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SOMIEM!!! 

SOMIEU!!! 
És clar que sí, somiem constantment, sempre. 
ESPEREU MASSA!!! 
És clar que sí, hem après a esperar i ho esperem tot. 
VOLEU MASSA!!! 
És clar que sí, volem massa, més, tot. 
TENIU MASSA PRESSA!!! 
Sí, és clar que sí, caminar, arribar, començar. 
 
SOMIEU!!! 
Sí, inevitablement, el somni d'avui com possibilitat del demà. 
ESPEREU MASSA!!! 
És clar que sí, i no ens fa vergonya ésser esclaus de l'esperança. 
VOLEU MASSA!!! 
És clar que sí, apassionadament o amb tristesa. 
 

LLUÍS LLACH 
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GRÀCIES PER SER-HI 

Tots nosaltres som molt diferents. 
La vida ens ha dut a cadascú per camins 
ben diferents i amb molts anys de diferència, 
però hi ha una cosa que ens agermana: 
el MIJAC. Sí, ens hem trobat al MIJAC 
com a fruit d'una decisió personal 
per poder ser amics i testimonis dels infants 
amb els infants i des dels infants, 
a imatge de Jesús, que és el nostre mentor. 
Gràcies per ser-hi i gràcies per compartir 
amb nosaltres la vostra "petita" 
però important llum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM A LA MARATÓ 

Tot el sant dia correm d'un cantó a l'altre. 
Som impacients. 
Esperar a la cua de l'autobús... al mercat... als semàfors... ens posa nerviosos. 
No volem aturar-nos. 
L'anar a poc a poc no està de moda. 
Amb tot, les coses importants -ser animadors del MIJAC, per exemple- 
requereixen entrenament, resistència i permanència. 
Qualitats més pròpies d'un corredor de fons 
que no pas d'un velocista. 
És inevitable que una vida apresurada es converteixi en superficial. 
Quan ens apresurem, no aconseguim establir un autèntic contacte amb els qui ens envolten. 
Ser acollits pels altres -en el nostre cas, els infants- com amic 
i en certa mida com a un d'ells, 
ens permet de percebre clarament 
molts valors humans i cristians 
que per a qui no ho ha viscut, 
passen totalment desapercebuts. 
 
   [Manolo] 
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INTRODUCCIÓ 
Cadascú, durant la seva existència, pot adoptar dues actituds: construir o plantar  (...) 

Els qui planten, de vegades pateixen per les tempestats, les estacions i rarament descansen. 
Però, contràriament als edificis, els jardins mai no paren de créixer. I, alhora que exigeixen 

L'atenció del jardiner, també permeten que, per a ell, la vida sigui una gran aventura. 
PAULO COELHO, Brida. 

 

Benvolguts en Crist, 

 

Torneu a tenir entre mans un altre material de l'escola, cosa que ens omple doblement de 
satisfacció. En primer lloc, perquè ens ha suposat un gran esforç de planificació, recopilació, 
selecció i confecció dels apartats que conformen aquest material, en segon lloc, perquè hem anat 
més enllà dels objectius que ens havíem proposat en començar aquest curs. 

Aquest material vol ajudar-nos (als iniciadors i als militants) a treballar i aprofundir en allò que 
diem la "mística del MIJAC". Si ens hi hem posat és perquè, si constatem que el nostre 
Moviment no té gaires documents publicats sobre la formació en general, sobre aquest punt en 
particular, l'absència és patent i aquest buit ens sembla greu i alarmant si volem viure 
conscientment la nostra entrega als infants i al Regne de Déu. 

Durant la nostra militància al MIJAC hem de poder copsar la nostra "originalitat" i la nostra 
espiritualitat particular. 

En aquest material, trobareu articles i escrits de diversa procedència, degut a aquesta manca de 
fonts pròpies. Tots ells, però, ens semblen interessants i adaptables a la nostra experiència 
evangèlica. Pensant en la metodologia per treballar els diferents aspectes sobre els quals parlem 
en aquest material, l'hem dividit en els següents apartats, l'ordre dels quals vol respondre a un 
esquema ampli de RdV: 

- VEURE: de quina realitat juvenil (i de quina societat) partim. 

- JUTJAR. A partir del coneixement i interiorització de la figura de Jesús i de l'encontre 
amb Ell a l'Eucaristia. 

- ACTUAR: en l'Església i en la societat d'una manera activa i compromesa. 

També hem inclòs al final de cada article, algunes pautes i dinàmiques per ajudar a la reflexió 
personal i de grup. 

No hem volgut repetir allò que ja està publicat al MIJAC i a l'abast dels militants i iniciadors, per 
la qual cosa us recordem que podeu consultar la bibliografia publicada al MIJAC per 
complementar alguns apartats. 

Res més, com sempre esperem que aquest material us sigui útil i us ajudi a treballar amb una 
gran il·lusió i una esperança fonamentada a favor de la construcció del Regne de Déu des 
d'aquest regal que Déu ens fa a través del MIJAC. 

 

L'equip de l'Escola. 

Barcelona, juny del 2005. 
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ENTREVISTA AL SÍNDIC DE GREUGES 1 
- Què fa el síndic de la infància?  

- «Intentem que els infants i els adolescents expressin les seves queixes quan ningú els atén. 
Des de la infància, hem de tenir presents que la majoria de lleis no es fan pensant en els 
menors i, per tant, s'ha de suggerir al Parlament que els valorin.»  

- I en l'educació?  

- «Busquem la igualtat d'oportunitats efectiva, que les desigualtats socials i territorials no 
afectin el dret a l'educació. Pel que fa a l'edat, s'ha de pensar seriosament què significa educar 
de 0 a 3 anys.»  

- Com arriben les queixes dels nens?  

- «És complicat perquè l'infant és una persona que té drets, però que sovint no pot exercir-los 
si no hi ha un adult que ho faci per ell. Intentem estimular als professionals perquè es queixin 
pels infants. Els nens han de conèixer que existeix una pàgina web, que es poden enviar 
missatges per mòbil. Tots els nanos han de saber qui s'ocupa d'ell, a qui pot protestar i també 
que existeix el síndic.»  

- Falta informació?  

- «Sí. El síndic com a institució està estudiant com fer-se conèixer. Em queixo que la infància 
no és coneguda, però la institució com a tal té un dèficit important.»  

- No arriben les queixes?  

- «Sí, sí. Hi ha algunes que provenen de la nostra activitat amb la visita de pobles i altres 
d'institucions que han donat a conèixer el síndic als infants. Les queixes també neixen en 
litigis familiars. Quan hi ha un jutge o un fiscal que intercedeix i presenta el síndic com a 
mediador.»  

- I què pot fer?  

- «El síndic pot renyar, pot recomanar, però no manar. Introduir que hi ha una nova forma de 
veure un conflicte.»  

- Quines són les queixes més habituals?  

- «Hem tingut queixes pel sistema educatiu, entorn a les matrícules i falsejaments de cens, i pel 
protector, per tensions en l'àmbit familiar. Finalment, a causa de problemes amb adolescents. 
Ens han arribat unes 450 queixes.»  

- El síndic defensa els drets dels menors?  

- «No puc quedar-me sense fer res quan hi ha un menor que està patint. Ens trobem, però, amb 
incompatibilitats legals importants a l'hora d'exercir les competències que ens tocarien. Hem 
de ser honestos, la infància continua sent un tema menor per al conjunt de la societat i per a 
l'administració. Malauradament no forma part de les deu prioritats de la societat.»  

- Com és la infància catalana?  

                                                 
1 Entrevista a JAUME FUNES: La infància no forma part de les deu prioritats de la societat. "El Punt". 31-I-2005. 
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- «Primer és un grup minoritari, el que vol dir que en una societat gerontocràtica preocupa poc. 
En segon lloc, la infància està creixent, però territorialment de manera no homogènia. Està en 
barris que normalment tenen menys recursos i apareix un forta desigualtat aguditzada. La 
immigració s'està infantilitzant. A més és una infància més empobrida. Probablement és una 
infància més òrfena.»  

- Per què?  

- «Té darrere seu adults que no es precupen a pensar que s'han d'educar. En algun sector tenir 
fills ha esdevingut simplement una manera de moda de consum. Són nois i noies que tenen 
una manera d'aprendre i de veure el món molt determinada per l'accés a les noves 
tecnologies, la globalització de la informació. La manera d'educar ha de canviar perquè hi ha 
hagut un canvi radical en la societat.»  

- Es respecten els drets dels infants?  

- «Formalment, tothom respecta els drets dels infants. Si hi hagués una vulneració flagrant 
serien coses que haurien d'estar a les mans del fiscal. En la pràctica hi ha dues vulneracions 
sistemàtiques. No és té en compte els interessos dels infants i la convenció diu que són 
ciutadans actius que han de participar en la societat. No només cal protegir-los i cuidar-los, 
sinó també escoltar-los. Hi ha un criteri fals d'edat, perquè tot nano pot ser escoltat.»  

- Què es pot fer amb els nens desprotegits?  

- «Preguntar-nos què és el que un nen necessita? A què té dret? Tots tenen dèficits d'estímuls 
positius d'adults. Pe rò, com es pot actuar en el cas d'una mare que treballa de sol a sol i deixa 
els fills sols perquè puguin menjar. En el pol oposat es troben els nens de classes altes que 
també estan sols. És complicat.»  

- Quina és la clau per educar bé un nen?  

- «Reconèixer que tot infant necessita de persones adultes sensates al seu voltant per fer-los 
madurar. L'infant té dret a tenir un adult que es cuidi d'ell, a existir, a tenir infància i no 
treballar.»  

- Funciona el sistema protector?  

- «No puc contestar això. És veritat, però, que bona part de les queixes que rebo hi tenen a 
veure. La societat no ha fet prou, no té un bon sistema protector.»  

- Què faria?  

- «Des del síndic s'han fet recomanacions serioses perquè es desplegui la llei de protecció del 
menor, el reglament. Pel que fa al sistema protector, en general, és un sistema in extremis i 
que, majoritàriament, no dóna resposta a les necessitats dels infants. Als menors immigrants 
no acompanyats, per exemple, és una realitat canviant. El sistema protector els ha de donar 
respostes, però tenen altres necessitats que no estaven previstes i s'hi ha d'adaptar. Es veu 
carregat d'una sèrie de respostes que haurien de donar altres sistemes, es veu desbordat.»  

- Per què no es posen en marxa altres mesures?  

- «Perquè és socialment molt complex. S'inclou en el proper informe. Ens preocupa per ser un 
sistema que fàcilment esdevé fòssil. El drama és confiar al sistema protector les dificultats 
educatives i de treball amb la infància. La protecció hauria de ser residual i només per als 
casos greus.» 
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PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1- Quina reflexió faries tu dels infants que coneixes? 

2- Podries fer-ne una generalització? 

3- En quins punts estaries d'acord amb el Síndic de greuges? 

4- Quines mesures hem de prendre per afavorir la infància: 

a. Com a societat? 

b. Des del MIJAC? 

c. Personalment? 

5- Fes un retrat robot dels infants del teu grup seguint unes pautes concretes: 

' 

 

 

NOM: 

EDAT: 

PARES, GERMANS: 

ESCOLA: 

CURS: 

AFICIONS: 

TRETS QUE EL CARACTERITZEN: 

 

 

 

QUINES MANCANCES MOSTRA: 

 

QUÈ LI PUC APORTAR JO: 
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L'EDUCACIÓ DEL FUTUR I ELS VALORS 2 
 

Resum: 

Els sistemes de valors dominants en la societat occidental durant els darrers cinquanta anys han condicionat les 
problemàtiques individuals actuals. Dins d'una tendència generalitzada a la delegació de responsabilitats, hem creat 
una societat de drets sense el correlat corresponent de deures. Els joves d'avui dia han crescut en un entorn 
sobreprotector i han rebut una socialització que no els ha preparat per enfrontar-se a la societat en què els ha tocat 
viure. 

En aquest context, el ponent descriu els valors més preuats actualment –la família i el benestar– i proposa diversos 
valors que caldria transmetre a través de l'educació. En primer lloc, defensa la racionalitat en la presa de decisions i 
la justificació de les opinions i, en segon lloc, el foment de la competència personal, tant en l'àmbit professional com 
en el formal. Cal fomentar la tolerància activa cap a la diferència prenent com a punt de partida el convenciment que 
no hi ha veritats absolutes, però sí un únic principi inalienable: el respecte absolut a la dignitat de la persona 
humana. 

L'escola té un paper crucial de formació, educació i transmissió de valors, tanmateix, avui dia sovint només se la 
valora com a transmissora de coneixements i se la jutja per la rendibilitat del que ensenya. La família i els amics són 
els àmbits per excel·lència de l'aprenentatge informal. Aquests últims anys la importància de la xarxa social dels 
amics ha registrat un ascens molt fort entre els joves. Els nous papers de la dona, i en conseqüència de l'home, 
potencien l'aparició de nous models de família. Si superen amb èxit l'adaptació a la modernitat, les noves 
generacions s'inseriran amb més garanties en la societat del futur. 

 

ÍNDEX: 
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FAMÍLIA I FAMÍLIES COM A ÀMBITS D'APRENENTATGE NO FORMAL ...................................20 
L'ESCOLA, LLOC PER EXCEL·LÈNCIA DE L'APRENENTATGE FORMALITZAT ..........................22 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ ...................................................................................................................................24 
 

EL CANVI DE VALORS DE LA SOCIETAT MODERNA A LA POST MODERNA 

No sóc l'únic que pensa que estem vivint un període de mutació històrica. Un període que abraça 
l'últim quart del segle passat i el que portem del present, equiparable a uns altres –escassos– 

                                                 
2 Extret de: ELZO, Javier  (2004) "L'educació del futur i els valors". A: Debats d'educació (2004: Barcelona). 
Fundació Jaume Bofill; UOC. 
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períodes de la història que acostumem a significar, per simplificació, amb esdeveniments 
concrets: la Revolució Russa, a principis del nostre segle; la Revolució Industrial, a mitjan segle 
XIX; la Revolució Francesa, a finals del XVIII; la creació de la impremta, el descobriment 
d'Amèrica i la reforma de Luter, a cavall entre els segles XV i XVI. Sostinc que el canvi històric 
actual, en relació al món occidental, s'assenta sobre tres bases: la revolució tecnològica, la 
mundialització i la inserció social de la dona. D'acord amb la intuïció del treball, savi i erudit, de 
José Luís Pinillos El Corazón del Laberinto, crec que ens trobem en la transició de l'anomenada 
societat moderna cap a la postmodernitat, ja sigui entesa com a «modernitat avançada» o «alta 
modernitat», ja sigui com a «societat nova». Una manera de veure-ho és significant el canvi de 
valors que s'està produint en la nostra societat per poc que obrim els ulls. Acostumo a significar-
lo en una taula de signe qualitatiu, en què reflecteixo allò que he obtingut de l'anàlisi dels 
diferents estudis sobre valors en què he participat durant aquests anys. Aquesta taula, per bé que 
es manté en l'essencial, està en contínua modificació (el que presento aquí és inèdit pel que fa al 
detall). Una taula que pretén, telegràficament, que es vegi quins són –des de la meva òptica 
personal– els valors dominants en la modernitat, per poder contrarestar-los amb els de la 
postmodernitat o alta modernitat.  

 

Taula 1. El canvi de valors 
Valors de la modernitat Valors de la postmodernitat 
L'holístic El fragmentari 
L'absolut El relatiu 
La unitat La diversitat 
El gran relat El petit relat 
L'universal El particular 
L'estat La ciutat, la regió, el país 
L'objectiu El subjectiu 
L'esforç El plaer 
El passat/el futur El present 
La raó L'emoció 
La certesa El dubte 
L'autoresponsabilitat La responsabilitat diferida 
Secularització versus religió Espiritualitat versus religió 
El dia La nit 
El treball La festa 
La utopia La quimera 
La construcció La deconstrucció 
Família versus comuna Família versus parella 
El masculí El femení 
El llegit/parlat El vist 
El paper La pantalla 
El clan La xarxa (xarxa de guetos,de vegades) 

  Font: J. Elzo, 2004. Elaboració pròpia 
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UN RÀNQUING DELS VALORS MÉS IMPORTANTS AVUI DIA 

De l'anàlisi dels valors des d'una perspectiva finalista, és a dir, des de la priorització de les 
finalitats, dels objectius que es volen assolir o preservar, la taula 2 és summament il·lustratiu del 
rànquing dels valors finalistes dels espanyols d'avui dia.  

 

Taula 2. Importància concedida a diferents sistemes de valors finalistes 
– Bones relacions familiars (8,5) 
– Recerca de benestar: salut, vida sexual, laboral (7,7 a 8,2) 
– Vida quotidiana gratificant (7,0 a 7,7) 
– Ordre social (7,3 a 7,5) 
– Altruisme, preocupació pels altres (6,1 a 6,5) 
– Autonomia, presentisme (4,9 a 6,8) 
– Religió i política (4,0 a 4,4) 

10 punts: màxima importància � mínima importància: 1 punt 
  Font: E. Megías (dir.) (2001). Valores sociales y drogas. Madrid, FAD, pàg. 55. 

Observant la taula, podem concloure que el ventall de valors que sustenten els espanyols és 
ampli, complex, ambigu i força vegades contradictori, sobretot si ho apliquem a qüestions 
concretes, tal com fem en aquest estudi en relació al camp de les toxicomanies, tot i que ara no hi 
podem entrar. 

No obstant això, hi ha elements que ens fan pensar que en la societat del futur es comencen a 
albirar altres factors, altres inquietuds, que avui dia encara semblen amagades. Ja sabem, gràcies 
a altres estudis de valors, que «les cotes de permissivitat, avui dia, arriben als seus nivells més 
alts pel que fa a la moral familiar, a la vida personal i, sobretot, a la nostra lliure expressió 
sexual. En canvi, comencem a ser una mica més estrictes i complidors en relació a les normes 
d'ètica social, una tendència que es confirmarà en enquestes posteriors». Però, en aquest mateix 
treball, advertim que «malgrat els models individualistes d'egoisme personal i de viure al dia, 
s'aprecia una certa ètica ciutadana, que no donava fe de vida fa vint o vint-i-cinc anys. S'ha 
accentuat la sensibilitat davant la injustícia en la nostra societat, però no pas com a projecció del 
nostre igualitarisme, com passava en enquestes anteriors, sinó en un sentit compatible amb 
l'apreciació del mèrit de cadascú, del fet que hi ha diferències i que uns es mereixen més que uns 
altres, que cal eliminar privilegis i redistribuir millor. És un esquema individualista segons el 
qual s'actua per exercir la solidaritat (amb els desafavorits) i que posem en marxa quan rebem 
uns estímuls concrets, davant de situacions i esdeveniments específics». Per bé que aquesta 
actitud no és generalitzable al conjunt de la societat espanyola –on, a més, la gran majoria no 
pertany a cap associació– afegim que «cal valorar el 20% que du a terme algun treball voluntari 
dins d'organitzacions i associacions (a les quals pertany), cosa que mostra una ràtio “pertinença 
(afiliació)/treball voluntari” molt positiva, i reporta la minoria activa que treballa pels altres». 
Aquesta és l'esperança i el repte. Una societat que és mestressa de si mateixa, creadora, solidària 
i amb projectes de futur davant una societat decadent, replegada en el seu benestar, temorosa 
davant del canvi i que vol viure a costa dels seus antecessors o del treball dels altres. 
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UNA PROPOSTA DE VALORS PER PROMOURE EN LA NOSTRA SOCIETAT 

En relació als joves, he sostingut que, juntament amb unes situacions estructurals de mancances 
greus que seria ceguesa negar, han rebut una socialització que no els ha armat –m'atreveixo a dir 
que ni tan sols psicològicament– per enfrontar-se convenientment a la societat en què els ha tocat 
viure. La meva tesi és que la gran majoria dels adolescents actuals –els que provenen de la gran 
classe mitjana que conforma la majoria de la societat actual– han crescut en una infància dolça, 
sobreprotegida, amb més recursos materials dels que ha tingut mai cap adolescència i joventut 
durant la història de la nostra societat, i sense que ningú els hagi parlat i educat en la importància 
del sacrifici per a l'obtenció d'uns fins, en l'abnegació, en l'esforç, dit en una paraula, en 
l'autoresponsabilitat. Cap joventut no ha accedit mai a la universitat en la proporció en què ho fa 
l'actual, ni ha pogut romandre tants anys a la universitat amb un rendiment tan escàs, sense 
provenir necessàriament de les classes adinerades, sinó de l'ampli matalàs de la classe mitjana. 

Insisteixo en aquest punt perquè crec que és una de les pitjors derivacions de la nostra societat 
actual: hem creat una societat de drets sense el correlat corresponent de deures, hem insistit en la 
creativitat, en l'espontaneïtat, en la liberalitat de costums, en la queixa contínua, en l'exigència 
als altres –especialment a l'Administració– perquè ens resolguin tots els problemes. Hem 
convertit l'Administració en un gegant. Això és, clarament, l'estrangulació d'una societat que ha 
perdut, com diria el primer Touraine, la capacitat de fer-se a si mateixa. I la solució no passa, 
com dèiem abans amb força ingenuïtat, per un canvi en les estructures socials i polítiques (tot i 
que també caldrà canviar-les) si abans no canviem els esquemes de valors. El factor humà passa 
per davant del factor estructural en l'estadi actual de la civilització occidental (certament, el 
discurs seria diferent si hagués de parlar des del Brasil o des de Cuba).  

Ja és hora de presentar els valors que sotmeto a la consideració crítica dels oients i lectors 
d'aquests 'Debats' com a objectius prioritaris pels quals cal lluitar, metes que cal assolir, finalitats 
que cal implementar i transmetre a través de l'educació. És una barreja de valors finalistes i 
instrumentals, valors socials i personals. Aquesta és la llista que propugno: la racionalitat, la 
competència personal, la tolerància activa, la solidaritat, l'espiritualitat i, com a colofó, la utopia 
per una societat millor. 

LA RACIONALITAT 
Cal introduir la racionalitat en la presa de decisions. Més diàleg, més contrast d'informacions, 
menys opinions, menys declaracions, menys pugilats dialèctics. Hi ha una urgència ètica real de 
desterrar dels nostres costums la idea que, en nom de la llibertat, cadascú pot opinar el que 
vulgui sobre qualsevol tema sense donar raó del que diu. 

LA COMPETÈNCIA PERSONAL 
No s'ha de pressuposar. No només no n'hi ha prou amb la bona voluntat i l'entrega a la missió –
això es dóna per suposat – sinó que cal adquirir contínuament, i en aprenentatge constant, d'una 
banda, l'adequació entre el perfil personal i el de la missió que s'ha de dur a terme.  

Però, d'altra banda, la manera d'aprendre ha d'estar orientada a saber formular les preguntes 
pertinents, a dominar els procediments que ens permetin accedir a la informació corresponent 
amb aquest objectiu, exigeix alguna cosa més que l'especialització. Exigeix tenir un cap ben 
format.  
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LA TOLERÀNCIA ACTIVA 
Cal distingir la tolerància activa de la tolerància passiva, sense oblidar la necessària intolerància. 
La tolerància activa pressuposa el respecte profund vers la diferència, vers els projectes de 
«l'altre». Encara més, pressuposa una actitud d'entendre el diferent des de dins, si més no fins 
allà on sigui possible «posar-se en la posició de l'altre». 

La tolerància passiva equival a la indiferència, que significa indulgència amb alguna cosa o 
alguna persona que, en el fons, es rebutja o no s'accepta. 

Cal ser intolerant davant l'indiferentisme, davant l'exclusió social per motius de raça, ètnia, 
gènere, religió, projecte polític, etc. Cal ser intolerant davant la legitimació de la violència per a 
la consecució d'objectius polítics. 

En una societat plural, en la qual les persones tenen cosmovisions i projectes de vida diferents, 
s'ha de ser intolerant davant de qualsevol pretensió holística d'explicar la realitat de manera 
unívoca, com si aquesta fos l'única manera d'entendre-la. . Oblidar aquest principi vol dir caure 
en els fonamentalismes de signe religiós, nacionalista, ètnic, polític o del que es vulgui, ningú no 
posseeix la veritat absoluta perquè, senzillament, els projectes de vida són diversos. Al cap i a la 
fi, sostindria que hi ha una, i només una, veritat absoluta: la que propugna el caràcter inalienable 
dels drets de la persona humana. 

 

LA SOLIDARITAT 
S'ha de fer un salt de la tolerància activa a la solidaritat. A la taula 2 que he presentat abans, hem 
pogut constatar que l'altruisme i la solidaritat es trobaven a la part baixa del rànquing de valors 
dels espanyols. També he dit moltes vegades que un tret central dels joves d'avui dia és la seva 
implicació distanciada en relació als problemes i les causes que diuen que defensen. No podem 
dir que conformin, tret d'alguns grups molt restringits, un camp de batalla, una utopia sostinguda 
dia rere dia, en l'acció decidida lliurement a l'hora d'ocupar les preocupacions i el temps 
disponible. Els joves actuals inverteixen afectivament i racionalment en els valors finalistes 
(pacifisme, tolerància, ecologia, exigència de lleialtat, etc.) però, tot i així, presenten grans 
mancances en els valors instrumentals, sense els quals tot el que hem dit abans corre el risc de 
quedar en un discurs bonic i prou. Em refereixo al dèficit que presenten en valors com l'esforç, 
l'autoresponsabilitat, el compromís, la participació, l'abnegació (que ni tan sols saben què és), la 
feina ben feta, etc. És a dir, en la solidaritat. És per això que és important que l'educació en els 
valors insisteixi més en els valors instrumentals, que abordi amb més èmfasi el camp de les 
exigències, dels deures, sense oblidar, és clar, el dels drets. Penso que l'escassa articulació entre 
valors finalistes i valors instrumentals està posant al descobert la contínua contradicció –a més 
de la dificultat– de molts joves a l'hora de mantenir un discurs i una pràctica amb una 
determinada coherència i continuïtat temporal en els assumptes que requereixen un esforç però 
que no tenen una utilitat que es percebi immediatament. 

S'ha dit, i amb raó, que la societat actual s'ha tornat molt individualista. Tothom va a la seva i, 
per bé que el terme solidaritat està molt de moda, la veritat és que el que preval és 
l'individualisme, cadascú per si mateix. Si la persona humana es percep a si mateixa com un 
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simple subjecte de drets, el risc d'autisme social és evident. Només l'assumpció d'una solidaritat 
que vagi més enllà de les afinitats selectives, fins i tot propugnant ideals universals, pot donar 
comptes d'aquesta situació. 

L'ESPIRITUALITAT 
A Espanya, la qüestió religiosa encara no s'ha desempallegat de la memòria històrica del 
nacionalcatolicisme. A Catalunya, encara que amb particularitats pròpies, tampoc. A més, la 
forta secularització que s'ha produït a Espanya en un espai de temps molt breu –un espai que, a 
Catalunya, ha estat més dilatat– no ha facilitat la lectura reposada de la dimensió religiosa o 
espiritual. El fet que encara es doni voltes sobre les classes de religió no és sinó un exemple entre 
tants altres, i no el més important. Penso, per exemple, en la rellevància que es concedeix als 
documents episcopals, ja siguin de signe sexual o de signe polític, increïbles en un país on la 
gent intel·lectual fa gala del seu agnosticisme i desinterès per l'estructura eclesiàstica. Però, la 
qüestió religiosa, en un futur immediat, tindrà una urgència i una quotidianitat insospitades fa 
deu anys. 

Entre les persones que estan en contacte amb aquesta realitat intercultural sense atrinxerar-se en 
la seva pròpia veritat, sinó més aviat buscant –sense angelismes– ponts de contacte, apareix –
més enllà de la doctrina formal de les esglésies– la importància i la necessitat d'abordar el 
pluralisme, també a l'interior de la pròpia teologia i de la doctrina d'aquestes esglésies.  

Hem de parar atenció a la qüestió religiosa amb uns altres ulls. En la nostra societat global, hem 
de respondre a la universalitat de la dimensió religiosa amb l'acceptació de la seva pluralitat, i no 
com a competència sinó com a enriquiment mutu. Cosa que, peremptòriament, suposa admetre –
especialment per als que ens diem creients– que ningú no té la veritat absoluta. Un creient pot i, 
jo crec, ha de sostenir –segons la fórmula de Schillebeck– que «Déu és absolut, però cap religió 
no ho és». O aquesta reflexió de François Varillon: «La religión est une demarche d'origine 
humaine, la foi est l'adhesion à une initiative de Dieu»3. És fonamental que les autoritats 
eclesiàstiques entenguin això d'una vegada per totes. 

Com a creient, sostinc el caràcter absolut de Déu que, no obstant això, es manifesta i és entès, 
quan no és construït, de forma molt diferent en les civilitzacions i cultures al llarg de la història. 
Una història que, si ha mostrat alguna cosa, és la universalitat de la pregunta religiosa i la 
persistència del fet religiós. Per tant, juntament a l'absolut de Déu –per al creient, evidentment–, 
també sostinc el caràcter relatiu de les esglésies, de totes les esglésies, que no són res més que la 
concreció estructural dels que, al llarg de la història, s'han reunit en una determinada 
manifestació de Déu. Però, d'aquesta relativitat de les esglésies, no n'hem de concloure el 
relativisme de les religions, l'igualitarisme de totes les religions i de les seves concrecions en 
esglésies, sectes o moviments religiosos, sota el denominador comú que «totes les religions es 
valen per si mateixes/valen». I, en aquest punt, el creient es troba amb el no creient quan, des del 
respecte més absolut per les seves conviccions profundes, ambdós sostenen que la persona 
humana, el respecte absolut a la dignitat de tota persona humana, sigui qui sigui, pensi el que 
pensi, hagi fet el que hagi fet, és el patró i la mesura de tot. També de la bondat de les 
concrecions humanes de Déu en la història, de les religions i de les seves esglésies per als 
creients i, de les seves organitzacions pròpies i específiques, per als no creients. Com veuen, 
l'espiritualitat també és central per als no creients, que no poden deixar de formular-se les 

                                                 
3 "La religió és un pas fet per l'home, la fe és l'adhesió a una iniciativa de Déu". VARILLON, J.F., Joie de croire. 
Joie de vivre, París, Ed. du Centurion 1981. Llibre pòstum basat en les seves conferències (de vegades simples 
fragments de les seves notes) recollides i ordenades per Bernard HOUSSET. 
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mateixes preguntes que ens fem els creients. El fet que no arribem a les mateixes respostes és 
secundari, si acceptem la pertinència de les preguntes, el respecte vers les respostes i el caràcter 
absolut de la dignitat de totes les persones. 

LA UTOPIA PER UNA SOCIETAT MILLOR 
Tenim dret a la utopia. Aquest últim valor que proposo, l'entenc com la coronació, conseqüència 
i síntesi dels anteriors. La utopia, a més d'uns objectius per aconseguir, una il·lusió per assolir, 
uns ideals pels quals lluitar, pressuposa la presa de consciència del camí que cal recórrer, de 
l'esforç que cal invertir-hi, de les inèrcies que cal superar, dels conciutadans que cal convèncer. 
La utopia exigeix racionalitat en els judicis i competència en els promotors. Així doncs, s'entén 
que hagin estat els dos primers valors que hem proposat. 

Vivim uns temps mancats d'utopies, en gran part perquè el que enteníem per utopia eren 
quimeres. Ara ens trobem en plena travessia del desert. La societat occidental està cansada, com 
van dir Trias i Argullol, i avorrida i descoratjada, em permeto afegir. Cansada de lluitar contra 
els molins de vent de la quimera, avorrida perquè no hi veu més enllà de l'immediat i 
descoratjada perquè, en aquest immediat, no hi veu res més que un gran mercat. Un mercat que 
hem divinitzat com a referent, motor i explicació de la societat dels nostres dies. 

Tancant la part propositiva de la meva anàlisi dels valors, torno a la dimensió més descriptiva per 
mostrar que la meva proposta de valors enfonsa les seves arrels en aspectes detectables –encara 
que imprecisos i ambigus– en les aspiracions dels homes i les dones d'avui. La immensa majoria 
de la població vol que es produeixin canvis en l'estil de vida, canvis com ara el fet de donar 
menys importància als diners i als béns materials, donar més importància a la vida familiar, viure 
una vida més senzilla, menys angoixada. Com diria E. Morin, que es produís una desacceleració 
en les nostres vides, un deixar de córrer d'una banda a l'altra sense saber on anem, ni per què, ni 
per a què. La taula 3, construïda a partir dels estudis català, espanyol, europeu i mundial d'anàlisi 
de valors, quantifica el que acabo de mostrar. Aquesta taula es llegeix per si sola. Només faré 
dos apunts. 

Que s'avanci cap a un model de vida més senzill i natural, que es doni més importància a la vida 
familiar i –per bé que en menor mesura– també al desenvolupament individual conformen tres 
pilars que emergeixen amb força com a desideràtum arreu del món.  

 

L'EDUCACIÓ DEL FUTUR 

Hi ha una idea –gens original, ja ho avanço– que em porta de cap des de fa molts anys: 
l'educació no es limita a l'ensenyament regulat que, a més, no ocupa més que un període 
determinat de la vida de gran part de les persones, justament abans d'entrar en el camp del 
treball. La lectura, fa temps, d'un document de treball de la Comissió de les Comunitats Europees 
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titulat Memoràndum sobre l'educació al llarg de tota la vida, datat a Brussel·les el 30 de 
novembre de 2000 (SEC-2000, 1832), amb la pretensió d'obrir un debat sobre l'educació a la 
Unió Europea, va alimentar moltes de les meves reflexions. 

Taula 3. Percentatges de ciutadans que valoren positivament els següents canvis que es podrien produir en la 
nostra manera de viure en un futur pròxim, ordenats segons les respostes descendents dels catalans 

 Catalunya 2000 Espanya 2000 Europa 2000 Món 2000 

Que s'arribi a una manera de viure més senzilla i 
natural 

90 87 82 83 

Més importància a la vida familiar 88 85 92 92 

Més importància al desenvolupament de l'individu 77 82 88 87 

Menys importància als diners i als béns materials 74 78 61 57 

Més respecte a l'autoritat 57 52 57 61 

Més importància al desenvolupament de la tecnologia 57 48 70 72 

Més poder a les autoritats locals 48 36 48 47 

Que disminueixi la importància del treball en les 
nostres vides 

45 39 30 25 

Fonts: Catalunya: F. Andrés Orizo; M.A. Roque (2001). Els catalans a l'enquesta europea de valors. Catalunya 
2001. Barcelona: Ed. Institut Català de la Mediterrània. Ed. Proa. Espanya: F. Andrés Orizo, J. Elzo (dirs.) [et al.] 
(2000). España 2000, entre el localismo y la globalidad. La encuesta europea de valores en su tercera aplicación, 
1981-1999 (397 pàg.). Madrid: Universidad de Deusto. Ediciones SM. Europa: (valors mitjans de trenta-dos països) 
Loek Halman (2001). Source book of the 1999/2000 European Values Study. Tilburg University. Món: (valors 
mitjans de vuitanta-un països): R. Inglehart; M. Basáñez, J. Díez-Medrano; L. Halman; R. Luijkx (eds.) (2004). A 
cross-cultural source book based on the 1999-2002 values surveys. México: Siglo XXI Editores. 

 

DE L'APRENENTATGE FORMAL, INFORMAL I NO FORMAL 
El Memoràndum destaca la urgència del debat educatiu per dos motius: primer, perquè Europa 
ha evolucionat cap a una societat i una economia basades en el coneixement i, segon, perquè els 
europeus d'avui dia viuen en un món social i polític complex i «l'educació, en el sentit més ampli 
del terme, és la clau per aprendre i entendre com hem de fer front a aquests reptes», afirmen. 
Amb aquesta intenció, proposen quatre objectius bàsics; jo faré referència als dos primers. 

El primer, el formulen així: «construir una societat integradora que ofereixi a tothom les 
mateixes oportunitats per accedir a un aprenentatge de qualitat durant tota la vida i en què les 
normes que regulen l'educació i la formació es basin, sobretot, en les necessitats i expectatives 
dels individus».  

El segon objectiu bàsic del Memoràndum sosté la necessitat de «canviar les maneres d'oferir 
educació i formació i d'organitzar el treball remunerat per tal que la gent pugui aprendre durant 
tota la vida i planificar la seva pròpia combinació d'aprenentatge, treball i vida familiar». En 
aquest punt, vull recordar les tres modalitats d'aprenentatge, ja conegudes, el formal, el no formal 
i l'informal. 

▪ L'aprenentatge formal es desenvolupa als centres d'educació i formació i condueix a 
l'obtenció de diplomes i qualificacions reconegudes. És el que han fet fins ara les 
universitats i els centres docents. 

▪ L'aprenentatge no formal es du a terme paral·lelament als principals sistemes d'educació 
i formació i no acostuma a proporcionar títols formals. 

▪ L'aprenentatge informal és un complement natural de la vida quotidiana. A diferència 
de l'aprenentatge formal i no formal, l'aprenentatge informal no és necessàriament 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
18 

intencionat i, per tant, pot ser que els mateixos interessats no el reconeguin com a positiu 
per als seus coneixements i aptituds. 

La Comissió Europea diu que l'aprenentatge no formal acostuma a ser infravalorat i, afegeix, que 
«l'aprenentatge informal corre el risc de quedar exclòs del tot del panorama, tot i que és la forma 
més antiga d'aprendre i continua essent la base de l'aprenentatge durant la primera infància. 
L'aparició de la tecnologia informàtica a les cases abans que no aparegués a les escoles subratlla 
la importància de l'aprenentatge informal. Els contextos informals representen una gran reserva 
educativa i podrien ser una font d'innovació important per als mètodes didàctics».  

Doncs bé, és evident que la transmissió de valors i, encara més important, l'aprenentatge i 
l'assumpció personal dels valors es duen a terme a través dels tres sistemes que acabo d'esmentar. 
Sobretot si la socialització és analitzada des dels recipiendaris, que és com crec que s'ha de fer. 

EL PES DELS AGENTS DE SOCIALITZACIÓ SEGONS ELS JOVE S 
Vegem, per exemple, què han contestat els joves catalans i espanyols, entre 15 i 24 anys, a la 
pregunta de «on es diuen les coses més importants en relació a les idees i interpretacions del 
món» a l'enquesta que duem a terme a la Fundació Santa Maria, l'any 1999 (taula 4). 

La taula 4 és molt reveladora. Els joves situen els principals agents de socialització en el seu 
món quotidià, en els àmbits per excel·lència de l'aprenentatge informal: família i amics. A més, si 
analitzem l'evolució i el pes de la família i la feina com a agents de socialització, constatarem 
que, durant aquests darrers anys, han anat guanyant terreny en detriment dels llibres, l'escola i les 
institucions (Església, partits). 

Els mitjans de comunicació convencionals (premsa, ràdio i TV) són els segons que s'esmenten i 
es mantenen en aquesta posició al llarg dels anys. Els que continuen perdent força són els mitjans 
institucionals: l'Església i els partits polítics, entitat i associacions de caràcter ideològic en sentit 
ampli que pràcticament han deixat de comptar com a agències de socialització. El 1989, eren 
citades pel 16% dels joves, el 1994 per un 4%. L'any 1999, la qüestió sobre la influència 
socialitzadora dels partits polítics es va ometre, per irrellevant (ningú no els va destacar al test 
pilot), i es va mantenir l'Església al qüestionari, amb el resultat que es pot veure a la taula 4.4 

Taula 4. Agents de socialització. Segons els joves, «on es troben les coses més importants en relació a les idees 
i interpretacions del món». En percentatges descendents començant per l'agent més esmentat. Respostes 
múltiples 

 Catalunya Espanya 
A casa, a la família 58,9 53,0 
Entre els amics 46,2 47,0 
Als mitjans de comunicació: premsa (diaris, revistes), TV 22,6 33,6 
Als llibres 17,8 21,9 
Als centres d'ensenyament (professors) 13,2 18,7 
A l'església (sacerdots, parròquies, bisbes) 1,1 2,7 
Enlloc 2,2 2,6 
En un altre lloc 0,9 0,6 

                                                 
4 La qüestió de la influència de l'Església catòlica en la socialització dels joves espanyols i, en general, de les 
relacions i actituds dels joves amb l'Església es tracten a les pàgines d'una publicació nostra recent: Jóvenes 2000 y 
religión (349 pàg. i un qüestionari), de J. González-Anleo (dir.); P. González Blasco; J. Elzo; F. Carmona. Madrid: 
Fundación Santa María. Editorial S.M., 2004. Tot i que el segon capítol, redactat per Pedro González Blasco, està 
expressament consagrat a la qüestió de la socialització dels joves, la resta de capítols també aborden, des de 
diferents angles, les relacions entre els joves espanyols i l'Església catòlica. 
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No sap/No contesta 2,4 1,1 
N = 591 3.853 

Font: de les dades espanyoles J. Elzo (dir.) [et al.] (1999). Jóvenes españoles 99 (pág. 125). Madrid: Fundación 
Santa María. Ed. S.M. Les dades de Catalunya provenen del meu banc de dades. No crec que s'hagin publicat mai. 

La importància de la xarxa social dels amics ha registrat un ascens molt fort entre els joves 
aquests últims anys, d'acord amb el que ja hem vist sobre la seva importància (juntament amb el 
temps lliure i les diferents formes d'oci). D'aquesta manera, encara es dóna més pes als grups 
primaris davant dels institucionals, tendència que ja es manifestava anys enrere. Efectivament, 
els amics conformen l'espai en què les relacions estan menys formalitzades, són més horitzontals 
(igual que als mitjans de comunicació tradicionals, tot i que els adolescents es mostren més 
passius i amb menys interacció davant d'ells), són més pròximes, amb tot el que això suposa de 
participació en experiències comunes, moltes vegades en un marc no normativitzat (o no formal i 
visiblement normativitzat), amb la percepció de viure en llibertat, d'estar amb els seus, sense 
tuteles. Tots ells aspectes que –en plena edat d'experimentació i descobriment– tenen una 
capacitat de penetració, potser epidèrmica o puntual, però no per això menys transcendent. En 
aquest àmbit, s'ha de dir que la dimensió de la nit és central en la socialització dels adolescents 
espanyols. 

UN APUNT SOBRE ELS MITJANS, ELS TRADICIONALS I ELS 
TECNOLÒGICS, COM A ÀMBITS D'APRENENTATGE INFORMAL 
Sabem que els joves llegeixen pocs diaris d'informació general. En general, la seva exposició a la 
premsa diària és més baixa que la dels adults, tot i que llegeixen més revistes que aquests últims.  

Però, l'any 2004, és pertinent preguntar-se de quina manera està influint i com influirà en un 
futur immediat l'entrada massiva de l'ordinador a casa, els xats, els nous mòbils, el fet que cada 
dia hi hagi més adolescents –fills únics en la majoria de famílies– tancats a les seves habitacions, 
comunicant-se virtualment. Només indicaré alguns resultats de tres investigacions. 

Com diu l'equip coordinat per Elena Rodríguez en les conclusions del seu estudi Jóvenes y 
videojuegos, «els videojocs constituirien un cert “món a part” que no només exclou els de fora 
(els adults) sinó que també aïlla els de dins (els adolescents). I ho fa d'una manera progressiva, 
en una dinàmica addictiva. 

Una segona dada prové d'un estudi que es va fer a 2.187 nois i noies d'entre 12 i 17 anys de tota 
Espanya, que van respondre un qüestionari en línia al web d'Internet Segura,[www2] una 
iniciativa promoguda per la Comissió Europea i la Fundació Catalana per a la Recerca, amb el 
suport del Ministeri de Ciència i Tecnologia. Vull destacar aquesta conclusió concisa que he 
llegit a la seva pàgina web: «en general, els menors tenen una visió d'Internet com una eina útil 
per accedir a la informació (80%) i la majoria (52%) la considera com un mitjà divertit per 
comunicar-se i contactar amb els altres». Ens trobem davant el que González Blasco anomena 
socialització dèbil i que jo acostumo a anomenar socialització per osmosi ja que, si parléssim de 
socialització forta, és a dir, de la capacitat de conformar esquemes autònoms i sòlids (en el sentit 
que són capaços de mostrar les seves preferències), la veritat és que, avui dia, potser Internet i 
gran part dels continguts transmesos a través de les noves eines tecnològiques tenen una 
capacitat de socialització més aviat reduïda. Això és el que ens vam trobar –i serà la tercera 
referència– en un treball recent sobre escolars de 12 a 18 anys de la ciutat de Vitòria quan, a la 
llista d'agents de socialització que he presentat a la taula 4, hi vam afegir Internet. Només el 7% 
dels escolars la van assenyalar com un espai en què es diuen coses importants per orientar-se en 
la vida. 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
20 

FAMÍLIA I FAMÍLIES COM A ÀMBITS D'APRENENTATGE NO F ORMAL 
En aquest punt, abordarem dues qüestions. Primer, la importància de distingir la parella de la 
família a l'hora d'abordar la família com a espai d'aprenentatge. En segon lloc, presentarem 
quatre models de família en què es constaten diferents nivells i modalitats de socialització. 

