reséncia evangélica
La no íicceptució de les
minories rcligioses dissidenls
duninl el iVanLiuisinc v;i sci" un
let molí cvideiu, confirniut per
la pasloral col.lectiva deis
metropolilans (194S). les
conslderacions despcctivcs de
bisbes com Modrego o del
cardenal Segura, i rctliciódcl
catecismo que riiny \950
proelamava apartar-sc deis
protcstants com de la peste y las
apestados en ¡o físico. La gran
pintada efectuada a la Tatuaría del
temple de Figueres cxpressava
prou be aquella menlalilat
íntoierant:

L 'í*.vi,'/í',v/í/

del cüirer Jiili Gain'ia.
de Gifona,
V(i ser ctlifíicuhi
a (a seí>(>iici mciíar
i!c!s íi¡}\s

[460] 12

.•íriKiinlíi.

Ahajo Lnwro Y sufanüíia.
Viva ei Fapa. Guerra a!
Protestaníisma. Id a Ii¡i>¡ati'rra.
A'Ví os queremos.

En aquell coiilext
d'inlolerancia, i amb una legalitat
nK>ll limitada t|ue els tibligava a
dur una vida de ealaeumbes. les
comunilats protcstants que el
maleix 1930 cxislicn a Figueres,
l'Escala. rEsiartii. Girona.
Palainós i Puigcerdíi van haver
(le viurc els anys beroics de la
i'esisléncia. mentre que la relígió
oficial gaudia deis privilcgis del
rcgim i es conConia amb la
mateixa política.
La Llei 44/l9ft7, que regula
rexei'cici ílel drcí civil a la
lliberlat religiosa, va ser un pas
tan petit que no suscita cap
LilegriLi en els ambicnis
dissitlenls. Per arribar a una
siiuació diíerent va caldre
es|ier¡ir la Ctínsiinici<i de IM7^^ i
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la LIL'Í 7/I*JS(I, que !j,;imiilci\cn

el drcl lüiianiciULil a la llibcrlal
religiosa i de cuite i la no
disci'iminaciü peí" nitílius
religiosos, i dcL'laien que cap
confessió religiosa no lé caracier
cslalal,
A llores d'ara el nombre
d'esglésles proteslanls a
Calaliinya no passa de l.'iO. El
nombre de creienls s'aeosia ais
10.000 i hi ha lambe, a pan. els
infants i els sinipalil/ants.
L'íirea d'inriLicncia do
Barcelona n'aplega el gruix mes
signiricaliii. pero lambe és un let
a |-c.ssalLar que a loles les
comarques gironines hi ha
presencia evangélica. Segons el
Dircclori de les Esi^lésics i
Or^anismes Evangélics de
CaiaiimyOs publicat el l9Sy peí
Consell Evangelie de CalaUínya,
les poblacions que acullcn
cenli'es proleslants son les
seíiiicntsi

Un rciol

sfuzill
iiulifíi
{'i'xisU'iifia
(¡'mía f.síilésiti
cviin.siclifíi

Ais locáis esmenlals cal
afegir el ceñiré de relirs i de
conrerencies siiuat a Arenys
d'Einpordá (Garrigasí. pri>pie[al
de la Comiinilal Cristiana "El
C a m f . eapa^' per a 70 places i
posal al seivei de les entiláis
crisliane.s per pronioui'e els
dií'erenls camins de donar a
coneixej" rEvLingeli. El eenlre té
inslal.lat un esiudi de gravació,
que pol ser ulilil/al per a
st)lisles. grups musieals i
programes de radio: es deflneix
com "un I loe ideal per aprendre i
passar-ho be".
La publicaeió adveileix que
no s'inclouen en el llislal tralíres
grups lielerodo.\üs, mal eaialogals
de vegades i posáis dins el camp
"protesiaiu". com els Teslinionis
de Jehova. ni d'allres eonlcssions
de fe allunyades d'alló que
nonnalmenl s'enlcn com a
doeirines bíisiques de la le
evangélica, la qual reconeix la
Sagrada Eseriptura com la sola
regla de le i Ibnl de lola iionnalital
ética. Així, perexemple, no s'hi
compien els advenlisies del Selc
Dia. que lambe son presenls a les
nostres comarques.
Les esglésics ]iroiesianis reparlides sola ditereiUs
denominacions: Baplisles.
Asscmblees de Germans.
Penlecoslals, Esiilésies

Blanes:

Centre Cristiá (Pentecosial)
Centre Cristiá Evan^elic (Assemhlea de Gcnnans)
Figueres: Centre Cristiá Evan^elie (Asscmblcii de Gcnnans)
Centre Evan^eUc "EUiv" (Peniecosial)
Esí>(ésia El•angeiieo
Es^i^lésia Evangdtiea Baptisla (UEBE)
Girona: Església Evangélica (Asscmblca de Gcrman-s)
Esgtémi Evangélica Baptisfa (UEBE)
L'Escala: Església Cristiana Evangélica
Església Evangélica Bapíista (UEBE)
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independents...- mosiren la
tradicional divisió exlslenl entre
els prulestanls. pero organismes
eoni el Consell Evangelic de
Catalunya, eonstitu'íl per les
esglésies de mes pes. expressen
la vt>luntai de superar Tespcril
localista i d'acomodar-se a la
realital. ja que hi ha uns
problenies coniuns que no poden
ser resolls per separal.
En el cas de les coinarques
gironines s'observa
rassenlamenl en poblacions
d'uiia certa importancia
demográfica, on hi ha geni
sen/.ilhi i luimil que pot donar
seguidors. i que no s"ha irencal
la tradieió d'algunes ciutals i
viles empordancses que, ¡a al
segle passal. aeollircn
oberlamcnt els niissioners de la
Scgona Refomia. La comunitat
baptisia de Figueres té mes de
1(10 anys d'historia, i la de
TEscala li va al darrera.
Geni de Hdelitat a la propia
consciencia. que vol ser un
leslimoni d'auíenticital
evaniiclica i que assenyala que
no es pol prescindir de Luter. la
presencia evangélica a les
noslrcs comarques indica lambe
que les coles de Ilibcrtat son
lítils i necessaries per a toihom.
JOSEP CLARA

Llani^íl:
Olot:
Palafrugell:
Palamós:
Puigccrda:

Església Evangélica
Església Cristiana Evangélica "Bones Noticies"
Església Evangélica
Església Evangélica Baptisla (UEBE)
Església Evangélica Baptisfa (FIEIDE)
Església Evangélica
Ribes de Freser: Església Evangélica
Ripoll:
Església Evangélica "Bones Noves"
Roses:
Centre Cristiá Evangélic (Asscmblca de Germans)
Sait:
Església Evangélica (Assemblea de Gemians)
13 1461;

