianes. 

  



Pistes de solució a la situació de “precarietat absoluta” : 

- Fer venir capellans de fora, amb totes les dificultats que comporta la 

inculturació. 

- Ordenar homes casats 

.- Ordenació presbiteral de dones. 

Arribats a aquest punt, ens hem de preguntar, diu l’autor: Capellans, sí; però, per a 

quina missió?; i també: Capellans, sí, però amb quines comunitats? A aquesta segona 

qüestió interpel·la l’Església pel que fa al testimoni dels batejats en el món d’avui. Per 

tant, ens hem de preocupar per la manca de preveres, o per la comunicació de l’Evangeli 

en el sentit més profund?  

I, l’autor cita a Sant Pau, reclamant que siguem “deixebles-missioners”, que avui i 

sempre hem de dir: “Tanmateix, jo no puc gloriar-me d’anunciar l’evangeli, perquè és 

una obligació que m’han imposat: ai de mi si no anunciés l’evangeli!” (1Co 9, 16). 

Les darreres pàgines del llibre són una conclusió oberta amb una reflexió que crec 

fonamental per comprendre la problemàtica de la manca de preveres. Cal afermar els 

fidels en la fe i en l’esperança. Ara més que mai ser cristià demana decidir-se a ser-ne, 

diu el bisbe P. D’Ornellas. I Borras afegeix: I cal decidir-se a quedar-s’hi! 

El que compta, avui més que mai, és que les comunitats cristianes es reuneixin el 

diumenge, el Dia del Senyor, per escoltar la Paraula de Déu i per testimoniar-la cada 

dia. Sols així, fent camí, com els deixebles d’Emaús, “el nostre cor s’abrusarà, mentre 

ens parlava i ens obria el sentit de les Escriptures” (Lc 24, 32). 

En aquest cristianisme que ens demana l’opció de ser-hi, el poble de Déu té el seu 

olfacte, la seva perspicàcia per a discernir les noves rutes que el Senyor proposa a la 

seva Església. És el Senyor qui pastura les seves ovelles, però no ho fa sense nosaltres, 

sense la nostra adhesió. 

Els bisbes saben, certament – si no és pecant per ceguesa voluntària- que mantenir l’ 

statu quo no ofereix cap perspectiva i incita al descoratjament. El poble de Déu espera 

d’ells que tinguin el coratge de mirar el futur. Amb aquesta advertència als bisbes acaba 

aquest llibre. Un llibre que recomano vivament, a bisbes, preveres i diaques i a tots els 

laics que vulguin viure com a “deixebles-missioners”. 

Mn. Josep Taberner i Vilar, rector de Pals i Begur. 