De la parella a la família 
La primera raó de la conformació del matrimoni és la unió amb l'altre per fer una vida en comú. 
En aquest model matrimonial de parella, trobem dos plantejaments. En el primer cas, ens 
trobaríem davant de dos individus que, en realitat, conscients de ser éssers socials, busquen en 
l'altre la resposta a la seva necessitat particular de sociabilitat i, mentre l'altre li ho ofereixi, 
mantindrà la relació de parella. Cada individu d'una parella té com a projecte vital el 
desenvolupament de la seva indivídua persona. Això va molt més enllà de l'individualisme com a 
actitud i de la individualització social com a categoria sociològica; parlant clar, podríem parlar 
d'egotisme a dos. És evident que, en aquest model, el fill només pot aparèixer com a 
conseqüència d'una «relliscada» i, si això passés, el més normal és que la criatura no arribi a 
néixer. És molt diferent el cas de dues persones que decideixen conviure per fer una vida 
conjunta, tenir un projecte compartit de vida, per bé que mantenint espais i àmbits de privacitat i 
de gran discreció, no necessàriament compartits. Conformen una parella que se situa en la vida 
com a tal, que la vol viure com a projecte compartit. L'altre i jo, com a parella, volem construir 
una manera de viure, un estil de vida i fins i tot un projecte de vida. En aquest model, el fill –
encara que no esdevingui la prioritat de la unió que se situa en el projecte de vida compartit– és 
possible i pot aparèixer en l'horitzó vital de la parella, un cop assentada, i seria fruit. Llavors, 
aquesta parella, parlant pròpiament, esdevé família. 

Però aquest no és pas l'itinerari més habitual –i menys encara el més tradicional– perquè es pugui 
parlar de família; el més usual ha estat i continua essent que, des del moment en què es forma la 
parella, ja es pensi en els fills. En tot cas, des de l'òptica sociològica, cada dia m'inclino més a 
reservar el concepte de família a una unió intergeneracional (d'almenys dues generacions) en la 
qual la generació adulta assumeix la responsabilitat d'educar el membre o membres de la 
generació més petita, amb els quals conviu de manera estable i duradora. 

Quatre tipus de família nuclear 

▪ Família familista, endogàmica (23,7% de les famílies espanyoles) 

Model de família en què les responsabilitats d'uns i altres estan clares i són assumides sense 
dificultat, perquè són sabudes i reconegudes prèviament. Família en què les relacions entre pares 
i fills són bones. Aquesta família té capacitat per transmetre els valors dels pares, almenys 
mentre els fills visquin a la llar familiar. Però, tenim el dubte de si la transmissió de valors s'ha 
fet pròpia. 

És el nou paper de la mare i el que suposa de reordenació del paper del pare el que fa que aquest 
model de família tradicional estigui cridat, si no a desaparèixer, sí a perdre pes sociològic dins la 
societat espanyola. 

▪ Família conflictiva (15,0% de les famílies espanyoles) 

És la família en què els membres que la integren no s'entenen bé, en què hi ha més conflictes a 
causa del consum de drogues, per qüestions d'ordre sexual dels fills, per les seves amistats i fins i 
tot per les relacions entre els germans. Les relacions dels pares amb els fills són, amb diferència, 
les pitjors dels quatre grups i la comunicació és molt escassa o dolenta. La capacitat 
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socialitzadora d'aquest model és nul·la. Fins i tot pot generar en els fills valors antignòmics als 
dels seus pares, com a manifestació d'autonomia personal. 

▪ Família nominal (42,9% de les famílies) 

És el model majoritari en la nostra societat. Es tracta d'una família en què les relacions entre 
pares i fills es poden qualificar, amb propietat, de coexistència pacífica més que de convivència 
participativa. Els membres d'aquestes famílies es comuniquen poc i, encara menys, participen en 
afanys, preocupacions i objectius comuns. Els pares, en gran mesura, estan cohibits, desimplicats 
i no aborden amb una mínima profunditat els requeriments dels seus fills; són pares que busquen 
viure a l'aire del temps, valoren el dia a dia, el temps lliure i l'oci, el fet d'estar macos, etc. Una 
família light, la unió de la qual es considera menys important que per al conjunt de la població, 
en què les opinions dels fills no són gaire considerades, de veritat i en profunditat, pels seus pares. 

 

▪ Família adaptativa (18,4% de les famílies) 

Gran part dels nous i incipients models familiars de què parlen els sociòlegs de la família es 
podrien encabir en aquest «macromodel». Com el podríem definir? Per la recerca 
d'acomodament, d'adaptació a les noves condicions, als nous papers de l'home i de la dona d'avui 
dins el microcosmos familiar, al creixent protagonisme dels fills, que demanen autonomia 
gnòmica (volen crear el «seu» univers de valors) i que pretenen llibertat en l'ús i el gaudi del 
temps lliure i l'acompanyament (discret però efectiu) dels pares en la seva inexorable 
autonomització. 

Es tracta d'una família amb bona comunicació entre pares i fills; amb capacitat de transmetre 
opinions, creences i valors; oberta a l'exterior; una família que no està exempta de conflictes, de 
desavinences –de vegades greus–, que bàsicament són fruit de situacions noves en els papers dels 
seus integrants: home i dona, mare i pare, pares i fills. Les que travessin amb èxit la prova de 
l'adaptació a la modernitat permetran que les noves generacions s'insereixin amb més garanties 
en la societat del futur. 

Es parla molt de la crisi de la família, però, si hi ha crisi, és una crisi d'èxit, d'exigència. La 
família és la institució social, juntament amb l'Església, que fa més temps que perdura entre 
nosaltres, la més antiga. Perquè som éssers sociables i volem compartir la nostra vida amb una 
altra persona. No volem viure sols. Volem viure amb una altra persona, volem viure feliços amb 
una altra persona. Molts, a més, volem que el nostre amor perduri i es traslladi als nostres fills. 
El que passa és que, en una societat que cada dia és més agressiva, en què la solidaritat s'ha 
institucionalitzat i després burocratitzat, demanem més i més a la família, que volem que sigui 
gratuïta i no competitiva. D'aquí el seu èxit i la seva fragilitat. D'aquí que moltes vegades no 
aconseguim allò que ens hem proposat. L'amor es marceix, es trenca, i allò que es va pensar com 
un espai d'afecte i tendresa es converteix en una flor marcida, o en una corona d'espines. La 
separació es fa inevitable. Es posen tantes esperances en la família, que no podem suportar que 
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ens haguem equivocat. La família es trenca, a pesar nostre, fins i tot amb alleujament quan la 
situació es fa insuportable. Però, aquesta situació no suposa –en absolut– la mort de la família.  

 

L'ESCOLA, LLOC PER EXCEL·LÈNCIA DE L'APRENENTATGE F ORMALITZAT 
Per tancar aquestes pàgines, reflexionarem sobre tres qüestions relacionades amb l'escola.  

Per què estudien els escolars? 
Entre altres funcions assignades a l'escola, podem recordar aquestes tres, sense prejutjar un ordre 
de prioritats en la seva enumeració: la transmissió de coneixements de manera que obtinguem 
alumnes que siguin el més instruïts i cultes possible; la formació perquè obtinguin les habilitats 
necessàries per integrar-se socialment en un lloc de treball i, en tercer lloc, l'educació amb 
l'objectiu d'aconseguir alumnes que es converteixin en ciutadans responsables. Estic plenament 
d'acord amb el professor Defrance, que estudia el fenomen de la violència escolar, quan diu que, 
de les tres funcions, la tercera és la més urgent i important avui dia. 

D'altra banda, si preguntem als escolars espanyols en edats compreses entre els 15 i els 24 anys 
els motius que fan que triïn estudiar, l'obtenció d'un títol i aconseguir una feina són, 
indiscutiblement, els que més els motiven a l'hora d'estudiar. Ho mostrem a la taula 5. En la 
societat espanyola, ja es pot parlar d'un autèntic fetitxisme dels títols. La política educativa 
d'expansió i creació d'universitats al dictat de les demandes socials de la població ha desembocat 
en una inflació incontenible de títols escolars. 

Taula 5. Motius adduïts pels escolars espanyols per decidir estudiar 

Motius per decidir estudiar 
Percentatge que ho cita 
en primer lloc 

Percentatge acumulat que 
ho cita en 1r, 2n i 3er lloc 

1r Pel títol 30 56 
2n Per aconseguir una feina 20 60 
3r Em satisfà, em realitza 14 33 
4t Ho volen els meus pares 9 19 
5è Per tenir cultura 7 36 
6è Únic mitjà per guanyar diners 6 28 
7è Per aconseguir un estatus social 5 23 
8è Estic obligat. No tinc feina 4 11 
9è Ser útil en la societat 3 15 
10è No buscar feina tan aviat 2 9 
11è És la meva obligació moral i social 2 9 

 Font: J. González-Anleo, Jóvenes españoles 99, pàg.170. 

Les noves tecnologies i l'escola 
Hi ha un acord generalitzat a l'hora d'admetre que els canvis tecnològics estan propiciant una 
nova revolució. La massa d'informació, intel·lectual, comercial, d'entreteniment, etc. existent al 
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mercat en aquests moments és tan àmplia que resulta inabordable, fins i tot per a l'especialista. 
No obstant això, només aquell que sigui capaç de controlar l'alfabet, la llengua i el llenguatge 
informàtics i hagi adquirit la formació per «aprendre a aprendre» –com destacava l'últim Informe 
Delors sobre l'educació– estarà en condicions de ser competent en el segle entrant. 

A les noves generacions, que s'han acostumat a tot això, els resulta difícil assimilar tota la 
informació que exigeixi algun grau de concentració, continuïtat, opció racionalitzada o esforç. 
Saben rebre i reaccionar emocionalment (els agrada o no els agrada), però tenen dificultats a 
l'hora de jerarquitzar racionalment (mitjançant un exercici de raonament intel·lectual) el que és 
correcte del que és incorrecte, el primordial del secundari, l'essencial del que és accessori, la 
dada de la seva interpretació.  

En aquesta societat performativa és on l'ordinador ha desplaçat les qüestions de legitimitat del 
coneixement per motius d'eficàcia i rapidesa. Ha estat en el si de les societats avançades 
tecnològicament on el coneixement s'ha convertit en una mercaderia i s'ha desentès de la 
jerarquia cultural dels sabers.  

Em pregunto si s'ha d'acceptar aquest estat de coses com si es tractés d'un fatum, i els que ens 
atrevim a dir-ho hem de ser titllats d'antics romancers davant dels nous temps. 

Un exemple d'aterratge per acabar: espiritualitat i solidaritat a l'escola 
Mentre preparava aquest text, vaig llegir un article sobre un document de treball publicat fa tres 
anys pel Ministeri d'Educació del Quebec, en què es plantejava la creació d'un servei escolar 
d'animació espiritual i compromís comunitari. El 19 d'agost de 2003, un comunicat de la 
Comissió Escolar del Quebec, després d'un breu recordatori del que havien dut a terme durant els 
dos anys que fa que funciona el servei, destaca que «durant [el curs acadèmic] 2003-2004, els 
projectes d'educació buscaran consolidar la nova vocació d'aquest servei, permetent que els joves 
s'obrin a la diferència, reconeguin la seva identitat, estableixin relacions amistoses i fecundes, 
desenvolupin una cultura de la pau i de la no violència...». Més avall, afirmen –per si hi hagués 
dubtes – que «el servei d'animació a la vida espiritual i al compromís comunitari està integrat 
dins el programa de formació de l'escola del Quebec i a la missió de l'escola que, a més d'instruir 
i qualificar, permet que els joves es socialitzin». Perquè d'això es tracta, en l'educació. O no? 
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PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1- Fes un quadre analític dels principals valors que veus en els joves que coneixes i esbrina 

les causes que els hi han portat i quines conseqüències se'n deriven: 

 

medi Valors que viuen causes conseqüències 

Casa/família    

Estudis/formació    

Treball     

Oci/temps lliure    

Amics/companys    

...    

 

2- Sabries dir si hi ha diferències entre els joves que pertanyen a un moviment, associació o 
entitat i els qui no estan implicats en cap grup? Quines són aquestes diferències? 
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La realidad juvenil 

Para comenzar necesitamos precisar que entendemos por "jóvenes" como grupo social. Se trata 
de un colectivo muy amplio y diverso, ya que estamos hablando de personas que están dentro de 
la franja de edad entre los 14 y los 30 años. Pero no podemos definir “juventud” teniendo en 
cuenta exclusivamente la edad. Aunque estemos transitando la misma etapa biológica, los 
jóvenes no compartimos las mismas condiciones de vida, no tenemos similares posibilidades 
económicas, sociales o culturales. Tampoco tenemos la misma historia, los mismos gustos, 
problemas, preocupaciones, formas de divertirnos, ni expectativas sobre el futuro. 

Por lo tanto, no podemos entender a la “juventud” como algo uniforme, sino como grupos de 
jóvenes o grupos juveniles que atraviesan por distintas situaciones sociales, culturales y 
económicas. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS JÓVENES DE HOY 

Presentamos algunos rasgos tomados de medios de comunicación (TV y periódicos), con los que 
se caracteriza a los adolescentes y jóvenes de este tiempo.  

Hemos de tener en cuenta se trata de una simplificación que no se puede aplicar a todos los 
grupos y personas6: 

- Sensación de no tener tiempo. 

                                                 
5 Esta reflexión está entresacada del informe que presentó Hernán Ingelmo en la Demarcación del Barcelonès Nord i 
Maresme. Badalona, enero de 2005. 
6 Un estereotipo es una imagen convencional que se asigna a un grupo de personas. En él se seleccionan sólo 
algunos rasgos característicos del grupo y se los utiliza para representar al grupo en su totalidad. Por lo tanto, el 
estereotipo es una forma simplificada de pensar en la gente. Pero los estereotipos no son sólo formas de comprender 
a los demás, sino que están cargados de juicios de valor. Implican una opinión positiva o negativa acerca de los 
distintos grupos de personas. De allí que habría que hablar de estereotipos positivos o negativos. Los estereotipos 
son difíciles de modificar porque se apoyan en algunas características reales de los grupos que representan. Pero hay 
que tener en cuenta que esas características son fruto de una selección, pero no son las únicas cualidades del grupo. 
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- Individualismo. 

- Poco tiempo y diálogo con los padres. 

- Comunicación virtual. Pasan dos horas promedio por día frente al ordenador. Un gran 
número pertenece a lo que se denomina hoy la generación @ o “e”. Son muy importantes 
el teléfono móvil, el ordenador y el equipo de música. 

- En España el promedio de permanencia en la vivienda familiar es de 31 años. 

- Altos índices de drogadicción. 

- Desocupación. 

- Consumismo. 

- “Si todo es hoy mejor que no venga el futuro”. El proyecto de vida no es un tema que les 
preocupe. En términos religiosos puede que está falta de idea de proceso, de historia haga 
que haya más sensibilidad con espiritualidades orientales tipo "Zen, Tai Chi..." que con la 
Historia de Salvación. 

Muchas veces se ve a los jóvenes de hoy como un problema, pero no como las víctimas de un 
mundo desigual que los impulsa a consumir compulsivamente, y que a la vez, les plantea que no 
tienen futuro. La educación que reciben está en función del trabajo que tendrán que realizar en la 
sociedad y no en función de la propia maduración de la persona, con lo cual para muchos 
jóvenes la educación ha perdido validez porque ven que por más que estudien no tendrán trabajo. 

Desde esa perspectiva no es ilógico que para muchos de ellos lo importante sea gozar el presente 
ya que intuyen que se les ha robado el futuro. 

Como expresa el informe de la CEPAL7 del año 2004: 

- La juventud de hoy goza de más acceso a educación, pero menos acceso a empleo. 

- Los jóvenes tienen más acceso a información, pero menos acceso a poder. 

- La juventud cuenta hoy con más expectativas de autonomía, pero posee menos opciones 
para materializarla. 

- Los jóvenes de hoy se hallan mejor provistos de salud, pero menos reconocidos en su 
morbimortalidad específica. Es decir, enfrentan un vacío tanto desde la perspectiva 
hospitalaria como de la prevención de riesgos, con relación a aquellas enfermedades, 
accidentes o agresiones que tienen mayor prevalencia en esta etapa de la vida. 

- Los jóvenes son más dúctiles y móviles, pero al mismo tiempo más afectados por 
trayectorias migratorias inciertas. 

- Los jóvenes parecen ser más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos de éste. 

- La juventud ostenta un lugar ambiguo entre receptores de políticas y protagonistas del 
cambio. 

- La juventud ha expandido su consumo simbólico (mayor acceso a educación formal, 
medios de comunicación, mundos virtuales y a los íconos de la publicidad), pero ha visto 
restringido su consumo material (la pobreza juvenil no se reduce y disminuyen las 
fuentes de generación de ingreso). 

                                                 
7 CEPAL, la Conferencia Episcopal de los Países de América Latina. 
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- Finalmente, se produce un contraste entre autodeterminación y protagonismo, por una 
parte, y precariedad y desmovilización, por otra. 

ALGUNAS OPINIONES REGISTRADAS SOBRE LOS JÓVENES 

Sin embargo fuimos recopilando de las entrevistas realizadas y las consultas a personas 
vinculadas a la Iglesia hechas algunas respuestas de cómo se ve a los jóvenes de nuestro sector. 
Creemos que es necesario poder fijar los distintos perfiles juveniles que se dan en el sector de la 
demarcación de una manera más precisa. Sería necesario contrastar por ejemplo, si esta misma 
visión la tienen personas que no pertenecen a la Iglesia Católica (por ejemplo: que dicen los 
jóvenes de ellos mismo o la secretaría general de juventud de la Generalitat). 

- A los jóvenes les cuesta asumir compromisos duraderos. 

“El compromiso se hace con la ilusión del momento, pero muchas veces se rompe cuando 
ese compromiso implica horas “extras”, sea de su tiempo de ocio (más si este es con 
personas no vinculadas a la vida parroquial), de estudio o por desilusión del proyecto al 
cual se comprometieron, ya que las cosas casi nunca salen como uno espera a demás de 
que los inicios no acostumbran a ser fáciles”. 

- “ Una cosa es el comportamiento personal y otro el grupal. En el trato personal el trato 
es bueno, cuando están con el grupo no van a romper con la tribu”. 

- Hay muchos jóvenes que van a la universidad, muchos otros prefieren trabajar a estudiar. 

“Creo que los que prefieren trabajar a estudiar son los jóvenes de barrios más obreros, 
y que tienen más relación con “la calle” que con la familia, y a demás no les gusta 
estudiar. Eso si, siempre prefieren el trabajo fácil. Los que se incorporan al trabajo 
tardíamente son los que optan por el estudio, y que al finalizado no es fácil encontrar 
trabajo de aquello que se han estudiado”.  

- Hay una brecha generacional importante en los estilos de vida. 

“Hasta hace 15 años santa Coloma fue un sector muy luchador y concienciado. Hoy los 
nietos de los inmigrantes de los '60 piensan que es normal el confort”. 

- Sexualidad veloz. 

- Estar juntos largos ratos sin decir nada. 

- Salen de fin de semana a la una de la mañana. 

- Está el mundo del colegio (donde se comportan), el de casa (donde los padres abdicaron 
de su responsabilidad de educar), y el mundo de la calle y los amigos. 

- Los padres plantean “que mi hijo tenga lo que yo no tuve”, en sentido positivo se 
esfuerzan por darle estudios, en sentido negativo por darles consumo. 

- Noviazgos. 

- La situación económica de la zona no da para mucho (mensualidad y no más). No tienen 
donde ir en el tiempo libre. 

- Moda, Pircing, etc. (más por moda que por opción de auto mutilación u otras cuestiones ideológicas). 

- Buena aceptación de estudiantes latinos y negros, no tanto de los musulmanes. 
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- Pasan el tiempo como aburridos. 

- La soledad la viven con el ordenador 

- En los adolescentes actuales es fuerte la mentalidad individualista y poca pensar en los 
otros. ¿Por qué te vas a preocupar por los otros si lo que se plantea es que tiene que 
sobrevivir, lo importante es tener dinero para obtener cosas y nadie se preocupa por ti? 

- Muchos jóvenes viven la sensación de frustración por no llegar a ser primeros, ni las 
chicas a responder al modelo de belleza. Es necesario trabajar el tema de la fortaleza en 
los jóvenes. 

¿Cómo abordar la pastoral juvenil? 

LA REALIDAD ECLESIAL EN CATALUNYA 

En cuanto a lo eclesial Catalunya se presenta como una de las zonas de mayor secularización de 
España. Esto no es una categorización ni buena ni mala, ya que la secularización tiene sus 
aspectos positivos y negativos. 

Por otra parte es una zona con un alto índice de jóvenes participando en voluntariados (Esplai, 
ONGs, etc.) 

A mediados de los '70 se vive una especie de “ilustración”, donde por ejemplo, se plata que la 
Iglesia no debe sustituir otras instituciones, es por eso que, se dejan de hacer actividades como 
cine, recreación, etc. La opinión general es que en la parroquia se debe ofrecer lo que sea 
“explícitamente cristiano”. Lo que la gente no encontró en la parroquia lo buscó en otros lados. 
Todo esto se ve acentuado en la actualidad por las múltiples ofertas que reciben los jóvenes 
respecto al tiempo libre, el consumo, los voluntariados, etc. 

CAUSAS DE LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA 
IGLESIA 

Sobre las causas de la falta de participación de los jóvenes en la Iglesia algunos opinan: 

� La falta de motivación de los presbíteros favorece la carencia de participación y liderazgo 
en los jóvenes. 

� La metodología de encuentros masivos, al estilo “Juan Pablo II”, es un tipo de pastoral 
que necesita de otra más comunitaria y continua. 

� La carga histórica de una Iglesia oscurantista y la visión mostrada por los medios de 
comunicación no favorecen la imagen de la Iglesia. 

� Se percibe una crisis en los movimientos de la iglesia. 

� Haber querido centrar la pastoral juvenil en la Acción Católica. 

� La sociedad y la Iglesia han evolucionado distinto. 

� No ven la necesidad de creer, ni de conocerse a si mismos, les da miedo estar en silencio. 
Simplemente no les interesa. 

� “Otro punto que no juega a favor de la religión es, que muchos padres que en su 
momento vivieron la religión como algo obligado, y además violento (en muchas 
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escuelas monjas y curas castigaban y pegaban), ahora aprovechando un estado libre, 
quieren que sus hijos no reciban la imposición de la religión que ellos recibieron. Por 
eso hay favoritismo de quitar religión y dejar la ética, que al fin y al cabo habla de los 
mismos valores que el cristianismo”. 

� Mi opinión sobre el por qué cada vez hay menos jóvenes: 

o “La moda: Hoy en día los jóvenes se mueven por lo que está de moda, y la iglesia 
ya no lo esta. Por lo tanto es difícil que frente una gran mayoría, unos pocos sigan 
una moda diferente, la mayoría hace que los pocos se sientan diferentes y renuncien 
al amor que Dios nos enseñó (cosa que requiere mucho sacrificio) y opten por ser 
igual a los demás, que a demás a menuda resulta divertido. (ir a la discoteca, al 
cine, a hablar de tonterías” con los amigos, a conectar-se a Internet y chatear…). 

o La familia: El modelo de familia actual ha cambiado mucho, antes era raro que 
hubiera hijos únicos, y el tener hermanos te enseña a pensar no sólo en ti, en cuidar 
de los otros y en compartir, sea por las buenas o por las malas. Ahora se tienen 
pocos hijos, y se les da todo lo que piden, cosa que hace que cada vez retrasen más 
su capacidad de decisión y/o de autonomía. Ahora quieren tener autonomía para 
salir a divertir-se, no para tomar responsabilidades. Eso repercute en los jóvenes 
monitores de mi edad que se ven obligados a ir tomando más grupos de jóvenes 
porqué cada vez cuesta más que los que van subiendo tomen responsabilidades. 
Muchos de estos jóvenes de mi edad y mayores llega un momento que no pueden 
con su vida laboral, de estudios y de familia o proyecto de ella, por lo que 
abandonan, y como los que subían no están preparados los movimientos de jóvenes 
mueren. Además en muchas parroquias los únicos jóvenes que hay son los de 
catequesis, que muchos desaparecen con la comunión. Hasta ahí es hasta donde los 
padres los obligan (y a veces ni eso) y muchos de esos no tienen la franja de edad 
que comprende a los jóvenes, sino que son niños. 

o La educación: Como hoy en día vivimos en un mundo aconfesional y libre, y 
convivimos con múltiples religiones y por tanto tantas maneras de entender un Dios, 
el cristianismo ha perdido importancia, el tema espiritual y de valores ya no es algo 
exclusivo del catolicismo. Vivimos en un mundo donde se vive el día a día para 
tener comodidades, lo espiritual queda muy olvidado (al menos cuándo se es joven) 
y los valores que imparte el cristianismo han pasado a llamarse ética. ¿Tendríamos 
los nuevos cristianos que trabajar la ética para que los jóvenes conozcan la 
espiritualidad a través de los valores? Creo que hasta ahora lo que se ha intentado 
es lo contrario… trabajar la espiritualidad para conocer los valores. La 
espiritualidad no va a ninguna parte sin los valores, y los valores para que sean 
puntal de uno mismo, necesitan en un momento u otro de la espiritualidad. Hoy en 
día, los jóvenes conocen los valores correctos, pero hay tantos ejemplos contrarios 
a esos valores con los que nos bombardean día a día, que  no tienen la fuerza que 
tendrían que tener para los jóvenes”. 

¿QUÉ OPINAN LOS AGENTES PASTORALES? 

También a través de las entrevistas, reuniones, etc., nos fuimos encontrando con algunas 
afirmaciones y cuestionamientos que resumimos en estas frases: 

� Afirmaciones: 
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o Los movimientos (JOC, Esplai, etc.) no están bien vistos por algunos párrocos porque 
no ayudan a que se integren los jóvenes a la parroquia. 

o En las parroquias no se favorecen espacios porque después hay descuidos (las llaves, 
la luz, etc.). Los presbíteros no acompañan en esta tarea. Cuidan mucho que en las 
parroquias se maneje dentro de un orden establecido que muchas veces con los 
jóvenes no es fácil respetar. 

o El problema, es que no hay jóvenes en las misas dominicales, ni en las actividades 
parroquiales. (el síntoma se confunde con la enfermedad). Esto sobre todo expresado 
por buen número de los presbíteros. 

o La parroquia no es centro de influencia ni para los jóvenes ni para la mayoría de la gente. 

o Los colegios religiosos tienen su propia dinámica 

o Se montan actividades pero la gente no viene y eso desanima. 

� Cuestionamientos: 

o No se sabe que hacer en el tema juvenil, existe una sensación de perplejidad y 
desánimo. ¿Dónde están hoy los jóvenes? ¿Cómo se llega a ellos? 

o La parroquia ¿es para crear feligreses? 

o ¿Qué tipo de religiosidad busca la gente y cuál podemos o queremos ofrecer? (Pensar 
en todas las gamas: Opus Dei, Neocatecumenales, Cofradías, superstición, etc.) 

o ¿Cómo ayudar a que los jóvenes se planteen cuál es la novedad de Jesús, si vale la 
pena ser discípulo, etc.? 

o Si no hacemos nada por los jóvenes ¿qué sucedería? 

 

ALGUNAS CONVICCIONES 

Nos encontramos en un proceso de cambios de paradigmas globales. No podemos estar al 
margen del proceso de globalización, los procesos migratorios y el efecto del diálogo 
intercultural e interreligioso. 
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La Iglesia no volverá a ser una referencia absoluta. Mucho menos puede pretender ser lo que 
fue en tiempos del Nacional Catolicismo, y mejor que no lo sea. Alguien plantea que la Iglesia 
no es la fuente en medio de la plaza del pueblo como antiguamente, y que hoy la gente quiere 
que el agua le llegue a donde está. Entre estas dos posturas ¿no hay alguna intermedia? ¿Es el 
cristianismo solamente saciar una sed? 

El agua es una oferta que tiene que estar disponible a todos y todas e implica también una 
aceptación. Ser cristianos es una manera de vivir, de relación con otros, con el agua, etc. Es 
necesario ir todavía un poco más lejos. Uno puede acceder a Dios y a la religión porque 
experimenta “que sirve”, “que salva” pero no puede quedar en algo tan utilitario y no gratuito. 
Ser cristiano es una manera de vivir y de relacionarme con otros y con el Otro. 

Compartimos un texto parafraseado de Leonardo Boff (entre paréntesis está lo que dice el texto 
original cambiando la palabra joven donde dice pobre.  

“¿Qué espacios crea nuestra Iglesia (sociedad) para que los jóvenes (pobres) puedan 
reunirse, hablar de sus problemas, oír su propia voz, ser aceptados en su propia cultura? 
Sólo hablan en público cuando los llama la policía a declarar, o ante el juez para hacer 
alguna aclaración, o ante la profesora (para explicar la situación de sus hijos). No hablan 
por sí mismos; su voz se hace siempre eco de la voz de los otros, de los adultos (amos)”. 
Leonardo BOFF, Teología a la escucha del pueblo. 

Podemos preguntarnos entonces: ¿hay realmente una necesidad de evangelizar a los jóvenes o 
nosotros la estamos inventando para tener más jóvenes en la parroquia? 

A veces pareciera que se piensa más en como satisfacer “nuestros objetivos, como llenar 
nuestros esquemas y cronogramas” que en las necesidades de los jóvenes. Por ejemplo: se 
pueden armar encuentros arciprestales en conjunto con los distintos grupos que solo sirvan para 
satisfacer nuestra necesidad de decir: “que unidos que somos” pero que no vean otro tipo de 
prioridades como que se produzca un intercambio entre los jóvenes, se conozcan, etc. 

Si este modo pastoral fuera así estaríamos instrumentalizando a los jóvenes con metodologías 
proselitistas en función de nuestros objetivos y no estaríamos haciendo una propuesta evangélica. 

Evangelizar no es adoctrinar. Evangelizar es anunciar buena noticia, es invitar a un 
seguimiento, aquel que hace tener los mismos modos de Jesús de Nazaret. 

Los sacramentos son fuente y culminación de la vida cristiana, es decir, presuponen y celebran 
vida y vida cristiana. Hemos de celebrar la vida para eso antes hemos de cuidarla y hacerla crecer. 

Por eso el problema no es como ser más cantidad en la misa. Pensar así es confundir el síntoma 
con la enfermedad. 

Estamos llamados a hacer una invitación a vivir una serie de valores. Junto con eso estamos 
llamados servir a los jóvenes como concreción de nuestro seguimiento discipular y testimonio, 
es decir, a hacerles experimentar que Dios los amó primero y que de esa manera, amando, se 
vive mejor.  

Como cristianos sabemos que tenemos un mensaje contra cultural, resumido en las 
Bienaventuranzas y en el Reino de Dios y su justicia. Frente a este mundo mal distribuido, de 
consumo y cerrado podemos ofrecer un modo de vida pleno basado en la austeridad que 
permite la propia realización, la apertura a través de la relación con Dios por medio de su 
creación, uno mismo, el hermano y el cosmos, el compartir solidario, etc. 
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Asumir que es verdad que son “felices los pobres”, que “si el grano de trigo no muere no da 
fruto” y que “el Reino es como un grano de mostaza” nos sitúa en otra lógica. 

Dice Mateo (4,23): “Jesús recorría toda Galilea, enseñando en la sinagoga de cada lugar. 
Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y 
dolencias”.  

Necesitamos ponernos al servicio de los jóvenes. Eso implica preguntarles por sus necesidades 
y ayudarles a que ellos sean protagonistas de su propio camino de libertad y de crecimiento, y no 
actores pasivos. 

Plantear que necesidades tienen los jóvenes de la zona y de que maneras podemos colaborar y 
ser solidarios con ellos. Pensar ¿qué buscan y qué necesitan? Se trata de dos cosas distintas. Ser 
capaces de tener una “actitud de sospecha” (en la línea de los padres de la sospecha: San Ignacio, 
Descartes y Freud) para poder llegar a las verdaderas búsquedas y necesidades. 

No se trata de tener la juventud que nos guste sino de acompañarlos en su proceso de 
maduración. Esto implica “correr con los riesgos y los costos”, es decir, dedicar tiempo, 
lugares propios para los jóvenes, recursos, etc.  

El tema es como comunicarnos con los jóvenes para poder anunciarles “buenas noticias” y 
poder acompañarlos y servirlos desde una perspectiva cristiana. Desde allí si se puede intentar 
entre todos dar sentido a la realidad y llegar a hacer una síntesis de la fe que permita tener una 
visión global. 

Esta tarea de evangelización han de realizarla jóvenes que evangelicen a los jóvenes.  

“No será el Estado con todo su paternalismo ni la Iglesia con su asistencialismo ni la 
misericordia emotiva de algunos sectores de la clase opulentas los que resuelvan los 
problemas de los jóvenes (los pobres). Serán ellos mismos. El joven (pobre) no debe 
definirse como aquel que simplemente no tiene; el joven (pobre) también tiene 
creatividad, fuerza de resistencia, habilidad para subsistir, fuerza histórica de 
transformación social cuando consigue organizarse y crear sus instrumentos de lucha. 
Sólo el joven (pobre) libera a otro joven (pobre). Lo que pueden hacer las Iglesias y 
otras clases sociales es asociarse a la lucha de los jóvenes (pobres)”. Leonardo Boff, El 
caminar de la Iglesia con los oprimidos. 

Esto implica un proceso o itinerario formativo (Estimulación-Educación-Formación-
Especialización). Como agentes de Pastoral Juvenil nuestra tarea debe ser “acompañar el 
crecimiento integral desde una perspectiva creyente. Los sueños, los desafíos de crecimiento, la 
vida y mensaje de Jesús y la experiencia de servir a los demás son preciosos y ricos contenidos 
formativos. Los consideramos elementos esenciales de una Formación Permanente. (…) 
Catequesis y Formación Permanente son dos dimensiones importantes y complementarias en la 
evangelización, pero no identificables entre sí”. 

La tarea es compleja porque de lo que se trata es de acompañar un proceso de madurez, que 
significa ir alcanzando mayores grados de emancipación. Se trata de colaborar en el proceso que 
tiene que hacer cada persona de dar respuesta a ese llamado a la libertad que tenemos todas las 
personas. Este acompañamiento debe que tener en cuenta las distintas dimensiones de la 
persona. 

Si aceptamos la clásica distinción de la persona humana como ser compuesto de cuerpo, mente y 
espíritu creemos que hemos de intentar colaborar en el desarrollo y la integración de las distintas 
dimensiones de la personalidad de los jóvenes sabiendo que muchas veces las personas nos 
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encontramos polarizadas en alguna de ellas. En el campo juvenil podemos hacer una relación y 
decir que se puede asociar: 

- La parte física: trabajo, estudio con las tareas de voluntariado y servicio; 

- El área psíquica: elecciones, relaciones con las tareas de formación y devoción y 

- El área del Espíritu con la oración-contemplación. 

A esta tarea de acompañamiento en el camino de libertad de la persona se suma la diversidad de 
la realidad cultural  que no podemos de dejar de tener en cuenta: 

- Según edad: abarca una franja que va de los 14 a un poco más de los 30 años 

- Según grupos sociales: 

o Dados por los niveles económicos: jóvenes con ingresos de los adultos o sin ellos, 
que trabajan o que no trabajan, que estudian o que no estudian, etc. 

o Dado por los lugares de origen: catalanes, de otros lugares de España, 
ecuatorianos, pakistaníes, etc. 

o Dado por tribus urbanas: raperos, skin, etc. 

o Dado por el género: mujeres, varones; homosexuales, bisexuales, heterosexuales.. 

 

¿QUÉ CRITERIOS DEBEMOS SEGUIR PARA FORMAR A LOS JÓV ENES? 

El Ministerio de formar a los jóvenes debe responder a los siguientes criterios: 

- Debe ser SIGNIFICATIVO: acoger las preguntas de los jóvenes y permitirles abordar su 
vida y su experiencia, ayudándolos a encontrar nuevos sentidos. 

- Debe ser MOTIVADOR: capaz de despertar inquietudes que están “dentro” de la persona 
de una manera sencilla y eficaz, que la inviten a “ponerse en camino” de buscar 
respuestas. 

- Debe favorecer una PROFUNDIZACIÓN GRADUAL: programando la formación en 
“vueltas sucesivas” cada vez más profundas. 

- Debe favorecer la TRANSDISCIPLINARIEDAD para permitir abordar la complejidad 
de la experiencia humana desde los diversos aspectos involucrados. 

- Debe ser CONCRETO: ligado a la vida en todo el desarrollo de una temática. 
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PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
 

 

 

 

 

1- Estàs d'acord amb l'anàlisi que es fa aquí? 

2- Quina és la teva experiència? 

3- Quins reptes ens suposa al MIJAC aquesta realitat juvenil? 

4- Com hauria de ser l'animador ideal? 
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INTRODUCCIÓ 
El document "Mirada nova: vers un nou impuls de la pastoral de joventut" és el fruit d'una 
il·lusió: rellançar la Proposta de Pastoral de Joventut presentada a l'Aplec de l'Esperit de 
Vilafranca del Penedès el dia 30 de maig de 1998. Per fer aquest pas, calia conèixer els nostres 
joves, tenir present la seva realitat, saber quines eren les nostres oportunitats pastorals i detectar-
ne de noves, saber què podíem fer i què no. Calia elaborar una eina comuna per al treball 
pastoral amb adolescents i joves a Catalunya i les Balears. I tot això tenint en compte tots els 
carismes i àmbits on es duen a terme activitats de pastoral juvenil: els moviments, les comunitats 
parroquials i religioses, els serveis, les escoles... 

                                                 
8 Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya i les Balears (SIJ). Barcelona 
2003. Redacció final: Rosa Deulofeu −Delegació Pastoral Juvenil de Barcelona. Teresa Maria 
Figuerola −MIJAC C/B (Moviment Infantil i Juvenil d'Acció de Catalunya de Catalunya i les 
Balears). Joan Pujol −Delegació de Pastoral Juvenil de Lleida. Valerià Simón − URC (Unió de 
Religiosos de Catalunya). 
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El Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut va donar resposta a totes aquestes inquietuds: 
es van crear comissions de treball, jornades de pastoral i es van demanar col·laboracions; es van 
dedicar moltes hores dins les reunions del SIJ, atès que s'havia de recopilar tot el material i fer-
ho amb compromís i consens. 

Avui, aquest esforç de tots ja té forma i ha sortit a la llum. Tenim un document base, una eina de 
treball comuna, que ens ha de permetre arribar als adolescents i joves de les nostres diòcesis. 

Aquest document es divideix en tres parts, seguint l'esquema de la revisió de vida. A la primera 
part, que correspon al veure, hi tenim resumits tots aquells aspectes que conformen la dimensió 
del jove: la persona del jove, les amistats i el món afectiu, la família, l'estudi i/o el treball, el 
temps lliure, les noves tecnologies, la política, els valors, l'experiència religiosa, cristiana i 
eclesial, l'acció transformadora, la vida associativa, la participació i el voluntariat. El contingut 
d'aquesta part va ser difosa en la Jornada de Pastoral de Joventut el novembre de 2001. 

En el jutjar, les línies pastorals donaran a la nostra pastoral aquell marc que farà que el jove o 
adolescent s'adoni d'on és, què se li ofereix i què hi ha de diferent respecte de tot allò que la 
societat li ofereix. 

I per últim l'actuar. Aquest cop donem idees del que podem fer, canviar, millorar per poder 
encabir aquesta proposta dins la vida del jove i la jove. Una sèrie d'accions que no ens ha de 
deixar indiferents a cap dels agents pastorals, sigui quin sigui el seu compromís dins l'Església. 

 

ABREVIATURES 
CHL: Christi Fideles Laici (Vocació i Missió dels Laïcs) 

CPT: Concili Provincial Tarraconense 

LG: Lumen Gentium (Constitució Dogmàtica sobre l'Esglèsia) 

PPJ: Proposta de Pastoral de Juvenil 

 

 

 

 

 

 

VEURE: LES DIMENSIONS DEL JOVE 

INTRODUCCIÓ 

«La nostra acció pastoral ha de partir de la vida i acció dels joves» (PPJ I, 1.1). 

Si la nostra proposta ha de partir d'aquest referent, hem de conèixer el jove: saber com es mou, 
què pensa, quins neguits té, què viu com a alegries, quins són els col·lectius… Però hem de tenir 
present que els elements variaran en el temps i que els trets dels joves d'avui no seran els 
mateixos que els de demà. Per aquest motiu cada cert temps hem de tenir en compte els següents 
elements: 
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- La persona del jove 

- Les amistats i el món afectiu 

- La família 

- L'estudi i/o el treball 

- El temps lliure 

- Les noves tecnologies 

- La política 

- Els valors 

- L'experiència religiosa, cristiana i eclesial 

- L'acció transformadora. La vida associativa. La participació. El voluntariat 

Fa dos anys vam engegar una enquesta per saber què deien els joves dels nostres moviments i 
centres sobre aquests temes, i aquestes són les conclusions. El fruit d'un esforç de tots que ens 
permetrà conèixer-nos més. 

LA PERSONA DEL JOVE 

La persona és alguna cosa més que el conjunt d'elements socials i culturals que l'envolten. I el 
jove no n'és l'excepció. Té una sèrie de trets que es relacionen i el fan únic. Li donen identitat. 
Aquests trets són: 

Diferències entre els joves segons el sexe, l'edat, l'origen social (poble, barri, ciutat...), la classe 
social, l'ètnia, l'educació familiar i escolar rebuda, l'estudi i/o el treball, l'atur, el medi 
sociocultural on es mouen, la manera de pensar i d'entendre les coses... La combinació d'aquests 
trets els confereix, a cada un d'ells, la qualitat d'únics. 

Neguit pel seu aspecte físic perquè s'adonen que és una eina d'integració, d'acceptació social. Per 
aquest motiu, pel cos, per la imatge, per la salut i el vestit faran «petits» sacrificis, tant 
econòmics com materials (ex: apuntar-se a un gimnàs). 

Por i no acceptació del fracàs. Dificultats per sobreposar-se a les frustracions. Aquestes 
sensacions són fruit d'estar immersos en una societat de l'èxit i de la perfecció tècnica. La 
societat no ens deixa mostrar la nostra fragilitat humana. No ens podem dir febles ni ser-ho. 

A la recerca de seguretat a través dels diners o per l'adquisició de béns. 

Tendència a viure el present sense pensar què pot succeir en el futur, què li podrà demanar o què 
li podrà oferir. Amb aquest comportament volen demostrar que són madurs, sense adonar-se que 
estan allargant, molts cops, la seva adolescència. Els costa prendre decisions que orientin la 
pròpia vida. 

LES AMISTATS I EL MÓN AFECTIU 

El món de les relacions i els amics marca els joves. Dediquen força temps a estar amb ells. Les 
seves vivències d'amistat i afectives els condicionen per a situar-se d'una manera o una altra 
davant de la societat i els esdeveniments. 

Els amics cobren una especial importància. Poden arribar a considerar que l'amistat els ajuda més 
que no pas les relacions familiars. Viuen les relacions personals d'una manera intensa perquè els 
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fan sentir que són valorats, estimats i escoltats. Davant d'aquestes mostres d'afectivitat, el grup 
d'amics pot tenir una gran influència en la presa de decisions personals. Aquesta influència és 
molt important quan se senten insegurs i vulnerables. Tendeixen a una autoestima baixa. I tot 
plegat els pot determinar quina serà la seva situació davant la vida personal. 

Valoren el món dels sentiments i les emocions, però tenen dificultats per canalitzar-los i 
expressar-los. Estan en una etapa de descoberta del món afectiu i relacional, aviat comencen a 
formar parelles sense plantejar-se un projecte en comú. Es dóna bastant la confusió entre amor i 
sexe.  

Tenen un important desig de fidelitat tant respecte als amics com amb la parella. No ho 
consideren un valor, sinó un fonament important i necessari per a les relacions humanes. Aquesta 
fidelitat els permet trobar refugi quan ho necessiten. 

LA FAMÍLIA 

Si dèiem que els joves passaven molt de temps amb els amics, no succeeix el mateix amb la 
família. Les relacions familiars passen a un segon terme quan apareixen els amics o les relacions 
de parella. Però no hem d'oblidar que, tot i la manca de relació, la família té una influència molt 
decisiva en el desenvolupament personal i social del jove. 

En general, els joves valoren la família perquè hi troben seguretat material i afectiva, una llar, un 
lloc de relacions humanes afectuoses..., i fins i tot, en alguns casos, un bon lloc d'acollida, una 
bona comunicació, i estimació... En les famílies desestructurades això ja no és tan possible. 

El món laboral dels pares i/o dels joves, així com l'etapa educativa d'aquests ha provocat que els 
joves no tinguin normes, que hi hagi problemes de comunicació, manca d'afectivitat i, per tant, 
manca d'espai perquè els joves es puguin autoafirmar d'una manera natural i sense trasbalsos en 
el si de la família. 

Hem d'apuntar que la família està perdent el seu paper d'agent de socialització religiosa, que tot i 
haver-hi joves en els nostres grups que provenen de famílies creients i bastant estructurades, 
també tenim joves que provenen de nous models familiars i sense arrels cristianes. Si volem 
connectar amb aquests joves, haurem d'aprendre a apropar-nos a ells, a acollir-los i a engrescar-
los a seguir Jesús. 

L'ESTUDI I/O EL TREBALL 

L'estudi i el treball són els dos àmbits habituals on el jove desplega la seva activitat social i on 
creix com a persona. 

El jove d'avui s'enfronta amb uns horaris tant d'estudi com de treball en plena transformació. Es 
veuen obligats a delimitar el temps de lleure, el temps de treball i el temps d'oci. Han de buscar 
moments per a estar amb els amics, amb la parella, amb la família... conjugar tot això els costa. 

Els joves que només estudien depenen econòmicament dels pares. Els que ho fan fora del seu 
lloc de residència guanyen un cert grau d'independència de moviment. L'estudi es converteix en 
una prioritat, que, per la pressió familiar o social, consisteix més en un resultat acadèmic que no 
pas en una formació personal. Per aquest motiu tenen conductes molt individualistes i de molta 
competitivitat. 

Tenim joves que estudien i treballen, d'altres que només treballen. Però la recerca d'aquesta feina 
es fa dificultosa. Normalment es troben amb feines precàries i que no responen a les seves 
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expectatives. Però, per pressió familiar o situació personal, es veuen obligats a tenir una font 
d'ingressos. Han de canviar sovint de feina. Aquesta incertesa i el fet de no poder establir 
lligams, els impedeix crear una identitat pròpia, créixer personalment, mantenir relacions amb 
persones adultes, madurar i entrar a formar part de la societat.  

Un aspecte interessant a comentar és la dificultat de participar en experiències col·lectives com 
els sindicats, les associacions d'estudiants o professionals, pel fet de no tenir temps o d'estar poc 
en el lloc de treball o per altres raons.  

EL TEMPS LLIURE 

El jove d'avui té una àmplia oferta d'activitats per a omplir el seu temps lliure, que al llarg dels 
anys s'ha anat ampliant considerablement. Segons el seu comportament, gustos o aficions, el 
podem classificar d'acord amb una, o més d'una, d'aquestes quatre maneres  de viure el seu oci: 

La consumista: el jove que es troba dins d'aquest grup segueix un comportament materialista. 
Viu la societat de consum que l'envolta. Es deixa endur pel comportament de la majoria. 

L'associativa: el jove pertany a alguna entitat cultural o esportiva. 

La relacional: ens trobem davant d'uns joves que tenen necessitat de relació humana i per aquest 
motiu organitzen el seu temps lliure d'una manera senzilla: estones de cafè, parlar amb els amics, 
confidències, etc. 

L'alternativa: la majoria dels nostres joves pertany a aquest col·lectiu, però són una minoria dins 
el conjunt de la joventut. Se senten protagonistes: voluntariat, excursionisme, moviment cristià, 
catequesi, esplai, escoltisme... La societat civil i l'eclesial els ofereix aquests espais on poden 
trobar alternatives al temps lliure convencional. 

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I LES NOVES TECNOLOGIES 

Els mitjans de comunicació i les noves tecnologies, tant de la informació com de la comunicació, 
són el terreny cultural per excel·lència d'aquesta nova generació de joves. Es mouen amb facilitat 
entre aquesta tecnologia. S'adapten als avenços d'una manera ràpida i segura, i els influeix en la 
manera de relacionar-se entre ells, amb la resta del món i d'ocupar el seu temps lliure. Però hem 
de recordar que són eines del primer món i que, o bé en fan ús amb un cert esperit crític, que 
prové de l'experiència en els moviments cristians, o bé, irreflexivament, atrapats pel seu atractiu. 
Davant d'aquesta influència, l'ús d'aquests mitjans en l'educació formal o pastoral hauria de ser 
fonamental.  

Les noves tecnologies els han canviat la manera de comunicar-se, però no els han ajudat en la 
comunicació interpersonal entre joves i adults. Una comunicació del tot necessària per a la 
transmissió de valors, conviccions, creences, experiències, sofriments, alegries, esperances, fe... 
Tenim joves que es tanquen en aquest món tecnològic i de comunicació al qual no tens cabuda si 
no és a través d'una màquina. 

LA POLÍTICA 

Els nostres joves tan sols coneixen com a règim polític la democràcia per l'època en què han 
nascut. No la poden comparar amb cap altra doctrina política, però són molt crítics amb ella.  

Hi tenen molt poc interès. Veuen la política com una professió, massa llunyana, poc entenedora, 
corrupta, mancada d'ètica i d'honestedat.  
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Aquesta visió ve donada per la manca d'informació sobre què és la política, per la mediatització 
dels mitjans de comunicació, que tan sols en mostren el vessant més fosc, i pel desencant i 
desencís que en tenen els adults. No comprenen l'afany de poder i les passions humanes que 
impregnen la política. No s'adonen o no volen veure que a tots els moviments socials, culturals, 
associacions (noves i velles), si no tenen una canalització política, amb programes concrets... no 
els serà possible el canvi desitjat pel qual es lluita. 

ELS VALORS 

Per què preguntar sobre els valors? Perquè els valors que predominen en una societat són els que 
determinen el tarannà de tota una generació. Conèixer-los et situen en una època i en una 
societat. Els valors que els joves viuen com a normals s'emmarquen dins del «liberalisme». A 
partir d'aquests valors construeixen la seva jerarquia personal: la tolerància, el respecte a l'altre 
(però amb por d'expressar el que es pensa i d'entrar en diàleg), llibertat individual, el progrés, la 
raó convertida en raó tècnica i pragmàtica... 

Però n'hi ha d'altres que s'apunten a una cultura de valors més alternatius: la solidaritat, la 
sensibilitat pel tercer i quart món. Aquests valors van més lligats amb les accions socials i els 
moviments en els quals participen. 

Als joves dels nostres moviments i entitats, que es poden trobar en un dels dos grups, els costa 
viure valors comunitaris i col·lectius, però donen molta importància als valors cristians, la fe i 
l'evangeli. 

L'EXPERIÈNCIA RELIGIOSA, CRISTIANA I ECLESIAL 

En general podem dir que no hi ha gaire experiència religiosa en els nostres joves, hi ha un cert 
desencant. Els models d'experiència religiosa dels adults no són un referent significatiu per a ells. 
Alhora, també es constata que hi ha una recerca, un procés de descoberta de la necessitat de 
trobar el sentit de la vida, de poder entendre i sostenir fracassos i encerts. Això explica l'interès 
dels joves pel coneixement de les diferents religions.  

Aquesta experiència és molt personal i molt variada. Els costa compartir la vivència espiritual, 
expressar els sentiments i fer silenci. Al costat d'aquest intimisme, i d'una conducta més aviat 
individual, es remarca la dimensió de grup i no pas de comunitat. 

La transmissió de la fe cristiana la reben inicialment de la família, però també de la parròquia, 
dels amics, de l'experiència humana i, sobretot, de la relació interpersonal, del tu a tu. En 
general, han seguit un procés on els sagraments han tingut una especial importància. Viuen més 
els valors cristians que no pas la reflexió sobre aquests valors. 

Tot i la manca de pràctica religiosa i la poca valoració que donen a l'Eucaristia, valoren molt 
positivament la pregària, ja sigui personal o en grup. Consideren que el grup els ajuda a 
encaminar la fe, a compartir-la, a reflexionar-la, a viure-la i a comprometre's. El testimoni de 
persones concretes els ajuda a créixer com a persones i a prendre compromisos. 

A molts joves dels nostres moviments o entitats els costa descobrir en el missatge i en la 
globalitat de l'Església catòlica una proposta de sentit de vida i d'espiritualitat autèntica, i troben 
que no connecta amb la vida real. Això crea un allunyament que no els permet descobrir, 
entendre i viure la realitat de l'Església.  
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L'ACCIÓ TRANSFORMADORA. LA VIDA ASSOCIATIVA. LA PAR TICIPACIÓ. 
EL VOLUNTARIAT 

L'acció transformadora és un dels elements importants i essencials del cristianisme, és el 
compromís en l'acció per a transformar la societat i l'entorn. La vida associativa, la participació, 
el voluntariat poden ajudar i han d'ajudar a realitzar accions transformadores dins la societat que 
siguin una concreció de la fe que es viu i se celebra. 

Els joves fan accions puntuals, sense constància ni continuïtat, segueixen accions poc 
compromeses; podríem dir que fan més activitats que no pas accions seguides d'un projecte. Però 
aquestes són viscudes intensament i amb plaer. 

Duen a terme aquestes accions en el seu barri, poble, ciutat o comarca. Senten que la seva 
personalitat es reforça, veuen que tenen un espai per a poder créixer. Però aquesta participació en 
accions o activitats molts cops no els fa ésser protagonistes, no porten la iniciativa o bé no els cal 
assumir un compromís. 

Els camps on realitzen aquestes activitats, accions puntuals o «compromisos» assumint 
responsabilitats són diversos: cultural, popular, el tercer o quart món, l'ecologisme, afers 
internacionals o lúdics, la parròquia, el moviment o entitat. 

Els joves actius en moviments troben el protagonisme preparant accions que incideixen en la 
mentalitat i en les estructures culturals, en el món local, quotidià, de participació ciutadana en els 
barris, pobles, ciutats i comarques, qüestions de reivindicació propera a la solidaritat i globalitat 
internacionals. Això els permet veure avenços d'una manera immediata i viure el present. 

 

 

 

JUTJAR: MARC GENERAL DE LA PASTORAL DE JOVES 

INTRODUCCIÓ 

La realitat present de la pastoral de joventut ens demana amb urgència una mirada nova vers 
l'acció, un nou estil de treball, més centrat en una pastoral de proposta i de primer anunci de 
Jesucrist (pastoral missionera), que doni prioritat a la presència dels animadors entre els joves 
en els diferents ambients, i que, alhora, faci dels joves protagonistes d'aquesta acció. Una 
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pastoral «de desplaçament» que va allà on és el jove, perquè arribi a viure, progressivament, la 
vivència i l'experiència cristiana en la comunitat. 

NECESSITAT D'IDENTITAT 

Els joves han de ser evangelitzats i iniciats per a ser subjectes actius, protagonistes de 
l'evangelització, artífexs de la renovació social (CHL 46) i no simplement considerar-los objectes 
de la sol·licitud de l'Església (PPJ I, 1.1. a). 

És important per als joves pertànyer a un col·lectiu o grup com a procés d'identificació. Madurar, 
per al jove, significa anar descobrint i unificant, progressivament, el desig de la identitat amb la 
recerca de la seguretat, la llibertat personal i l'autonomia, l'autoestima i la dignitat, referides als 
valors cristians (Mt 5,1-16). 

LA PERSONALITZACIÓ: FER EMERGIR LA REALITAT PERSONA L DEL 
JOVE 

El fet de partir de la realitat i de la vida ha de desvetllar i crear en els joves una consciència 
oberta, crítica i compromesa (PPJ I, 1.1 c). 

Cal animar-los a l'encontre personal i comunitari amb el Crist viu, que és el qui ens ha de guiar 
pel camí de la fe i el qui la porta a la plenitud (He 12,2) (PPJ I, 1.2 c). 

Cal partir sempre del jove concret, com a persona individual, de la realitat que viu i de les seves 
necessitats. Acompanyar la persona vol dir acollir-la individualment, potenciant el diàleg 
personal per a:  

- Respectar els seus ritmes. 

- Ajudar a discernir els valors educatius cristians. 

- Equilibrar els moments pastorals curts (les trobades massives) i els moments pastorals 
llargs (la quotidianitat del grup). 

- Estar atents als canvis que es produeixin. 

- Ser flexibles i adaptables a les noves situacions. 

- Anar als punts bàsics. No s'ha de confondre mai el que significa «adaptar-se als joves» 
amb el que és «perdre l'objectiu del procés». 

EL GRUP 

El procés de revisió de l'acció, de la qualitat de presència, de vivència i celebració de la fe, s'ha 
de fer dins del caliu comunitari (grup, moviment, parròquia, diòcesi) (PPJ I, 1,3 a). 

La pastoral de joves té com a marc imprescindible la vida de grup, que, sempre necessari, 
compleix funcions diverses segons els moments. És en el grup on cal proposar de fer les 
experiències concretes i necessàries per la maduresa personal. 

Acompanyar el grup vol dir crear el caliu i la vida, d'una manera progressiva, per a:  

- L'acollida, el diàleg i l'experiència. 

- La recerca interior, l'obertura als altres, l'acció i el servei. 

- La pregària, la celebració i el discerniment: vivència comunitària de la fe. 
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- La descoberta de la voluntat de Déu en la pròpia vida. 

- El compromís com a resposta a la crida de Déu. 

 

 

JESÚS, EL CRIST, MODEL DE VIDA 

La centralitat del Misteri de Jesucrist és la clau de volta de la nostra acció pastoral. En Jesús, el 
Crist, hi descobrim la realització de les aspiracions més nobles i pregones de la humanitat (PPJ I, 
1.2). 

La pastoral juvenil, per a ser completa, ha de portar el jove al plantejament seriós de l'opció de 
vida. Cal, doncs, proposar i acompanyar les diverses vocacions eclesials (laïcal, religiosa, 
sacerdotal) (PPJ I,1.3 e). 

La fe en Jesucrist esdevé resposta al desig d'espiritualitat, a la manca de sentit.  

Jesús el fill de Déu, esdevé model de vida, participant activament en la societat del seu temps, i 
prenent, quan cal, un protagonisme decidit a favor dels més pobres i necessitats en les diverses 
situacions d'injustícia. 

La pastoral de joves ha de crear espais de caliu humà, de confiança, de comunió i d'acció per a 
acompanyar els processos de creixement en els quals els nois i noies descobreixen la seva 
vocació en la societat i en l'Església. 

L'ESGLÉSIA, PUNT DE TROBADA PER A LA VIDA I LA COMU NIÓ 
FRATERNA 

La pastoral que fem parteix de l'Església i ha de portar a la construcció d'una Església de 
comunió i missió, entorn del Bisbe diocesà, principi i fonament visible de l'Església del lloc (LG 
23). I per a possibilitar l'aculturació de la fe i que l'Evangeli parli totes les llengües, convé la 
coordinació pastoral de les Esglésies locals de Catalunya i Balears com a territori definit per una 
cultura i història comunes (CPT 138; LG 23) (PPJ I 1,3). 

L'acció i el testimoni han d'anar units a la contemplació i a la celebració de la fe (PPJ I 1,4). 

La pastoral de joves ha de tenir lloc dins un bon caliu comunitari (grup, moviment, parròquia, 
arxiprestat, diòcesi) que els ajudi a sentir-se membres actius en les seves comunitats de 
referència i, alhora, descobrir l'Església com a si matern. 

Sense oblidar el treball fet en anteriors etapes, la pastoral de joves s'ha de desenvolupar al llarg 
de l'adolescència i la joventut amb un projecte elaborat, que permeti:  

- L'acció evangelitzadora impulsada a través del testimoniatge rebut i l'anunci explícit de 
Jesucrist. 

- La contemplació com a espai de creixement interior i de relació amb Déu. 

- La celebració comunitària de la fe (l'Eucaristia, principalment) com a lloc d'encontre 
personal i comunitari amb els germans i amb Déu. 
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ACTUAR: 1- PISTES PASTORALS  

PER A CONVOCAR, INICIAR I ANIMAR GRUPS DE JOVES 

La pastoral de joventut és un procés educatiu que afavoreix la vivència de tres grans moments 
que no sempre coincideixen amb la cronologia d'edat dels joves i/o amb les seves situacions 
personals. Cada moment té el seu contingut i la seva metodologia, però s'interrelacionen, i 
configuren un procés que es dóna en diferents etapes de la vida de la persona. 

Aquest procés s'ofereix a joves en diferents situacions: 

Joves que convoquem per primera vegada. 

Joves que pertanyen a diferents grups (de voluntariat, d'acció social, d'esplai, de teatre...) i se'ls 
proposa la descoberta i aprofundiment de la fe en Jesucrist. 

També és un procés a viure en els diferents cicles d'edat de distints itineraris pastorals, per tant, 
ens adrecem a joves que provenen de la catequesi, de moviments de lleure, moviments d'AC, 
moviments de joves... 

En un primer moment: convocar 
Oferir espais de trobada i comunicació partint de la realitat dels joves a qui va adreçada la 
convocatòria. Això s'ha de reflectir especialment en el contingut d'aquestes trobades. 

Donar protagonisme als joves, és a dir, que la convocatòria no faci dels joves uns mers 
espectadors. Per això és important incorporar joves en l'equip que elabora, prepara i presenta la 
convocatòria. 

Oferir una trobada en clau positiva, és a dir, partint dels valors clau dels joves. 

Al principi no oferir processos sinó activitats en les quals es trobin bé, construeixin relacions 
d'amistat, on se sentin acceptats i, per tant, constatin que poden presentar-se tal com són i parlar 
del que realment els preocupa. 

Aquest nivell de convocatòria respon al que anomenem moments pastorals curts, és a dir, a 
convocatòries puntuals adreçades a joves que convoquem per primera vegada o bé en el 
començament de l'adolescència i/o joventut en els moviments organitzats o grups que ja 
funcionen, a partir de les quals es pot oferir formar grup i, doncs, iniciar un procés o una nova 
etapa dins del procés. 
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En un segon moment: consolidar 
Proposar-los de formar grups oberts on hi hagi convocatòria constant, o servir-se de les eines que 
ens ofereixen els diversos moviments. 

La proposta ha de ser clara, és a dir, es proposa el grup per a viure un procés que els ajudi a 
descobrir Jesucrist com a resposta. 

Per això el grup els ha de possibilitar la descoberta i coneixement de Jesucrist ajudant-los a 
passar de la pregunta humana a la pregunta religiosa. 

En aquest sentit s'ha de treballar: 

- La trobada personal amb Crist mitjançant espais de silenci i de pregària. 

- El coneixement de Jesucrist a través de la formació bíblica, de la lectio divina, de l'estudi 
de l'evangeli, etc. 

- La formació cristiana clara i agosarada, partint del nivell que tenen i no donant les coses 
per suposades. 

- La dimensió moral de la fe cristiana com una conseqüència de l'experiència de Déu i 
assumint la necessitat de viure una vida coherent amb l'evangeli que no separa el nivell 
humà del nivell cristià (la revisió de vida). 

- La celebració de la fe: els sagraments (eucaristia, reconciliació, confirmació...), sense 
separar-los de la vida. 

- La lectura creient de la vida: que descobreixin la mà de Déu en la seva vida. 

- La dimensió de servei a través d'experiències on descobrir la vida cristiana: el voluntariat 
no tindria sentit si fos només l'acció per l'acció: cal una comunitat de referència que 
l'aculli i l'acompanyi. 

Els grups tenen un projecte definit (Jesucrist i el Regne) i un procés concret, en el qual cada jove 
descobreix la crida personal de Déu, i, alhora, «són un mitjà adient que els ajuda a viure i 
testimoniar la fe» (CPT 27). 

En el grup es comparteixen experiències de vida de fe, s'acullen testimonis d'altres persones i es 
genera la conversió personal i la transformació de l'entorn. 

El grup ha de tenir sempre una referència comunitària més ampla (parròquia, moviment, 
comunitat religiosa, etc.). 

En un tercer moment: optar 
Proposar explícitament el compromís de vida cristiana (militància) com a moment de maduració 
de la fe, de la resposta personal (la vocació) i del compromís evangelitzador.  

En aquest sentit cal ajudar a: 

- Enfortir la formació cristiana. 

- Viure compromisos de presència i acció evangelitzadora en diferents medis i/o realitats 
(parròquia, moviment apostòlic, comunitat religiosa...). 

- Discernir la vocació personal com a resposta de vida cristiana. 

- Concretar el projecte de vida personal.  
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METODOLOGIA 

- Utilitzar el llenguatge de la narració, del conte, del teatre, del mim, de la dansa... 

- Usar les noves tecnologies. 

- Fer servir una comunicació més emocional que racional. 

- Emprar el llenguatge simbòlic. 

- Utilitzar espais senzills i acollidors. 

- Partir d'experiències concretes per a després narrar el viscut i posar-hi nom. 

- Potenciar la conversa per a comunicar i compartir el que viuen, senten, gaudeixen, 
pateixen. 

- Promoure molt la comunicació, les relacions interpersonals serioses. 

- Fomentar la comunicació de testimonis més que el discurs teòric. 

- Impulsar el diàleg profund i comunicatiu. 

- Afavorir el tu a tu: el contacte personal, el diàleg profund, comunicatiu... 

- Incorporar molt més l'acompanyament personal. 

- Saber-nos adaptar al procés personal de cadascú i revisar els objectius per vetllar perquè 
es visqui el procés. 

- Etc. 

L'ANIMADOR 

És la persona clau per al procés evangelitzador. És molt important que sigui adult en la fe i que 
visqui aquesta missió com a crida i com a do. Per això cal l'atenció i un acompanyament molt 
acurat dels animadors. En aquest sentit cal potenciar: 

- La seva formació cristiana: és necessari preparar millor els qui han d'acompanyar aquests 
processos evangelitzadors en una línia personalitzadora. 

- L'acompanyament del seu procés personal de creixement en la fe: cal acompanyar-los en 
el creixement de la fe, en el testimoni, en la vida comunitària i en l'elaboració del seu 
itinerari personal. 

- Alimentar el seu sentit de pertinença a l'Església i la seva consciència de missió. 

- Etc. 

Perquè l'animador acompanya tant el grup com cada persona i, alhora, ell també ha de viure 
l'experiència de ser acompanyat. I, conscient que duu a terme la missió de l'Església, necessita 
formar-se constantment.  
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2- ADAPTACIONS I CANVIS 

INTRODUCCIÓ 

Aquesta part del document pretén que totes les comunitats (parroquials, religioses, 
moviments….) puguin fer una revisió del seu tarannà i dels seus objectius per a poder ser de 
debò una «porta oberta» als joves. Aquesta imatge de porta oberta vol expressar la possibilitat 
d'accés real dels joves a les nostres comunitats i com les mateixes comunitats esdevenen pe 
rmeables i acollidores de les noves generacions.  

UNA COHERÈNCIA INTERNA GLOBAL COM A CRIDA  

Cal que hi hagi relació entre l'oferta als joves i el funcionament intern de cada comunitat o 
moviment. No són dos rostres diferents. Cal que l'estil i el contingut de  l'oferta als joves sigui 
permeable a tot allò que viu la comunitat. Aquesta no pot plantejar-se els seus objectius i el 
funcionament habitual sense intentar una coherència amb el que està proposant a la gent jove que 
té contacte amb ella o que pertany als seus grups. 

Aquesta crida a la coherència no ve donada per circumstàncies actuals que podrien motivar un 
cert «màrqueting» per a incorporar joves i que restaria en un seguit de modificacions aparents i 
puntuals; cal assumir aquest camí com la fidelitat al moment històric que viuen les noves 
generacions, que hem d'engrescar en el coneixement de l'Evangeli, coneixement que els hem de 
comunicar. 

L'estil que hem d'intentar viure és l'estil del cristià que avui està desvetllant-se en la nostra 
comunitat. Pensar en això canvia la nostra perspectiva del que fem actualment. No hem de mirar 
cap a formes ni maneres de fer del passat (recent o una mica llunyà...), sinó tenir un tarannà 
global més d'acord amb el cristià d'avui. Un criteri que ens ajuda és diferenciar en el nostre viure 
el que és essencial del que no ho és. A vegades perpetuem pensaments i esquemes que no 
pertanyen a l'essència del cristianisme i que poden semblar lligats per sempre a la nostra manera 
de funcionar. 

OBJECTIUS PER A FACILITAR LA REVISIÓ I EL DISCERNIM ENT 

Aquest seguit de punts i criteris han d'ajudar cada comunitat a revisar i analitzar la seva vida en 
relació amb els joves. Són una oportunitat per a fer reunions de diferents grups  (consells 
arxiprestals o parroquials, juntes directives de moviments, instituts de vida religiosa, 
comunitats…) que, ben motivats i sentint la crida a un discerniment, comparteixin la seva realitat 
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a partir dels punts exposats a continuació i estableixin propostes per a l'adequació amb la pastoral 
de joves. 

Àmbits sobre els quals reflexionar 
- Els itineraris i propostes que oferim als joves 

- El grau de personalització existent: ens adaptem al procés personal de cada jove? Des de 
quina etapa ho tenim en compte? 

- Actituds envers els joves: acollida, simpatia, relació… 

- Des de quin nivell real partim en aquestes ofertes? Des de pressupòsits teòrics —tot i que 
poden ser molt importants— però allunyats de la realitat que viuen o des de les seves 
necessitats i situacions vitals? 

- Hi ha ofertes puntuals com accions a què apuntar-se i ofertes des dels diferents àmbits?  

- Els oferim Jesucrist i no l'embolcall? 

- ¿Hi ha una estructura comuna en el principi de les convocatòries i itineraris dels diferents 
grups i moviments —tot i ser plurals— o cadascú construeix amb processos molt diferents 
entre els quals costarà confluir en el futur? 

- Experiència de Déu i espiritualitat 

- Hi ha una necessitat d'espais i moments de pregària personal i/o comunitària. Temps de 
silenci i pau interior sense cap discurs ni reflexió, sinó per a entrar en un mateix i trobar-se 
amb Jesucrist. Com hi responem? 

- Com podem optimitzar diferents ofertes que poden fer-se en un mateix lloc (per exemple, 
la parròquia) per part de diferents grups però amb la mateixa finalitat? 

- Celebracions i litúrgia 

- Preguntem-nos si les celebracions tenen en compte especialment la participació dels joves 
en la seva organització i realització.  

- Ens adonem que les dimensions estètica i musical de la litúrgia són molt valorades pels 
joves, molt més que les intervencions massa discursives?  

- Analitzem l'estructura física del lloc de celebració: si aquesta expressa la concepció que té 
la comunitat de si mateixa i dels diferents ministeris. Cal veure com la disposició del lloc 
pot afavorir la incorporació dels joves a la vida de la comunitat. 

- Els animadors de joves 

- Establir el suport, afectiu i efectiu, de la comunitat a la formació dels animadors de joves i 
al seu acompanyament personal. 

Estructura i participació 
Cal fer que els joves se sentin protagonistes reals. Això suposa —malgrat les limitacions de 
l'edat i d'altres— deixar fer als grups de joves amb una llibertat responsable i acompanyada.  

Una oportunitat molt interessant és l'acollida als joves des de diferents àmbits parroquials o de 
moviments: Càritas, litúrgia, voluntariat, catequesi… i altres que esdevenen plataformes de 
contacte de la comunitat amb el món juvenil. Hem de ser conscients de la riquesa de cada grup 
per a oferir propostes i activitats als joves i que esdevenen portes obertes d'entrades diferents a 
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futures participacions en grups. Una coordinació en aquesta proposta pot esdevenir un projecte 
global d'oferta i contacte amb els joves des d'una parròquia, arxiprestat, bisbat, comunitat 
religiosa... 

Convidem a revisar, sense por, si l'estructura dels moviments és l'adequada per als joves d'avui, 
una estructura que es manifesta en un superàvit de reunions o en la manca de planificació i 
esdevé una limitació a la presència real amb els joves. 

També ens hem d'interrogar sobre l'acollida als joves: un «perdre» temps amb ells per a tenir 
moments per a escoltar, compartir… La presència entre els joves és la base per a qualsevol 
proposta o plantejament posterior.  

En moltes accions que poden fer els joves (i especialment en voluntariats o accions socials…) 
hem d'oferir comunitats de referència que acompanyin aquestes realitzacions.  

Les comunitats —especialment les de vida religiosa— han de plantejar-se la proximitat real als 
joves per a fer-se properes i accessibles i així ser conegudes des de dintre i fer-se més 
entenedores per als joves que hi tenen contacte. 

Els llenguatges 
Hem de revisar els llenguatges que utilitzem, sobretot en la catequesi i la litúrgia. També totes 
les comunicacions que fem han de fer-se tenint presents els joves i la seva terminologia. S'han 
d'utilitzar els mitjans de comunicació social i les noves tecnologies com a vehicles de 
convocatòria, informació i formació. Les propostes que els fem arribar han de ser directes i 
clares. Hem de ser conscients que en el món del jove (i no tan jove) la imatge és el llenguatge 
més vigent i més proper. 

Els espais 
Hi ha d'haver espais per als joves. 

Com els gestionem? Participen ells mateixos de la gestió? 

 

 

3- COORDINACIÓ I RECURSOS 

COORDINACIÓ 

Criteris  
Hem de partir de la consciència que els diversos moviments, associacions i serveis som una sola 
Església. La coordinació no és fruit només d'una necessitat o bona voluntat, sinó que és 
l'expressió d'aquesta convicció pastoral. 

Per a realitzar l'itinerari i el procés de creixement en la fe dels joves d'una manera harmònica, 
s'han de trobar a escala diocesana les vies de col·laboració adequades entre les diferents 
delegacions (catequesi, apostolat seglar, ensenyament…) que afecten la pastoral de joventut. 

Aquesta coordinació afecta també l'àmbit pastoral de la Tarraconense (tots els bisbats de 
Catalunya) i les Illes. Són necessàries línies comunes respecte als joves i respecte al llenguatge i 
les propostes que els poden arribar. Hi ha d'haver, doncs, una relació estreta entre tots els 
secretariats interdiocesans que tenen relació amb aquest camp, d'una manera directa o indirecta. 
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Especialment el Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), delegats de pastoral vocacional, 
Secretariat de l'Escola Cristiana (SECC), Càritas, Litúrgia, Formació… i SIJ. Seria interessant la 
participació d'entitats que promouen el voluntariat des d'una inspiració cristiana: ONG i altres. 

El coneixement mutu pot ser la primera passa per a fer accions compartides i arribar a tenir 
projectes comuns. És necessari compartir formació i activitats entre tots: tant en l'àmbit de la 
participació com en el de l'organització i els recursos.   

Cal clarificar les intervencions pastorals que es fan a diferents nivells com a moment previ a una 
coordinació. El perquè, les intencions i l'abast d'aquestes intervencions han de ser coneguts per a 
poder planificar conjuntament. 

Objectius concrets 
Establir a cada bisbat una comissió dels grups que incideixen o intervenen en la pastoral de joves 
per a treballar el coneixement mutu, la clarificació de les intervencions pastorals i fer així camí 
per a una planificació més coordinada. 

Creació d'una comissió de treball en l'àmbit de la Tarraconense (amb participació de diferents 
secretariats interdiocesans) a proposta del SIJ, per a coordinar aspectes de pastoral amb 
incidència entre els joves. 

Crear grups de treball per a estudiar diferents temes concrets relacionats amb la pastoral de joves 
amb participació de diferents secretariats, moviments… 

 

 

 

RECURSOS 

Humans 
- Respecte a la formació, cal potenciar: 

- La preparació de laics i laiques. 

- El tronc comú de formació d'animadors de joves. 

- Els monogràfics. 

- La coordinació i optimització dels recursos de formació en l'àmbit dels Centres d'estudis 
teològics i pastorals. 

Respecte als preveres 
- Vetllar per la seva presència tot acompanyant les diverses realitats de pastoral de joventut. 

- Promoure una major formació per a acompanyar els joves completant-la en la seva 
pràctica quotidiana. 

Alliberar persones: preveres, religiosos i laics 
Veiem necessari que hi hagi persones en els bisbats, moviments i instituts de vida religiosa 
alliberades per a animar la pastoral de joves. 
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I que tinguin un nomenament explícit que suposi un temps de dedicació vers aquest tipus de 
pastoral.  

Aquestes persones són necessàries per diferents raons: són els referents (pals de paller) dels 
joves i dels seus animadors, són persones més adultes necessàries sobretot en el seguiment dels 
moviments i grups, i permeten assegurar la bona gestió. 

Han de ser vocacionades, sensibles i formades. I amb un sou que els permeti dedicar-se amb 
llibertat a aquest servei eclesial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
 

1- Com definiries el marc pastoral en el que es mou el MIJAC? 

2- Quines estratègies hem de seguir? Què hi trobes a faltar? 

3- Quin lloc ha d'ocupar el MIJAC a la Diòcesi? Això què ens demanaria? 
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INTRODUCCIÓ 

El “Fòrum Oriol” ha encomanat a una comissió que fes un diagnòstic de la societat barcelonina, 
en el context català, per extreure'n els reptes que plantejava a la nostra església local. Aquesta 
comissió va entrevistar a unes 50 persones representatives dels diferents àmbits socials i 
eclesials, per tal de copsar amb més amplitud, i amb més perspectives la realitat de la nostra 
situació social i eclesial. De les respostes d'aquests entrevistes, hem elaborat un document ampli 
al qual se li han incorporat alguns informes fets prèviament sobre la situació diòcesi de 
Barcelona. A partir de la reflexió sobre les respostes, hem redactat un extracte d'aquest ampli 
document que l'hem titulat: "Societat i Església a Barcelona 2002" on s'exposa vers quin tipus 
d'Església ens encaminem seguint les orientacions del Concili Vaticà II i les del Concili 
Provincial Tarraconense, i al final, es formulen un conjunt de Reptes i Propostes. 

Quan diem Reptes ens referim a una situació específica que provoca una acció, o desafiaments 
que la societat planteja a l'Església tan a nivell intern, com extern i que tenen a veure amb el 
present i futur immediats. Quan diem Propostes ens referim a suggeriments formulats amb un 
nivell de concreció més alt, que intenten donar respostes pastorals i pistes d'acció pel futur. 

Els Reptes i Propostes els hem distribuït en 4 capítols: El primer fa referència a la persona i a les 
relacions interpersonals; el segon al nivell econòmic; el tercer al nivell polític i el quart al nivell 

                                                 
9 Proposta de treball plantejada pel "Fòrum Oriol" sobre els Reptes que la nostra societat barcelonina planteja a la 
nostra Església local, i quines respostes pastorals estem donant i podem donar. Any 2002. 
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cultural. Aquest document és el que se us ofereix, com a marc de referència per treballar i no per 
elaborar un altre estudi. 

El que us proposem de treballar, són unes fitxes, que cadascuna d'elles es refereix a un dels 
Reptes , amb les Propostes respectives. Aquest és el treball que proposem pel màxim de cristians 
i cristianes de la nostra diòcesi. Un treball de revisió pastoral, amb un to positiu, constructiu i 
esperançador, que ens ajudi a ser més fidels a l'evangeli del Crist, i vagi construint l'Església. 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN: 

1. Cercar de forma conjunta noves respostes pastorals que veiem necessàries: creativitat 
pastoral. 

2. Desenvolupar, i posar en comú la vitalitat pastoral que hi ha a la nostra església local, per 
tal d'intercanviar experiències pastorals interessants, i així siguin conegudes per altres 
comunitats. 

3. Mobilitzar pastoralment les nostres comunitats cristianes: parròquies, moviments, 
grups..., en la línia de potenciar la nostra missió evangelitzadora, davant dels reptes que 
la societat present ens planteja, i superar l'atonia pastoral. 

4. Ajudar als nostres grups, comissions, consells, a contrastar les accions pastorals que es 
porten a terme, a confrontar-les, dialogar sobre elles, a revisar-les i reorientar-les... 

5. Oferir una reflexió comunitària de la nostra església local de Barcelona, pels propers 
anys. 

FITXA 1: LA PERSONA I LES DIFICULTATS DE RELACIÓ 

1. REPTE 
Les grans concentracions humanes en les nostres ciutats afavoreixen que cada vegada siguin 
més les persones soles , sense cap tipus de comunicació, i també persones amb l'autoestima molt 
baixa, per no ser prou valorades,que es sentin fracassades . Tot aixó comporta que en els 
nostres dies hi hagi moltes persones que pateixen transtorons piscológics, Demanem a l'Església 
que afavoreixi espais de comunicació o d'intercanvis d'idees, que fomenti un esperit crític, 
enfront d'aquestes situacions que ajudi a la persona a ser reconeguda  

2. PROPOSTES 
1. Que totes les institucions i organismes de l'Església siguin organitzats de cara la 

“missió”, evitant la burocratització, que sovint apaga l'esperit del perquè van néixer, porta 
a la rutina, i impossibilita la renovació. 

2. Que les nostres parròquies i comunitats cristianes esdevinguin el que Joan XXIII va 
descriure com la “font enmig de la plaça”, on tothom pot anar a compartir, on ningú se 
sent propietari perquè és de tots, i sobretot on troben el que pot alimentar la seva vida. 
Una parròquia que acompanya a les persones i famílies al llarg de la seva existència en 
l'educació i el creixement de la fe. 

3. Les parròquies han de ser un lloc on el seus membres puguin reformular la seva fe a la 
llum de la seva vida concreta, prenent com a base Jesús i l'opció pels pobres. 
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FITXA 2: LA VIOLÈNCIA 

 

 

1. REPTE 
Per molts motius, en els nostres dies, en la nostra societat es 
percep que hi ha una forta violència. Manifestacions 
d'aquesta violència són l'anomenada inseguretat ciutadana, els incidents que succeeixen en 
locals d'oci freqüentats pels joves, les protestes d'alguna part del professorat, especialment en 
institucions educatives dels barris més desestructurats. Una bona part de la violència prové de 
la marginalitat, les vivendes molt petites, l'alcoholisme i les drogues, una feina que moltes 
vegades no satisfà, etc. També cal dir que a vegades és més la percepció d'una inseguretat, 
degut a la propaganda que es fa d'ella, que no pas a una realitat constatable. De manera 
especial s' ha de denunciar la por produïda pel que és diferent a nosaltres: els immigrants que 
procedeixen d'altres cultures o ètnies... Per tant caldria: 

- Millorar les condicions de vida en els barris 

- Humanitzar les relacions laborals 

- Denunciar tota la propaganda i els negocis d'uns quants que fomenten el consum d'alcohol i 
drogues 

- Oferir als immigrants llocs de treball i de vivenda dignes, facilitar espais per l'oci on es puguin 
trobar i conèixer els seus veïns 

- Denunciar la magnificació de la violència que es fa en molts mitjans de comunicació 

- Urbanitzar i adequar els barris marginals 

- Revisar els plans d'ensenyament, i facilitar que hi hagi més motivacions per a l'estudi 

2. PROPOSTES 
1. Les comunitats cristianes han de col·laborar amb tots els grups i associacions que es 

preocupen pels pobres, pels immigrants, pels vells, pels drogaaddictes. Han de 
promocionar el voluntariat per fer obres a favor de la dignitat de la persona. 

2. Respecte els organismes diocesans: han d'afavorir les iniciatives que sorgeixen de la base. 
Han de ser promocionadors de les inquietuds de les comunitats parroquials i moviments, 
tenint com primer objectiu oferir mitjans i orientacions. 

3. Cridem l'atenció d'una manera especial als organismes relacionats amb la pobresa, 
marginació, immigració, malalties, SIDA, drogaaddicció. L'orientació ha de ser pastoral, 
sense caure en les temptacions d'un tracte només professional, que dificulta, a vegades, 
poder copsar la situació de patiment personal dels afectats. 

4. S'han de potenciar els moviments que tenen com objectiu la promoció de la persona en 
totes les seves dimensions (personal, espiritual, cultural, etc) i evitar que la nostra 
església sigui només un lloc d'adoctrinament o proselitisme. 
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5. En tots els àmbits eclesials hi ha d'haver un desig d'ajudar a la persona, sigui quina sigui 
la seva condició. Seguint l'ensenyament del Crist "que ha vingut a salvar el món i no a 
condemnar-lo”, hi ha d'haver servei d'atenció, orientació i ajuda eficaç a les persones que 
viuen situacions doloroses a nivell familiar i afectiu. 

6. Cal que ens prenguem seriosament tots els desafiaments que s'ens fan des d'àmbits tant 
importants en la nostra societat com pot ser el de l'ecologisme, el del feminisme, el 
pacifisme i la cultura. Són “els signes del temps” que demanen una resposta de l'Església. 

 

 

FITXA 3: LA FAMÍLIA 

1. REPTE 
En aquests darrers anys el concepte de família tradicional ha 
entrat en crisi. En l'actualitat hi ha molts models de família 
(família nuclear: pare, mare i fills; famílies reconstruïdes que un 
o tots dos procedeixen d'una família anterior que s'ha desfet, 
parelles de fet, parelles del mateix sexe etc. Aquest canvi fa que 
no existeixen paràmetres vàlids per tothom de com comportar-se 
en la família. Això afecta a les relacions entre els seus membres, 
en la forma d'educar etc. Un altre fenomen és que hi ha una 
manca de temps per dedicar-ho a la família, cada vegada els pares es veuen més obligats a estar 
més hores absents de casa. Els fills són atesos o pels avis o per “cangurs”. 

Els horaris laborals sovint no faciliten la trobada de la família en uns moments determinats. No 
existeixen uns subsidis econòmics suficients d'ajudes a les famílies. 

2. PROPOSTES 
1. Que en les nostres comunitats prevalgui per damunt de tota altra consideració, l'actitud 

d'estimació i d'acollida a la persona. No prejutjar d'entrada conductes, ni situacions 
familiars, sinó mirar de viure l'espiritualitat del samarità. 

2. Que les nostres comunitats facilitin espais de comunicació i diàleg intergeneracional. Per 
afavorir aquest diàleg proposem que es promocionin les anomenades escoles de pares i 
mares, que es fomentin trobades entre joves i gent adulta, que s'editin fulls on tothom 
pugui expressar-se. 

3. Que les nostres comunitats siguin conscients d'aquesta situació i la denunciïn; que 
demanin als seus membres que no es deixin atrapar, i per tant que prenguem postura 
enfront d'aquesta problemàtica, i ens pronunciem sobre els horaris d'obertura dels 
comerços (especialment els diumenges i festius), els torns en els llocs de producció, 
l'obligació de fer hores extraordinàries etc. 
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FITXA 4: LA SITUACIÓ DE LA DONA, ELS INFANTS, ELS J OVES I LA GENT 
GRAN 

1. REPTE 
La dona: 

Entre els canvis més significatius dels nostres dies hi ha el paper de la dona en la nostra 
societat. Sovint la dona es veu marginada o infravalorada, el seus drets no sempre són 
reconeguts en l'Església. 

Els infants i els joves: 

Un col·lectiu al que se li adrecen molts missatges i el qual es vol manipular. Hi ha un gran 
trencament amb les generacions més grans. Viuen en precarietat degut a la situació laboral. 
Tenen gran dificultat per obtenir vivendes, etc. 

La gent gran: 

És un col·lectiu que augmenta. És la part de la població més 
vulnerable. Manquen recursos humans i equipaments. Molts 
d'ells viuen amb pocs mitjans econòmics, i per manca de 
mobilitat tenen poca relació amb les altres persones. 

2. PROPOSTES 
1. Els joves i els infants han de trobar en les comunitats 

cristianes un lloc per reflexionar i créixer en la fe. 
S'ha d'oferir als joves i infants la possibilitat que 
esdevinguin protagonistes, sense cap mena de paternalismes. 

2. L'Eucaristia dominical ha d'esdevenir el centre de la comunitat parroquial. Valorem 
positivament els materials que es publiquen per preparar-la, com poden ser els que 
ofereix el Centre de Pastoral Litúrgica: Missa dominical, Dossiers. Proposem que no s 
'estalviïn esforços, perquè en la seva preparació hi participin els diferents grups que 
formen la parròquia. En l'homilia i en la pregària dels fidels hi ha de ressonar la vida 
concreta de les persones en tota la seva globalitat: personal, de família, del barri o poble, 
del treball, etc. S'ha d'aconseguir que en l'Eucaristia dominical tots els grups i persones hi 
trobin el seu lloc, que sigui un moment de comunió entre tots els membres de la 
comunitat. Que les nostres comunitats facilitin espais de comunicació i diàleg 
intergeneracional. Que siguin un lloc on tothom, independentment de la seva condició 
social, cultural o edat, sigui valorat. 

3. Que les homilies i altres accions parroquials reflecteixin sovint la situació de les dones i 
els infants maltractats.  

 

FITXA 5: LA SOCIETAT DEL BENESTAR 

1. REPTE 
El que caracteritza la societat del benestar és la conquesta de la llibertat en un sentit força 
individualista, el progrés sobretot tecnològic, l'eficiència productiva, un estil de vida basat en el 
consum i una prioritat de la raó científica i/o especialment pragmàtica. Aquesta mateixa forma 
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de vida inclou la paradoxa de la coexistència de situacions incompatibles: llibertat per a 
consumir solament en allò que el mercat assenyala, i per tant llibertats desiguals segons classes 
socials, famílies i persones -progrés per alguns i no per a tots-; i modernitat per homogeneïtzar 
els hàbits, l'espai i el temps. 

El consumisme i aquest model de satisfacció ràpida genera freqüentment una actitud de 
conformisme. Per això, ens caldria superar les actituds conformistes, les de recerca del plaer 
immediat i treballar per a saber anar més enllà de les pures aspiracions d'adquirir béns de 
consum. Prendre consciència que el desig exagerat de possessió de diners, béns, serveis, 
informació, temps, coneixement, vacances... és a costa de la pobresa de molts d'altres en el món. 
Per això, l'Església mai farà prou per a promoure l'esperit crític envers el què passa en la 
nostra societat, i autocrític envers la mateixa Església, per a reconèixer les discriminacions que 
ella pot fer o afavorir. Mai farà prou per promoure la consciència social davant la ideologia 
dominant consumista i per activar i estimular la solidaritat entre les persones i els pobles. 

Lluitar contra l'individualisme que ens despulla dels valors comunitaris i de l'esperança. 

2. PROPOSTES 
1. Cal promoure i col·laborar amb altres entitats, institucions i moviments i en tot tipus 

d'activitats que afavoreixin el comerç just i la banca ètica; que impulsin les cooperatives i 
empreses d'economia social, l'economia ecològica i el desenvolupament sostenible. 

2. Suggerir als grups el fet de col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, amb 
associacions, ONGs, entitats, etc que treballen en l'àrea socioproductiva i que entre els 
seus objectius tenen en compte la lluita contra la desigualtat socioeconòmica. Seria 
important col·laborar en la “xarxa solidària” per a oferir un espai als habitualment 
exclosos –socialment, econòmica i cultural-, i un paper protagonista, recolzant propostes 
econòmiques alternatives. 

3. En els nous edificis promoguts per l'Església i en les reformes dels vells es primarà 
sempre l'austeritat, compatible amb la funcionalitat de cadascun d'ells. 

 

FITXA 6: LA DESIGUALTAT SOCIAL 

1. REPTE 
Constatem que augmenta la separació i 
desequilibri entre les capes benestants, i les 
capes que estan sofrint processos d'exclusió 
social, també entre aquestes i les capes obreres 
amb treball estable que han adquirit un cert 
benestar. 

Cal doncs que l'Església trobi el seu lloc en el 
context mundial de la globalització i mostri la 
seva posició evangèlica davant la situació de desequilibri socio-econòmic que afecta els més 
desafavorits. L'Església ha de mostrar clarament la seva proximitat envers els més pobres, 
perquè és així com va esdevenint autènticament l'Església de Crist. Aquesta aproximació forma 
part de la seva pròpia identitat. 
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En quant a la relació amb el Quart Món, s'ha passat d'una pastoral de la “beneficència 
paternalista” a una pastoral social marcada per la professionalització, concentrada 
fonamentalment en Càritas. Aquesta darrera té molt en compte la recerca de les causes de la 
pobresa i la seva denúncia –potser a vegades amb excessiva delicadesa- en influir des de la 
pròpia confessió religiosa. 

Darrerament s'han mostrat intents d'atendre en nom de l'evangelització les persones 
necessitades en la seva integritat,. A vegades aquests intents han estat percebuts com un retorn a 
certes formes paternalistes de caire proselitista. Per això també és molt important valorar els 
processos que s'estan fent de reflexió teològica i pastoral des del quart món. 

Que l'Església sigui pobra i austera comporta: 

- Transparència en la seva economia i autofinançament per a no dependre de l'Estat i dels 
poders econòmics. 

- Ser autocrítica envers les seves manifestacions de luxe, consumisme, etc. 

- Fer-se pobra amb els pobres, despullada de tota prepotència o influències nostàlgiques del 
passat, de poders econòmics, polítics o sobre les consciències. 

2. PROPOSTES 
1. Tot el que s'encamini vers un major protagonisme dels més pobres en les comunitats 

cristianes i vers l'evangelització. Ens cal avançar encara més en la participació dels més 
exclosos en la marxa de les nostres comunitats i tenir-los en compte en la presa de 
decisions, procurant una relació d'igual a igual. Per això seria interessant que els 
membres de les comunitats cristianes, a més de fer-se companys de camí de persones i 
famílies en situacions de pobresa, escoltessin el què viuen i la seva experiència de fe, i 
que això formi part de les pregàries, celebracions, catequesi i orientacions de les 
comunitats i de tota l'Església. 

2. Suggerim la constitució d'uns mecanismes eclesials de denúncia, per tal que d'una manera 
regular, reflexionada i coherent –fent també autocrítica a l'interior de la mateixa Església- 
es poguessin mostrar públicament les causes i les injustícies actuals. 

3. Mirar que l'Església sigui realment austera i transparent en la gestió econòmica, en tots 
els nivells, i que l'economia s'orienti en clau evangelitzadora. Caldria en aquest sentit 
encarregar una auditoria de la Delegació d'economia del bisbat. 

4. Es podria procurar que tot grup i institució eclesials destini una part del seu pressupost al 
tercer i quart móns. 

5. Procurar molta més relació entre les delegacions del món rural, obrer, Càritas, pastoral 
social, pastoral de la immigració i Quart Món, per elaborar un projecte comú de pastoral 
envers els necessitats. 

 

FITXA 7: EL MÓN DEL TREBALL 

1. REPTE 
Estem assistint a unes transformacions profundes i ràpides del règim laboral. Apareixen nous i 
molt diferents tipus de contractes, treballs irregulars, horaris, torns, etc. La precarietat i 
inestabilitat laboral provoca molta incertesa de futur. Per als joves, la única motivació del 
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treball és que aquest permet obtenir mitjans per a consumir i gaudir del benestar, de la vida, del 
lleure. El consum està substituint al treball, sobre tot entre els joves, com a agent de 
sociabilització i de maduració, i com a element que ajuda a la integració. Per a molta gent 
(infants, joves, estudiants, malalts crònics, dones mestresses de casa, jubilats i pensionistes, els 
que viuen dels ajuts socials), el treball propi ja no és la font primordial d'ingressos. 

Per tant ens és necessari: 

- Lluitar contra la deshumanització del plantejament actual de les relacions laborals, basades 
avui en dia en l'individualisme i la competitivitat. 

- Denunciar la inestabilitat, la precarietat i l'explotació i defensar el dret constitucional al 
treball. Cal que l'Església sigui un referent, una veu ferma i esperançadora davant la situació 
d'injustícia del món laboral, malgrat que això signifiqui anar contracorrent i, àdhuc, en contra 
de lleis (injustes) establertes. 

- Caminar vers una igualtat laboral entre homes i dones. 

- Fer passos per tal que els joves trobin treball adequat als seus estudis i preparació, perquè 
valorin el treball i connectin amb la lluita i història del moviment obrer. 

- Obrir espais de relació entre sindicats i altres moviments socials, i entre aquests i les 
comunitats cristianes. 

 

2. PROPOSTES 
1. Intensificar les relacions regulars que les delegacions pastorals i les comunitats cristianes, 

els religiosos i religioses, les parròquies i els moviments d'acció catòlica tenen amb els 
sindicats, en vistes a sensibilitzar a tota la comunitat diocesana sobre la problemàtica 
laboral i promoure la participació en els sindicats dels treballadors cristians. 

2. Afavorir la creació d'empreses d'economia social i cooperatives, per part d'algunes 
institucions eclesials, per tal de donar treball a persones en atur o en situacions precàries i 
d'exclusió, com també la col·laboració de moltes parròquies en aportar roba o altres 
productes per a reciclar. Tot el que es faci per afavorir aquest tipus d'empreses 
d'economia social ajuda a avançar vers models econòmics alternatius. 

3. La denúncia s'hauria de centrar en aspectes com la política laboral actual; la reducció dels 
pressupostos i recursos pels serveis socials; la política d'habitatge i l'espoli que els bancs 
fan a través dels interessos dels crèdits; la política mèdioambiental que fa passos molt 
febles envers un desenvolupament sostenible; el consumisme d'un comerç injust, sobretot 
envers els països pobres del Tercer Món; el luxe i l'hedonisme; i la manca d'ètica de les 
entitats financeres en les seves activitats habituals (especulacions financeres, inversió en 
negocis gens ètics, etc). 

4. Estar molt atent a les relacions laborals en entitats que depenen d'organismes d'Església i 
haurien de ser exemplars en aquest camp, buscant sempre en cas de possible conflicte, 
vies i camins de conciliació respectuosa entre els drets dels treballadors/es i l'eficàcia de 
la institució. 
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FITXA 8: LA IMMIGRACIÓ 

1. REPTE 
Són un fet ben actual les onades 
migratòries vers Catalunya i vers 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 
procedents d'una manera especial del 
nord i centre d'Àfrica, 
Llatinoamèrica i Àsia. Les persones 
procedents d'Amèrica parlen la llengua castellana, però aquest fet és el resultat d'una 
colonització de cultures ben diferents de les nostres. Altres parlen llengües i tenen hàbits 
culturals i religions també ben diferents que poden dificultar la bona acollida, la comunicació i 
l'entesa. El malestar social i la manipulació del fet migratori depèn moltes vegades dels 
interessos econòmics . No és massa difícil induir en la població postures hostils del tipus “ens 
venen a prendre el treball” o “ens dilueixen la nostra cultura”, o exigir que ràpidament 
s'adaptin a la nostra cultura i tradicions. 

D'altra banda sabem que els immigrants són necessaris perquè fan els treballs no volguts o 
perquè contribueixen a la Seguretat Social i fan possible que puguem tenir les nostres 
jubilacions. També sabem que són explotats i que moltes empreses poden sobreviure millor amb 
sous més baixos. 

Per tant necessitem que: 

- Es vegi en l'immigrant, primordialment, la persona que cerca treball i no tant la persona 
necessitada de beneficència. 

- Es vagi trobant l'equilibri entre les qüestions econòmiques, polítiques i les culturals que 
planteja la immigració massiva. 

- Es trobin millors camins, i més humans, que l'actual llei d'estrangeria, per encarrilar, dins del 
respecte dels drets humans, l'acollida dels immigrants. 

- Es promoguin trobades entre autòctons, immigrants d'altres regions i nacionalitats de l'Estat 
Espanyol i immigrants actuals, perquè puguin comunicar la seva història d'emigració, 
intercanviar experiències, cultures, llengües, religió, costums, expressions artístiques, etc. 

- L'Església elabori criteris sociopastorals que ajudin els cristians a tractar la qüestió de la 
immigració, allunyant-se del paternalisme i apostant amb esperit cristià (amb esperança) i 
recursos per aquesta creixent pobresa. 

- L'Església atengui de forma integral els immigrants, tenint-los en compte com a persones, i 
com a creients en la nostra fe o amb altres, rebent amb esperit positiu i escoltant les seves 
aportacions a la cultura i la religió, i procurant un tracte mutu d'igualtat que eviti inferioritats i 
superioritats. 

- L'Església ajudi a prendre consciència de les causes de la immigració a nivell mundial.  
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2. PROPOSTES 
1. Valorem tot allò que des de diferents instàncies diocesanes s'està impulsant en quant a la 

pastoral dels immigrants, en una orientació que respecti la diferència, que miri de 
relacionar-se amb l'altre d'igual a igual i de denúncia de les situacions injustes. També cal 
valorar tot el que es va fent a les parròquies, barris i pobles per afavorir la integració: 
tallers, alfabetització, trobades entre autòctons i immigrants, espais de reunió, pregàries 
conjuntes. Cal avançar en aquest sentit i estendre aquest tipus d'activitats arreu de 
l'arquebisbat. 

2. Que es doni entrada en el Consell Pastoral diocesà a membres d'aquest col.lectiu que 
estan a les parròquies i comunitats. 

3. Que s'estableixin formes d'estudi amb les Esglésies dels paissos d'origen, que permetin 
trobar vies d'acolliment respectuoses, simultàniament, amb la seva cultura i religiositat i 
les nostres. 

 

FITXA 9: LA QUALITAT DE VIDA 

1. REPTE 
Cada cop més en la nostra societat es dóna importància a allò que s'ha anomenat la qualitat de 
vida, és a dir, un conjunt d'elements no únicament materials (habitatge, entorn, lleure, formació, 
urbanisme, comunicacions, sanitat) que conformen el nostre benestar. Molts d'aquests elements 
no estan a l'abast de tothom. 

Per això ens cal: 

- Denunciar la dificultat d'accedir a molts d'aquests recursos per part de sectors molt amplis, 
sobretot per parelles joves i grups amb necessitats especials. En aquest sentit es pot esmentar els 
problemes per a tenir habitatges dignes i el dogal que significa per a moltes parelles joves les 
hipoteques bancàries. 

- Denunciar la rebaixa dels recursos socials de les diferents administracions, i de les Caixes 
fundades amb aquesta finalitat, sobretot en les zones més desafavorides, quan per altra banda 
s'observen les prioritats especulatives del destí de molt diner públic. 

- Afrontar el fet de l'augment de la població emocionalment i mentalment malalta 

2. PROPOSTES 
1. Cal sensibilitzar a les comunitats cristianes i tota la societat en una consciència social i 

solidària, que valori el que és col·lectiu. 

2. Afavorir, des de les comunitats cristianes, la participació dels cristians/es en ONG, 
associacions, sindicats i altres col·lectius, i procurar que en la vida associativa hi hagi 
més voluntariat. Tot això afavoreix una economia més social i un canvi envers els més 
necessitats. 

3. Potenciar i crear amb altres recursos, si 
cal, entitats d'atenció als malalts mentals 
en la seva diversa tipologia. 
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FITXA 10: LA DEMOCRÀCIA 

1. REPTE 
Constatem que: 

- El país ha anat consolidant un règim democràtic, de llibertats personals i col·lectives. 

- Valorem positivament tota la llarga lluita de persones, associacions, grups, entitats culturals, 
partits polítics i sindicats que han fet possible que el nostre país hagi aconseguit un règim 
democràtic i un grau d'autonomia política. 

- Ara bé, darrerament la democràcia i les llibertats, o han retrocedit o s'han afeblit, i hem entrat 
en un procés de retorn a postures i a mecanismes de signe autoritari que s'amaguen sota una 
aparença de formalitats democràtiques. 

- La democràcia, a més de mostrar els seus dèficits, està quedant a mercè del joc dels partits 
polítics i dels processos electorals (partitocràcia). 

- Hi ha una manca d'educació política i democràtica. Els mateixos partits polítics han invertit 
poc en l'educació de la militància. S'ha fet poc per la pedagogia política i per establir 
dinamismes quotidians d'exercici democràtic, que la facin experimentable per tota la població 
(en la vida social, escolar, laboral, més aviat constatem una limitació i moltes dificultats perquè 
la població canalitzi les seves aspiracions). 

- Les noves doctrines sobre el terrorisme esdevenen una legitimació per eliminar la dissidència i 
les possibles alternatives polítiques. 

- La política s'ha professionalitzat i s'ha orientat cada cop més vers la gestió, augmentant els 
nivells de tecnocràcia, burocràcia i de corrupció. Força polítics han perdut els ideals i la 
vivència de la política com a servei (s'ha devaluat la imatge de la funció pública). 

Per tant demanem a l'Església que: 

- Sàpiga situar-se en una societat democràtica, plural i laica, en la qual no és ella la 
constructora primordial de les estructures econòmiques i polítiques, ni de la cultura dominant, 
ni té la influència social, simbòlica, religiosa i moral que havia tingut. I cal que, des d'aquesta 
posició es consideri part d'aquesta societat d'avui, estimant-la sense condemnar-la, i ajudi a 
trobar les respostes als problemes dels homes i dones que hi viuen. 

- Sàpiga relacionar-se amb les altres institucions, entitats, associacions, altres confessions 
religioses com una més entre elles, sense prepotències, d'igual a igual, cooperant en el que sigui 
convenient, sense protagonisme i mostrant el seu parer crític a partir del seu patrimoni religiós i 
espiritual. Això ens cal tant a nivell de cada poble, barri i ciutat com a nivell i en relació amb 
les institucions econòmiques, polítiques i culturals del país i de l'estat en general. 

- Cooperi en el desenvolupament de la DEMOCRÀCIA, per defensar-la i anar més enllà: 

- Per tal que tota la nostra societat s'encamini vers la PARTICIPACIÓ de tothom i a tots 
nivells i en totes les institucions i àmbits de la vida social. 

- S'inaugurin processos d'educació política, que incloguin la experiència democràtica 
pràctica. 
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- Es procuri un respecte mutu entre l'Església i els partits polítics, els moviments sociopolítics i 
les diferents administracions. 

- Vagi assumint els canvis estructurals i organitzatius que permetin una major 
DEMOCRATITZACIÓ INTERIOR de l'Església a tots nivells: la participació i la 
corresponsabilització de tots en les decisions, canvis en l'estil de gestió, en les formes de govern, 
en el model de ministeris i en l'elecció dels bisbes i altres nomenaments... 

L'estructura actual ja no és funcional per l'evangelització, ni tampoc adequada per adaptar-se i 
fer-se creïble en la societat plural i democràtica actual. Reconeixem que el canvi estructural no 
és fàcil. La mentalitat jeràrquica existent és una forma de mantenir els poders establerts des de 
fa segles (secretisme, absència de diàleg, submissió a l'autoritat). Però aquesta mentalitat 
vertical també s'ha incorporat en la reflexió teològica i en la manera de definir la identitat i la 
gestió de l'Església. Per això, encara més, observem que aquest canvi és difícil, però necessari 
per tal que pugui ser possible la seva missió evangelitzadora des de la consciència de que 
l'Església i la societat som tots. 

2. PROPOSTES 
1. Convindria constituir canals perquè els cristians que participen activament en 

associacions, moviments socials i partits polítics puguin comunicar el seu testimoni i 
compartir amb altres aquest compromís. 

2. Caldria estudiar la necessitat de simplificar l'organigrama del bisbat, que afavoreixi 
precisament la participació de tots i unes relacions més àgils i transparents. Aquesta 
simplificació hauria d'afectar els òrgans de govern, els consells presbiteral i pastoral 
diocesà, els òrgans i delegacions de pastoral, les institucions de formació, els tribunals 
eclesiàstics, etc. Per tot això també cal rehabilitar les institucions i els organismes 
diocesans, retornant a cadascun d'ells el paper que li correspon en una Església en estat 
de missió. 

3. Caldria arribar a formular uns criteris sobre la relació que l'Església diocesana podria 
mantenir amb els grups dispersos de cristians/es que eviten enquadrar-se en l'estructura 
eclesiàstica (institucions, moviments, parròquies, etc.) 

4. Caldria estudiar una diferent distribució territorial dels bisbats de Catalunya, que hauria 
d'incloure l'estudi dels avantatges i inconvenients d'una possible divisió del bisbat de 
Barcelona i/o la major autonomia de els zones pastorals, per tal d'aconseguir unes 
esglésies locals més assequibles, amb més possibilitats de participació, i per adequar els 
límits dels bisbats als canvis estructurals, territorials, tecnològics ,ecònomics i polítics 
que s'han produït darrerament a Catalunya. 

5. Convindria que els responsables màxims de l'Església diocesana, sense menyspreu per 
altres formes lícites de vida cristiana, prestessin una atenció preferent als moviments 
evangelitzadors i a les parròquies on hi ha un important protagonisme i participació dels 
laics/ques. 

6. Pensar i promoure uns canals de participació habitual i amb un caràcter vinculant, que no 
depenguin solament del tarannà dels responsables, per tal que els grups, comunitats i 
institucions eclesials (a l'estil i tenint en compte l'experiència de les esglésies protestants, 
dels ordres religiosos i des moviments d'Acció Catòlica), siguin expressió de la comunió 
fraterna i: 

- Puguin aportar la seva veu i opinió. 
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- Siguin consultats assíduament en aquelles qüestions que els afecten directament. 

- Participin en l'elaboració de propostes, documents i projectes pastorals. 

- Participin en la gestió, en la presa de decisió de les orientacions fonamentals en la 
vida de l'Església diocesana, i en el seu govern. 

- I sigui possible la consciència de que anem avançant en un procés fet per tots. 

- Aquesta participació s'ha de donar en tots els nivells eclesials: parròquies, 
arxiprestats, zones, bisbat i en totes les institucions d'Església. 

7. Caldria una major participació de tothom en l'elecció dels qui tenen responsabilitats 
diverses, com són els bisbes, vicaris episcopals, delegats, rectors i altres nomenaments. 

8. S'hauria de promoure un major protagonisme dels laics en tots els nivells eclesials. Això 
demana pensar en la seva formació per a una major responsabilització i integració en els 
òrgans de decisió de l'Església, per tal de que es pugui assegurar la continuïtat de les 
comunitats cristianes. 

9. Igualment cal una major incorporació de la dona en els diferents càrrecs i òrgans de 
govern i de decisió de l'Església. 

10. Caldria una conscienciació dels bisbes, capellans, religiosos i religioses per a poder anar 
construint junts aquest model més compartit, on la importància la té la comunitat amb 
diversitat de ministeris i no l'estructura jeràrquica. 

11. Caldria anar avançant vers comunitats amb diferents ministeris sagrats (sacerdoci, 
diaconat permanent -també de les dones-) i laicals que incloguin els diferents serveis 
pastorals: ministres de la paraula, visitadors de malalts, donar la comunió, animadors de 
grups de fe, catequistes, ecònoms, i els serveis de coordinació i direcció global de les 
parròquies o àrees bàsiques de la pastoral arxiprestal o diocesana. 

12. Caldria que el procés endegat a partir del Concili Vaticà II i de l'evolució social i política, 
de separació entre Església i Estat, segueixi endavant en els següents aspectes: 

1. Revisió dels acords entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu. 

2. Evitar que el matrimoni canònic tingui efectes civils automàtics. 

3. La incorporació d'una manera clara, en els programes escolars dels centres educatius 
públics, concertats i privats, de la història i coneixement de totes les religions, 
especialment de les que han configurat la cultura del nostre poble al llarg dels segles. 
Educació del coneixement del propi interior personal i de la sensibilitat per 
l'espiritualitat. Les escoles cristianes, com les d'altres confessions religioses, hauran 
de procurar dedicar un temps a la formació de la pròpia religió. 

13. Ens semblaria convenient la convocatòria d'un nou concili, que replantegi la identitat i el 
paper de l'Església en el món, les seves formes d'evangelització i la necessària reforma i 
revisió del funcionament i estructures de l'Església universal (cúria romana, col·legi 
cardenalici, col·legialitat episcopal, sínodes, grau d'autonomia de les esglésies locals, 
protagonisme i participació dels laics), per tal de que siguin expressió del fet de ser tots 
germans i siguin més adequades i eficients per a la seva missió. 
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FITXA 11: EL DESENCANT POLÍTIC 

1. REPTE 
Observem: 

- Un creixent desinterès i desencís per la política, causat i 
acompanyat d'una manca de credibilitat dels polítics i dels 
partits, de la descoberta que molts dels nostres polítics no tenen 
l'objectiu de servir al poble. Els efectes són l'augment del vot en 
blanc i de l'abstenció electoral. 

- Un predomini del poder econòmic sobre el poder polític. 

- Desmobilització, i despolitització de la gent que no es manifesta, si no és per qüestions 
que li afectin directament (individualisme). Aquesta passivitat si no és induïda, sí és 
aprofitada pels qui tenen interessos econòmics i polítics, que poden ser contraris a un 
desenvolupament més participatiu i extensiu de la democràcia. 

- Una pèrdua de la il·lusió, potser ingènua dels primers anys de la democràcia, que 
havia creat massa expectatives. Hi ha també, Insatisfacció i desconfiança envers 
l'actuació dels diferents governs. 

- Una manca d'associacionisme i de militància política, i es fa difícil que s'afegeixi al 
món associatiu, gent nova, particularment els joves. 

- Per altra banda apareixen amb força ONGs, fundacions, plataformes ciutadanes, 
moviments per la pau, per la natura, pel consum i l'energia sostenibles, ecològics i 
solidaris, el feminisme, solidaritat amb el 3er i 4rt món, moviments antiglobalització, 
increment del voluntariat, etc.  

- Les Administracions reconeixen que no ho poden fer tot i no arriben a tot arreu. A 
vegades, també, és veritat que s'aprofiten del voluntariat per abaratir els costos i 
estalviar personal. 

 

2. PROPOSTES 
1. Caldria un nou pacte entre Estat i societat civil (voluntariat, associacions, fundacions, 

entitats, moviments), que estableixi el paper de cadascú. Sembla important que el 
voluntariat de l'Església no s'autoexclogui i també hi digui la seva. 

2. Promocionar els processos de coordinació i comunicació entre els nous moviments. 
Les diferents instàncies eclesials poden ser, en alguns llocs i moments, bones 
convocadores de diferents associacions per procurar aquesta complementarietat . 

3. Acompanyar processos educatius entre tota la població i en especial entre els joves 
perquè vagin incorporant-se a la vida associativa. En aquest sentit l'Església pot 
col·laborar, en la tasca socialitzadora per tal que la nostra gent valori el treball dels 
militants honestos, i procurar que els cristians participin en la vida política. Cal 
eliminar reticències i estimular l'acció i la mobilitzaciò. 
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4. Elaborar programes polítics que incloguin totes les demandes dels nous moviments 
socials i formular noves utopies que esperonin les accions per la transformació social. 
Els cristians poden col·laborar en l'elaboració de noves utopies, de criteris ètics 
d'actuació pública, sempre des de la delicadesa, la senzillesa i sense exclusivismes i 
prepotència, sinó comptant amb les aportacions dels altres. 

 

FITXA 12: LA IDENTITAT NACIONAL DE CATALUNYA 

1. REPTE 
Constatem que: 

- S'ha anat consolidant una autonomia a Catalunya, s'han 
descentralitzat molts serveis i s'ha apropat el poder als ciutadans, i 
s' ha recuperat la identitat nacional, lingüística i cultural. 

- �Aquest camí d'adquisició de més sobirania nacional està en perill. 
Estem entrant en una dependència més alta del govern de l'estat 
espanyol. Per això en certs sectors augmenten les posicions 
independentistes. 

- L'Estat modern ha entrat en crisi, a l'hora d'obrir-se a nous espais polítics com és Europa, la 
globalització planetària, i a l'hora d'assumir la reivindicació de més sobirania de les petites 
nacions, regions o els mateixos municipis. La vinguda de poblacions de diferents ètnies, 
cultures i religions també planteja al nacionalisme català el fet que hagi de trobar nous 
camins d'actuació i de pensament. L'Església, com a institució de llarga història 
d'arrelament al país, pot ajudar a reelaborar el discurs nacionalista en aquest contexte de 
globalització i immigració. 

- L'Estat és massa feble (no pot fer front a la globalització, a la pressió de les multinacionals, 
de l'economia, els conflictes internacionals), però alhora és massa gran i poderós, llunyà i 
impossibilitat de donar solució a problemes petits i quotidians. 

2. PROPOSTES 
1. L'Església catalana ha de seguir arrelada al país i mostrar clarament la seva fidelitat a 

Catalunya. Per tant, cal que ho tingui en compte en els nomenaments de bisbes, en la 
consolidació dels organismes interdiocesans i en el desenvolupament més autònom de la 
Conferència Episcopal Tarraconense o Catalana. 

2. Cal desenvolupar més tot el treball participatiu que va significar el Concili Provincial 
Tarraconense. En aquest sentit proposem una revisió dels acords, sobre tot els 
vinculants, per veure quin compliment han tingut i quins punts cal reprendre i aplicar, ja 
que molts dels seus acords conflueixen en moltes de les propostes aquí exposades. 
Caldria constituir una comissió de seguiment per tal de que es pugui donar compte de la 
marxa del procés seguit. 

3. Cal que les nostres comunitats cristianes, i els organismes diocesans, a l'hora de la 
formació dels seus responsables, ho facin tenint en compte la cultura, la llengua, la 
història, les costums i el tarannà del nostre poble. 
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FITXA 13: EL CANVI DE VALORS I LA DESAPARICIÓ DE LE S UTOPIES 

1. REPTE 
Els ràpids progressos científics, tecnològics i econòmics han desestabilitzat un sistema cultural 
present durant molts anys, provocant un canvi de valors. Les llibertats individuals, el progrés, la 
societat del benestar, els avenços tecnològics... van marcant un estil de vida basat en una 
concepció de les persones i les coses en funció de la seva eficàcia productiva i dels hàbits de 
consum, oci i diversió. 

- Ens cal ser crítics amb uns determinats valors que el consumisme i el neoliberalisme volen 
imposar, despullant-nos d'un horitzó de sentit i de relacions fecundes, i deixantnos en la pura 
“immediatesa” materialista. 

- Necessitem destriar aquells valors, també presents en la societat, que han de continuar donant 
sentit i profunditat a la vida, aportant-nos pensament crític, utopia, il.lusió, capacitat de lluita i 
compromís... 

 

2. PROPOSTES 
1. És molt important que l'Església possibiliti espais de trobada, reflexió i crítica a partir dels 

valors evangèlics. Per això des de diferents instàncies i comunitats s'hauria de fer l'esforç 
d'organitzar grups de debat, de compartir l'experiència, de poder donar la pròpia opinió, 
des del respecte i la llibertat, fomentant la participació en l'elaboració de documents i 
projectes eclesials. Al mateix temps caldria que les veus d'Església es fessin sentir, 
denunciant tot allò que no va d'acord amb la construcció d'una societat més justa i 
sostenible per a tothom. 

2. La formació, la reflexió sobre el que s'està fent, per adequar-se contínuament a les 
necessitats d'evangelització de la nostra societat és una eina important, que cal cuidar. 
Proposem una formació que parteixi de l'experiència pràctica, amb un mètode inductiu, 
que, anant a fons, torni a la pràctica. Aquesta formació de tots plegats és essencial de cara 
al futur, i ha de possibilitar la integració de laics i laiques en càrrecs de responsabilitat. 
Caldria reprendre el Pla de formació proposat pel Concili Tarraconense, per a la seva 
posada en marxa. I, finalment, cal aconseguir una coordinació i complementarietat de les 
instàncies d'Església dedicades a la formació. 

3. Els seminaris han de respondre al nou contexte social i cultural on haurem de fer viable la 
proposta evangelitzadora. Per això caldrà una renovació del seminari, que doni formació 
de qualitat i adequada als temps actuals. 

4. Fer un estudi del patrimoni cultural de l'Església (diòcesi, congregacions, institucions 
vàries...) per tal de destriar de què ens hem de desprendre, què es pot fer servir d'una altra 
manera, i quines noves possibilitats de servei a la pròpia evangelització té tot el nostre 
patrimoni artístic i cultural. 
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FITXA 14: L'EDUCACIÓ 

1. REPTE 
El creixement de la persona i la transformació de la societat és el 
sentit més profund de l'acció educativa. Avui la institució escolar 
també pateix les conseqüències del canvi social i cultural que 
vivim: l'entrada en escena de les noves tecnologies, el debilitament 
de la funció socialitzadora de la família, la falta de comunicació 
personal, l'augment de conflictes i postures agressives, el creixent 
passotisme o desinterès de la gent jove, la influència dels mitjans de comunicació, els problemes 
del mercat laboral, que incideixen en els pares i mares, el nou fenomen de la immigració...són 
factors que estan alterant la comunitat escolar. 

- Necessitem retrobar una orientació pedagògica eficaç que pugui fer front al creixent 

fracàs escolar. 

- Cal recuperar el reconeixement social de la figura de l'educador i del seu espai relacional com 
a peça clau per a la funció educativa. 

- Cal prendre consciència que l'educació és una acció compartida entre la família i la pròpia 
escola, i per tant cal fer quelcom per superar les relacions difícils que semblen existir entre 
l'escola i els pares i mares. 

- Cal situar amb més claredat, en l'actual context plural, l'ensenyament de la cultura religiosa 
en qualsevol escola. 

- Caldria analitzar tot allò que se li demana a l'escola, a més a més de la seva tasca educativa, i 
proporcionar, si cal, els recursos necessaris per poder-ho fer. 

 

2. PROPOSTES 
1. La incorporació d'una manera clara, en els programes escolars dels centres educatius 

públics, concertats i privats, de la història i coneixement de totes les religions, 
especialment de les que han configurat la cultura del nostre poble al llarg dels segles. 
Educació del coneixement del propi interior personal i de la sensibilitat per l'espiritualitat. 
Les escoles cristianes, com les d'altres confessions religioses, hauran de procurar dedicar 
un temps a la formació de la pròpia religió. 

2. Afavorir la relació i la coordinació pastoral entre les escoles i la parròquia d'un mateix 
territori, per tal de treballar conjuntament. 

3. Que l'escola cristiana no estalviï els recursos necessaris per tal d' oferir una proposta 
pastoral clara i de qualitat, entenedora per als infants i joves d'avui. 
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FITXA 15: ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

1. REPTE 
Els mitjans de comunicació son l'eina bàsica d'una societat de la informació: ben sovint 
exerceixen un poder imperceptible sobre les persones i els col.lectius, manipulant, adormint 
consciències, fent persones poc crítiques, i imposant consignes al servei d'un determinat model 
de vida, propiciat pels poders de torn. 

Necessitem tenir capacitat de reacció, espai propi i col.lectiu no invadit, per tal de fer servir la 
informació i la comunicació d'una forma més crítica i autònoma. 

2. PROPOSTES 
1. En una societat on la comunicació és bàsica, caldria trobar la forma i el mitjà adequat per 

a informar i donar a conèixer a la societat civil tot allò que l'Església i les diferents 
comunitats pensen, senten i fan. Caldria tenir un canal de comunicació per a conèixer les 
diferents experiències que l'Església viu. 

2. L'Església, a tots nivells, hauria de prendre una posició crítica davant els mitjans de 
comunicació, denunciant tota acció manipuladora que enmascara la realitat. Per altra 
banda també hauria de ser molt transparent en les seves declaracions i posicionaments, 
sense amagar informació, i mantenint la coherència. 

 

FITXA 16. INTERCULTURALITAT, SECULARITZACIÓ I FET R ELIGIÓS 

1. REPTE 
Vivim en una societat secularitzada, on la cultura laica va estenent els seus principis, valors i 
normes. Cada vegada són més freqüents els intercanvis culturals de tot tipus. La pluralitat, la 
diversitat és un fet imparable. 

- És necessari retrobar el lloc adequat del fet religiós, per tal que la societat pugui acollir el 
pluralisme religiós, sense tensions, i com una dimensió més de la vida. 

- Cal també saber interpretar l'augment de recerca de sentit en altres formes alternatives: tarot, 
astres, litúrgies col·lectives... 

- L'Església necessita redefinir-se en mig d'aquesta cultura i davant la influència ideològica del 
capitalisme, el materialisme, i la moral occidental. L'Església necessita tenir un rostre d'aquest 
món per connectar amb la gent. 

- Necessitem fer possible la integració de tots els grups i minories culturals, ètniques I 
religioses, amb la certesa de que això suposa més un enriquiment que no pas una amenaça. 

- Ens cal educar-nos en el diàleg cultural i intereligiós, a tots nivells, abandonant d'una vegada 
la por i els prejudicis que ens fan veure “un enemic” en els que son diferents. 

- Avui, més que mai, l'Església necessita fer signes clars d'aproximació i diàleg amb les 
persones d'altres religions. La COMUNIÓ, la voluntat d'entesa i diàleg, són signes privilegiats 
de l'evangelització. 
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2. PROPOSTES 
1. L'ecumenisme, el diàleg intercristià i intereligiós 

és un camí que caldrà seguir recorrent amb 
decisió i amb voluntat d'entesa i d'enriquiment 
mutu. Des de tots els nivells (diocesà, parroquial, 
comunitats de base, moviments...) i àmbits 
(reflexió teològica, experiència espiritual, 
pregària, intercanvi cultural, i sobre tot ajuda 
fraterna) els cristians ens hem de comprometre en 
accions significatives ecumèniques, on les 
barreres entre confessions quedin abolides per 
l'acció conjunta, i on el diàleg interreligiós ajudi a 
aprofundir i enriquir la pròpia religiositat en 
contrast amb les diverses experiències de Déu. 

 

 

FITXA 17: PAPER DE LA TEOLOGIA I DELS TEÒLEGS 

1. REPTE 
- Per tal de posar la reflexió teològica al servei de les comunitats cristianes i del pensament 
cultural de la societat, cal fer un esforç per traduir els grans temes de Déu i la salvació en un 
llenguatge més actual i entenedor. 

- Cal posar-se en diàleg amb les diverses ciències per tal d'aprofundir i clarificar el pensament 
teològic, moral... 

- Cal que els pastors de l'Església es posin a la recerca i estudi de les qüestions que plantegen 
autèntics problemes als homes i dones d'avui, dedicant-hi recursos, no tenint por de jerarquies 
superiors, i facilitant la llibertat d'expressió i de diàleg. 

 

2. PROPOSTES 
1. La renovació i actualització dels estudis teològics és avui una necessitat important. Per tant, 
proposem: 

a) Realitzar un estudi interdisciplinar, amb l'aportació d'especialistes laics (homes i dones) de les 
qüestions bioètiques, tot evitant intervencions jeràrquiques precipitades sobre qüestions poc 
estudiades. 

b) Comprometre a teòlegs que no tinguin por, per tal de que es posin al capdavant i orientar els 
possibles canvis teològics i morals (la sexualitat, la dona, preveres casats...) 

c) Procurar l'elaboració d'una reflexió teològica que parteixi de la situació dels pobres i de 
l'experiència de les comunitats cristianes en relació amb ells. 

d) Renovar el plantejament teològic allà on calgui per tal d'inserir la reflexió en el context del 
pluralisme religiós i ètic que viu la nostra societat. 
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FITXA 18: LA RENOVACIÓ DEL LLENGUATGE 

1. REPTE 
El llenguatge és el mitjà imprescindible per fer arribar el 
missatge evangelitzador. Ben sovint les paraules, símbols, 
imatges i expressions que fem servir en el món pastoral s'han 
quedat una mica arcaiques, anclades en contextes culturals 
passats. Això dificulta la recepció i la bona entesa del 
missatge que proposem, sobre tot si tenim en compte les 
noves generacions d'infants i joves. 

2. PROPOSTES 
1. La litúrgia esdevé moltes vegades lloc d'evangelització en ordre als no practicants. Per 

això és important cuidar atentament i amb possibilitats diversificades els llocs I situacions 
d'aquesta trobada. 

2. Cal una renovació en el llenguatge i en els signes, que facin la litúrgia més propera, 
entenedora, dinàmica, més relacionada amb l'experiència humana diària, tenint en compte 
la diversitat de participants. Es tracta que el llenguatge i els signes manifestin una Església 
que resa i ofereix els seus signes als altres, relacionant la festa amb l'acció de cada dia. 

3. Cal una nova formulació teològica, adequada a la cultura d'avui, i que es faci entenedora 
en els estudis teològics, catequesi, documents, declaracions, homilies, preses de posició... 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ: 

1. Cada un dels reptes enunciats: Com es viu en el vostre entorn immediat? En què el 
matisaríeu, complementaríeu? 

2. Quines respostes pastorals donem en el MIJAC a aquests reptes? Exposeu amb cert 
detall la vostra experiència pastoral. 

3. En referència a cada repte: Quins ajuts i quines dificultats, tan de l'interior de 
l'Església com de la societat, trobeu en la vostra activitat pastoral? 

Quines noves respostes o accions creieu que caldria realitzar? Quines propostes de les 
indicades en cada fitxa, veieu convenients en el vostre entorn (en concret amb els infants i 
amb els joves)? Com les portaríeu a terme concretament? 
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¿CÓMO HABLA DIOS? 10 
 

Un chiste. Hubo unas inundaciones. Alarma general. Todo el mundo salió de sus casas, pues el 
agua iba empantanando la zona, y amenazaba mayor crecida de aguas. Protección Civil y Cruz 
Roja envían lanchas de salvamento. A la puerta de un caserío se para una de las lanchas y el 
aldeano que allí se encuentra les dice: -No, no; id a recoger a otros que a mí la Providencia me 
salvará. Al cabo de un rato, y con el agua cubriéndole ya por la cintura, llega otra lancha, y les 
dice lo mismo. -No, no; id a recoger a otros, que a mí la Providencia me salvará. Tuvo suerte, y 
cuando el agua le llegaba al cuello, otra lancha le ofreció su socorro: -No, no; id a recoger a 
otros, que a mí la Providencia me salvará. No llegó ninguna otra lancha y el aldeano murió 
ahogado. Su entrada en el Cielo la hizo entre protestas: -San Pedro, yo confiando en la 
Providencia, y la Providencia nada, dejó que me ahogara. La respuesta fue inmediata: -¡Cómo 
que nada! ¡¡¡Tres lanchas te he enviado!!! 

El chiste tendrá más o menos gracia, pero lo que sí tiene es mucha teología. La providencia no 
consiste en nada raro ni extraordinario como al parecer pensaba el aldeano del chiste. Cada una 
de esas tres lanchas era la providencia actuando. 

Se equivoca el aldeano al pensar que aquellas lanchas responden exclusivamente a la iniciativa 
de los hombres. Es verdad que Protección Civil y Cruz Roja son los que envían aquellas lanchas. 
Pero Dios tiene la capacidad de emplear todas las circunstancias y todos los actos humanos libres 
al servicio de su plan, al servicio de su guión en el que cada uno es protagonista principal. 

Dios habla con los hechos. Dios habla con las circunstancias. Dios habla con cada cosa que nos 
ocurre. Dios habla con cada persona que nos pone a nuestro lado. 

Hay una parábola en la que Jesús explica este hecho claramente. Cuando estaba diciendo que 
hemos de amar al prójimo, uno, queriendo excusarse, le pregunta: -"¿Y quién es mi prójimo?" 
(prójimo significa próximo). Y Jesús cuenta la parábola del buen samaritano: un pobre hombre 
que ha sido asaltado por unos ladrones; se encuentra apaleado y medio muerto al borde del 
camino. Pasan otros dos judíos, que deberían sentirse implicados: un sacerdote y un escriba, y no 
le hacen ni caso. Pasa por fin un samaritano, que era el menos próximo al apaleado -estaban 
enfadados los judíos y los samaritanos-, y le recoge, le lleva a una posada y le procura todo tipo 
de cuidados. Y dice Jesús: "-Haz tú lo mismo". Jesús nos está diciendo: En el que está delante de 
ti tienes la posibilidad de descubrir que Dios lo ha puesto ahí para que le reconozcas" (Lc 10,25-
37). 

Dios pide a todos los hombres que amemos. Pero a mí me habla poniéndome delante una persona 
concreta, que quizá me encuentro por casualidad, quizá porque es mi pariente o mi compañero de 
trabajo, o mi vecino de arriba. Dios me habla con esa persona que pone junto a mí. Dios me pide 
que actúe poniéndome en unas circunstancias determinadas. Dios me habla en cada cosa que 
sucede. 

Tan convencidos estaban de esto los que convivieron con Jesús, que cuando tienen que elegir 
otro apóstol que sustituya a Judas, le piden a Dios que lo elija de entre los candidatos. Lo echan a 
suertes y le toca a Matías (Hch 1, 15-28). Después rezan agradeciendo a Dios su elección; pero 
habían sido unos dados los que designaron a Matías. 

                                                 
10 Extret del llibre de J.P. MANGLANO i M. SANTAMARÍA, ¿Sigue vivo Dios?, DDB, Bilbao, 1999. 
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¿CUÁNTO Y CUÁNDO HABLA DIOS? 

Alguien que juzgue superficialmente lo dicho, podría pensar que este discurso es una especie de 
fundamentalismo irracional. Y decimos que sería superficial, porque el hecho de que Dios hable 
en su providencia, en lo ordinario, no es irracional sino supraracional, esto es, que es racional -
lógico- pero nos supera. 

Si Dios es creador... Si la creación no es construir sino amar... Si existimos en el pensamiento y 
en el amor de Dios... Si Dios está creando continuamente... es lógico concluir que Dios está 
presente en cada instante, en cada segundo de la historia. Y está presente interviniendo. Y en 
cada intervención está hablando. 

Entonces ¿Cómo habla Dios? Dios habla con todo: con los hechos, con las leyes naturales, con 
las circunstancias, con las "casualidades", con mis limitaciones personales, con la inteligencia 
que me ha dado, con la conciencia personal. 

Pero ¿cómo habla si es invisible? Es invisible pero habla a través de todo lo visible; por lo que 
podríamos decir que el mundo es la boca de Dios, que me habla con cada suceso. 

Y ¿cómo habla si se encuentra tan lejano? Dios es más íntimo a cada uno de nosotros que 
nuestro propio yo. Pero ahí está la clave: es en la intimidad donde habla, pero puedo abrirle la 
intimidad y encontrarle en ella o bien puedo tenerla cerrada. Si tengo cerrada la intimidad, 
entonces sí es verdad que Dios se encuentra muy lejano como para hablarme. Por eso cuando 
alguien tiene temor a que Dios pueda pedirle algo en contra de su voluntad, la reacción natural y 
más eficaz es la de no pensar, no considerar en mi intimidad los hechos, no rezar... porque ese es 
el modo de poner una distancia enorme entre Él y yo. 
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¿CÓMO SE ESCUCHA A DIOS? 

Lo dicho hasta ahora es todavía incompleto, por lo 
que puede surgir una duda ¿Si Dios habla a través de 
lo externo, a todos nos dice lo mismo? ¿Si Dios es tan 
íntimo, cómo es que algunos no le oyen cuando habla? 
Contestamos. 

Dios habla a través de lo externo, pero habla en el 
interior de cada uno. Dios tiene un trato personal con 
cada hija y cada hijo suyo, de Persona a persona. Y 
ese trato se realiza en el interior. Por eso, aunque a 
todas las personas les ocurren cosas, sólo oyen la voz 
de Dios aquellos que consideran esas cosas en su 
corazón. 

Esto no es nada raro. Ocurre lo mismo en el trato entre personas. Un ejemplo. Yo recibo un beso 
de otra persona. La otra persona me habla a través de un hecho externo. Pero sólo si yo considero 
ese beso, si en mi interior valoro que me ha besado, sólo entonces me sé hablado y querido por 
esa persona su beso me ha dicho muchas cosas. 

Otro ejemplo. Un compañero me dice que no tiene tiempo para hacer una cosa. Si yo considero 
en mi interior esa frase, si la llevo a mi intimidad, sabré escuchar que me está pidiendo que le 
ayude a realizarla. Ella me está hablando pidiéndome ayuda. También puede ser otra la reacción: 
yo puedo oírla sin escucharle y decirle simplemente que... ¡mucho ánimo! 

Por eso el egoísta, el que no tiene intimidad, el que no introduce en su corazón lo que ocurre a su 
alrededor, es una persona que no sabe escuchar a los hombres. Y tampoco sabrá escuchar a Dios. 

¿Cómo puedo oir a Dios? Llevando a mi intimidad, a mi corazón, considerando en mi 
conciencia, las cosas que ocurren a mi alrededor. Ahí dentro es donde Dios me dice lo que me 
quiere decir con las cosas externas. 

Y ¿cómo sé si es Dios o es mi propia conciencia? No hay distinción. Habitualmente Dios habla 
sirviéndose de la misma estructura psicológica del hombre, y habla en la conciencia. Si yo estoy 
abierto a Él, en mi conciencia actúa Él mismo. 
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PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
 

1- Com i través de qui em parla Déu? 

2- Sé escoltar a Déu? 

3- Quina disponibilitat en tinc? 

4- Experiència per a la teva interiorització: 

a. Tanca els ulls. 

b. Imagina't enmig del teu grup d'infants un dissabte qualsevol. 

c. Observa atentament totes i cadascuna de les situacions que s'hi donen. 

d. Observa atentament tots i cada un dels infants del grup. 

e. Imagina que Déu hi és present... 

i. On el descobreixes? Per què? 

ii.  Què fa? Com actua? 

iii.  Com actues tu? 

5- Com portes el QdA (Quadern d'Animador)? 
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LA AMISTAD CON JESÚS. HACIA LAS CUMBRES DEL AMOR 11 

INTRODUCCIÓN 

La relación entre el modo moderno de entender el mundo y la trascendencia se ve hoy como 
"eclipse de lo sagrado", como "ausencia de Dios" o como "muerte de Dios", y por eso el modo 
de hablar de él, si uno se inspira en el orden sobrenatural, no se sitúa en el horizonte de la 
comprensión actual del mundo y de la existencia; en este contexto no queda sitio para Dios en el 
ámbito de las experiencias humanas y cesa de ser una realidad que arrastre. 

 

LA NECESIDAD DE LA EXPERIENCIA DE DIOS 

El problema de Dios es hoy insistente, inmediato y radical, incluso fuera de la reflexión 
teológica, como «conocimiento de Dios», es decir, como «experiencia de Dios». Son muchos los 
no creyentes que están buscando a un Dios, al que sienten pero no encuentran, a un Absoluto que 
no es abstracto y que a pesar de todo no consiguen descifrar por encontrarse en la niebla. Por otra 
parte, muchos creyentes buscan a Dios a partir de la experiencia de la propia subjetividad, de las 
llamadas que sienten dentro de sí, detrás de las cuales se esconde el Absoluto que puede obligar 
a seguir sus huellas y convertirse en norma de vida. Sucede esto cuando uno tiene conciencia de 
las situaciones-límite de la existencia, como el sufrimiento, el fracaso, el mal, la muerte, el dolor, 
la finitud humana, la vulnerabilidad y la debilidad. Pero son especialmente las necesidades 
profundas del ser, las llamadas del amor, de la fidelidad, de la responsabilidad, de la verdad, de 
la felicidad y de la paz, los testimonios religiosos universales, auténticos o defectuosos y las 
presencias estimulantes de hombres o mujeres cercanos a Dios los que nos mueven al hombre a 
preguntarse sobre Dios, a buscarle y a creer en él. 

Son muchos los que fuera del cristianismo intentan hacer una experiencia de Dios. Las religiones 
no cristianas buscan a Dios a tientas, es decir, mediante "tentativas" que pueden terminar siendo 
"tentaciones", ya que el hombre es pecador, lo que quiere decir que puede abusar de sus instintos 
y poderes más importantes y pervertirlos con el pecado (cf. Rm 1,18-21), lo que convierte a la 
religión en una ideología, en un, lugar de poder y en un motivo de división en vez de comunión. 

La experiencia cristiana de Dios tiene lugar a través del movimiento contrario al de hombre que 
busca autotrascenderse para conocer a Dios. No cabe duda de que es positivo el movimiento de 
búsqueda de Dios y el deseo de querer encontrarle, pero a estos movimientos ascendentes debe 
precederles la certeza de un dinamismo descendente: es él quien por propia iniciativa quiere 
encontrar al hombre, le busca, le ama, le salva y le envía a cumplir una misión. Él, en un 
determinado momento de la vida irrumpe en el hombre y le pide, en la libertad y la fe, que 
abandone los programas de vida que ha elegido para asumir sus indicaciones, frecuentemente 
poco claras, la misión que quiere que se realice según exigencias especiales y que prosiga en esa 
dirección a pesar de los ataques exteriores e interiores que tenga que soportar. Esta experiencia 
es el fruto de la superación de la propia voluntad, o de la decisión de esa superación, para 
adherirse a la voluntad de Dios como se presenta, quedando disponibles a lo que tal voluntad 
pide. 

                                                 
11 LUCIANO CLAN 
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Por consiguiente, se puede decir que no es el hombre quien experimenta a Dios, sino Dios quien 
experimenta al hombre, le pone a prueba, verifica si, tras darle un mandato, consigue recorrer el 
camino que se le ha señalado. Si es así, el hombre se encuentra con Dios por encima de toda 
ilusión y Dios encuentra al hombre en un diálogo de amor en el que hay una llamada gratuita 
previa a una respuesta. 

 

¿CÓMO ENCONTRAR Y VIVIR LA VIDA DE DIOS? 

Dios es importante para muchos. Viven con él una forma de relación y reciprocidad. Y desean 
profundizarla. Es algo que hacen a través de la Biblia, de los libros; asisten a cursos y acuden a 
ambientes donde se habla de problemas religiosos y se discuten temas relativos a las cosas que se 
refieren a Dios. 

Viven con la convicción de que Dios habita en lo profundo del ser, porque es interior a ellos 
mismos. Encuentran en él la luz, fuerza y vida. Sienten la necesidad de entregarse a él, de 
cumplir en todo su voluntad, y por eso redoblan su esfuerzo, aunque a veces sin éxito. 

Se encuentran con otros que viven a Dios de otra manera y se preguntan si avanzan por el 
camino correcto. Alguna vez se sienten en conflicto: ¿Dios o el hombre? Se ha dicho que la 
causa de Dios es la causa del hombre: "La gloria de Dios es que el hombre viva" (san Ireneo). 

Coinciden en pensar que hay que superar el principio del integrismo de Feuerbach, de Marx, de 
Engels y de Hegel: "Todo lo que es dado al hombre es dado a Dios", ya que él mismo adoptó la 
causa del hombre, de cuya libertad es celoso, al entregar a su Hijo por la salvación de la libertad 
humana y liberar a esta de los límites más trágicos: el pecado y la muerte. 

Comprenden que es posible ser integralmente personas y personas religiosas; no obstante, en la 
práctica tienen alguna reserva para dar testimonio de quiénes son ¿Por qué esta dicotomía entre 
fe y vida entre convicción y actuación correspondiente? 

 

JESÚS SE HA COLOCADO A NUESTRO LADO 

El cristiano sencillo, normal, que cree en la salvación con humildad y esperanza, puede y debe 
decirse: en Jesús, Dios mismo vino mi lado e hizo en la historia de la humanidad algo que ya no 
puede ser revocado, pues Dios no puede negarse a sí mismo ni lo que ha hecho personalmente en 
Jesús. Y en su venida en Jesús me ha dicho: Aquí estoy, como gloria tuya, gloria definitiva 
irrevocable, que libera y perdona actualmente en la historia, en proceso de cumplimiento en ti, 
pero por mi parte y de acuerdo con mi amor de manera ya definitiva en tu vida. Justamente 
porque Jesús es eterno y eternamente permanece. 

Cuando el creyente hace suya la fe de la Iglesia y acepta la relación con Jesús vive con él cierta 
unidad sostenida por la virtud teologal del amor. Dios es quien hace posible el amor del hombre 
con la fuerza preveniente de su amor divino, ofrecido a la libertad humana porque ama al hombre 
y este amor es una realidad con la que se comunica a sí mismo en lo más íntimo del ser humano. 
Gracias a este don tenemos la posibilidad de amar a Jesús. Por eso son muchos los que hacen de 
él el centro de sus pensamientos, de su voluntad, de su corazón y de toda su existencia. 

Le confían de forma incondicional su vida con la apertura total de su persona despejándose de sí 
mismo para abandonarse con amor a él. 
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El acto de entrega de sí mismo exige radicalidad, totalidad e incondicionalidad, lo que hace que 
se pongan totalmente en sus manos, con razones válidas y profundas que lo legitiman. Esta 
relación supone, además de la confianza y del amor, una decisión comprometida, una dosis de 
riesgo que supera los razonamientos sobre la legitimidad, la racionabilidad, como por lo demás 
acontece en cualquier relación humana de amor profundo. 

 

ENCONTRAR A JESÚS Y ABRAZARLE 

¿Cómo es posible encontrar y amar a Jesús separado de nosotros por espacios geográficos, por 
una distancia histórica y cultural por dos mil años? Si se ama seriamente a un hombre tan lejano, 
¿no se caerá inevitablemente en el entusiasmo de una idea de Cristo o en un ideal por nosotros 
mismos imaginado de un hombre maravilloso y desinteresado? El cristiano normal responde 
sencillamente: este Jesús sigue viviendo, es el resucitado, le encontramos junto a Dios, es el Dios 
de los vivientes. Por eso es posible amar a Jesús por encima de todos los tiempos y de todos los 
espacios. Cuando leemos los evangelios, sabemos que amamos no a una persona que 
simplemente ha vivido entre nosotros, sino a alguien que, gracias a la resurrección, vive en 
medio de nosotros. Cuando leemos su palabra, nosotros y él somos como dos amantes que pasan 
el día mirándose a los ojos, trabajando uno por el otro, viviendo juntos hasta las cosas más 
banales de la vida cotidiana. Sentimos en la profundidad de nuestra existencia lo que este 
hombre concreto tiene que decirnos, conocemos lo que de otro modo no conoceríamos para 
nuestra vida y nos permite tomar decisiones para fundar un sentimiento, que es mucho más que 
el reconocimiento de un ejemplo. 

Jesús se convierte en este amor, en el Absoluto concreto. Tratar con él nos permite llegar incluso 
a abrazarle, para amarle realmente, concretamente, directamente, por encima del espacio y del 
tiempo. Las distancias espaciales, temporales y culturales, no suponen un obstáculo insuperable 
para el amor, con tal de que nos decidamos a amarle y tengamos la valentía de abrazarle, que es 
lo que hacen los amantes. 

Cuando una persona ama a Jesús, puede decir con la mayor tranquilidad que ama a un hombre 
concreto. Le busca, piensa en él, le habla, le siente junto a sí, tiene la seguridad gozosa de que su 
vida está plasmada por el por su mentalidad, por sus sentimientos> por su misma vida y por su 
destino. 

 

AMAR A JESÚS: SEGUIRLE DE FORMA INCONDICIONAL 

Cuando una persona ama a Jesús de manera incondicional y radical, que es en primer lugar un 
don ofrecido por su amor preveniente pero que exige siempre una respuesta responsable, sé 
remite a él y acepta incluso su incomprensibilidad eterna, radiante, radicalmente misteriosa. 
Quien ama a Jesús está dispuesto a abandonarse a él enteramente, a aceptar el sufrimiento, su 
silencio su presencia obscura, el abandono aparente, la. posible oscuridad de una relación que, a 
pesar de todo, siempre se ilumina con una luz secreta y humildemente confesada, como la 
percibió el mismo Jesús en el momento del abandono de Dios cuando dijo: "Padre". 

El amor humano es por su propia naturaleza, finito y condicional: se le puede sustituir, cambiar 
por otro, rechazar. El amor a Jesús encuentra siempre en él la última incondicionalidad, la 
radicalidad absoluta, la fidelidad y la ternura sin reservas. Sucede así cuando la persona se hunde 
en la incomprensibilidad del misterio del amor, como hizo Jesús que aceptó la voluntad del 
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Padre capitulando incondicionalmente ante él, en el dolor de la pasión culminada en la 
resurrección y en la gloria. 

Confiar la propia existencia a Jesús de Nazaret y abandonarse en él con una relación de 
intimidad y alianza esponsal es la decisión más grande que puede hacer una persona que camina 
en la tierra, en la oscuridad de la fe, con el alma vuelta hacia las cumbres de un amor que se 
experimenta, humanamente llena antes de llegar a la visión del rostro del Señor después de la 
muerte. Esta elección puede dar sentido definitivo a toda una existencia, aunque estuviera herida 
por el dolor, por los miedos, por las angustias, por los fracasos y hasta por el pecado. 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1- Sents Jesús viu a la teva vida? 

2- Actualitzes el teu amor envers Jesús llegint sovint els evangelis? 

3- Llegeix el següent text de Mt 11, 25-30 i intenta interioritzar el que Jesús t'està dient. 
Després contesta què és el que això ha de suposar en la teva vida, en la teva 
militància ui en la teva fe: 

"En aquell temps, Jesús digué: 
-T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat als 
savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho.  
»El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix el Fill, fora del Pare, i ningú no coneix el Pare, 
fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar.  
»Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos 
deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, perquè el meu jou és suau, i la meva 
càrrega, lleugera. 
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DIOS PARA ATEOS 12 
Nuestro mundo es lo más parecido a un mercado. Todos compiten por captar la atención de los 
demás e intentan convencerles de que lo que venden es necesario para que su vida vaya bien. En 
todo momento se nos dice lo que necesitamos para ser felices: un microondas, un ordenador, 
unas vacaciones en el Caribe o incluso una nueva marca de jabón. Resulta tentador para 
cualquier religión entrar en ese mercado e intentar gritar como un competidor más. Así la 
religión sería necesaria para ser feliz, para tener éxito e incluso para ser rico. Una de las razones 
del rápido crecimiento de las sectas en Hispanoamérica es, precisamente, que prometen salud y 
dinero. Así el cristianismo llega a la plaza del mercado y se presenta como una opción válida. 
Esta semana le toca al yoga, la próxima a la aromaterapia. ¡A ver cuándo podemos persuadir a la 
gente de que pruebe el cristianismo!... Recuerdo que una vez vi en los servicios de un bar de 
Oxford una pintada escrita en letras pequeñas en una esquina del techo. Decía: "Si has llegado a 
leer en este sitio tan recóndito, es que estás buscando algo. ¿Por qué no pruebas la Iglesia 
católica?". 

Como sospechará el lector, ese párrafo tan genial no es mío. Es de Timothy Radcliffe, hasta ayer 
maestro general de los dominicos. Yo solo aspiro a transmitir al lector su experiencia matriz. 
Voy a intentarlo: 

Si la bondad humana sirve "para ir al cielo", entonces ya no es bondad. Si el amor "sirve" para 
hacernos felices, entonces ya no es verdadero amor. Si la belleza "sirve" para acercar las gentes a 
la religión, entonces no se la aprecia por ser bella. Si el compromiso con los pobres "sirve" para 
hacer creíble a la Iglesia, ya no es compromiso con los pobres. Y en resumen: si Dios sirviera 
para algo ya no sería Dios, porque sería dependiente de ese "algo" que quedaría como más 
importante que Él y superior a Él. La palabra trascendencia que solemos aplicar a Dios tiene 
mucho que ver con la palabra gratuidad, que no solemos aplicarle. 

O sea: en la dimensión más profunda del ser humano sólo vale verdaderamente aquello que no 
sirve para otra cosa. Porque si sirve para algo ya no tiene más valor que el de aquello otro para lo 
que sirve. ¿Qué ocurre hoy en el mundo del trabajo? Nos han convencido de que uno "vale por lo 
que rinde"; y la consecuencia es que allí hemos dejado de ser personas para pasar a ser meros 
números. Como esas gentes que regalan cosas a los niños para que las quieran a ellas, y luego los 
niños no salen agradecidos sino exigentes. En cambio, si algo no se presenta corno sirviendo 
para otra cosa, quizá es que no vale para nada; pero, a lo mejor, es que "vale por sí mismo". 

Yo no sé si la desaparición de Dios ha hecho que los valores se nos conviertan en "utilidades" o 
si, al revés, nuestro utilitarismo es el que ha acabado con Dios. Pero está claro que aquello que 
verdaderamente es un valor, "vale en sí", aunque no valiera para mí. La utilidad, en cambio, solo 
es útil si lo es para mí. La obsesión utilitaria es un fallo de la civilización occidental, más 
calculadora que humanizadora; y es señal de que estamos haciendo mal bastantes cosas. No 
niego las excusas que ese utilitarismo puede tener: a fin de cuentas la obsesión utilitaria brota de 
nuestra condición tan necesitada. De acuerdo. Pero aquí solo estoy queriendo decir que nuestra 
obsesión utilitaria no puede ser aplicada a Dios. Respecto de Él, la palabra clave la dijo ya Jesús: 
buscad primero el Reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará "por añadidura". Respecto de 
Dios las utilidades sobrevienen por añadidura, no por interés. La frase de Jesús podría traducirse 
así: "Buscad el Reino de Dios 'y su gratuidad', que lo demás os vendrá por añadidura". 
                                                 
12 J. I. GONZÁLEZ FAUS. "La Vanguardia". Article aparegut en dues parts el 28 de març i el 4 d'abril de 2002. 
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Naturalmente, lo dicho no significa que todo lo inútil sea divino o gratuito. Quien sacara esa 
conclusión no sabe lógica. Pero sí quiere decir que a Dios hay que acercarse "con las manos 
vacías" (o descalzos, como los musulmanes al entrar en las mezquitas). Remitidos más a su 
gratuidad que a nuestro cálculo o a nuestro mérito. En cualquier caso, el valor de esta 
experiencia de la gratuidad no está solo en su carácter religioso, aunque sea una de las más 
religiosas de todas las experiencias posibles. Su valor está en su profunda calidad humana. 

Siempre me llamó la atención cuántas veces Simone Weil, en lugar de hablar de "belleza" 
prefiere hablar de "pureza". Es fácil entender ese cambio de lenguaje desde una experiencia muy 
de nuestro mundo, en el que la belleza se ha convertido en un objeto de "consumo" que tenemos 
multiplicado, completado y clasificado en nuestros CD, en nuestros videos, nuestras colecciones 
y nuestras subastas, pero que ya no existe para ser contemplada abriéndose a ella, sino 
meramente para ser usada o exhibida. Esa sería una belleza "impura". Y la diferencia está en que 
a Simone Weil, una profunda experiencia de lo gratuito de la belleza (precedida según ella 
cuenta por una dura experiencia de la pobreza) la hizo caer de rodillas "por primera vez en mi 
vida". Y nosotros, con nuestro consumo de belleza quizá disfrutamos, aplaudimos o presumimos, 
pero por lo general "ni nos enteramos". 

En total: quien de veras cree en la gratuidad ya toca a Dios, aunque no crea en Él. Y quien cree 
en Dios de manera utilitaria, no cree en Dios sino en un ídolo. Queda por añadir que una 
profunda experiencia de la gratuidad será vivida como el verdadero fundamento de toda lucha 
por la justicia. 

 

 

LA ATENCIÓN A LA PREGUNTA POR EL SILENCIO DEL HOMBR E 

He intentado presentar la experiencia humana de la Gratuidad como forma de acceso anónimo a 
Dios. La presentación queda incompleta si no se le añade un segundo aspecto que brota del 
anterior, y no es una mera reducción ética. Se trata del compromiso con el hombre. Puede 
formularse adaptando una de las fórmulas originarias del ateísmo marxista: "El hombre sufriente 
es el ser supremo para el hombre". 

Una célebre canción de Atahualpa Yupanqui que he citado otras veces decía: "Hay cosas en este 
mundo / más importantes que Dios / que un hombre no escupa sangre 'pa' que otros vivan 
mejor". Esta, que ha sido, la autodefinición de muchos agnosticismos, es además, para un 
cristiano, la síntesis de cómo Dios se ha revelado en Jesucristo: dando a conocer Su Amor, no 
para que le amemos a Él, sino para que nos amemos entre nosotros (o con fórmula de un escritor 
y Papa del siglo V: "Para que amemos aquello que Él ama", que son los hombres). 
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Esa fórmula, que vale tanto para el ateo como para el creyente, plantea a ambos (aunque de 
manera distinta) una pregunta decisiva del existir humano. Modernamente se ha hablado mucho 
(y con razón) del "silencio de Dios". Ese silencio ha sido causa de muchos ateísmos y tentación 
para muchas fe. Hoy parece claro además que, si tomamos en serio esa pregunta por el silencio 
de Dios, nos lleva necesariamente a otra pregunta igualmente escandalosa: la pregunta por "el 
silencio del hombre". 

Para hacer gráfica y visible esa pregunta recomendaría la película "Hijos de un mismo Dios", a 
quienes tengan estómago suficiente para no salir de ella con una paranoia similar a la que acaba 
aquejando a Tolo, el niñito de la película, que contempla con sus ojos infantiles todos los 
horrores nazis. Quienes no se atrevan a verla sepan que (dejando otros juicios estrictamente 
cinematográficos) cualquier espectador sale del cine impresionado por la increíble capacidad que 
tenemos los humanos para hacernos un enorme daño unos a otros. Y también por la triste 
capacidad que tenemos para cerrar los ojos, o incluso aprovecharnos de ese daño que los 
humanos tendemos a causarnos. (Añado, para cinéfilos) que el título original de la película es 
"retales -o recortes- del Señor"; y alude al trozo de oblea no consagrada que el cura da al niño 
judío para simular una primera comunión, de modo que el chiquito pueda pasar por católico y 
escapar de la persecución nazi; y dejando al espectador la pregunta de si no será precisamente 
aquel niño judío quien más recibe el Cuerpo de Cristo, aun más que sus compañeros católicos). 

Volviendo a la pregunta por el silencio del hombre, nuestro mundo está profundamente marcado 
en mi opinión por ese desentenderse de los seres humanos ante el sufrimiento que ellos mismos 
causan. Por supuesto, no es una característica exclusiva del mundo de hoy: ya de niños 
cantábamos aquello de "que en esta tierra ya no hay caridad". Pero nuestra cultura de crónicas 
marcianas y espléndidos fuegos artificiales tecnológicos fomenta más nuestra inhibición. De tal 
modo que un ateísmo no creyente pero sí humanamente digno, y fiel a la fuente más digna del 
ateísmo moderno, debería caracterizarse por su atención esa pregunta por el silencio del hombre. 

Dicho de otro modo: lo que puede convertir incluso al ateísmo en un camino de salvación 
querido por Dios (junto a las demás religiones de la tierra, y dejando para otro lugar la relación 
entre todas estas distintas cosmovisiones) es la respuesta que dé a la pregunta que nos dejó a 
todos planteada "La Peste" de A. Camus (que quería ser además una parábola sobre el mundo): 
¿tiene un hombre derecho a ser feliz en una ciudad afectada por la peste? Refugiarse en un 
pequeño gueto inmunizado y esterilizado (y rodeado de alambradas) para desde ahí declarar, que 
"nunca ha sido el mundo mejor que hoy", o cosas así, no es una respuesta humanamente digna. 
Probablemente será además cada vez más imposible, porque la globalización que hemos 
intentado implantar y predicar como una extensión comercial de nuestro mundo particular acaba 
convirtiéndose en un bumerán que se volverá contra nosotros. 

En síntesis: la profunda experiencia de la Gratuidad de que hablé al principio, más el 
compromiso con el Dolor humano (y las mayúsculas son intencionadas en ambos casos), 
constituyen el lugar de encuentro con Dios, absolutamente para todos los hombres, tanto si son 
varones como mujeres, negros o blancos, creyentes o no creyentes, y tanto si saben eso como si 
no lo saben. Se puede entender desde aquí por qué los evangelios sitúan el veredicto definitivo 
sobre el hombre no en si "te dejamos nuestras plazas para predicar", o "comimos en Tu mesa", 
sino en que "tuve hambre y Me disteis de comer"... 

Y toda fe que no pase por ese "arroyo de fuego" se expone a no ser verdadera fe, sino 
sencillamente idolatría. Porque un compromiso sin gratuidad se convierte en una moralina que 
acabará en fariseísmo. Y una vivencia de gratitud que no afile el aguijón del compromiso se 
expone a degenerar en un narcisismo absentista. 
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PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
 

 

"Déu, per confondre els savis, ha escollit els qui el món té per 
ignorants; per confondre els forts, ha escollit els qui són febles 
als ulls del món. Déu ha escollit gent que no compta, els qui el 
món menysprea; ha escollit els qui no són res per anul·lar els 
qui són alguna cosa. Així ningú no es pot gloriar davant de 
Déu. És gràcies a ell que vosaltres esteu units a Jesucrist, ja 
que Déu ha fet d'ell la nostra saviesa, la nostra justícia, la nostra santificació i la nostra 
redempció" (1Co 1, 27-30) 

 

 

A partir d'aquest text de St. Pau intenta respondre les següents preguntes: 

▪ Quina confiança tinc posada en Déu? 

▪ Crec que la fe (o la meva relació amb Déu) és totalment gratuïta? 

▪ Intento escoltar el "silenci de Déu"? Com hi responc? 

▪ Quina resposta dono al "silenci de l'home"? S'hi reflexa en el meu testimoni 
davant els infants del meu grup? 
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EL 'FACTOR' DIOS. RESERVA DE VERDAD, COMPASIÓN, 
JUSTICIA Y SOLIDARIDAD 13 
Después del 11 de septiembre proliferaron las reflexiones sobre el papel peligroso o claramente 
nocivo de las religiones monoteístas: el “dios” de cada una de ellas podía exigir la guerra para 
defender la propia fe, propiciando para ello entusiasmos suicidas, que llevan a la propia 
inmolación y a la muerte del otro, del de otra religión. Se recordaron las guerras de religión, las 
cruzadas, la connivencia entre la espada y la cruz en el descubrimiento-encubrimiento de 
América...  

José Saramago, Nóbel de literatura, honesto no creyente, luchador denodado por la justicia y los 
derechos humanos lo dijo con toda claridad en un artículo que hizo historia: “El factor Dios”. No 
condena a la realidad de Dios -en la que no cree- sino a un “nombre”, una “idea”, un “factor” de 
la psicología personal y social. “Por causa de Dios y en nombre de Dios es porque se ha 
permitido y justificado todo, principalmente lo peor, principalmente lo más horrendo y cruel”.  

Sin embargo, en la guerra de Irak está ocurriendo un fenómeno distinto. Conocidos pensadores y 
escritores, conocidos defensores de la justicia, la democracia y los derechos humanos, hablan de 
Dios de manera diferente. Bajo ese término parecen comprender ahora algo bueno, sea real o 
ideal, y en cualquier caso algo que debe ser respetado. Y a ese Dios invocan también 
precisamente para tener otro importante argumento para condenar la guerra y a sus propulsores, 
Bush, Blaire y Aznar, y sobre todo para defender a las víctimas de Irak. “El presidente del 
planeta anuncia su próximo crimen en nombre de Dios y de la democracia. Así calumnia a Dios. 
Y calumnia, también a la democracia... 'No en mi nombre', clama Dios”, dice Eduardo Galeano. 
“Dios parece protestar junto con los millones que se inmovilizan en las calles de todo el mundo 
para decirlo con toda fuerza: "no utilicen mi Santo Nombre en vano", dice Theotonio dos Santos.  

 

 

                                                 
13 JON SOBRINO. "Eclesalia", 24 de abril de 2003. 
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“En todos los idiomas 'paz' es una palabra suprema y sagrada, expresa el deseo de Dios para los 
hombres”, dice Ernesto Sábato. Y Adolfo Pérez Esquivel recuerda que durante la dictadura 
argentina un preso escribió en las paredes de su celda: “Dios no mata”. Dios, pues, puede ser un 
"factor", a nuestra imagen y semejanza y en favor de nuestros intereses. Puede convertirse en un 
"factor" negativo, que propicia fanatismo, exclusión, violencia, guerra. Pero puede ser también 
un "factor" positivo. Como está mostrando, en pequeño, la crisis de Irak. 

1. Las grandes mayorías que condenan la guerra -sean creyentes o increyentes- no 
responsabilizan de ella a Dios, y ciertamente no al Dios de Jesús, vislumbrado como 
Dios defensor de víctimas y propiciador de solidaridad. Lo que sí condenan es el “factor” 
ídolo, generado por el petróleo, la supremacía geopolítica. Es el “factor” dios de 
Washington, a cuyo servicio está la mentira, el encubrimiento, la hipocresía, que 
tergiversa la realidad hasta la alucinación, convirtiendo la destrucción en liberación, la 
crueldad en misericordia. Bendice lo que hay que maldecir. 

2. Este cambio en la comprensión del “factor” dios no ha ocurrido, en lo fundamental, por 
argumentos conceptuales ni siquiera por una relectura más balanceada de la historia, sino 
por el testimonio de quienes invocan a Dios, no sólo como “factor”, sino como realidad. 
Cuando la invocación a un Dios real va acompañada de la verdad y de la compasión, en 
ese “factor” debe haber algo “bueno”. Y si esto se lleva a cabo sin condiciones -a veces 
hasta la entrega total- entonces bien puede ser que en ese “factor” haya algo de “último”. 
La Escritura avista repetidamente a los creyentes: “por causa de ustedes se blasfema el 
nombre de Dios entre las gentes”. Ahora no ocurre eso, sino que al menos se respeta “el 
nombre”, el “factor” Dios. 

3. Aunque no desaparezcan de la noche a la mañana diferencias y aun luchas entre las 
religiones, se ha hecho más posible la con-vivencia entre musulmanes y cristianos, y el 
diálogo entre creyentes y no creyentes. Religiones, culturas, visiones políticas no son lo 
que dividen en último término a los humanos, sino bombardear a débiles o defenderlos 
de palabra y obra. El ecumenismo tiene una raíz universal. 

4. Si nos preguntamos por qué se está haciendo posible, poco a poco, este nuevo y radical 
ecumenismo, puede haber varias respuestas, pero mencionemos la que proviene de la 
tradición bíblico-cristiana. “Cuando sea levantado en alto, lo atraeré todo hacía mí”, dice 
Jesús hablando de su muerte en cruz. En nuestro lenguaje, las víctimas ante nuestros ojos 
son las que nos “atraen a todos”. Para el ecumenismo de religiones y culturas, bueno y 
necesario es el diálogo, pero no es lo primero ni lo primordial. Con anterioridad está el 
sufrimiento de las víctimas, que nos descentran de nosotros y nos empujan hacia ellas, 
donde podemos encontrarnos todos. La autoridad última no la tienen culturas ni 
religiones. La máxima autoridad es la autoridad de los sufrientes.  

5. Esto lo han logrado -en buena medida, que ojalá perdure y crezca- las víctimas de Iraq. 
Han hecho despertar en muchos lo humano, la compasión y la indignación, la verdad y la 
profecía -y por ese orden. Y por esos misteriosos dinamismos de la psicología social, han 
introducido todo ello en el “factor” dios. Para los creyentes Dios es una realidad. Para 
todos, creyentes y no creyentes, Dios es también un “factor” que configura la psicología 
personal y social. Lo que ha ocurrido es que ese “factor” es visto ahora como un 
referente y reserva de verdad, compasión, justicia y solidaridad.  

6. No se trata de hacer una apología de Dios, sino de aunar fuerzas en este mundo 
inhumano para dar vida a las víctimas y devolver humanidad a todos. Que se introduzca 
a Dios, como realidad o como “factor” en esta tarea, bien pudiera ser un gran signo de 
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nuestro tiempo. No es lo que buscaba el presidente Bush, pero es lo que está ocurriendo. 
Y añadamos que comunidades como las de base, teologías como la de la liberación, 
pastores como Romero han facilitado la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ: 
1- Quina idea tenim de Déu? 

2- Aquesta idea canvia en sintonia amb els grans esdeveniments que passen al nostre 
voltant (a prop o arreu del món)? Creiem que hauria de canviar? 

3- Quina imatge de Déu pot aportar el MIJAC al nostre món convuls i ferit? 

4- Què poden aportar els infants a la imatge que tenim de Déu? 
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Supone para mí una inmensa alegría el poder disfrutar nuevamente de la ocasión de hablar en su 
ciudad. Todavía sigo firmando algunas de mis cartas con la hermosa estilográfica con la que, en 
una de mis visitas, firmara en el Libro de Oro de la ciudad de Barcelona, y que lleva grabado el 
escudo de la ciudad. Al igual que en Madrid, también me hubiera gustado leerles a ustedes 
algunas escenas tomadas de mi autobiografía. Por ejemplo, aquella simpática anécdota sobre la 
diferencia entre Barcelona y Madrid, una diferencia que naturalmente ustedes conocen bien, y 
que me contó, ya en 1957, un pediatra catalán durante un largo viaje en tren de Suiza a 
Barcelona, lo cual me hizo recordar la diferencia entre las ciudades italianas de Roma y Milán. 
Mi interlocutor había acudido un lunes por la mañana a un ministerio en Madrid, 
encontrándoselo cerrado. «¿Es que aquí no se trabaja?», le preguntó al conserje. Tras la 
ventanilla enrejada éste le contestó: «Eso es por la tarde». Y el catalán, dirigiéndose a mí: «¿Está 
claro? Eso es Madrid: por la mañana de vacaciones, y por la tarde a hacer el holgazán...». 
Comprendí lo que me decía. Pero los clichés están para ser corregidos. 

Sin embargo, tengo que renunciar a leerles aquí ésta y alguna otra emocionante escena. Pues el 
año que viene tendrá lugar en su ciudad un gran acontecimiento, que seguramente será digno de 
atención en todo el mundo. Se celebrará aquí el próximo Parlamento de las Religiones del 
Mundo bajo el lema: «El arte de saber escuchar, el poder del compromiso». 

Se trata ya del tercer Parlamento de las Religiones del Mundo, en el cual, según las previsiones, 
tomaré parte activa. Esto también es algo que pertenece a mi autobiografía y que, cada vez más, 
                                                 
14 Hans KÚNG, Reflexiones para el Parlamento de las Religiones 2004 en Barcelona. Conferència del 11 de 
novembre de 2003 al paranimf de la Universitat de Barcelona. Traducción: Gilberto Canal Marcos. 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
89 

se ha ido convirtiendo en uno de los temas de mi vida. Ya en mis tiempos de estudiante en Roma 
tuve ocasión de ocuparme con el dogma supuestamente infalible que sostiene que «Fuera de la 
Iglesia no hay salvación», y llegué a la convicción de que hay salvación no sólo fuera de la 
Iglesia, sino también fuera de la cristiandad. El concilio Vaticano II, en el que me cupo el honor 
de participar como teólogo conciliar, confirmó oficialmente en 1965 esta convicción, iniciando 
así un giro sustancial tanto con respecto al judaísmo como al islam y, finalmente, respecto de 
todas las religiones del mundo. Desde muy pronto he podido mantener diálogos interreligiosos e 
interculturales en los más diversos países y circunstancias. Así me fui haciendo cada vez más 
consciente de que este diálogo incluye un aspecto altamente político, que he tratado de condensar 
en las siguientes frases: 

—No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones. 

—No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. 

Con la mirada puesta en el Parlamento del año que viene, quisiera ahora explicitar justamente 
esta dimensión del diálogo interreligioso, esbozando, a la luz de los acontecimientos más 
recientes, el nuevo paradigma de las relaciones internacionales, que se basa en determinados 
criterios éticos, presentes en todas las grandes tradiciones religiosas y filosóficas de la 
humanidad. Permítanme por ello entrar directamente en la problemática, comenzando por 
esbozar el viejo paradigma, ya superado, de las relaciones internacionales. 

1. EL PARADIGMA SUPERADO DE LAS RELACIONES INTERNAC IONALES 

Quiero recordarles, damas y caballeros, tres fechas simbólicas, de todos conocidas, que señalan 
el lento y trabajoso final del viejo paradigma, a la vez que anuncian la implantación del nuevo 
paradigma de las relaciones internacionales: el anuncio (1918), la realización (1945) y, 
finalmente, la irrupción (1989). 

- 1918: fin de la Primera Guerra Mundial, con un balance de unos 10 millones de muertos. 
Colapso del imperio alemán, del imperio de los Habsburgo, del imperio zarista, del otomano 
y, antes aún, del imperio chino. Al mismo tiempo, presencia de tropas americanas en suelo 
europeo y nacimiento del imperio soviético. Éste es el principio del fin del paradigma 
eurocéntrico-imperialista de la modernidad y el comienzo de un nuevo paradigma, aún no de-
finido pero ya atisbado por los más clarividentes. Fue propuesto por Estados Unidos. Con 
sus «14 puntos» el presidente Woodrow Wilson trazó (el 8 de enero de 1918) su programa de 
paz: una «paz justa» sin vencidos y la «autodeterminación de los pueblos» sin anexiones ni 
exigencias de reparación. Pero el «Versalles» de la “realpolitik” de Clémenceau y Lloyd 
George frenó la realización del nuevo paradigma: en lugar de una paz justa, una paz impuesta 
sin la participación de los vencidos. En España, el agravamiento de la situación militar en 
Marruecos y los crecientes problemas sociales conducen, después de una huelga general, a 
una crisis del Estado y, finalmente, a la dictadura de Primo de Rivera. Las consecuencias de 
«Versalles» son conocidas: fascismo y nazismo (secundados en el lejano Oriente por el 
militarismo japonés) son los errores catastróficos y reaccionarios que llevarán dos décadas 
más tarde a la Segunda Guerra Mundial, la peor de cuantas han existido en el mundo. 

- 1945: final de la Segunda Guerra Mundial, con un balance de cerca de 50 millones de 
muertos y otros muchos millones de deportados. El nazismo y el fascismo resultan 
derrotados, pero el comunismo soviético es más fuerte que nunca hacia el exterior, aunque 
hacia dentro ya haya entrado en una crisis política, económica y social, a causa de la política 
estalinista. La iniciativa para un nuevo paradigma parte una vez más de Estados Unidos: 
fundación en 1945 de las Naciones Unidas, en San Francisco, y el tratado de Bretton-Woods 
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para la nueva ordenación de la economía mundial con la fundación del Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial; luego, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en 1948, y además la ayuda económica americana para la reconstrucción de Europa y su 
inclusión en el sistema de libre comercio. Pero el estalinismo bloqueó en su propio ámbito de 
influencia este nuevo paradigma y condujo a la división del mundo entre Este y Oeste. 

- 1989: caída del muro de Berlín, símbolo de la deshumanización, del totalitarismo y del 
terrorismo de Estado. Tienen lugar el éxito de la revolución pacífica en Europa del Este y el 
desmoronamiento del comunismo soviético. Después de la Guerra del Golfo, de nuevo un 
presidente americano anuncia un nuevo paradigma, «a New World Order», lema que suscita 
en el mundo un eco entusiasta. Pero, a diferencia de su predecesor Wilson, no tenía el 
presidente George Bush padre demasiada idea de en qué iba a consistir este paradigma, 
calificado con perplejidad de «vision thing». Y, lejos de lo prometido, nada de democracia en 
Kuwait, ninguna exigencia de democratización en Arabia Saudí y en otros Estados 
autocráticos, ningún final de la ocupación de Palestina por Israel, caldo de cultivo de todo el 
terrorismo árabe. En esta medida se plantea la pregunta de si no habremos, en el pasado 
decenio, descuidado por tercera vez, o incluso perdido definitivamente, la ocasión para un 
nuevo paradigma. 

Y con todo. A pesar de las guerras, de las masacres y las corrientes de refugiados, a pesar del 
Archipiélago Gulag, del holocausto y de las bombas atómicas, no podemos ignorar en el siglo XX 

algunos cambios a mejor. Además de las numerosas conquistas cientifico-tecnológicas, 
anteriormente inimaginables, los movimientos hacia una nueva constelación global postmoderna, 
que ya apuntaban después de 1918, han terminado imponiéndose después de 1945: movimiento 
pacifista, movimiento feminista, movimiento ecológico y movimiento ecuménico; una nueva 
actitud con respecto a la guerra y el desarme, a la colaboración entre hombre y mujer, a las 
relaciones entre economía y ecología, entre las confesiones cristianas y las religiones del mundo. 

En Europa han perdido prestigio en los últimos cien años las orientaciones políticas 
dominantes del imperialismo, del racismo y el nacionalismo. Mientras que el mundo africano, 
asiático y árabe sigue determinado por una política de poder nacional (¡importada de Europa!), 
puede constatarse un cambio de paradigma en los países de la Europa occidental que fueron 
cuna la de imperialismo, racismo y nacionalismo, origen de gran número de guerras, 
particularmente las dos guerras mundiales. Es hora, pues, de abandonar la política de 
enfrentamiento basada en el poder y el prestigio nacional, que no ha rehuido el recurso a los 
medios militares y cuyo fracaso ha quedado bien de manifiesto con las dos guerras mundiales, y 
es el momento de pasar a un nuevo modelo político común de cooperación e integración 
regional, el cual ha sido capaz de superar pacíficamente conflictos seculares. Esto también ha 
sido importante hasta ahora para los americanos: el resultado, no sólo para la Unión Europea, 
sino también para todo el ámbito de la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo, fundada en 1961, pero con sus orígenes en 1948) esto es, para los países 
industrializados occidentales (además de Europa, también Estados Unidos, Canadá, México, 
Australia, Nueva Zelanda y Japón), el resultado, digo, es medio siglo de paz en democracia. 
¡Realmente, un logrado cambio de paradigma! 

Después de este recorrido histórico, forzosamente breve, permítanme pasar, en una segunda 
parte, a una definición fundamental del nuevo paradigma de las relaciones internacionales, que 
ya he expuesto en libros como Proyecto de una ética mundial, y Una ética mundial para la 
economía y la política mundiales. Muchas de estas ideas se incorporaron en el año 2001 al 
Manifiesto para Naciones Unidas «Brücken in die Zukunft » [Puentes hacia el futuro]. Junto 
con el antiguo Presidente de la República Federal de Alemania, Richard von Weizsäcker, formé 
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parte de un «Group of Eminent Persons», constituido por veinte personas, llamadas por el 
Secretario General Kofi Annan para elaborar un manifiesto sobre un nuevo paradigma de las 
relaciones internacionales. La ocasión de ello era el Año Internacional del Diálogo de las 
Culturas, iniciativa, por cierto, de un musulmán, el reformador presidente de Irán Mohammed 
Jatami. Pocas semanas después del 11 de septiembre, el 9 de noviembre de 2001, presentamos al 
Secretario General y a la Asamblea plenaria de Naciones Unidas nuestro manifiesto con el título 
«Crossing the Divide», publicado en alemán como Brücken in die Zukunft (Fischer Verlag 2001). 
Apoyado en estos datos personales y objetivos, permítanme, damas y caballeros, un breve 
esbozo del nuevo paradigma de las relaciones internacionales. 

 

2. EL NUEVO PARADIGMA Y SUS PRESUPUESTOS ÉTICOS 

Las experiencias en la Unión Europea y la OCDE permiten un sucinto esbozo de la nueva 
constelación política global en el que resulta imposible prescindir de ciertas categorías éticas. El 
nuevo paradigma podría resumirse de la manera siguiente: en lugar de la moderna política 
nacional de intereses, de poder y de prestigio, una política de entendimiento, acercamiento y 
reconciliación regionales. Francia y Alemania ya lo han realizado ejemplarmente venciendo no 
pocas dificultades, y existen procesos en marcha entre Alemania y Polonia, al igual que entre 
Alemania y Chequia. Todo ello exige en la acción política concreta, también en Oriente 
Próximo, Afganistán, Cachemira y Chipre una mutua cooperación, compromiso e integración, 
en lugar de la anterior confrontación, agresión y revancha. 

Lo están viendo ya. Esta nueva constelación política global presupone, evidentemente, un 
cambio de mentalidad que va mucho más allá de la política cotidiana: 

- No bastan para esto nuevas organizaciones, sino que se requiere una nueva forma de pensar 
(mindset). 

- La diferencia nacional, étnica o religiosa no puede ya entenderse fundamentalmente como 
amenaza, sino, al menos, como posible enriquecimiento. 

- Mientras que la forma de pensar en el viejo paradigma presuponía un enemigo, o incluso un 
enemigo ancestral, el pensamiento en el nuevo paradigma (como dentro de la Unión Europea) 
no necesita ya de enemigos, pero sí de socios, competidores y, a menudo, también de 
adversarios. En lugar de la confrontación militar, se impone en todos los planos la 
competencia económica. 

- Pues está bien demostrado que la democracia y el bienestar no se promueven a largo plazo 
con la guerra, sino con la paz, no en la confrontación o en la mera coexistencia, sino en la 
colaboración. 

- Y, puesto que los conflictos de intereses (¡a veces muy virulentos!) suelen suavizarse con la 
cooperación y la ponderación de esos intereses, es posible una política que no consista en un 
juego de suma cero que acumule ganancias a costa de los demás, sino un juego de suma 
positiva en el que todos salgan ganando. 

Claro es que en el nuevo paradigma la política no se ha vuelto sencillamente más fácil, sino que 
sigue siendo —aunque sin violencia— «el arte de lo posible». Para poder funcionar no puede 
fundarse en un pluralismo arbitrario “postmoderno”. Más bien presupone un consenso social con 
respecto a determinados valores, derechos y deberes fundamentales. Este consenso social básico 
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debe ser compartido por todos los grupos sociales, por creyentes y no creyentes, por los 
miembros de las diferentes naciones, religiones, filosofías y concepciones del mundo. 

En otras palabras: este consenso social, que un sistema democrático no debe imponer, sino 
presuponer, no consiste en un sistema ético común (ethics). Consiste en un fondo común que 
incluye valores y normas, derechos y deberes elementales, una actitud ética común (ethic), es 
decir, un ethos de la humanidad. Una ética mundial (global ethic) que no es una nueva ideología 
o «superestructura», sino que enlaza entre sí los recursos religioso-fílosóficos comunes ya 
existentes de la humanidad, sin imponerlos legalmente desde fuera, sino interiorizándolos de 
manera consciente. 

En este sentido, la ética mundial no se orienta a una responsabilidad colectiva que de algún modo 
pudiera exonerar el individuo (como si la culpa de determinados males la tuvieran «las 
circunstancias», «la historia» o «el sistema»). Se dirige particularmente a la responsabilidad 
individual  de cada uno en su puesto en la sociedad y, muy en especial, a la responsabilidad 
individual de los dirigentes políticos. 

La libre adhesión a una ética común ha de ser apoyada sin duda por el derecho, que en 
determinadas circunstancias puede ser reclamado judicialmente: en caso de genocidio, de 
crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y agresión lesiva del derecho internacional, y 
en la actualidad recurriendo incluso al Tribunal Penal Internacional de la Haya, en el caso de 
que un Estado firmante del tratado no pueda o no quiera perseguir judicialmente los crímenes 
cometidos en su territorio o perpetrados por sus soldados y autoridades. 

 

3. FUNDAMENTOS ÉTICOS ELEMENTALES DE LA POLÍTICA MU NDIAL 

En la dramática situación política actual adquiere una nueva y extraordinaria urgencia la 
Declaración de una Ética Mundial del Parlamento de las Religiones del Mundo, realizada en 
Chicago en septiembre de 1993. Lo mismo cabe decir de la propuesta de InterAction Council —
una asociación de antiguos jefes de Estado y de gobierno bajo la dirección del antiguo canciller 
alemán Helmut Schmidt— en favor de una declaración universal de los deberes humanos y, en 
fin, del «Llamamiento a nuestras instituciones rectoras» del Parlamento de las Religiones del 
Mundo reunido en Ciudad del Cabo en 1999. (Todos estos documentos pueden encontrarse en 
internet, en el portal www.weltethos.org.) 

Ante las diarias imágenes de las brutales crueldades cometidas en los escenarios bélicos del 
mundo, cobran una actualidad totalmente nueva los principios formulados en Chicago hace diez 
años, como fundamentos de la política mundial y de toda sociedad civil. Sobre todo, el principio 
de humanidad: «Todo ser humano —varón o mujer, israelí o palestino, americano o afgano, 
ruso o checheno, soldado o prisionero de guerra— ha de ser tratado humanamente, esto es, con 
humanidad y no de un modo inhumano o bestial». 

Y ante la espiral de violencia y represalia, como en Israel y Palestina, se impone la Regla de oro, 
que se encuentra ya en Confucio, muchos siglos antes de Cristo, pero también en los rabinos y, 
por supuesto, en el Sermón de la Montaña y en la tradición musulmana: «Lo que no quieras que 
te hagan a ti, tampoco se lo hagas a otros». Estos dos principios fundamentales son desarrollados 
y concretados en la Declaración de Chicago en cuatro ámbitos centrales de la convivencia 
humana: 

- El compromiso a favor de una cultura de la no violencia y del respeto a toda vida. Ante las 
víctimas de la guerra en Irak, frente a todos los asesinatos en Israel y en los territorios 
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ocupados, pero también ante los asesinatos en las escuelas americanas y europeas (¡Erfurt!), 
¿no sigue siendo oportuno e importante reclamar la atención sobre el vetusto principio, que 
se encuentra en todas las grandes tradiciones de la humanidad: «¡No matarás!» o, expresado 
en términos positivos, «Respeta toda forma de vida»? 

- Compromiso a favor de una cultura de la solidaridad y de un orden económico justo. 
Ante la imparable epidemia de corrupción en la economía y los partidos, e incluso en la 
ciencia y la medicina, en la «apropiación» sin escrúpulos y los delitos “de puertas adentro” 
urdidos hasta en altos niveles de dirección, ¿no es urgente recurrir a la regla que se encuentra 
en todas las tradiciones éticas y religiosas: «¡No robarás!» o, expresado positivamente hoy en 
día, «¡Compórtate de un modo justo y honesto!»? 

- Compromiso a favor de una cultura de la tolerancia y de un estilo de vida honrada y 
veraz. Ante la falsificación de balances por algunos empresarios, ante todas las mentiras de 
políticos y las manipulaciones publicitarias de los medios de comunicación, también en el 
contexto de la guerra de Irak, ¿acaso resulta importuno evocar el antiquísimo precepto de las 
religiones y filosofías: «¡No cometerás falso testimonio ni mentirás!» o, dicho en forma 
positiva hoy día, «¡Habla y actúa verazmente!»? 

- Compromiso a favor de una cultura de la igualdad y el compañerismo entre hombre y 
mujer. Ante todos los abusos sexuales a niños y adolescentes, incluso en las Iglesias, y ante 
la explotación sexual de tantas mujeres, ¿no será inevitable llamar la atención sobre el 
inmemorial precepto, presente en todas las tradiciones éticas y religiosas: «¡No abusarás de la 
sexualidad!» o, en lenguaje más adaptado a nuestro tiempo, «¡Respetaos y amaos unos a 
otros!»? 

Estos principios de la Declaración de Chicago de 1993 deberían penetrar en las conciencias del 
mayor número posible de personas, desde la ONU hasta nuestras escuelas, comunidades e 
Iglesias. Todo cuanto les he dicho sobre el tema «ética mundial y diálogo de las culturas» podría 
resumirse en la ponencia sobre el diálogo de las culturas que tuve el honor de leer el 9 de 
noviembre de 2001 ante la Asamblea plenaria de la ONU: 

«Con enorme agradecimiento asumo el extraordinario honor de dirigirme a esta alta Asamblea. 
En mi dedicación científica he consagrado largos decenios, pese a no pocas dificultades, a 
promover la paz mundial mediante un diálogo de las culturas y las religiones. Me llena de gran 
esperanza para el futuro el hecho de que esta Asamblea haya puesto el “diálogo de las culturas” 
en su orden del día. 

»Ante los actuales errores y confusiones, son muchas las personas que se preguntan: ¿Va 
realmente el siglo XXI  a ser mejor que el siglo XX  con toda su violencia y sus guerras? 
¿Podremos realmente conseguir un nuevo, un mejor orden mundial? En el siglo XX  hemos 
desperdiciado tres ocasiones para un nuevo orden mundial: 

- En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, por culpa de la “realpolitik” europea. 

- En 1945, después de la Segunda guerra Mundial, por culpa del estalinismo, 

- En 1989, después de la reunificación alemana y de la guerra del Golfo, por culpa de una falta 
de visión. 

Nuestro grupo propone esa visión de un nuevo paradigma de las relaciones internacionales que 
incorpore nuevos actores a la escena global. 

»En nuestros días surgen de nuevo las religiones como actores en la política mundial. Es cierto 
que a lo largo de la historia las religiones han mostrado con demasiada frecuencia su lado 
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destructivo. Han sembrado y legitimado el odio, la enemistad, la violencia y hasta las guerras. 
Pero también han fomentado y legitimado en muchos casos la comprensión, la reconciliación, la 
colaboración y la paz. En los últimos decenios han surgido en todas partes del mundo fuertes 
iniciativas de diálogo interreligioso y de colaboración entre las religiones. 

»Las religiones del mundo han descubierto en este diálogo que sus propias afirmaciones éticas 
fundamentales dan ulterior profundidad a los valores éticos seculares que se contienen en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el Parlamento de las Religiones del Mundo 
de 1993, en Chicago, más de 200 hombres y mujeres, representantes de todas las religiones del 
mundo, expresaron por primera vez en la historia su consenso sobre algunos valores, actitudes y 
estándares éticos comunes como base para una ética mundial, los cuales han sido luego asumidos 
en el informe de nuestro grupo de expertos para el Secretario General y la Asamblea plenaria de 
Naciones Unidas. ¿Cuál es, pues, la base para una ética mundial que pueda ser compartida por 
personas de todas las grandes religiones y tradiciones éticas?». 

A continuación citaba yo los ya mencionados principios fundamentales de humanidad y 
reciprocidad y las orientaciones elementales de la Declaración de Chicago, concluyendo con 
estas palabras: «Algunos politólogos pronostican para el siglo XXI  un “conflicto de las culturas”. 
Nosotros nos atrevemos a proponer una visión de futuro muy diferente; no un simple ideal 
optimista, sino una realista visión de esperanza; las religiones y culturas del mundo, en colabo-
ración con todas las personas de buena voluntad, pueden ayudar a evitar ese choque de culturas 
si ponen consecuentemente en práctica las siguientes ideas: 

- No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones; 

- No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones; 

- No habrá diálogo entre las religiones sin estándares éticos globales; 

- No habrá supervivencia en paz y justicia en nuestro mundo global sin un nuevo 
paradigma de las relaciones internacionales, fundado en estándares éticos 
globales». 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ: 
1- Estàs d'acord amb els fonaments ètics que planteja Hans Küng per al món d'avui? 

2- Què podem aportar-hi des del MIJAC? 
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CREIENTS I NO CREIENTS15 
No fa gaire escrivia que això de la laïcitat i el laïcisme és un anacronisme, un fenomen de la 
França dels segle XIX i que tan sols a França fa sentit encara avui; i que prou feina teníem en el 
complex camí cap a la normalització de la nostra situació religiosa com per perdre el temps en 
aquests embolics inútils. En aquest camí cap a la normalitat religiosa hi ha un altre parany 
terminològic del qual caldria que ens alliberéssim. Es tracta de quelcom encara més complicat. 
Em refereixo a l'hàbit, ben arrelat a casa nostra, d'establir una distinció entre creients i no 
creients. Ho fem d'una manera que implícitament dóna per descomptat que el terme creients és 
sinònim de catòlics. A tot estirar, i filant molt prim, hom distingirà entre els creients catòlics, 
aquells que sense ser catòlics són creients d'una altra confessió religiosa, i tots els altres, 
injustament dits no creients. 

Efectivament, la utilització d'aquesta terminologia anacrònica constitueix un error, que té 
conseqüències negatives per a la consolidació d'una societat plural com la nostra. Em sembla que 
la idea és senzillíssima, i ben fàcil d'explicar, però aparentment molt difícil de fer entendre. 
Provem-ho. Tan sols en un context històric en el qual l'Església catòlica havia gaudit del 
monopoli de les creences socialment considerades com a legítimes podia resultar comprensible 
el recurs a la fórmula dels no creients per tal de designar els dissidents, és a dir els que no 
compartien aquelles creences. Però en la nostra societat actual, plural i secularitzada, que s'ha 
emancipat de la tutela de l'Església com a sistema monopolístic de legitimació de les creences, 
l'etiqueta dels no creients resulta absolutament anacrònica. Si una societat plural es caracteritza 
precisament per la coexistència d'una multiplicitat de formes legítimes de creença, tant creients 
són els qui creuen en les doctrines de la fe catòlica, o de qualsevol altra tradició religiosa, com 
els qui creuen en la ciència, o en la llibertat, o en la justícia, en la democràcia i en la fraternitat. 
(Sense parlar ja, no d'altres formes de creença, sinó de credulitat, prou habituals entre els 
nombrosos afeccionats entre els nombrosos afeccionats a horòscops, tarots i altres meravelles de 
la nostra societat tan racional). 

 

Puc entendre que des de determinats sectors del catolicisme no es tingui cap interès per 
abandonar aquesta mena de llenguatge. Per als nostàlgics de velles glòries i pompes pretèrites, en 
efecte, la perpetuació d'aquesta distinció que converteix en no creients aquella que senzillament 
no són o han deixat de ser catòlics, deu actuar en el subconscient com un recordatori plaent d'un 
passat imperial. Però allò que no entenc de cap de les maneres és que des de l'exterior del 

                                                 
15 JOAN ESTRUCH (catedràtic de Sociologia a la UAB). L'article original aparegué al diari "AVUI" (13 - II - 
2005). 
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catolicisme hi hagi encara entre nosaltres tantes persones que no tenen el més mínim 
inconvenient a autoqualificar-se alegrement de no creients. A les acaballes del franquisme, el 
bisbe protestant de l'Església Reformada espanyola, en ser presentat per primera vegada a 
aleshores arquebisbe catòlic de Madrid, Casimiro Morcillo, el va saludar, amb el seu més pur 
accent andalús, dient-li: "Jo sóc tan bisbe com vostè". Fora la millor manera de contribuir a 
col·locar les confessions religioses, i particularment el catolicisme, en el lloc que li correspon en 
una societat plural. 

La benvolguda Isabel-Clara Simó, que també escriu en aquest mateix diari, em permetrà que la 
posi a ella com a exemple, tot i que en trobaríem a dotzenes. No fa gaire temps acabava un dels 
seus articles quotidians amb aquesta frase: "Tot i no ser creient, enyoro els intents de posar-se al 
dia que van començar amb el Concili Vaticà II. I que semblen oblidats per sempre". Per què no 
dir, simplement, "tot i no ser catòlica..."? En efecte, una de les dimensions fonamentals d'aquesta 
"posada al dia" era precisament la renúncia del catolicisme a l'exercici de qualsevol mena de 
monopoli, a tot intent d'imposar-se coactivament al conjunt de la població. Neguem-li, doncs, 
l'exclusivitat de la creença. Al cap i a la fi, la mateixa Isabel-Clara Simó dóna diàriament mostres 
contundents de les seves creences profundes i sinceres: entre moltes altres coses, creu per 
exemple en la igualtat d'homes i dones, que no deixa de ser un creure en allò que no veiem 
empíricament en la realitat quotidiana... Ni que a primera vista pugui semblar un caprici, un pur 
desig de jugar amb les paraules, aquesta proposta d'abandonar definitivament el llenguatge que 
parla dels no creients té una intencionalitat que em sembla de pes. Car la distinció indueix 
implícitament a la conclusió que, puix que els catòlics constituïm cada vegada més una minoria 
en el marc de la Catalunya del segle XXI, la societat catalana és una societat presidida per la 
increença. I això, que és manifestament fals si deixem de considerar que creient és sinònim de 
catòlic, ens tanca les portes a la possibilitat de comprendre de debò aquesta societat, en la mesura 
que impedeix d'analitzar quines són les creences (no necessàriament de tipus religiós) que 
orienten el nostre comportament col·lectiu. 

Si d'una banda Chesterton observava que quan una persona deixa de creure en Déu el resultat no 
és que ja no cregui en res, ans més aviat que sembla esdevenir capaç de creure absolutament en 
qualsevol cosa, d'altra banda era Machado qui -en el seu Juan de Mairena- recomanava que els 
occidentals situats al marge de totes les esglésies investiguessin a fons les seves creences més 
profundes, "porque todos creemos en algo y es este algo, a fin de cuentas, lo que pudiera 
explicar el sentido total de nuestra conducta". 

Aquí, doncs, creients ho som tots. Els uns i els altres. I tant els uns com els altres. En una societat 
plural no pot haver-hi exclusivismes. En una societat plural, tan legítimes i tan respectables són 
les creences dels catòlics com les creences d'aquells que passen olímpicament de l'Església. Hi 
ha creences per a tots els gustos, i els únics que no creuen són els morts. 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ: 
1- Caiem també nosaltres en la dicotomia que planteja el present article? 

2- En la nostra Convicció d'evangelitzar, podem caure en la prepotència de pensar que 
tenim la "veritat"? com valorem les creences dels nostres infants? 
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CARTA DESDE EL MÁS ALLÁ 16 
 

A nuestros hermanos de la Iglesia de Dios que peregrina por tierras europeas: Os escribimos 
desde esta dimensión de plenitud que está fuera de vuestra historia pero no deja de estar 
interesada en ella, y de sentirse afectada por sus decisiones. Sabemos que desde aquí, muchas 
cosas suenan al revés que ahí, y por eso tememos que malentendáis esta carta. Pero vemos que 
estáis hablando ahora de las raíces cristianas de Europa, y de la posibilidad de mencionarlas 
explícitamente en vuestra Constitución. 

Que gentes no cristianas tuvieran el señorío de reconocer cuánto de lo mejor de Europa se debe a 
sus raíces cristianas nos parecería un acto de respeto muy digno de elogio. Pero que los cristianos 
vayáis exigiendo esa mención nos da un poco de miedo por las razones que os vamos a decir.  

Jesús decía que no entrarán en la dimensión de Dios aquellos que dicen Señor, Señor, sino los 
que hacen la voluntad del Padre. Por eso, proclamar unas raíces cristianas no tiene sentido si 
luego aceptáis que esas raíces queden resecas y estériles, en lugar de procurar que cuajen en la 
tierra para dar savia y hoja y frutos cristianos. Lo contrario sería eso que vosotros llamáis a veces 
“un homenaje del vicio a la virtud”. ¿Nos entendéis?  

Pues bien, en este contexto nos sorprende que uno de los más expresos defensores de esas raíces 
cristianas, hace muy poco, y con el afán de engrandecer a su país (afán legítimo pero sólo hasta 
cierto punto), no tuviera inconveniente en sumarse a un acto de terrorismo internacional, en el 
que se bombardeó cruelmente a otro país que, por detestable que fuera su Gobierno, nada os 
había hecho; asegurando además falsamente que aquel país tenía armas de destrucción masiva, 
para luego cuando éstas no aparecen acabar por decir que “ése no era un punto importante...”. De 
todo eso estamos aquí bien enterados: lo que vosotros llamáis el más allá (y que en realidad no es 
más que el único acá verdadero) no es como uno de esos conventos antiguos o modernos cuyos 
moradores no se enteraban de lo que pasaba fuera del claustro. Conocemos lo que pasa en 
vuestro pequeño planeta y podemos asegurar que aquella conducta no brotó de unas raíces 
cristianas.  

También hace pocos días, en el mismo diario donde quizá aparezca esta carta, y en esas últimas 
páginas de economía que nadie lee, se decía que “unos 110.000 millonarios residentes en España 
se reparten 390.000 millones de euros (casi 65 billones de pesetas) en activos financieros 
líquidos, excluidos inmuebles; esto es un importe equivalente a la mitad del PIB o riqueza 
generada por la economía española durante el último año” (“LaVanguardia”, 12/VI/2003). 
¿Creéis que una injusticia social tan clamorosa ha podido brotar de raíces cristianas? Lo que 
brotaría de tales raíces sería una declaración eclesiástica oficial que, apelando a la enseñanza de 
Juan Pablo II o, mucho más de los padres de la Iglesia, declarase que esa propiedad es 
sencillamente un robo grandioso que exige restitución. Pero no vemos que los que en Europa 
exigen más la mención de las raíces cristianas se sientan llamados a gritar contra esa aberración 
tan poco cristiana. No negamos que tenéis por ejemplo en Europa una estructura sanitaria 
bastante justa, que llega a casi todos, y que esto es bonito comprobarlo, y cristiano alabarlo, pese 
al temor de que a la chita callando os estéis encaminando a un desmonte de todo ese bienestar 
estructural.  

                                                 
16 JOSÉ I. GONZÁLEZ FAUS. Article aparegut a "La Vanguardia" el 26-6-03. 
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Os pedimos, pues, que no confundáis “las raíces cristianas de Europa” con aquello que cantaría 
de niño el presidente de uno de vuestros países: “De Isabel y Fernando, el espíritu impera”. 
Desde aquí preferiríamos que en Europa impere el espíritu de Bartolomé de Las Casas, el 
espíritu de Francisco de Asís, de Charles Péguy o de Dietrich Bonhoeffer... Eso sí tiene que ver 
con las raíces cristianas de Europa. No el espíritu de Isabel y Fernando...  

En una palabra, os pedimos que no confundáis las raíces “cristianas” con unas determinadas 
raíces “eclesiásticas”: las primeras os comprometerán a mucho, incluso a hacer algún ridículo en 
los foros de la política mundial. Las segundas sólo servirían para beneficio de algún político 
interesado en que la jerarquía eclesiástica apoye a su partido, o para beneficio de algún prelado 
que luego podrá exigir al Gobierno que la religión se convierta no sólo en asignatura obligatoria, 
sino en asignatura “de primera clase”...  

Para terminar, quede claro que nosotros, desde esta dimensión de la serenidad plena, sí creemos 
en las raíces cristianas de Europa. Creemos que si Europa se queda sólo con sus raíces griegas, 
tendrá una herencia estimable, sin duda, pero en la que la libertad es sólo para unos pocos 
selectos, la cultura es sólo para unos pocos privilegiados, los demás han nacido sólo para servir a 
esos pocos, y sus filósofos se preguntaban “si no habrá que expulsar de las ciudades a todos los 
pobres, para poder presentar unas ciudades bien habitadas”. Fue la savia de aquel Loco 
Crucificado la que inyectó en Atenas la igualdad y la universalidad. No sería bueno olvidar esto. 
Por eso concluimos con esta cita de un libro de sociología de la antigüedad: “Mientras en el 
mundo grecorromano era impensable que los dioses protegiesen al pobre, en Israel se reiteraba 
que Yahvé es defensor del pobre, de la viuda, el huérfano y el extranjero. Mientras en el mundo 
grecorromano el pobre no era considerado como una persona con honor y dignidad, los profetas 
de Israel levantaron incansablemente sus voces contra los que despojaban al pobre y pisoteaban 
su honor”. Un abrazo de todos vuestros hermanos que os precedieron en la aventura de la fe y 
ahora gozan del sueño de la paz. 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ: 
1- Si haguessis de contestar aquesta carta, què hi diries? Quins punts hi destacaries? 
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INTRODUCCIÓ 

El present Quadern és provocatiu. Alguns el consideraran parcial, desmesurat en la seva 
contraposició entre allò que l'autor anomena l'espiritualitat espacial (que denuncia com evasiva) i 
l'espiritualitat simpàtica (amb la qual l'autor “simpatitza”). 

Vivim, socialment, temps febles (“lleugers”, si traduïm literalment el “light” de tantes begudes “globals”). 
I, eclesialment, correm el risc de tornar a formes espiritualistes de discutible profunditat i que pretenen 
oblidar el “retorn al món” que provocà la Pentecosta del Vaticà II. Metz ha denunciat el perill de crear-se 
un “déu-a-la-carta” o una “religió-a-la-carta”, com una de les gran temptacions del moment. 

La tesi (Déu és pau interior, salvació, vida per a l'home) ens costa poc d'acceptar, malgrat 
sapiguem que l'home és un ésser que pot tornar-se desgraciat cercant la pròpia felicitat. L'antítesi 
(Déu no sempre és còmode, Jesús no porta la pau sinó la discòrdia, la seva vida passa a través de 
morts aparents...) ens costa molt més d'entendre. L'objectiu sempre serà la integració de les dues 
postures, o de les dues “formes” extremes. I una espiritualitat de la lluita per la justícia necessita, 
absolutament, d'aquesta integració. Però per això, pot ser bo que a vegades ens recordin l'antítesi, 
malgrat que hagi de fer-se de manera provocativa (paraula d'arrels molt similars a les del mot 
profètica). I la veu dels profetes mai no ha resultat còmoda. 

Que la incomoditat que aquestes pàgines pugui provocar a alguns serveixi per a ajustar tot allò 
que està desajustat en la nostra recerca de Déu, i que ens ajudi a verificar que aquesta recerca ens 
condueix –amb la mateixa passió– a la recerca dels germans tractats més injustament. 

1. DIGUE'M AMB QUIN DÉU CAMINES I ET DIRÉ COM PREGU ES I VIUS 

“Posi's en una posició còmoda. Relaxi's. Intenti de posar en blanc la seva ment, allunyi totes les 
tensions i vagi pacificant el seu interior. Deixi's inundar per la pau de Déu. Senti's acollit i reposi 
a la Seva falda...”.  

                                                 
17 JOSÉ LAGUNA, Cristianisme i justícia, núm. 102. Barcelona, octubre del 2000. 
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Amb excessiva freqüència els mètodes de pregària que emplenen les prestatgeries de les 
llibreries religioses es limiten a l'ensenyament de tècniques corporals i psicològiques de 
pacificació i unificació interiors, deixant de banda la més mínima reflexió teològica sobre 
l'Absolut a qui s'adreça la pregària esmentada.  

Darrera d'aquesta reducció de l'espiritualitat a un simple problema “tècnic” hi ha la convicció 
que els orants que pertanyen a una mateixa tradició religiosa comparteixen una única comprensió 
de Déu; és que no l'anomenen tots de la mateixa manera? 

La intuïció que anima aquestes ratlles parteix de la sospita que, tot i coincidint en un mateix 
vocabulari per tal de referir-nos a la divinitat, pot succeir que en el fons de les nostres creences 
més profundes estiguem anomenant i adorant divinitats diferents. Aquesta pregunta per la 
qualitat del nostre llenguatge teològic no seria una qüestió supèrflua si no creguéssim que una 
errònia comprensió del Déu en qui creiem pot tenir unes conseqüències desastroses, no sols per a 
les nostres maneres de pregar, sinó també per a la nostra manera de viure i, en darrer terme, per 
al nostre compromís cristià envers la sort dels més desfavorits: digues-me amb quin Déu 
camines... 

Els mètodes oracionals no són neutres, tots pressuposen una precomprensió de la divinitat; més 
encara, tot sovint el déu a qui es prega respon a una projecció inconscient de la pròpia manera de 
pregar. Així per exemple, els sistemes d'inspiració oriental no sols ens aporten les seves valuoses 
tècniques de relaxació profunda, silenci del cor, deseiximent de la realitat, etc., sinó tota una 
cosmovisió religiosa que inclou l'afirmació d'un Déu deseixit de la realitat, garant de l'harmonia, 
silenciós i situat més enllà de tota sensibilitat. 

No qüestionem els beneficis que la saviesa oriental aporta a la nostra estressada cultura, ni la 
seva innegable revalorització dels aspectes més passius i receptius de l'experiència espiritual que, 
tot i ser presents a les nostres grans escoles místiques, havien restat amagats sota el gel d'una 
religió excessivament doctrinal i moralista. 

Ara bé, tot i admetent aquests aspectes positius, cal que ens preguntem pel “rostre del déu 
oriental” per tal de no caure en espiritualitats perverses que podrien consagrar la permanència 
d'estructures socials injustes. No tenim res a dir en contra del desig de recerca de l'harmonia 
interior com a mitjà per a relacionar-se amb un Absolut “harmoniós”; de fet, l'espiritualitat 
cristiana admet sense problemes excessius l'“harmonia” com un atribut de Déu. Tanmateix, quan 
en cultures com la hindú aquesta harmonia còsmicosocial suposa la immutabilitat tant de l'ordre 
natural com de l'ordre social, es pot acabar legitimant el sagnant sistema de castes com una 
plasmació terrena de l'harmonia divina. És en aquestes situacions on la reflexió teològica en el 
seu sentit més estricte de “discurs sobre Déu” assoleix la seva veritable dimensió.  

La teologia no és un joc especulatiu per a esperits desocupats sinó una responsabilitat exigida 
pels milions d'“intocables” que, des de tot el planeta, es pregunten per què, si en el món són cada 
cop més els homes i dones que es preocupen per alimentar la dimensió espiritual de llurs vides, 
la seva pròpia condició de desheretats no sembla pas que canviï.  

Tan sols si ens preguntem pels fonaments teològics de la nostra espiritualitat, podrem evitar els 
perills de les místiques desencarnades que alienen els individus introduint-los en paradisos de 
cartó-pedra, i converteixen les nostres pregàries en una ofensa envers aquells germans per als 
quals sobreviure dia a dia constitueix la seva aventura principal.  
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2. SIGUEU PERFECTES COM DÉU ÉS ¿PERFECTE? 

L'evangelista Mateu ho diu clarament: “Sigueu perfectes com el vostre Pare del cel és perfecte” 
(Mt 5,48). En aquesta frase es condensa la meta de tota espiritualitat, que no és altra cosa que 
fer-se semblants a l'Absolut a qui es prega.  

Ara bé, en què consisteix la perfecció divina?, i per què el nostre desig de qüestionar la perfecció 
esmentada? Mirem-ho per parts.  

En posar l'imperatiu mateà entre signes d'interrogació no volem contradir el que és evident ni 
negar la “perfecció” com quelcom essencial a la divinitat, Tothom estaria d'acord en atribuir a 
Déu les qualitats de la perfecció, l'omnipotència, l'ordre o la immutabilitat.  

La nostra pregunta no cerca tant de qüestionar la naturalesa divina sinó de cridar l'atenció sobre 
l'ús espontani que nosaltres fem del llenguatge religiós: què entenem per perfecció?, quines 
imatges projectem sobre Déu quan l'anomenem com perfecte? Del que entenguem per 
“perfecció” dependrà, no sols una major precisió lingüística en el nostre afany per anomenar 
l'Innombrable, sinó que tindrà també unes conseqüències ètiques; per a ser perfectes com el 
nostre Pare del cel, aclarint-nos sobre el tipus de perfecció de què estem parlant.  

A la pregunta teològica sobre la perfecció de Déu, l'home i la dona religiosos esperen trobar una 
resposta que els ajudi a orientar llurs vides. 

La primera aproximació a la definició mateana de la Perfecció vindrà determinada per la 
delimitació del context en que l'evangelista en parla. Tots coneixem el caràcter gestàltic del 
llenguatge, no entenem les paraules com elements aïllats sinó com a membres de l'univers 
simbòlic que els hi dona sentit i coherència. 

La sèrie de paraules que inicialment han estat relacionades amb el concepte “perfecció”: 
“omnipotència”, “ordre”, “immutabilitat” varen crear un camp semàntic que orientava el 
significat de la perfecció envers una direcció determinada. Però aquesta orientació de sentit que 
hem atribuït espontàniament a la perfecció, pot portar-nos a l'afirmació d'un Pare que no tindria 
res a veure amb el rostre de Déu que mostra l'evangelista. 

Mateu parla de perfecció divina enmig d'un discurs que comença amb les benaurances, continua 
amb la postura de Jesús en relació amb la llei (heu sentit que es digué..., doncs jo us dic) i 
culmina amb l'amor pels enemics com a senyal de la filiació divina: “Estimeu els vostres 
enemics, pregueu pels qui us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el 
seu sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos” (5,44). 

L'univers simbòlic que orienta el significat de la “perfecció” divina mateana té molt poc o res a 
veure amb la solemnitat d'un ordre o una omnipotència que suggerissin una immutabilitat divina 
en relació amb els esdeveniments humans. La joia dels desposseïts davant la promesa d'heretar 
la terra, la recerca de la pau, la persecució en la lluita per la justícia del Regne de Déu, posar 
l'altra galta com a resposta a la violència, o donar el mantell al qui et vol prendre la túnica, parlen 
d'una perfecció divina més propera a la misericòrdia que no pas a l'omnipotència. En aquest 
sentit, el paral.lel de Lluc defineix d'una manera més directa la qualitat de la perfecció divina: 
“Però vosaltres, estimeu els vostres enemics, feu bé i presteu sense esperar res a canvi: llavors 
serà gran la vostra recompensa, i sereu fills de l'Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els 
dolents. Sigueu misericordiosos, com ho és el vostre Pare”. (Lc 6,35-36)  

Ho dèiem més amunt: quan volem posar en pràctica l'imperatiu evangèlic: “sigueu perfectes com 
el vostre Pare del cel és perfecte”, és fonamental aclarir en què consisteix aquesta perfecció.  
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No és el mateix discernir la vida des del principi de “fer el que Déu mana”, on la perfecció de 
Déu coincideix amb la rigidesa d'un codi moral etern i immutable; o bé situar-se sota el “principi 
de Misericòrdia on la Perfecció es juga en l'exercici de la justícia que, en circumstàncies 
determinades, pot arribar a qüestionar la validesa dels sistemes morals ortodoxos. Dues 
aproximacions al Misteri de Déu que generen espiritualitats i ètiques absolutament diverses: 
diga'm amb quin Déu camines... 

2.1. DE COM DÉU ARRIBÀ A SER “PERFECTE” 
Ajeure's en el divan del psicoanalista: 

Quins preconceptes tenim de Déu? Perquè li atribuïm espontàniament les qualitats de 
l'omnipotència, el summe Bé, l'omnisciència, la immutabilitat o l'apatia? 

De quines fonts s'alimenta el nostre imaginari sobre l'Absolut? Per intentar respondre aquests 
interrogants invito el lector/a ajeure's en el divan del psicoanalista i acompanyar el cristianisme 
en un exercici de regressions paulatines fins arribar a la seva infància i escoltar com anomena al 
Pare.  

Ja en els seus primers balbotetjos, el cristianisme es va veure obligat a donar raó del seu 
comportament davant de sospites de les autoritats romanes, i també a justificar les seves creences 
davant del savi món grec. Seran els Pares de l'Església els qui sortiran a l'encontre d'aquells 
hel.lènics que es dedicaven tan sols a explicar i a escoltar les darreres novetats (cf. Ac 17, 21). Al 
seu discurs a l'Areòpag, els cristians es trobaren davant del món de la filosofia: “També alguns 
filòsofs epicuris i estoics conversaven amb ell...” (Ac 17, 18).  

I en aquest diàleg, ¿com era possible deixar de sentir un cert complex d'inferioritat, pel fet de 
presentat un “Déu gelós que havia de recordar-se de la seva condició divina per tal de no 
descarregar la seva ira contra l'home” (cf. Os 11, 9), a una cultura preocupada per qüestions tan 
elevades com l'Ésser i el devenir?; o bé, com era possible deixar de sentir aquest mateix complex 
davant de la pregunta pel Déu desconegut? (cf. Ac 17, 23); ¿No era ridículament infantil 
presentar Déu com un pastor preocupat per una ovella perduda o com un pare senil que surt cada 
tarda a esperar la tornada a casa d'un mal fill? Amb aquesta barreja d'ímpetu missioner i de baixa 
autoestima intel.lectual, el cristianisme es capbussà dins d'un diàleg tremendament complex, 
enmig del qual el “Déu jueu” quedà revestit ràpidament amb el pret-a-porter dels conceptes 
grecs. 

Ja l'apologètica jueva havia començat a aplicar a Jahvè expressions que, fins aquest moment 
només es feien servir per tal d'anomenar l'absolut filosòfic; així Filó d'Alexandria, emprant un 
vocabulari aristotèlic i estoic, dirà que Jahvè és “indecible”, “incircumscribible”, i “inabastable”. 

En el context cristià, molt influenciat pel semiplatonisme, Climent d'Alexandria quan afirma 
que Déu no té naixement ni corrupció, no fa altra cosa que aplicar a Déu els termes que feia 
servir Plató per tal de caracteritzar les realitats intel·ligibles oposant-les a les realitats sensibles.  

En aquesta mateixa línia d'oposar el sensible i l'intel·ligible, amb conseqüències nefastes per a 
l'espiritualitat tal com veurem després, escriu Albinos: “Déu és inefable i tan sols abastable per 
l'esperit, ja que ell no té ni gènere, ni espècie ni diferència”. Això és l'aplicació quasi literal a 
Déu d'allò que Plató diu sobre el Ser: “El Ser no té naixement ni destrucció, és invisible i 
imperceptible per als sentits; tan sols l'intel·lecte ha rebut la capacitat de contemplar-lo”. Per la 
seva part, el convers Justí parlarà de Déu amb els termes mateixos que feien servir els platònics 
per a designar allò que no té començament ni fi. 
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La mateixa hel·lenització que es produeix amb el Pare, succeirà amb el Fill. En una cultura més 
preocupada per la cosmologia que no pas por la soteriologia, la missió de la segona persona de la 
Trinitat serà la de l'ordre i manteniment de la naturalesa de les coses creades. El Fill de Déu serà 
així identificat amb “l'Ànima del món” de Plató. 

Algunes conclusions del diàleg intercultural: 

Els exemples esmentats parlen per si mateixos. Aturem-nos ara a treure algunes conclusions del 
diàleg intercultural que acabem de presentar. La primera conseqüència se situa en el nivell del 
llenguatge: la caracterització “filosòfica” de Déu no suposa tan sols una traducció asèptica dels 
conceptes jueus a conceptes grecs, sinó a un univers cultural del tot diferent; com fa notar J. 
Danielou:  

“Per a un jueu dir que Déu és transcendent és afirmar que Déu és incommensurable per a tota 
realitat creada i, per tant, incomprensible per a un esperit creat; però al mateix temps, suposa 
afirmar que la seva existència pot ser coneguda. Per a un platònic, dir que Déu és inefable és dir 
que roman més enllà de totes les representacions que pugui fer-se l'esperit a partir del món 
sensible; però és afirmar també que, si l'esperit arriba a desprendre's de tota representació, pot 
captar l'essència”.  

El llenguatge icònic emprat per la Bíblia per a donar raó de l'existència de Jahvè, quedarà 
suplantat per un llenguatge digital més preocupat per a delimitar la naturalesa del ser diví. 
Aquesta progressiva conceptualització del llenguatge tindrà conseqüències teològiques quan el 
cristianisme, ja adult, intenti presentar de forma sistemàtica el contingut de la fe en els credos 
que cada setmana proclamem a la litúrgia dominical.  

Algunes qüestions: 

Ara bé, no ens desviem de la nostra recerca espiritual i fem-nos algunes preguntes: el “Déu grec” 
que quedarà caracteritzat com a perfecte, incircumscribible, indecible, inhaprensible, sense 
origen ni principi, sense naixement, incorruptible, inengendrat, invisible, imperceptible, etc. És 
el mateix Déu a qui Jesús anomenava “papà” (Abba)? Quin és el camí espiritual que conduirà 
vers el Déu que acabem de definir? I, portant les qüestions a les últimes conseqüències, 
l'espiritualitat que en resulti seguirà essent cristiana? 

2.2. ESPIRITUALITATS ESPACIALS 
A la cruïlla d'una teologia que confon l'Absolut filosòfic amb el Déu judeocristià i d'una 
antropologia platònica segons la qual l'ànima humana és una casa de dos pisos: la raó a dalt i les 
emocions a baix, es produirà un camí espiritual d'accés a Déu caracteritzat pel menyspreu estoic 
de tota emoció: Climent d'Alexandria afirmarà que estar alliberat plenament de la passió equival 
a ser gairebé com Déu, el qual és impassible. L'home i la dona perfectes estan per damunt de tot 
afecte: coratge, llàgrimes, alegria, ira, enveja o amor envers la criatura. 

Si la perfecció de Déu se situa a la banda de la impassibilitat, de la no pertorbabilitat i de l'ordre, 
l'home i la dona religiosos s'esforçaran per dominar els sentiments que els ennuvolen la raó, i llur 
tasca moral es dirigirà a la consecució de l'ataràxia (impertorbabilitat mental), l'apathèia 
(absència de sentiment i de passió) i l'autàrkeia (independència, autosuficiència). 

La història que, en la mentalitat bíblica, és el lloc per excel·lència de la revelació de Jahvè 
donarà pas a camins interiors que cerquen evadir-se del temps com a condició de possibilitat per 
a un contacte místic amb Déu. Aquestes espiritualitats que s'eleven per damunt de la 
“pecaminosa naturalesa humana” per tal de relacionar-se amb un Absolut atemporal i ahistòric, 
són les que anomeno “espiritualitats espacials”. 
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Una espiritualitat que postula la superació de la condició humana: 

- Dionisi l'Areopagita: 

Però tornem a posar el cristianisme al divan per tal d'esbrinar l'origen d'aquestes espiritualitats. 
Aquesta vegada la regressió ens durà fins al “primer teòleg sistemàtic”: Dionisi l'Areopagita. El 
pseudo-Dionisi donarà raó a la nostra dita: “Digues-me com és el teu Déu i et diré com pregues i 
com vius”, quan després de reconèixer la impossibilitat de parlar d'un Déu transcendent, per 
damunt de tota essència, acabi proposant una espiritualitat marcada per la superació de la 
condició humana; tanmateix, deixem que sigui ell qui prengui la paraula. Al primer capítol de la 
Teologia Mística: Els Noms divins, ens trobem amb la “teologia apofàtica” segons la qual no és 
possible afirmar res de Déu: 

“En conseqüència, així com les realitats intel·ligibles no poden ser captades ni contemplades per 
les facultats sensibles, així com els objectes simples i no modelats s'escapen de tot allò que té 
forma i figura, i així com ningú revestit amb la figura del cos no pot tocar el que és incorporal ni 
esquematitzar allò que no té figura, així mateix –segons aquest raonament verídic– tota essència 
està transcendida per l'Indefinit sobreessencial, talment com tota intel·ligència de la Unitat està 
més enllà de la intel·ligència, i cap raó discursiva pot discórrer sobre l'U que desborda tot 
discurs, i cap paraula no pot expressar el Bé que està per damunt de tota paraula”. 

La teologia apofàtica no sols afronta el problema de la inadequació del llenguatge en el seu afany 
de conceptualitzar l'absolut, sinó que en la mesura que situa Déu més enllà de tota essència, 
pensament o sensibilitat, posa els fonaments d'una espiritualitat que demana la superació de la 
nostra condició humana; el pseudo-Dionisi és tremendament coherent en la seva proposta 
mística: 

“Aquesta és la meva oració per a tu, estimat Timoteu. Exercita't sense parar en les 
contemplacions místiques: abandona les sensacions, renuncia a les operacions intel·lectuals, 
rebutja tot allò que pertany al fet sensible i a la intel·ligència, renuncia totalment al no ser i al ser, 
i aixeca't així tant com puguis fins a unir-te en la ignorància amb Aquell que està més enllà de tot 
saber”. 

Aquest camí d'ascens fins un Déu totalment aliè al món, serà un “topos” comú per a tota la 
mística posterior. No insistirem en el marcat tarannà neoplatònic d'aquests camins, ni entrarem a 
analitzar les conseqüències que comporta el fet de posar en segon terme –i a vegades negar 
explícitament– les mediacions eclesials per a relacionar-se amb Déu; tan sols volem posar en 
relleu la gran dificultat que tenen aquestes espiritualitats per a introduir en llurs sistemes la 
dimensió temporal/històrica.  

- Mestre Eckhart 

Així, un dels grans representants de la mística especulativa alemanya del s. XIII com és el 
Mestre Eckhart arribarà a dir que: “el temps és allò que ens impedeix que ens arribi la llum. No 
hi ha obstacle més gran envers Déu que el temps i no solament el que és temporal, les coses 
temporals, sinó també les afeccions temporals; i no sols les afeccions temporals, sinó la infecció i 
la pesta del temps”. 

- New Age 

Sense arribar als extrems herètics del mestre Ekhart, crec que no m'equivoco afirmant que som 
en una època de perilloses “espiritualitats espacials”. La New Age amb les seves energies divines 
i els seus “Crists còsmics”, la proliferació de litúrgies esteticistes, la sobredimensió dels 
moments contemplatius deslligats de tota acció o la privatització de les pràctiques religioses, no 
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sols condemnen el cristianisme a l'àmbit de la interioritat –agnostitzant així la nostra vida 
quotidiana– sinó que acaben desfigurant el rostre del Déu de Jesús, per al qual la història és 
l'únic àmbit possible d'encontre amb l'home.  

A la fi dels temps, el test de qualitat de la nostra oració no vindrà determinat per les nostres 
consolacions espirituals ni pel nostre estoïcisme enfortit en la superació de tota mena de 
sensibilitat, sinó –paradoxalment– pel vas d'aigua donat a qui té set, el menjar ofert al famolenc, 
l'acolliment prestat a l'estranger, el vestit donat al despullat, o les visites fetes als malalts i 
presoners, perquè “tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu” 
(Mt 25, 31ss). Si el fi últim de la mística és la unió amb Déu, ens trobem aquí davant d'un text 
místic: “... a mi m'ho fèieu”; tanmateix, el camí proposat resideix a anys llum d'un “intimisme 
espacial”, i dissona dels discursos corrents sobre l'accés a Déu a través del “silenci del cor”.  

L'oració que vulgui anomenar-se cristiana no sols afirma la necessitat de moments contemplatius 
explícits on es posen en joc les dimensions més passives de l'experiència espiritual, sinó també la 
necessitat d'una acció adreçada a encarnar el Regne de Déu en estructures socials. La manca 
d'una d'aquestes dues dimensions converteix la pregària en un exercici narcisista i herètic. Però 
no avancem esdeveniments i obrim la finestra per tal que l'aire de la història refresqui la nostra 
espiritualitat. 

 

3. PRACTIQUEU LA JUSTÍCIA TAL COM DÉU ÉS JUST 

“Jo sóc el Déu del teu pare, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu 
de Jacob” (Ex 3,6). Com fa notar molt bé el rabí Abraham J. Heschel7, 
l'expressió “Déu d'Abraham, d'Isaac i... de Jacob” és semànticament 
diferent d'una expressió com “Déu de veritat, de bondat i de bellesa”; 
Abraham, Isaac i Jacob no són principis a comprendre, sinó existències 
a perpetuar. 

Jahvè és el Déu de l'Aliança. En la seva comprensió hi ha una 
preeminència dels esdeveniments per damunt del “logos”.  

Jahvè és “Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l'amor! Manté el seu amor fins a 
un miler de generacions, perdona les culpes, les faltes i els pecats, però no té el culpable per 
innocent: demana comptes de les culpes dels pares als fills i als fills dels fills, fins a la tercera i la 
quarta generació” (Ex 34, 6-7), “El Senyor s'anomena Gelós; és el Déu gelós” (Ex 34, 14). 

Jahvè és un Déu de la presència i no de l'essència: 

Per a la mentalitat bíblica la reflexió sobre Déu no parteix de premisses filosòfiques abstractes 
sinó d'una experiència històrica d'alliberament: “Quan el dia de demà el teu fill et pregunti: “Què 
vol dir això?”, tu li respondràs: el Senyor, amb mà forta, ens va fer sortir d'Egipte, la terra on 
érem esclaus” (Ex 13,14). Jahvè és un Déu de la presència i no de l'essència. 

La revelació de Jahvè no és una “des-velació” (treure els vels que amaguen el fons de la realitat 
per a que quedi patent tal com és), sinó una relació que s'adverteix. La veritat grega és a-letheia, 
desaparició que amaga i aparició de la realitat objectiva fora i en front de nosaltres. La veritat 
hebrea, de la mateixa arrel que amén, és una relació subjectiva, un acceptar que Déu sustenta per 
a nosaltres aquesta realitat i el percebem en acció tal com actua, no tal com és. 

Referir-se a Jahvè amb termes “tan humans” com clemència, misericòrdia o paciència, no suposa 
una antropologització de Déu des d'un llenguatge pre-lògic amb poca capacitat d'abstracció, sinó 
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la única manera de referir-se a un Déu que ha pres la iniciativa en la seva relació amb l'home. 
Cap de les paraules emprades a la Bíblia per referir-se a Déu fixa el contingut de la divinitat; la 
santedat de Jahvè, la seva transcendència, serà sempre afirmada. La prohibició de construir 
imatges que El representin o el temor de pronunciar el seu Nom (IHW) en va (cf. Ex 20, 3 ss), 
són expressions d'un Déu situat més enllà de tot pensament. Tanmateix, al contrari del que vèiem 
a les espiritualitats espacials, aquesta afirmació de la transcendència de Déu postula al mateix 
temps la possibilitat de relacionar-se amb Ell en l'acció històrica. 

La paradoxa del Déu del Sinaí: 

La teofania del Sinaí és un reflex clar de la paradoxa d'un Déu al mateix temps transcendent i 
compromès amb l'home. Al Sinaí, “l'essència” de Déu roman amagada en el núvol, el foc i el 
fum; Jahvè mateix avisa del perill que suposaria per al poble i per als sacerdots l'intent d'apropar-
se a Ell: “Torna a baixar; i després puja amb Aaron. Però que ni els sacerdots ni el poble no es 
precipitin a pujar per veure'm a mi; perquè no els hagi de fulminar” (Ex 19, 24).  

Tanmateix, mentre la seva essència s'amaga la seva Paraula és pronunciada; una Paraula que 
comprometrà el poble: “Moisès va tornar i convocà els ancians del poble, per exposar-los tot el 
que el Senyor li havia manat que digués. Tot el poble, unànimement, va respondre: “Complirem 
tot el que ha dit el Senyor” (Ex 19, 7-8). 

Un Déu transcendent en la seva “essència” i proper en la seva actuació (Paraula feta història) fa 
impensable una experiència mística que tingui com a finalitat “romandre en Déu”; insinuar tal 
possibilitat és fregar la blasfèmia: “No podràs veure la meva cara, perquè qui em veu no pot 
continuar vivint” (Ex 33, 20).  

Des d'una perspectiva psicoanalítica el fet que Déu digui una paraula introdueix l'individu en una 
relació d'alteritat, constituint una comunitat i una història relacional a edificar, en contraposició a 
les religions de la mare que enyoren un estat primari fusional en el qual desapareix tota relació 
amb la realitat, o almenys no hi ha correspondència entre allò que viu el subjecte a l'interior de si 
mateix i allò que s'esdevé a l'exterior. La Paraula de Déu fa que el creient sigui un subjecte 
històricament responsable. La pregària, lluny de treure'l de la realitat per conduir-lo a una 
regressió infantil, el llança a la recerca de Déu enmig dels avatars de la vida quotidiana. 

3.1. DÉU APASSIONAT 
La perfecció divina proclamada per l'evangelista Mateu assoleix la seva dimensió veritable dins 
d'un camp semàntic en el qual Déu es caracteritza per la clemència, la misericòrdia, el perdó i la 
gelosia. 

Abraham J. Heschel englobarà tots aquests termes relacionals dins de la categoria del pathos. 
Referir-se al Déu bíblic com el Déu del pathos suposa negar la impassibilitat de Déu davant 
l'acció històrica de l'home, en clara oposició a divinitats autosuficients i apàtiques. Al Déu 
d'Abraham, Isaac i Jacob l'afecta la història, “els esdeveniments i les accions humanes desvetllen 
en Ell alegria o tristesa, plaer o ira. No se'l concep jutjant el món i estant separat d'ell. Ell 
reacciona d'una manera íntima i subjectiva, i per tant determina el valor dels esdeveniments. 
Com és evident des del punt de vista bíblic, les obres de l'home poden commoure'l, afectar-lo i 
acontentar-lo”.  

Aquesta noció d'un Déu apassionat que por ser afectat íntimament generarà espiritualitats 
capaces d'integrar les dimensions emotives menyspreades pels camins neoplatònics que hem vist 
anteriorment, a la vegada que exigirà una acció a favor de la justícia divina com a mitjà per a 
participar en el pathos de Déu. 
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La “passió” divina no té res a veure amb un sentiment irracional de pèrdua de control davant de 
qualsevol esdeveniment. El pathos diví fa referència a la implicació de Déu en aquelles 
situacions on es posa en joc la sort dels més desfavorits, aquelles situacions on la justícia de Déu 
queda en entredit. Déu es commou quan escolta el gemec dels fills d'Israel que, amb un crit 
nascut de la servitud, van clamar a Jahvè “que va escoltar els seus gemecs i es recordà de 
l'aliança que havia fet amb Abraham, Isaac i Jacob”. 

Jahvè promet habitar en el santuari si el seu poble millora el seu comportament i les seves 
accions, si practica la justícia entre uns i altres, si no oprimeix l'estranger, l'orfe i la viuda; 
aleshores “jo us deixaré habitar en aquest lloc, a la terra que vaig donar als vostres pares des de 
sempre i per sempre” (Jr 7, 5-7). El destí de Déu està tan íntimament lligat a la sort dels 
desheretats que anar en contra d'ells suposa una profanació del seu Nom: “Això diu el Senyor: 
“Per tres i fins quatre crims que els d'Israel han comès no em faré enrere! Venen els innocents a 
canvi de diners, i els pobres, per un parell de sandàlies. Trepitgen el cap dels desvalguts i 
destrossen la vida dels humils. Pare i fill abusen de la mateixa noia i així profanen el meu sant 
nom” (Am 2, 6-7). 

3.2. ESPIRITUALITAT SIMPÀTICA I JUSTÍCIA 
Si al Déu “essència per damunt de tota essència” s'arribava a través de la nostra condició humana 
des d'una espiritualitat “apàtica”, al Déu del pathos s'hi accedirà des d'una relació de “simpatia”. 

La simpatia com a camí espiritual suposa posar-se en sintonia amb el pathos de Déu. Una petita 
comparació amb el món de la música pot il·luminar el contingut d'allò que entenem per 
“simpatia”; en teoria musical es diu que una corda és “simpàtica” quan vibra no perquè hagi estat 
tocada directament, sinó com a conseqüència de la vibració d'una altra corda propera afinada 
amb el mateix to. L'analogia és clara: el Déu del pathos “vibra” amb els esdeveniments històrics i 
l'espiritualitat simpàtica suposa situar-se entre els dos pols (Déu-història) per tal de vibrar al 
mateix “to” de Déu. L'element situacional: Déu-història, és determinant per a l'oració. En lloc de 
demanar una fugida del món, l'espiritualitat simpàtica exigeix una acció determinada. Al qui 
prega no se li demana un aïllament de la realitat que li faciliti l'escolta pacífica de Déu; no és 
aquest el tipus de sintonia que proposa l'experiència simpàtica car el seu fi és participar de 
l'èxtasi de Déu en la història. Conèixer Déu és participar de la seva vida, de la seva “vibració”, i 
això suposa situar-se als llocs on el crit de l'home puja fins a Déu i Déu se'n compadeix (Cf. Ex 
22, 20-26). El profeta Jeremies és molt clar quan parla del coneixement de Déu: 

“Ai dels qui us construïu un palau 
violant la justícia 
del qui edifica grans sales 
violant el dret: 
fa treballar de franc la seva gent, 
no els paga el jornal que es guanyen! 
Ell es diu: “em faré un palau immens, 
amb sales espaioses. 
Que hi obrin finestrals 
que l'enteixinin amb cedre 
i el pintin amb vermelló!” 
Et penses que ets rei 
perquè rivalitzes amb cedres? 
El teu pare també menjava i bevia 
però tenia en compte 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
108 

el dret i la justícia, 
i tot li anava bé. 
Judicava a favor dels humils 
i dels pobres 
i tot li anava bé. 
Això vol dir conèixer-me! 
Ho dic jo, el Senyor.” (Jr 22, 13-16) 

Actuar segons el dret i la justícia és conèixer Déu: una acció que no brolla d'un imperatiu 
categòric o de la mera indignació ètica, que la convertiria en un acte moral lloable, sinó de la 
“sintonia” amb un Déu just i misericordiós, i això la converteix en una acció mística. El pathos 
diví està sempre relacionat amb una justícia tocada de misericòrdia (jesed). Déu no és un jutge 
impassible que aplica d'una manera cega i rígida una justícia equitativa (misphat); Déu és just 
(tzedakà), i per això la seva justícia és sempre parcial a favor del necessitat. La justícia divina 
mira més la misericòrdia que la legalitat. 

La justícia i el dret es converteixen en els catalitzadors de tota lectura profunda de la realitat. 
Aquesta insistència en el pathos de Déu no nega altres dimensions “divines” com poden ser 
l'omnipotència i l'omnisciència; tanmateix afirmen que la perfecció de Déu que anem buscant 
vindrà determinada per la presència o no de la passió de Déu enmig de la història.  

Així per exemple, la definició de Déu com a Creador desarrelada del pathos diví envers la seva 
creació, podria ser aplicada sense cap problema a la “primera naturalesa intel·ligible” de Plató o 
al “motor immòbil” d'Aristòtil. No neguem la veritat de l'afirmació: “Déu Creador”, neguem la 
validesa de la seva abstracció. Situem al mateix nivell l'omnipotència de la capacitat creadora de 
Déu i la seva “omnipreocupació” envers l'obra creada. El mateix Déu que al començament creà 
els cels i la terra (cf. Gn 1, 1), és el que passeja pel paradís a la brisa de la tarda (cf. Gn 3, 8), i el 
que es penedeix de la seva obra davant la malícia de l'home. És el conjunt de l'acció creadora i 
no la potència del primer minut creador el que revela el rostre “complet” de Déu. Allò que 
sorprèn veritablement no és el pas del no-res al Ser, sinó que ja des del primer moment Déu 
actua a favor de l'home. 

Conclusions: 

De tot el que hem dit anteriorment podem concloure que una pregària fonamentada només en la 
contemplació admirativa de la bellesa i l'harmonia de l'univers, es quedaria a mig camí si no 
albira que la fidelitat (èMuNaH) que posa límits a les aigües del mar i assegura els fonaments de 
la terra (Pr 8, 26-30) és la mateixa que fonamenta l'estabilitat de l'Aliança (Sl 89, 2-5) i la que 
permet proclamar la misericòrdia del Senyor (Sl 33,5). Creació i alliberament són dues cares 
inseparables de la mateixa moneda. L'espiritualitat no és un camí de creixement personal, és un 
repte històric. L'home i la dona espirituals es situen a la cruïlla entre Déu i la història; el seu fi 
serà articular la seva acció en l'acció de Déu. Cal sospitar de tota espiritualitat que negui un dels 
dos pols. 

Una oració que exigeixi la fugida del món afirma una divinitat diferent del Déu de Jesús. A 
l'altre extrem, no tota acció per la justícia és automàticament una “acció simpàtica”; per a poder 
parlar d'una acció mística aquesta ha d'inserir-se en la Justícia divina a favor dels marginats. Dit 
amb cruesa: fer dependre la pregària de la capacitat d'aïllament, silenci interior o bé oblit del 
món, porta a anomenar com a experiències de Déu les simples consolacions estètiques, les 
il·luminacions intel·lectuals o les eufòries inconscients. Ho repetim de nou: hi ha oracions que 
constitueixen una veritable alienació personal i una ofensa contra els germans nostres més 
“petits”. 
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4. JESÚS I L'HERETGIA DE LA SEVA ACCIÓ 

Jesús fou un jueu ortodox doctrinalment però amb unes accions clarament herètiques.  

La seva predicació i la seva pregària no suposaven cap 
novetat doctrinal respecte als discursos religiosos 
dominants a la seva època. Els escribes, fariseus i 
saduceus coincidien amb ell en l'afirmació d'un Déu 
clement, just i bo. D'altra banda, la missió de Jesús va ser 
entesa i viscuda en clau profètica i, per tant, la seva 
insistència en la inseparabilitat entre el culte a Déu i la 
justícia envers els homes no diferia dels discursos dels 
profetes de l'Antic Testament. 

El fet específic de l'espiritualitat de Jesús no s'ha de 
cercar tan sols en l'originalitat i profunditat de la seva 
relació amb l'Abba ni en la seva coherència entre 
contemplació i acció, sinó en la seva proposta d'implicar 
Déu en les accions humanes concretes; aquesta fou la 
pedra d'escàndol que el dugué a la mort en creu. 

Utilitzant l'exemple de la curació de l'home de la mà 
paralitzada (cf. Mc 3, 1-6), que Christian Duquoc proposa 
per a explicar la novetat que suposa l'actuació de Jesús 
sobre la concepció de Déu cal coincidir amb ell que si el debat s'hagués mantingut a un nivell 
doctrinal: “què té permès en dissabte: fer el bé o fer el mal, salvar una vida o deixar-la perdre? 
La resposta hauria estat unànime: Jahvè és misericordiós. Ara bé, els fariseus guarden silenci 
perquè solidaritzar-se amb la curació concreta obrada per Jesús suposaria anar en contra de la 
santificació del dissabte (cf. Ex 20,8) i, en conseqüència, l'esfondrament de l'ordre religiós i 
social. 

En el moment en què la Llei es posa en entredit es qüestiona radicalment la legitimació de la 
diferència de classes i del mateix estat jueu; aquesta perspectiva de la Llei com a fonament 
social/religiós, no hauria d'estar absent de la nostra lectura dels miracles de Jesús i de la seva 
proximitat amb els marginats. Els miracles no són importants si els mirem com una suposada 
ruptura de les lleis de la naturalesa, sinó en tant que són una ruptura de les lleis còsmiques i 
morals que legitimen el sofriment en convertir-lo en un càstig merescut.  

Ara bé, les actuacions de Jesús no sols minaven l'ordre social i els seus mecanismes d'exclusió –
accions que el situaven com un heretge cultural sinó que suposaven una veritable heretgia 
religiosa. Qüestionar la Llei era qüestionar Jahvè en persona. Israel era un poble consagrat a 
Jahvè per mitjà de l'Aliança; complir els manaments del Decàleg era entrar “en comunió” amb 
Ell i ser curullats de benediccions (cf. Dt 7, 7-15). Jesús, quan proclamava la superioritat de 
l'home per damunt del dissabte, curava malalts, menjava amb publicans, es deixava tocar per 
prostitutes o perdonava pecadors, estava comprometent Déu en tots aquests actes. 
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El coneixement de Déu que descobrim a través de Jesús, passa per l'acció: 

Que Jesús invoqui Déu Pare no és quelcom estrany per a la mentalitat jueva, però que l'invoqui 
en situacions on no dubta de transgredir les lleis de la religió sinagogal, considerades 
tradicionalment com a expressió de la voluntat de Déu, aquí rau la seva originalitat.  

Defensar l'honor de Déu fora del camp on s'exerceix el bé o el mal, la felicitat o la infelicitat, és 
un exercici de teologia abstracta: perquè si el Déu proclamat no allibera històricament, aquest 
Déu no pot identificar-se amb el Déu d'Abraham, Isaac i Jacob. 

L'acció històrica a favor dels exclosos és essencial en una espiritualitat que s'anomeni cristiana, i 
no pot ser substituïda per “experiències interiors” per més intenses i consoladores que siguin. Si 
el perill del teòleg aficionat és cercar als evangelis afirmacions dogmàtiques sobre Déu, el risc de 
“l'espiritualista” és traduir els esdeveniments històrics en “camins interiors” que converteixen en 
“essència” uns relats que responen sempre a una “economia” de la revelació. En aquest cas, la 
nostra pregunta sobre la “perfecció divina” serà contestada amb una proposta ascètica i espiritual 
que ignora la justícia implícita a la perfecció divina. Com a exemple d'aquesta translació a l'espai 
interior d'experiències espirituals que, sense negar el moment contemplatiu, exigeixen un correlat 
històric, citem aquí les “benaurances del silenci” que Sant Efrem adreça als monjos hesycastes: 

“Benaurat aquell, el cor del qual és ple de pau... 
"Benaurat aquell que roman tranquil en el silenci. 
"Benaurat aquell que fou quiet i mansuet. 
"Benaurat aquell que va romandre solitari a casa” 

A diferència del teòleg i de l'espiritualista, Jesús no discuteix sobre la perfecció “en si” de Déu, 
sinó que mostra amb les seves accions que la “perfecció” de Déu no es pot entendre al marge de 
l'efecte alliberador que ella produeix (evangelitzar els pobres, alliberar els captius, donar la vista 
als cecs). Proclamar que Déu és perfecte no té cap sentit si no es precisa quina és la funció que 
juga la seva perfecció. 

4.1. LA PREGÀRIA DE JESÚS 
La pregària del cristià té com a model la del mateix Jesús i aquesta, com acabem de veure, no 
s'entén sense relació amb un esdevenir històric que el durà a la mort en creu. Jesús no fou un 
“místic espacial”, ni el seu ensenyament fou un camí esotèric per a romandre a l'interior de Déu; 
pensament inconcebible en un jueu observant com era ell.  

D'altra banda, separar els seus moments oracionals (“es retirà altra vegada tot sol a la muntanya”: 
Jn 6, 15b) de la seva activitat històrica (“Jesús s'adonà que venien a emportar-se'l per fer-lo rei”: 
Jn 6, 15), com si fossin dues esferes perfectament aïllables davant de les quals el cristià opta 
segons la seva “sensibilitat” més contemplativa o més activa, és ignorar la dinàmica de la 
pregària de Jesús.  

No neguem els moments contemplatius en la vida de Jesús, els evangelis donen testimoni de la 
seva pregària abundant; ara bé, els continguts últims seus no són assolir una relació íntima amb 
Déu, sinó cercar la Seva Voluntat en funció de l'actualització del Regne de Déu17. Així, per 
exemple, l'oració de l'hort –síntesi de tota oració cristiana–: “Pare, si ho vols, aparta de mi aquest 
calze. Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva” (Lc 22, 42), no pot ser llegida només 
com l'explicitació d'una relació privilegiada entre Déu i Jesús, sinó com el cim d'una actuació 
històrica que, deixant-se guiar per l'Esperit, l'ha portat a les portes d'una mort en creu. 

Pretendre participar de la “unió amb Déu” “deixant de banda les implicacions històriques que 
comporta la pràctica de la seva voluntat, és negar la creu. I la creu no s'ha d'entendre des d'una 
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perspectiva d'ascètica personal, ni com un incident o misteri puntual que projecta místicament la 
seva efectivitat sobre les relacions de l'home amb Déu; sinó com la conseqüència inevitable d'un 
camí espiritual que passa per la solidaritat amb els darrers. 

Control de qualitat de l'oració: 

Un criteri essencial per a verificar la qualitat de la nostra oració és si anticipa històricament el 
“Regne de Déu, si produeix una actualització real de la Paraula de Déu: “els cecs hi veuen, els 
coixos caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els pobres 
reben l'anunci de la bona nova” (Mt 11, 4-5). Ja hem dit que la gran temptació de l'espiritualisme 
és “espacialitzar” l'evangeli per mitjà de lectures al.legòriques, que tradueixen en termes 
d'interioritat experiències narrades teològicament. Déu trinitari i Regne de Déu són els dos pols 
entre els quals es situa tota oració cristiana; i el Regne no pot reduir-se a l'àmbit de la interioritat. 
Quan el creient recita “vingui a nosaltres el vostre Regne” no demana “vinguin a mi les teves 
consolacions espirituals”, sinó que dolgut pel sofriment dels condemnats per l'anti-Regne (pecat 
estructural) espera un món nou per a tots. Aquesta “tensió escatològica” és essencial a la mística 
de l'acció. 

Per al “místic espacial” el misteri de la mort i Resurrecció del Crist suposa una situació-límit en 
el temps, de la qual pot participar plenament: “Però Déu, que és ric en misericòrdia, ens ha 
estimat amb un amor tan gran, que ens ha donat la vida juntament amb Crist: és per gràcia que 
heu estat salvats! Per mitjà de Jesucrist, Déu ens ha ressuscitat amb ell i ens ha entronitzat dalt al 
cel junt amb ell” (Ef 2, 4-6).  

Per aquesta concepció teològica, la nostra pretensió de fer dependre l'accés a Déu de l'acció a 
favor de la justícia i el dret, suposa una judaïtzació del cristianisme, un retorn a l'Antic 
Testament, ja que després de la Resurrecció la cortina del Temple s'esquinçà en dos (cf. Mc 
15,38), obrint per a l'home la possibilitat d'una relació directa amb la Trinitat. Serà l'apòstol Pau 
el primer a posar-nos en guàrdia contra aquestes concepcions valorades “pels corintis”, segons 
les quals ja vivim plenament els darrers temps, i ho farà recordant la norma de la caritat i de la 
creu de Crist: “Si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels però no estimés, no passaria 
de ser com les campanes que toquen o els címbals que dringuen (1Co 13, 1); “Per això, germans, 
quan vaig venir a vosaltres us vaig anunciar el designi de Déu sense cap ostentació d'eloqüència 
o de saviesa. Mentre era enmig vostre, vaig decidir de no conèixer res més que Jesucrist, i encara 
crucificat” (1Co 2, 1-2). 

Si la Resurrecció no pot “espaciar-se” desvinculant-la del procés històric: Encarnació - Creu - 
Resurrecció; l'Encarnació, per la seva banda, no esgota el seu significat en el misteri d'un Déu fet 
home, ni pot reduir-se a una necessitat cosmològica que intenta d'assumir tota la naturalesa 
humana amb la finalitat d'una redempció universal (cf. 1Tm 6, 2Pe1,4), sinó que manifesta la 
culminació de la passió de Déu envers l'home. La fe cristiana es veu abocada a reconèixer Déu 
en la passió de Jesucrist i a descobrir la passió en Déu, és a dir, a entendre el sofriment de Crist 
com el sofriment del Déu apassionat. 

El Regne de Déu no està entre nosaltres: 

El contemplatiu en l'acció de Déu, viu la tensió escatològica del “ja però encara no” paulí 
(salvats en esperança). Una mirada realista al món, li manifesta que el Regne de Déu no és 
encara entre nosaltres; la seva pregària tindrà per contingut la petició d'un “cel nou” i una “terra 
nova” (cf. Is 65, 17) per a tots els homes. L'acció mística, inserida en l'acció de Déu tindrà per 
objectiu l'actualització del Regne, és a dir, fer real aquí i ara la deslegitimització (obtinguda ja 
per la creu de Crist) d'un ordre social que llança sobre els homes càrregues insuportables; només 
així el cristianisme serà una bona nova per als crucificats de la nostra societat concreta. Això no 
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vol dir que la salvació obtinguda per Jesús quedi reduïda a dimensions socioeconòmiques i 
polítiques deixant de banda aspectes fonamentals com són el mal individual, l'obertura a un més 
enllà de la mort, etc; ara bé, la pregària cristiana inclou com a contingut prioritari (opció 
fonamental) l'alliberament dels darrers. En una societat on tres quartes parts de la humanitat viu 
en la misèria i en la qual les guerres són “el nostre pa de cada dia”, presentar una experiència 
individual de plenitud i felicitat absolutes, no sols la converteixen en una acció insolidària, sinó 
en una oració anticristiana. 

No cal estranyar-se que en una societat caracteritzada per la instal.lació en el present i on el 
futur, lluny de viure's com a lloc de promesa, es percep com quelcom amenaçador, s'instal.lin 
còmodament pràctiques religioses intimistes i místiques descompromeses. 

 

 

5. VERS UN MÈTODE SIMPÀTIC 

Una vegada descrits els fonaments teològics que justifiquen 
l'afirmació d'un Déu apassionat i la seva correspondència en 
l'acció simpàtica de l'home, volem exposar alguns elements que 
haurien de ser presents a qualsevol mètode de pregària que 
s'autoanomeni cristià. 

5.1. POSI'S EN UNA POSICIÓ INCÒMODA 
Començàvem la nostra reflexió qüestionant els mètodes d'espiritualitat que reduïen la pregària a 
l'aprenentatge de tècniques de relaxació i de pacificació interiors. Com a mostra, no resisteixo la 
temptació de transcriure l'índex d'un best-seller d'oració que he trobat en una llibreria religiosa:  

1. Al llindar de l'Oració Profunda; 2. Pacificació del nivell corporal; 3. Pacificació del nivell 
sentimental i emocional; 4. Pacificació del nivell intel·lectual; 5. La imaginació en l'Oració 
Profunda; 6. L'ús de la imaginació que prega; 7. La “Pregària de Jesús”; 8. La pràctica de la 
“Pregària de Jesús”; 9. Meditació profunda d'un símbol; 10. Meditació Profunda d'una Icona.  

Tot i el risc de fer una crítica fora de context, sospito que l'oració proposada en aquest llibre és 
més a prop de les “espiritualitats espacials” que de les “històriques”; en tot cas, és sorprenent 
l'absència de qualsevol referència al compromís històric, i quan aquest apareix ho fa sota la 
forma d'una conseqüència que brolla de l'harmonia personal assolida en el moment contemplatiu. 

L'espiritualitat simpàtica no absolutitza el silenci interior o la recerca de l'harmonia com a 
mitjans de la trobada amb Déu pacífica o pacificadora. Sense negar les mediacions “tècniques” 
necessàries que ens obren a les dimensions passives de tota experiència religiosa, la simpatia 
exigeix un desplaçament geogràfic real cap els marges de la societat. A partir de Jesús i de la 
seva pedagogia kenòtica: “Tingueu els mateixos sentiments que tingué Jesucrist: Ell, que era de 
condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer 
no-res: prengué la condició d'esclau i es féu semblant als homes. Tingut per un home qualsevol” 
(Fl 2, 5-7), el desert com a lloc privilegiat de lluita espiritual i de trobada amb Déu no pot 
identificar-se al·legòricament com un lloc interior de buidament i solitud, sinó com la sortida 
fora de les muralles de la ciutat per a trobar-nos amb el Déu crucificat que morí fora del 
campament (cf. He 13, 12-14), allà on habiten els dimonis de la pobresa, l'exclusió i la violència. 
La marginació és el desert de la història on ha de situar-se el qui prega si vol trobar-se amb el 
Déu de Jesús. Reconèixer la nostra llunyania dels llocs sofrents, demanar perdó per les nostres 
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acomodacions personals i institucionals, i posar-nos en marxa realment i no sols intencionalment 
cap els marges de la nostra societat són requisits previs de l'oració cristiana. L'Abba sempre 
descentra. 

Entra a la cambra, tanca-t'hi amb clau: 

La insistència en l'acció no nega la necessitat dels moments 
formals d'oració. Tant si la nostra pregària pren la forma 
d'oració vocal, meditació o contemplació, necessitem entrar 
a la cambra, tancar-nos amb pany i clau, i resar al nostre 
Pare, present als llocs més amagats (cf. Mt 6,6). Sense 
aquesta trobada personal amb un Déu que anomena cadascú 
d'una forma original i acollidora, els nostres descentraments 
geogràfics i les nostres accions a favor dels més necessitats 
seran accions bones però no místiques. 

- Només aquell que rep com a do la contemplació d'un cel 
nou i una terra nova (cf. Is 65, 17) tindrà ulls capaços 
d'endevinar l'arribada pacient del Regne de Déu entre les 
runes de la història, allà on altres només veuen pobresa i 
ineficàcia.  

- Només unes oïdes acostumades a escoltar Déu en el murmuri del ventijol podran escoltar el 
lent creixement d'un arbre capaç de donar aixopluc a ocells de tota mena (cf. Mc 4, 30-32), 
allà on altres tan sols senten crits de sofriment i desesperació.  

- Només una boca que ha assaborit la dolcesa de la Paraula de Déu (cf. Ez 3, 1-4) podrà 
anunciar una terra que regalima llet i mel (cf. Ex 3, 8), allà on altres sols pronuncien desencís 
i blasfèmia.  

- Només un olfacte que s'hagi deixat impregnar pel perfum del nard (cf. Jn 12, 13) serà capaç 
de reconèixer la “bona olor de Crist” darrere el salnitre de la misèria i la pólvora de les 
guerres.  

- Només aquell que se sap a les mans de Déu (cf. Is 49, 16), serà capaç de tocar els leprosos, i 
així –deixant-se contaminar– celebrar la salvació de Déu des de la compassió (=patir amb) 
que genera comunitat i no des del poder que implica sempre desigualtat. 

 

6. CONTEMPLATIUS EN L'ACCIÓ PER LA JUSTÍCIA DEL REG NE DE DÉU 

Acabem el nostre recorregut intentant una fórmula capaç de sintetitzar en una sola frase allò que 
és central de la nostra proposta d'espiritualitat simpàtica: “Contemplatius en l'acció per la justícia 
del Regne de Déu”. L'ampliació de l'eslògan ignasià: “contemplatius en l'acció” amb l'afegit: 
“per la justícia de Déu” no és un caprici barroc d'embelliment lingüístic, sinó la necessitat de 
qualificar el tipus d'acció al qual ens estem referint. Ho dèiem més amunt: no tota acció és 
susceptible de convertir-se en matèria de contemplació cristiana; perquè sigui així cal que 
s'inscrigui dins del pathos històric del Déu de Jesús, del qual la pràctica del dret i la justícia 
constitueixen una referència inexcusable. Els models clàssics de síntesi entre contemplació i 
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acció parteixen d'una supremacia del moment contemplatiu sobre l'acció: és a l'oració on es 
produiria la trobada veritable amb Déu, mentre que l'acció no seria més que un segon moment 
que intenta dur a la pràctica allò que prèviament ha estat contemplat “en la seva plenitud”. 
Enfront d'aquest model, la contemplació en l'acció per la justícia del Regne de Déu afirma que el 
fer cristià és un pressupòsit essencial de l'oració, i no sols una exigència ètica derivada de la fe ja 
constituïda22. La nostra acció ens portarà a preguntar-nos sobre la “perfecció” divina. I des del 
nostre compromís creient per a la instauració de la justícia se'ns anirà revelant el rostre de Déu 
sempre nou, més enllà de les nostres previsions, pors i autosuficiències. L'espiritualitat simpàtica 
és un risc i una passió: el risc de sortir al desert per a lluitar contra els dimonis que 
deshumanitzen l'home, i la passió de trobar-se amb un Déu que, fent-se trobadís, ens protegeix 
amb el seu núvol, ens alimenta amb la seva Paraula i ens regala el mannà del pa compartit.  

Tant de bo aquells que han estat condemnats a caminar pels marges de les nostres societats 
opulentes puguin alegrar-se de trobar en el seu camí homes i dones de Déu, persones de molta 
pregària i, per això, de tones de compromís i misericòrdia. 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Amb quin Déu camines? “Pot succeir que en el fons de les nostres creences més 

profundes estiguem anomenant i adorant divinitats diferents.” Has entrat en el soterrani 
de les teves creences? 

2. “L'acció històrica a favor dels exclosos és essencial en una espiritualitat que s'anomeni 
cristiana, i no pot ser substituïda per “experiències interiors” per més intenses i 
consoladores que siguin.” Quina crítica pot fer aquest text a les maneres de pregar que 
actualment estan prenent força entre grups de cristians? 

3. Tots portem en el nostre interior un “místic espacial” que de vegades s'amaga en el més 
profund i un “guerriller il·lusionat” que lluita per resoldre els problemes d'aquest món... 
Reflexiona en quins moments predomina més en tu l'un o l'altre... Mira també com es 
reflecteix en la teva Comunitat, en l'Església... 

4. El quadern ens ha portat des d'una situació còmoda (la del divan), a una situació 
incòmoda, d'escissió i alguns cops de trencament. Des d'aquí se'ns invita a entrar dins 
nostre i tancar amb clau: 

- Què t'ha aportat aquesta lectura? Una nova espiritualitat? Una fe més profunda? 
Compromís amb els germans? 

- Quines condicions hem de cercar per ser contemplatius en l'acció?  

- Amb quin Déu vols caminar? 
 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
115 

 

 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
116 

 

JESÚS I ELS INFANTS 18 

INTRODUCCIÓ: 

Jesús va al futbol [petita historieta sobre Jesús]: 

"Jesucristo nos dijo que nunca había visto un partido de fútbol. De manera que mis amigos y 
yo le llevamos a que viera uno. Fue una feroz batalla entre los 'Punchers' protestantes y los 
'Crusaders' católicos. 

Marcaron primero los católicos. Jesús aplaudió alborozadamente y lanzó al aire su sombrero. 
Después marcaron los protestantes. y Jesús volvió a aplaudir entusiasmado y nuevamente 
voló su sombrero por los aires. 

Esto pareció desconcertar a un hombre que se encontraba detrás de nosotros. Dio una palmada 

a Jesús en el hombro y le preguntó: “¿A qué equipo apoya usted, buen hombre?”. 

“¿Yo?”, respondió Jesús visiblemente excitado por el juego. “¡Ah!, pues yo no animo a 
ningún equipo. Sencillamente disfruto del juego”. 

El hombre se volvió a su vecino de asiento y, haciendo un gesto de desprecio, le susurró: 
“Humm... ¡un ateo!” 

ANTHONY DE MELLO El canto del pájaro. 

 

Déu es dóna a conèixer, fonamentalment, a través de: 

- La Revelació: "En moltes ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als 
pares per boca dels profetes; però ara, en aquests dies, que són els definitius, ens ha 
parlat a nosaltres en la persona del Fill” (He 1, 1-2). 

- L'Església: “Així, ara, valent-se de l'Església, ha volgut fer conèixer les múltiples 
manifestacions de la seva saviesa a les potències i a les autoritats que són a les regions 
celestials” (Ef 3, 10). 

- La vida (aspecte aquest al qual no sempre se l'ha donat la importància que té): “Fixeu-vos 
com creixen les flors del camp: no treballen ni filen,” (Mt 6, 28) o qualsevol altra 
paràbola de l'Evangeli. És en aquest punt en el que els infants cobren una importància 
especial. 

 
 

1ª PART: QUÈ SIGNIFICA SER INFANT? 

Veiem el següent quadre en el que s'intenta fer-ne una aproximació, al mateix 
temps que s'intenta veure'l des de la mirada de Déu per tal que ens plantegem 

                                                 
18 MANOLO JUÁREZ. Xerrada feta al curs de formació de catequistes. Arxiprestat Badalona Sud. Febrer de 2003. 
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la manera de tractar-lo: 

- Un ésser necessitat de: 

▪ Confiança en els altres: (pares, 
germans, amics). 

▪ Identificació. 

▪ Trobada. 

▪ Identitat i canvi. 
 
 
 

▪ Relació afectiva amb l'adult. 
 
- Un ésser en creixement: 

▪ Capacitat creadora. 

▪ Capacitat expressiva. 

▪ Madura segons veu en els altres. 
- Un ésser que: 

▪ És sociable. 

▪ Aprèn, escolta i observa. 

▪ Juga. 

▪ Interioritza allò que veu. 
 
Un ésser que neix a la vida. 

Quina imatge es desprèn de Déu? 

▪ Déu-Pare que ho pot tot. 

▪ Déu a favor de l'home: Jesús l'home-per-als-altres. 

▪ Jesús com “amic i testimoni”. 

▪ Déu present en la “comunitat” o en el “grup”. 

▪ Déu m'estima tal com sóc i vol que arribi a realitzar-me plenament. 

▪ Jesús no em condemna ni jutja. 

▪ Jesús-heroi “compromès” contra les injustícies que veu. 

▪ Déu-Pare bo que es llença sobre el fill perdut. 
 
 

▪ Déu creador i que fa miracles. 

▪ Déu “encarnat” en els homes. 

▪ Déu-guia (pedagog). 
 

▪ Déu-omnipresent. 

▪ Déu “amic i company”. 

▪ Déu proper. 

▪ Déu que es dóna als homes a través de Jesús. 
 
EL MIRACLE DE LA VIDA... I EN ELL HI ÉS DÉU. 
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2ª PART: JESÚS I ELS INFANTS: 

Què veu Jesús en els infants? 
o Aquesta forma de ser: 

▪ necessitats = pobres. 

▪ innocents. 

▪ entremaliats i apassionats. 
o Una mirada neta: 

▪ sense prejudicis. 

▪ no sent esclaus de les normes. 
o Una forma de viure. 
o Viure el present. 

Els valors del Regne: 
“Feliços els pobres: és vostre el Regne de Déu!” (Lc 6, 20) 
“Us ho asseguro: si no torneu a ser com els infants, no entrareu pas 
al Regne del cel.” (Mt 18, 3) 
“i els infants que cridaven en el temple...” (Mt 21, 15) 
“Són com els nois que seuen a les places i criden...”  (Mt 11, 16) 
 
“El seguia un jove, cobert només amb un llençol...” (Mc 14, 51) 
“Deixeu estar els infants: no els impediu que vinguin a mi, perquè el 
Regne del cel és dels qui són com ells.” (Mt 19, 14) 
“No us preocupeu per la vostra vida, pensant què menjareu o què 
beureu,.” (Mt 6, 25ss) 

Semblances entre Jesús i ells: 

o reneix en esperit (baptisme). 
o és proper. 
o “innocent”. 
o observa la realitat. 
o estima la vida. 
o confia plenament en el Pare. 
o s'entrega fins al final. 

Semblances entre nosaltres i Jesús? 
... 
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QUÈ ENS ENSENYA JESÚS? 

En definitiva, el gran ensenyament de Jesús és que: 

- S'ha de néixer de nou... (Jn 3, 3ss) 

- Déu es revela en els més petits, perquè Déu és en el cor de les coses i no en el “temple”: 

“arriba l'hora, més ben dit, és ara, que els autèntics adoradors adoraran el Pare en 
Esperit i en veritat”. (Jn 4, 23). 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
"En aquell temps, Jesús digué: 

- T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has 
amagat als savis i entesos. Sí, Pare, així t'ha plagut de fer-ho.  

»El Pare ho ha posat tot a les meves mans. Ningú no coneix el Fill, fora del Pare, i ningú no coneix 
el Pare, fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar." Mt 11, 25-27 

Agafa aquest text de Mt 11, 25-27 (o qualsevol altre text de l'Evangeli que et serveixi) i 
digues: 

- Quina imatge es desprèn de Déu a partir de les paraules de Jesús? 

- Quin és el "secret" de Déu que els "savis" no poden entendre? 
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EL SEGUIMENT DE JESÚS SEGONS LLUC 19 
Resum: 

Des del diumenge 13è fins al 31 de durant l'any C, llegim fragments del viatge amb Jesús cap a la glòria (Lc 
9,51-19,44), la secció central, la més llarga i reelaborada del tercer evangeli. 

Aquest viatge és un procés cap a Déu, guiats de la mà del seu Fill Jesús, que ens acompanya en el seu pas pel 
regne dels morts, i així arribar junts a la glòria. Al llarg d'aquest viatge, el Fill Jesús fa que Déu Pare parli en 
els miracles (diumenge 28, els deu leprosos) i fa que actuï en les paràboles (diumenges 15, 19, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30; entre les quals hi ha les típicament lucanes del bon samarità, del fill pròdig, del ric i Llàtzer, del 
fariseu i el publicà). 

Lluc presenta Jesús educant els deixebles tot fent camí junts, el viatge amb Jesús cap al Pare. El qui vol conèixer 
Jesús, el qui se sent admirat i atret pel que fa i diu (9,9), és convidat a seguir-lo, a fer camí amb ell, a estar 
disposat a compartir el seu estil de vida, renunciant gratuïtament a les pròpies prioritats i acceptant lliurement de 
jugar-se la pell en el seu seguiment. És el camí de la fe, on el seguidor ha de reconèixer que Déu ha visitat el 
seu poble en Jesús (1,68.78; 7,16; 19,44). En efecte, Jesús és Déu que el visita per a salvar-lo, i la fe 
consisteix a acollir-lo (com a do de l'amor de Déu) i seguir-lo (compromís). 

Lluc, un cop ha indicat la decisió de Jesús d'anar a Jerusalem (9,51), recorda que hi va fent camí en certs 
moments: 13,22; 17,11; 19,28.41; així marca el ritme de la narració del viatge en tres grans parts: 9,51-13,21; 
13,22-17,10; 17,11-19,27.   

Tot fent camí, el deixeble ha de testimoniar el Crist ressuscitat i el seu ensenyament (24,48), ha de pregar sempre 
i sense defallir (18,1), i ha de fer un bon ús dels béns materials, això sí, o bé moderadament, fent un ús prudent 
dels béns a fi d'ajudar les necessitats dels altres menys afortunats (6,30; 16,8-9), o bé radicalment, fent una 
renúncia total de tots els béns (14,33; 16,13). 

Tot fent camí, Lluc suggereix algunes preguntes. Per exemple: En què consisteix acollir Jesús? Simplement es 
tracta d'escoltar la seva paraula (8,18.21). En efecte, l'única cosa necessària és asseure's als peus del Senyor per 
escoltar-lo (10,39). Així, la postura característica del deixeble que escolta la paraula del Mestre és assegut als 
seus peus (8,35) i no pas molt atrafegat per obsequiar-lo (10,40). 

Tot fent camí, Jesús ensenya quina ha de ser l'actitud del deixeble envers Déu Pare (11,1-13). Una actitud que 
implica tot un estil de vida arrelat en la lloança i l'agraïment (10,21-22), en l'amor i la solidaritat (10,25-37), en 
l'acolliment de la Paraula de Jesús (10,38-42). Jesús educa com a amic (acompanya els deixebles en el camí) i 
testimoni (els situa davant la seva identitat i missió). 

Tot fent camí, acompanyat de molts seguidors (12,1), Jesús proposa una sèrie de recomanacions entorn de 
l'actitud del deixeble davant les riqueses (12,33-34), i també sobre la vigilància i la fidelitat (12,35-46), així 
com sobre la irresponsabilitat i la incompetència dels seguidors que tenen una responsabilitat en l'Església 
(12,47-48). 

Tot fent camí, Jesús adreça unes reflexions als seus deixebles sobre el caràcter de la seva missió (12,49-53) i, tot 
seguit, esperona la gent a descobrir els signes dels temps (semeia ton kairon) perquè acullin la pau i la felicitat 
que els porta (12,54-56). El viatge de Jesús està farcit d'ensenyaments adreçats no només als deixebles, sinó 
també a la gent que el segueix o que troba pel camí. 

La segona part del viatge (13,22-17,10) inicia amb una reflexió sobre l'entrada al Regne, amb la pregunta: Són 
pocs els qui se salven? (13,23); i on s'insisteix, d'una banda, en la urgència d'espavilar-se, a fi de ser-hi admesos 
abans que sigui massa tard, i de l'altra, en l'acolliment de la visita de Déu en Jesús, com a garantia d'entrada. A 
més, hi ha dibuixada una acció de Déu Pare, que el mostra molt interessat a salvar el perdut i curull d'alegria pel 
seu retrobament (15,1-32). 

Tot fent camí, Jesús es deixa acompanyar de molta gent (14,25). En aquest marc, s'indica el que suposa 
acompanyar-lo en el viatge cap a la glòria (14,26-33). Jesús vol seguidors convençuts, i apunta tres condicions 
per a seguir-lo convençudament: 1) la renúncia als afectes més fonamentals de la persona, com són l'amor a la 
pròpia família i la conservació de la pròpia vida; 2) l'acceptació sincera de la màxima radicalitat, prenent la creu, 
és a dir, tenint una total disponibilitat a oferir la pròpia vida, no sols en el martiri, sinó també en la lluita 

                                                 
19 JAUME FONTBONA, El seguiment de Jesús segons Lluc. Una lectura del camí de Jesús cap a Jerusalem. 
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quotidiana; i 3) la total i absoluta renúncia a tots els béns materials. 

La curació dels deu leprosos (17,11-19) obre la tercera part del viatge (17,11-19,27). Ací Jesús declara que la fe 
(l'estranger s'adona que està guarit), no sols li dóna la curació física, sinó també la salvació. Una cosa és ser 
curat i l'altra veure aquesta curació com un senyal de l'acció salvadora de Déu en Jesús i respondre-hi amb 
agraïment, rebent de Jesús la certesa de la salvació. Si la segona part havia girat entorn de la qüestió sobre qui 
són els qui se salven (13,23), la tercera fixa la mirada en els qui són declarats salvats per Jesús: un estranger 
(17,19), els infants (18,16), els qui ho han deixat tot pel Regne (18,29-30), un cec que "viu" vora el camí 
(18,42), els publicans (18,14; 19,9-10).  

Cap al final del viatge (el d.31), Lluc ho deixa tot ben cuinat perquè Jesús cerqui i salvi Zaqueu (19,5.10). Jesús, 
actuant com el pastor i el pare de les paràboles de Lc 15, està expressant l'actuar de Déu, apuntat a Ez 34,16. 
Així doncs, Lluc accentua l'avui de la salvació i la condició divina de Jesús: és el Senyor (19,8). És avui que 
Jesús ha de ser acollit (19,5) i també és avui que la salvació arriba (19,9; vegeu 2,11). Per això, des de la creu, 
dirà a un dels dos criminals: Avui seràs amb mi al paradís (últim diumenge de l'any C). 

I  el do la salvació provoca un canvi en els qui l'acullen: ser generós i amic dels pobres (16,8-9; 19,8). Ningú no 
n'és exclòs, ni els exclosos de sempre. Tots els fills d'Abraham són cridats a acollir la salvació de Déu 
manifestada en Jesús. També Herodes havia manifestat el desig de veure Jesús (9,7-9), però no acull el seu do 
(23,8), li hauria canviat l'existència i hauria fet un tast del Regne. Certament, el fruit de la visita de Déu en Jesús 
és l'amor (7,36-50; 19,8).  

 

El camí que fa Jesús, des de Galilea a Jerusalem, l'èxode cap el Pare (9,51) a través de la passió, 
mort, sepultura i resurrecció, és fonament i model del camí del cristià. Tot fent el camí de Jesús, 
el deixeble ha de donar testimoni de Crist ressuscitat del seu ensenyament (24.48) ha de pregar 
sempre i sense defallir(18,1), i ha de fer un bon ús dels béns materials. A continuació, es proposa 
una lectura en vint-i-dos punts, cada punt segueix l'evangeli dominical corresponent del cicle C. 
Aquests punts van ajudar un grup de militants a actualitzar el seu seguiment de Jesús. 

1. El camí de Jesús cap a Jerusalem amb els deixebles (9,51-19,44) és la secció més llarga 
reelaborada del tercer evangeli. Lluc presenta Jesús educant els deixebles tot fent camí junts, el 
camí cap el Pare, el camí de l'Església al Regne. El qui vol conèixer Jesús, el qui se sent admirat 
i atret pel que fa i diu (9,9), és convidat a seguir-lo, a fer camí amb ell, a estar disposat a 
compartir el seu estil de vida, renunciant gratuïtament a les pròpies prioritats i acceptant 
lliurement de jugar-se la pell en el seu seguiment. Al llarg d'aquest camí hem de reconèixer que 
Déu ens visita i salva en Jesús (19,44). 

El primer quadre (9,51-62) conté dues escenes: la introducció a tot el relat del camí a Jerusalem 
(9,51-56)i tres màximes adreçades a tres aprenents de deixebles (9,57-62). La primera escena 
destaca la ferma decisió de Jesús: és voluntat de Déu, per això és irrevocable, tot i els possibles 
entrebancs, ja no és el primer cop que en troba (4,16-30). Jesús refusa eliminar els seus enemics 
com Elies (2Re 1,10), no és Elies (ho seria Joan Baptista: Ml 3,23; Lc 1,17). Després de renyar 
Jaume i Joan, que volien emprar el poder per eliminar qualsevol refús, Jesús es proposa de fer 
camí junts, perquè comprenguin la seva decisió. 

La segona escena mostra la disponibilitat radical del deixeble: el Regne de Déu és prioritari, no 
pot esperar. El primer aprenent aprèn que ser deixeble és quelcom seriós: cal estar disposat a 
caminar sempre amb altres, sense residència fixa, sense estabilitat de cap mena o aburgesament; 
àdhuc els animals viuen millor: gaudeixen d'una certa estabilitat. El segon aprèn que els deures 
filials poden obstaculitzar la radicalitat i la urgència de l'opció: no hi cap la indecisió. I el tercer 
aprèn que seguir Jesús implica dedicació exclusiva, fins i tot superant els lligams familiars: el 
destí personal ve marcat per la construcció del Regne. Per tant, fer junts el camí de Jesús implica 
no cercar cap seguretat, no posar cap obstacle ni que sigui sentimental, no mirar el que deixem, 
per més important que sigui, sinó mirar Jesús, el qui marca el camí (He 12,2). 
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2. Durant el camí, Jesús i els deixebles anuncien i fan present el Regne (10,1-20). Lluc no 
indica, però, el lloc d'on parteixen els deixebles per a la missió ni des d'on tornen, sols indica que 
parteixen de Jesús i hi tornen. 

Quan era a Galilea, Jesús ja havia enviat els Dotze a anunciar i fer present el Regne (9,1-6). Ara 
hi envia més deixebles, significant que la missió és de tots els seguidors i que s'adreça a tots els 
pobles de la terra, destinats a acollir la visita de Déu en Jesús, el do de la pau ofert en Jesús, la 
mateixa Paraula de Déu (Ac 1,8) en la pròpia llengua (Ac 2,11). Lluc ha creat dos relats a partir 
de la missió que Jesús confia als Dotze: anunciar i fer present el Regne, amb paraules i fets, 
connectant la missió de Jesús amb la de l'Església. En el context de l'últim sopar, Jesús recorda 
als Dotze que els havia enviat sense bossa ni sarró ni sandàlies (22,35; clara al·lusió a 10,4 i no 
pas a 9,3). És tota l'Església l'enviada a tots els pobles (24,47). Per tant, Lluc suggereix que el 
camí de l'Església passa per la missió. 

La missió eclesial té com a trets singulars La urgència i la dedicació exclusiva al Regne, la 
possibilitat del refús i la importància de l'oració. La missió eclesial no depèn només del treball 
dels enviats, sinó també de la fidelitat en l'oració (obertura a l'acció de Déu i reconeixement de la 
seva presència), i de la confiança en el Senyor que envia. La fidelitat i la confiança ajuden a 
acceptar tant l'hospitalitat de la gent com el seu refús. Ara bé, la pau (la salvació que Déu regala 
en la seva visita) no s'esvaeix si no és rebuda o acollida, sinó que retorna al qui l'ha donada, 
sense perdre res de la seva frescor original i actual. 

Els deixebles no s'han de desanimar mai en el camí que els cal recórrer amb Jesús, fins que el do 
de la pau arribi arreu de la terra (i que es faci realitat la profecia del tercer Isaïes). Ara i ací, els 
missioners no donen res més que el que Jesús ressuscitat els regala: Pau a vosaltres, amb 
l'alegria que implica (10,17.20) i amb la confiança en la victòria de Jesús sobre el poder del mal 
(10,18-19). Heus ací que ja és una realitat: El Regne de Déu és a prop vostre. 

Després de l'acció evangelitzadora, els Dotze i els setanta-dos expliquen a Jesús el que han fet i 
descobert (9,10; l0,17). Lluc destaca que tronen tots contents i que Jesús s'atura a valorar l'acció 
(10,20). L'èxit de la missió no està en la destrucció del poder de Satanàs, sinó en l'actualització 
de la salvació de Déu. El que importa és tenir el nom escrit en el cel, gaudir per sempre de la 
pau. 

 

3. Tot fent camí a Jerusalem, Lluc relata una controvèrsia (10,25-37) de Jesús amb un 
mestre de la Llei (un nomikós: un intèrpret professional de la Llei, un dels savis i entesos 
esmentats en 10,21). El relat està teixit amb dues preguntes provocadores del jurista i amb dues 
preguntes suggeridores de Jesús. A cada provocació del jurista, Jesús suggereix la resposta amb 
una altra pregunta. Així, a la primera provocació del jurista, Jesús suggereix la resposta en la 
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Llei. El deixeble ha d'estimar els altres com estima Déu, però també ha d'estimar-los sense fer 
distinció de credo, fins i tot si són enemics (jueus i samaritans no es poden veure). Si l'amor a 
Déu no coneix límits (es una adhesió total), tampoc no n'ha de conèixer l'amor als altres. Mentre 
que en Marc (Mc 12,29-31) i en Mateu (Mt 22,37-39) és Jesús el qui respon amb els dos 
manaments fonamentals de la Llei (Dt 6,5; Lv 19,18), distingint entre el primer i el segon, ara és 
el jurista qui ho fa, però sense fer la distinció entre el primer i el segon. Després d'aquesta 
resposta del jurista, Jesús expressa que hi està d'acord: Has respost bé: fes-ho així i viuràs. I així 
ha respost a la seva provocació inicial: Mestre què he de fer per tenir l'herència de la vida 
eterna? La pregunta suggeridora de Jesús l'ha ajudat a descobrir que la resposta la té molt a prop 
seu, i que el seu compliment li donarà la vida que cerca. En definitiva, Jesús indica el camí del 
deixeble cap a la vida eterna: estimar il·limitadament Déu i els altres. 

A la segona provocació del jurista i abans de respondre-hi amb una altra pregunta suggeridora, 
Jesús li proposa una paràbola que apunta a l'acció (evoca 2Cr 28,5-15); és la mateixa acció del 
samarità que és significativa, és un exemple a seguir, tot i que d'un samarità no pugui esperar-se, 
d'entrada, res de bo. Jesús té present que els sacerdots i els levites són jueus amb una dedicació 
total al Senyor pel seu lligam amb el culte del temple i que la impuresa ritual d'aquests 
consagrats al Senyor, derivada del contacte amb un cadàver o un mig mort, és més greu que la 
d'un jueu no consagrat. Per això, Jesús suggereix que també un enemic de la religió pròpia pot 
ser l'altre. Quan Jesús diu: Doncs tu fes igual (acció), no defineix qui són aquests altres, sinó que 
indica que si el deixeble vol heretar la vida eterna ha d'estimar àdhuc l'enemic, i que fent-ho serà 
ell mateix l'altre de tots els qui anirà trobant al llarg del camí. El deixeble és, dons, l'altre. 

4. Tot fent camí a Jerusalem, Jesús s'atura a visitar Marta i 
Maria (10,38-42). Lluc no indica qui són es germanes Maria Marta ni 
tampoc el nom del poblet. L'evangeli joànnic (vegeu Jn 11,1; 12,1-3), 
però, indica que Maria, Marta i Llàtzer són tres germans amics de 
Jesús i que viuen a Betània, poble que Lluc no esmenta fins que 
Jesús és a les portes de Jerusalem (19,29) el final del camí. 

En la controvèrsia amb el jurista, Lluc oposava el samarità als 
consagrats al Senyor (el sacerdot i el levita}. Lluc oposa dos tipus de 
reaccions: Marta, com a model d'amfitriona i Maria, con a model de 
deixebla. I a més, lluc suggereix una pregunta: En què consisteix 
acollir Jesús? Simplement es tracta d'escoltar la seva paraula (8,18.21). En efecte, l'única cosa 
necessària és asseure's als peus del Senyor per escoltar-lo. Així, la postura característica del 
deixeble que escolta la paraula del Mestre és assegut als seus peus (vegeu 8,35) i no pas molt 
atrafegat per obsequiar-lo. Avui diríem atabalat (sense saber on és el Nord) en el servei. 

Tot fent el camí, l'autèntic servei no consisteix a atendre delicadament Jesús, sinó a escoltar la 
seva paraula (que és vida). Marta està preocupada i neguitosa per moltes coses, perquè Jesús 
sigui ben servit; però Jesús s'identifica amb el qui serveix (22,27) i Jesús serveix els qui s'han 
mantingut vetllant (12,37), fidels a la seva paraula. 

Jesús no desautoritza pas el servei de Marta, més aviat indica que l'essencial per al deixeble és 
dedicar-se a escoltar la seva paraula. I això exigeix una total i exclusiva atenció (la part millor), 
perquè doni fruit (vegeu 8,8). Heus ací que si el deixeble serveix, però no escolta la Paraula, 
perdrà la part millor, en canvi, si escolta la Paraula, tindrà la part millor i no li serà pas presa. 

Si en la controvèrsia amb el jurista Jesús ens convidava a fer una acció: ser l'altre per al qui 
trobem al llarg del camí; Jesús ens convida a fer una opció: escollir la millor part, la felicitat 
veritable i perdurable; escollir el mateix Jesús. És a dir, si escollim asseure'ns als peus de Jesús i 
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no les accions que ens facin quedar bé davant l'hoste que ens visita, no pararem de servir com 
Jesús: servirem generosament i gratuïtament, sense esperar res a canvi, deixant-hi la pell. En 
resum, el deixeble manifesta la seva hospitalitat si dedica tot el seu temps a escoltar Jesús. 
Acollir la visita de Déu consisteix a escoltar el seu Fill (9,35). 

5  Tot fent el camí cap a Jerusalem, Jesús ensenya quina ha de ser 
l'actitud del deixeble envers Déu Pare (11,1-13). Una actitud que implica 
tot un estil de vida arrelat en la lloança i l'agraïment (10,21-22), en 
l'amor, la solidaritat (10,25-37), en l'acolliment de la Paraula de Jesús 
(10,38-42). Jesús educa com a amic (acompanya els deixebles en el camí 
i testimoni (els situa davant la seva identitat i missió). Jesús prega (11,1) 
i amb el seu testimoni suscita la pregunta sobre la relació personal amb 
Déu, i a més, els situa davant l'inaudit de Déu. El testimoni de Jesús obre 
dues declaracions sobre l'oració: el parenostre com a síntesi del seu 
ensenyament i unes màximes sobre la seva eficàcia, i una reflexió: la 
paràbola de l'amic inoportú. 

El parenostre lucà consta, en primer lloc, d'una invocació (Pare!) que li 
dóna un to senzill i familiar; en segon lloc, de dos anhels plens de fe i 
d'esperança (en segona persona del singular), anhelem el que només Déu pot regalar-nos: la seva 
manifestació i sobirania en l'avui de la vida i història humanes; i finalment, de tres peticions 
obertes a l'amor misericordiós de Déu (en primera persona del plural), demanem, lliurats i 
confiats al Pare, el que necessitem per subsistir, el perdó i no defallir en el moment de la prova. 
En total, són cinc imperatius; en canvi, Mateu en té set (Mt 6,9-13). 

Com qui no fa res, Lluc convida a aturar-nos a pensar en la pròpia oració de petició i a obrir-nos 
la gana de fer-ne. I ho fa amb la paràbola de l'amic inoportú, que pretén destacar la insistència 
(rallant en la impertinència) amb què cal adreçar-se a Déu Pare (vegeu 18,1-8).  

La insistència en la súplica s'arrela en la certesa que Déu (l'amic que s'aixeca del llit a mitjanit) 
escoltarà la petició del qui demana ajuda (una ajuda per a l'amic de l'amic). Si 

en un primer estadi de la seva petició) la paràbola centrava l'atenció en el qui s'aixeca a exhaurir 
la petició, ara la figura central és l'amic impertinent. Lluc sorprèn amb la imatge que Jesús 
suggereix de Déu i alhora convida a ser un amic impertinent davant Déu. 

Las màximes sobre l'oració apunten cap a una actitud: la de saber que l'oració perseverant serà 
sempre escoltada. Una actitud de confiança en la generositat sense límits del Pare. 

De Jesús, que no es limita a donar-nos el que necessitem, com un pare bo, sinó que ens dóna 
molt més: l'Esperit Sant com a do. 

6  Jesús diu la majoria de les paràboles pròpies de Lluc fent el camí a Jerusalem. A partir 
del fet que la gent vol que Jesús faci de jutge o mediador en un afer de béns, tenim una altra 
paràbola (12,13-21). 

La sèrie de màximes de Jesús (mots d'advertiment i d'encoratjament) adreçades especialment als 
deixebles (12,1)) és interrompuda per la petició d'un de la gent: (12,13), sol·licitant la intervenció 
de Jesús en un afer d'herència familiar. Aquesta interrupció sobre un nou tema prepara l'ambient 
per a la paràbola del ric insensat. La negativa de Jesús a implicar-se en afers domèstics (12,14) 
suscita, doncs, una reflexió encaminada a convèncer els oients que l'ambició de posseir riqueses 
(12,15) és una insensatesa (12,20). 
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Jesús refusa d'intervenir en afers domèstics com feien els rabins, no vol donar cap recepta sense 
atacar la rel del conflicte familiar: una herència a repartir. Jesús denuncia que la rel està en 
l'ambició personal. "L'essencial és invisible als ulls" (diu el Petit príncep); l'essencial, ve a dir 
Jesús, és ser ric als ulls de Déu i no pas ser-ho als ulls dels humans. 

Aquesta paràbola és un exemple a no seguir: el deixeble no ha de fer pas com l'home ric, 
qualificat d'insensat (12,20) per la seva ambició de posseir riqueses. La paràbola reprèn la 
pregunta de 9,25: Què en treu l'home de guanyar tot el món si es perd o es destrueix ell mateix? 
L'home ric estava a punt d'assolir tot el que més ambicionava d'aquest món, sense preocupar-se, 
però, pel seu futur i el dels seus béns. L'home ric no tenia present la seva possible mort. Ara i ací, 
l'home ric esdevé el prototip de tota persona seduïda per l'ambició de posseir riqueses. 

La conclusió de la paràbola és senzilla: cal fer-se ric als ulls de Déu. Heus ací que el deixeble no 
ha de viure per tenir i amuntegar riqueses per a un mateix, sinó per seguir el camí de Jesús, 
vivint sense aferrar-se a cap seguretat (9,57-62), sense mirar el que deixa, per més important que 
sigui, amb els ulls posats en Jesús, el qui marca el camí (He 12,2). En resum, la paràbola vol 
convèncer l'oient de la futilesa d'amuntegar riqueses, però també, i sobretot, del perill de deixar-
s'hi seduir i quedar atrapat per la insensatesa de l'ambició. 

7  Tot fent el camí acompanyat de molts seguidors (12,1), Jesús proposa una sèrie de 
recomanacions entorn de l'actitud del deixeble davant les riqueses (12,33-34), i també sobre la 
vigilància i la fidelitat (12,35-46), així com sobre la irresponsabilitat i la incompetència dels 
seguidors que tenen una responsabilitat en l'Església (12,47-48). 

Lc 12,32 suggereix l'autocomprensió de l'Església primitiva com una comunitat compacta, sense 
fissures, conscient que la seva petitesa actual és la seva grandesa la seva impotència, la seguretat 
de la seva catolicitat, és a dir, de ser l'hereva actual del Regne i que Déu li garanteix ajut i 
protecció; ara i ací, l'Església actualitza el Regne en el seguiment del camí de Jesús. Les dues 
màximes que vénen després (12,33-34) conclouen la sèrie d'exhortacions de Jesús contra tota 
mena d'ambició de riquesa. El deixeble ha d'evitar la seducció de les riqueses; per això, ha de 
posar el seu cor (la seu de tot anhel humà) en una única meta: el Regne. 

Després d'aquest toc d'alerta, que exigeix un estil de vida desprès, trobem tres paràboles sobre la 
vigilància i la fidelitat: la dels criats vigilants (l2,35-38); la del cap de casa que vetlla (12,39-
40); i la de l'administrador fidel o no (12,42-46). Abans, però, hi ha la pregunta de Pere (12,41), 
que accentua quin ha de ser el comportament del deixeble davant la invitació a la vigilància i la 
seva fidelitat davant el retorn del Senyor. El temps d'espera i la responsabilitat del deixeble són 
els dos factors clau de l'última paràbola. 

Al final hi ha un ensenyament de Jesús, que matisa el que li passa al deixeble irresponsable i 
incompetent; així a qui més té, més se li exigirà; a qui té més responsabilitat, més li serà reclamat 
(12,47 48). És un toc d'alerta tant per al deixeble incompetent i sense escrúpols, que esquiva el 
que se li ha confiat tot sabent que disposa de tots els recursos per fer-ho; com per al deixeble 
irreflexiu i capverd que actua sense cap mena de discerniment. 

8. Tot fent el camí cap al Pare, Jesús adreça unes reflexions als seus deixebles sobre el 
caràcter de la seva missió (12,49-53) i, tot seguit, esperona la gent a descobrir els signes dels 
temps (semeia ton kairon) perquè acullin la pau i la felicitat que els porta (l2,54-56). Recordem 
que el camí de Jesús a Jerusalem està farcit d'ensenyaments adreçats als deixebles, però també a 
la gent que el segueix o que troba pel camí. Lluc recorda que els seguidors de Jesús hem d'actuar 
en conseqüència si acceptem fer el camí del mestre i no fer l'orni. 
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En les reflexions de Jesús als deixebles, s'hi entreveuen algunes qüestions de fons. Aquella que 
més destaca és la del motiu de la seva vinguda. Abans ja s'havia esmentat la proximitat imminent 
d'una vinguda: la de l'amo o senyor (12,36-40.43.45-46). Jesús ha vingut i la seva acció ha encès 
una crisi que tot ho purifica i renova (3,6), ningú no pot escapar-se'n (3,7) és el foc de l'Esperit 
(3,16; Fets 2,3), que portarà la salvació de Déu fins als límits més llunyans (Fets 1,8). La 
vinguda de Jesús és com un foc que s'estén en un prat sec, davant el qual cal decisió i acció. 

Si la imatge del foc expressa els efectes de la vinguda de Jesús sobre la terra, la imatge de l'aigua 
expressa els efectes sobre ell mateix: immergir-se en l'aigua és una al·lusió a la mort. Jesús 
anhela ser immergit en la prova que ha de passar, perquè així durà a terme la missió que el Pare 
li ha confiat. Jesús durà la salvació per a tothom si compleix el designi de Déu Pare, per això ha 
emprès el camí a Jerusalem (9,5l). Lluc encara no revela en què consisteix el baptisme que ha de 
passar Jesús, sols ho assenyala; cal que els qui seguim Jesús pel camí ens adonem que haurem d 
passar pel sofriment i la mort. 

La vinguda de la pau provoca divisions i tensions, fins iot dins les famílies dels seguidors (ni se 
n'escapa la mare de Jesús: 2,35). Sembla contradictori. Jesús s'ha convertit en senyal de 
contradicció a Israel (anunci de l'ancià Simeó: 2,34). Jesús es manifesta com el qui porta la pau a 
la terra i als pecadors (2,14; 7,50; 8,48; 19,38) i convida els seus deixebles que l'escampin arreu 
(10,5), però la recepció d'aquest do provoca divisió, és a dir, acolliment o rebuig. Heus ací que el 
Regne de Déu i Jesús mateix no admeten mitges tintes. 

9. A partir de dos fets coneguts de tothom, l'assassinat dels galileus i la catàstrofe de la 
caiguda de la torre de Siloè (15,1-5), Jesús convida al penediment i a la conversió. No es tracta 
de denunciar o de valorar la culpabilitat dels morts o dels causants dels fets. Conèixer-ne les 
causes no ha de ser, doncs, motiu per a valorar el grau de culpabilitat d'uns i altres, sinó perquè 
no torni a produir-se ni l'acció violenta de Pilat ni l'accident, tot i la imprevisibilitat d'aquest. 

Jesús recorda, des de l'experiència comuna, que la vida de qualsevol persona pot truncar-se 
sobtadament, o bé per una acció violenta, o bé per un accident. Per això, amb la paràbola de la 
figuera (13,6-9), indica la fragilitat de l'existència humana i les dificultats que l'assetgen. A la 
figuera, se li dóna una última oportunitat perquè doni fruit. En el camí cap a Jerusalem (el camí 
de la fe), Jesús crida a la conversió, a canviar d'estil de vida i de mentalitat, a fi de donar fruit, a 
fi de complir la voluntat del Pare. Ací ressona la pregunta feta a Joan Baptista (3,10) i a Pere i als 
altres apòstols (Ac 2,37): Què hem de fer? 

Amb la paràbola de la figuera estèril (13,6-9) la crida a la conversió 
és més apressant. Així, mentre els galileus han mort a causa de la 
maldat de Pilat i els divuit homes, a causa d'un accident, la figuera 
morirà a causa de la seva inacció, peresa, indecisió a donar fruit a 
causa d'haver-se convertit en un paràsit (no fa res més que ocupar 
un espai inútilment). Si en temps de Jesús, la paràbola és una 
al·lusió a l'última oportunitat que sempre Déu dóna a tothom perquè 
es converteixi. Ara, des de la seva esterilitat, esdevé símbol d'una 
existència inútil, pel fet de no donar fruit, de no oferir vida per als 
altres. 

Molts han intentat d'esbrinar quins fets històrics hi ha rere d'aquesta 
invitació a convertir-se. Està documentada la brutalitat de Pilat, 
però no l'assassinat dels galileus ni la catàstrofe de la caiguda de la 
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torre. Hi ha diverses hipòtesis, però no n'hi ha cap que precisi si els fets són històrics o fruit d'una 
confusió amb altres fets de la història de Palestina. Tampoc no es pot dir que tot s'ho hagi 
inventat Lluc. Amb tot, el que importa és la invitació de Jesús a la conversió. 

10. La segona part del camí de Jesús a Jerusalem: 13,22-17,10. Lluc, un cop ha indicat la 
decisió de Jesús d'anar a Jerusalem (9,51), recorda que hi va fent camí en certs moments: 13,22; 
17,11; 19,28.41; així marca el ritme de la narració del camí en tres grans parts: 9,51-13,2l; 13,22-
17,10; 17,11-19,27. Aquesta segona part-s'inicia amb una reflexió sobre l'entrada al Regne, tot 
insistint en la urgència d'espavilar-se, a fi de ser-hi admesos abans que sigui massa tard, i en 
l'acolliment de la visita de Déu en Jesús, com a garantia d'entrada. 

La salvació ha arribat en Jesús, tot i que molts encara no hagin volgut adonar-se'n (l2,54-56). Un 
innominat (qualsevol de nosaltres) planteja a Jesús una pregunta que enceta la qüestió sobre 
l'entrada o l'exclusió del Regne: Senyor són pocs els qui se salven? És una pregunta que expressa 
una creença molt arrelada en la en la mentalitat jueva d'aquell temps; així tot jueu creia que, pel 
fet de ser-ho. ja tenia assegurada la vida futura. Aleshores la pregunta planteja si se salvaran els 
de fora, els qui no són membres del poble que Déu s'ha escollit. 

Jesús suggereix que els de sempre no ho tenen tan fàcil com creuen. Cal esforçar-se per entrar el 
Regne (imatge de la porta estreta). Jesús no respon directament a la qüestió plantejada: el 
nombre dels qui hi entraran pertany a Déu, en canvi, pertany a cadascú de fer l'esforç per entrar-
hi. Però no es pot deixar l'esforç per a l'últim moment, perquè es pot fer tard i trobar l'accés 
tancat (imatge de la porta tancada). No tot depèn de la situació de la porta: l'esforç és important, 
però no comptarà gens si es deixa per a l'últim segon. L'última paraula la diu el cap de casa, 
figura de Jesús (han menjat i begut amb ell i l'han vist ensenyant); i el que compta no és entrar-hi 
o no, sinó ser-hi admès o ser-ne exclòs. Per això, la intervenció del cap de casa és definitiva. És 
definitiu, doncs, haver acollit o no Jesús. 

I a dins de la casa (l'Església) hi trobem l'Israel restaurat (significat pels tres patriarques: 
Abraham, Isaac i Jacob) i completat amb els pobles pagans vinguts dels quatre vents. Tots junts 
celebren la festa i la joia del Regne. Jesús no vol frustrar ningú, sols afirma que molts no hi 
entraran, perquè pensaven que tenien el dret adquirit i no s'havien espavilat (convertit) quan calia 
fer-ho (els jueus que van refusar d'acollir la visita de Déu en Jesús: 19,44). 

La màxima final: Mireu, ara són darrers els qui llavors seran els primers, i són primers els qui 
llavors seran darrers, indica un del trets del Regne; en efecte, alguns dels darrers (no tots) seran 
considerats més importants que els de sempre (els habituals). 

11. Lluc relata una escena a casa d'un dels principals dels fariseus (14,1). Jesús hi és 
convidat en un àpat festiu d'un dissabte. I allà observa que els convidats tenen un comportament 
que els distingeix, perquè escullen els primers llocs, i els proposa un nou comportament amb una 
paràbola. Jesús també observa l'actitud selectiva de l'amfritió i també li'n proposa una de nova. 

Jesús invita a evitar l'autopromoció i a descobrir que el veritable lloc del creient és el que ocupa 
davant de Déu i no pas el que ocupa gràcies al propi esforç de promoció (14,8-11). Jesús no 
lamenta que els convidats siguin mal educats, sinó que es creguin privilegiats pel seu tracte amb 
Déu, mentre que el que Déu valora és la humilitat. Jesús critica l'afany d'assolir privilegis i 
d'autopromoció. El deixeble, doncs, ha d'arrelar el tracte amb Déu i amb els altres en la humilitat. 

Però, a més, Jesús convida a una relació amb els altres no fonamentada en la reciprocitat (m'has 
convidat, et convido}, sinó en la generositat (convido el qui no em pot convidar). Una relació 
que expressa i testimonia l'amor unilateral de Déu. Jesús no sols desqualifica l'ambiciós, sinó 
també els qui cerquen sempre una contrapartida. Als banquets no s'hi ha de convidar només els 
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amics, els germans, els parents i els veïns rics, sinó precisament els qui ningú no hi convidaria: 
pobres, invàlids, coixos i cecs (avui són els sense alguna cosa: sostre, papers, afecte...). Jesús 
contraposa dos tipus de categories socials, les quatre que poden correspondre al gest de 
benvolença dels qui els ha convidat i les altres quatre incapaces de correspondre-hi i que, a més, 
la mentalitat social i religiosa d'aquell temps els excloïa del banquet del Regne. Per tant, la 
proposta de Jesús és ben clara: cal sortir del cercle tancat de les relacions que s'arrelen en la 
reciprocitat (14,l2-14). Jesús convida a actuar com Déu actua; és a dir, cal ser generós i deixar-se 
dur per la gratuïtat de l'amor, sense contrapartides ni compensacions. I pel fet que el deixeble 
actua com Déu, té un lloc assegurat al seu costat (la recompensa final). 

En definitiva, el qui segueix el camí de Jesús cap el Pare, ha d'aprendre a fer el que Jesús ha 
après del Pare, és a dir, ha de ser humil en la seva relació amb Déu i amb els altres, però també 
generós amb el marginat i exclosos de la vida social i religiosa. 

 

12. Tot fent el camí, Jesús es deixa acompanyar de 
molta gent (14,25). En aquest marc, Jesús indica el que 
suposa acompanyar-lo en el camí cap el Pare (14,26-33). 
Cal saber el que això implica, i per tant, reflexionar-hi. 
Jesús vol seguidors convençuts i no pas acostumats a 
anar fent. 

Jesús indica tres condicions per seguir-lo 
convençudament: 1) la renúncia als afectes més 
fonamentals de la persona ,com són l'amor a la pròpia 
família i la conservació de la pròpia vida; 2) l'acceptació 
sincera de la màxima radicalitat, prenent la creu fins a 
morir-hi, és a dir, tenint una total disponibilitat a oferir 
la pròpia vida, no sols en el martiri, sinó també en la 
lluita quotidiana; 3) la renúncia total i absoluta a tots els 
béns materials. 

El seguidor estarà convençut realment, quan s'adoni que 
és capaç de renunciar a tot el que té i estima, si és capaç 
de donar la seva vida per seguir el seu Mestre i Senyor en el camí cap al Pare. Precisament 
perquè se n'adoni, Jesús proposa dues paràboles (14,28-30.31-32), que aconsellen reflexió i 
càlcul. Hom s'adonarà que s'està convençut realment després de pensar-hi, sense presses, 
d'haver-ho sospesat serenament. Jesús no imposa que l'acompanyem en el camí. 

Jesús vol que el qui l'acompanyi en el camí sàpiga discernir el que té i amb què compta. El que té 
com a capacitat a fi d'afrontar la seriositat del compromís i el que té com a béns materials. La 
capacitat de resposta que el seguidor pugui tenir per acompanyar Jesús és indeterminada, pot ser 
més o menys gran; en canvi, els seus béns materials poden ser molt determinants, per això el 
seguidor se n'ha de desprendre si vol acompanyar Jesús. 

La renúncia a posseir tota mena de béns materials és la condició que millor defineix la 
disponibilitat lliure i radical del seguidor convençut i posa al descobert el seguidor que s'ha 
acomodat. En efecte, segons la visió teològica lucana, el despreniment no sols és el tret que 
millor defineix l'estil de vida del seguidor convençut, sinó també el de tota l'Església (Ac 2,42-
47; 4,32-37), i en marca la seva seriositat i la seva definitivitat (és exemplar l'episodi d'Ananies i 
Safira: Ac 5,1-11). 
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13. Si abans s'ha acostat molta gent (14,25) a Jesús per fer el seu camí, i Jesús els deia que, 
per acompanyar-lo, cal estar ben convençuts, ara s'hi acosten tots els cobradors d'impostos i els 
altres pecadors (15,1). 

Jesús conta tres paràboles als qui el refusen com a portador de la Salvació de Déu, també als 
exclosos (15,2). I no conta cap conte, sinó que s'identifica amb el pastor, amb la dona i amb el 
pare, que cerquen, troben i salven el que s'ha perdut (ovella, moneda, fill). Jesús anuncia i fa 
present (identificant-se amb el missatge) la immensa joia de Déu pels pecadors retrobats o 
tornats a la vida. 

Tres paràboles (15,4-7.8-10.11-31} il·lustren un procés idèntic: 1) hi ha quelcom perdut (una 
ovella, una moneda de plata, un fill); 2) allò perdut és cercat amb atenció i cura o és acollit amb 
amor; 3) es fa festa pel retrobament d'allò perdut. Una festa que expressa tant l'alegria del Pare 
com la de l'Església: Però ara hem d'alegrar-nos i fer festa, perquè aquest germà teu, que ja 
donàvem per mort, ha tornat viu; ja el donàvem per perdut i l'hem retrobat. Déu i l'Església són 
els qui l'han retrobat i per això ho celebren junts, concedint al perdut el lloc d'honor (el vestit 
millor), la dignitat (l'anell) de fill, però també de germà, i la llibertat (el calçat, els esclaus 
anaven descalços). 

Entendrem millor el teixit lucà si parem esment en els qui escolten Jesús. Heus ací que Jesús 
s'adreça no sols als entesos, que miren malament que aculli els qui legalment són exclosos, sinó 
també als de casa, que tenen enveja del perdut i acollit amb amor (15,27-28), i que, a més, creuen 
conèixer el Pare, i per això, protesten quan fa el contrari del que pensaven que faria (15,29). Els 
dos fills fan el que s'espera que facin: el petit viu sense el pare i el gran no reconeix el seu germà; 
en canvi el Pare sorprèn: no retreu res al petit que torna perquè troba a faltar el pa del seu pare, 
l'abraça i el besa; i ajuda el gran a valorar el que comparteixen. També sorprèn el pastor que 
s'arrisca per una sola ovella, i la dona que convida a participar de la seva alegria. Només l'amor 
del pare pels dos fills fa possible la joia de la comunió retrobada. El banquet celebra l'amor 
inestroncable del Pare i la comunió refeta, i és figura del banquet del Regne, del qual fem un tast 
en l'Eucaristia, on acollim l'amor de Déu manifestat plenament en Jesús i on el germà gran acull 
el germà petit. 

En resum, amb una imatge, Jesús revela l'amor inestroncable del seu Pare, que també és el 
nostre. Aquesta imatge del Pare camina amb Jesús. L'amor del pare de la paràbola s'ha fet realitat 
en Jesús. El relat convida l'oient a descobrir aquest amor i a fonamentar-hi la fe, així com a 
reconèixer-se en l'ovella, la moneda i el fill perduts i retrobats. Ara Jesús respon la pregunta que 
havia fet anteriorment: Senyor, són pocs els qui se salven? (13,23). El perdut se salva, per això 
Jesús ha vingut. 

14. Quant a l'ús dels bens, Lluc apunta dues actituds: una de moderada, fent un ús prudent 
dels bens a fi d'ajudar les necessitats dels altres menys afortunats (6,30; 16,8-9); i una de radical, 
fent una renúncia a tots els bens (14,33; 16,13). Tot fent el camí de Jesús, ja hem vist l'actitud 
radical, ara veurem ambdues. 

La segona part del camí de Jesús cap el Pare començava amb una qüestió: Són pocs els qui se 
salven?{13,23), i hem vist dibuixada una imatge de Déu molt interessat a salvar el perdut i curull 
d'alegria pel seu retrobament (15,1-32). El capítol setzè, obert i clos amb dues paràboles: la de 
l'administrador astut (16,1-8a) i la del ric i Llàtzer (16,19-31), indica que el qui no es deixa 
seduir per la riquesa serà salvat. La primera lloa l'astúcia o habilitat en l'ús de la riquesa i la 
segona en critica l'excés fins a saciar-se'n. 

L'administrador no es pas lloat ni per malversar els diners d'un home ric ni per estafar-lo 
falsificant-li els comptes. És lloat per la seva actuació encertada: actua astutament, ja que ha 
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descobert que l'amistat dels pobres és més important que la riquesa. En les tres paràboles 
anteriors (recordem que Lluc concentra la majoria de les paràboles pròpies durant el camí de 
Jesús cap al Pare), Jesús s'ha adreçat als fariseus i juristes (15,2), ara en canvi, s'adreça als seus 
deixebles: (16,1); per tant, el deixeble ha d'usar ponderadament de les riqueses a fi de fer-se amic 
dels pobres (16,8-9), però també ha de renunciar a tots els seus bens si vol entrar en el Regne 
(16,13). 

En l'actual relat lucà, formen un únic teixit la paràbola de l'administrador astut i les tres 
concrecions que se'n deriven. la primera concreció (16,8b-9), a partir del paral·lelisme entre els 
homes del món (entre ells l'administrador astut) i els fills de la llum, apunta quina ha de ser 
l'actitud del deixeble en una situació conflictiva: ha de fer-se amic dels pobres, que són el els qui 
acompanyen Jesús en el seu camí cap al Regne. La segona (16,10-12) insisteix en la 
responsabilitat del deixeble en l'administració quotidiana dels bens confiats. I la tercera (16,13) 
indica l'actitud fonamental que el deixeble convençut ha de tenir davant la riquesa, d'una 
radicalitat absoluta: no hi ha cap alternativa entre Déu i les riqueses, entre el Regne i el Diner. La 
pregunta que Jesús deixa caure al qui el vol acompanyar en el seu camí és molt clara: Qui vols 
servir? Servir Déu implica una total adhesió i disponibilitat que santifica, i servir les riqueses 
mena a l'esclavitud que envileix i a l'obsessió que esclafa i esclavitza. D'aquestes tres 
concrecions, sorgeixen tres trets que defineixen l'estil de vida del deixeble de Jesús: generós 
(amic dels pobres), responsable i lliure. 

15. Tot fent el camí, Jesús posa un contrapunt a la paràbola de 
l'administrador astut amb una altra paràbola, una de les que contraposen 
dos personatges: el ric innominat i el pobre Llàtzer, com la del fill petit i 
el fill gran, i la del fariseu i el publicà. La paràbola del ric i Llàtzer té 
dues parts ben definides. Així, la primera (16,19-26) descriu dos estils 
de vida antitètics: la vida opulenta i farta del ric i la vida pobra i 
famolenca de Llàtzer, i dues situacions antitètiques ben dibuixades en la 
vida d'ultratomba (separades per una fossa immensa), on s'estableix un 
diàleg entre Abraham i el ric, i on Llàtzer sols hi surt per referències. La 
segona part (16,27-31) centra l'atenció no pas en Llàtzer, sinó en els cinc 
germans vius del difunt ric opulent i fart. 

El missatge de la primera part recorda gràficament la felicitat promesa als pobres (6,20) i la 
malaurança promesa als rics que no s'han convertit (6,24), és a dir, que no s'han desprès 
(alliberat) de les riqueses. Jesús no para de respondre al desconegut que li va preguntar sobre qui 
se salvarà (13,23); i dibuixa la neta disparitat que hi ha entre el destí del qui ha viscut nedant en 
la riquesa fins a saciar-se'n i el destí del qui ha viscut en la misèria patint tota mena de 
privacions. Jesús no fa cap judici, sols indica la brutal inversió de les situacions: Ara ell ha 
trobat consol (Déu l'ha consolat) i tu, sofriments. 

El missatge de la segona part se centra en la conversió, que no ha de ser fruit d'un miracle 
espectacular, ni de la recepció i acolliment de la Llei i els Profetes. Així doncs, se salvarà el qui 
creu en la Paraula de Déu manifestada en Jesús, l'escolta i en fa vida (vegeu 5,1; 8,15-21; 10,39). 
Mentre Abraham proposa escoltar Moisès (la Llei) i els profetes als descendents del ric, Déu 
Pare mana escoltar Jesús als seus deixebles (9,35). 

Jesús no sols s'adreça als qui en comptes de ser amics dels pobres ho són dels diners (16,14), 
sinó també als seus deixebles (16,1). Aquests darrers són interpel·lats per la referència a una 
possible conversió miraculosa, a causa del trobament amb un mort ressuscitat (16,31), al·lusió a 
la mort i resurrecció del mateix Jesús (9,22; 18,33). 
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Aquesta és l'única paràbola en què un dels seus personatges té nom: Llàtzer; que precisament 
significa Déu ha ajudat, un nom que s'adiu molt amb el relat: un pobre que rep la més absoluta 
indiferència del veí ric (que, en canvi, pot ser un de nosaltres enganxat als béns materials), i que 
quan mor ningú no se n'ocupa, ni d'enterrar-lo, però rep l'acolliment i l'ajuda de Déu. Heus ací 
que Llàtzer es converteix en el tipus que provoca en l'indiferent una actitud de conversió i que 
recorda la clara opció de Déu pels pobres. 

16. Tot fent el camí, tenim quatre ensenyaments sobre l'escàndol (17,1-2), el perdó (17,3-4), 
la fe (17,5-6) i el servei (17,7-10). Els dos últims clouen la segona part del camí de Jesús, tota 
centrada en la qüestió que la iniciava: Senyor, són pocs els qui se salven? (13,23). 

Els quatre ensenyaments apunten cap a la vida eclesial postpasqual. D'entrada, la petició dels 
apòstols sorprèn per la seva brusquedat (17,5). Fins ara no s'havia insinuat el tema de la fe. La fe 
sols l'augmenta Déu; per això Lluc recorda la condició divina de Jesús anomenant-lo Senyor. 
Aquí no es tracta de la poca fe dels deixebles com en Mt 17,20, sinó de la força de la fe. Així els 
apòstols adrecen al Senyor Jesús una pregària a fi de tenir una fe més robusta (sols com un gra de 
mostassa, que és molt petit i es fa robust: 13,18-19) per dur a terme les responsabilitats eclesials. 
Fer el camí de Jesús implica sostenir-se en la robustesa de la fe. Precisament les dues imatges 
antitètiques que clouen l'ensenyament sobre la fe: plantar-se i en el mar, mostren la, 
incommensurabilitat del poder de la fe. El qui té fe, té un poder incommensurable. 

L'ensenyament sobre el servei apunta que res no és indispensable en el servei al Senyor; la 
utilitat del servei no està en la seva productivitat, sinó en el fet de servir. El deixeble és convidat 
a identificar-se amb l'esclau que fa el que se li mana sense esperar res per la fidelitat i 
l'obediència mostrades. La paràbola del servent inútil (17,7-9) és de les que obren el diàleg amb 
una pregunta i de les que conviden a identificar-se amb un dels personatges, ací l'esclau. Tal com 
un esclau fa el que ha de fer, ningú no esperarà mai que la fidelitat i l'obediència mostrades no li 
atorguin cap dret sobre el seu Senyor. Així doncs, la paràbola apunta que el deixeble no ha de 
reivindicar res a Déu pel servei fet (no compta gens la productivitat). Tampoc Déu no està 
obligat a recompensar el servei que el deixeble està cridat a fer (el que compta és la gratuïtat). 

En resum, aquest ensenyament sobre el servei recorda que ningú no se salva per la seva fidelitat i 
la seva obediència a Déu: la salvació és gratuïta. I alhora alerta contra la vanaglòria: tot el que el 
deixeble ha fet, fa i farà és sempre insignificant davant l'immens tresor que Déu li regala. A més, 
l'aplicació de la paràbola del servent inútil (17,10) converteix els quatre ensenyaments esmentats 
en responsabilitat dels deixebles de Jesús (17,1) i dels seus apòstols (17,5): No hem fet altra cosa 
que complir el nostre deure. 

17. La narració de la guarició dels deu leprosos (17,11-19) 
obre la tercera part del camí de Jesús (17,11-19,27). Si la segona 
part havia girat entorn de la qüestió sobre qui són els qui se salven 
(13,23), la tercera fixa la mirada en els qui són declarats salvats 
per Jesús: un estranger (l7,19), els infants (18,16), els qui ho han 
deixat tot pel Regne (l8,29-30), un cec que “viu” vora el camí 
(18,42), els publicans (18,14; 19,9-10). 

La narració lucana de la guarició dels deu leprosos destaca, d'una 
banda, la reacció agraïda d'un dels guarits: l'estranger, i de l'altra, 
en relació amb la reacció anterior, la declaració de Jesús: la teva fe 
t'ha salvat. Lluc s'atura a descriure com Jesús acomiada uns 
proscrits (exclosos de la societat: Lv 13,45-46) sense guarir-los ni 
ajudar-los (com fa Eliseu amb  Naaman), però manant-los fer (la 
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força de la paraula) el que prescriu la Llei al declarat leprós (Lv 14,1-32). La paraula del mestre 
(normalment són els deixebles els qui anomenen així Jesús) és eficaç, i alhora, ensenya quina ha 
de ser l'actitud del qui ha experimentat l'eficàcia de la seva paraula: l'agraïment, reacció 
espontània de la fe. Igual que Naaman (2Re 5; Lc 4,27), que ha de banyar-se abans de ser guarit, 
els leprosos han de presentar-se  als sacerdots: a tots se'ls demana que creguin en la seva guarició 
abans de ser guarits. 

L'actitud de l'estranger és doble: fe i agraïment, i contrasta amb la ingratitud i la incapacitat dels 
nou autòctons de convertir-se i reconèixer Jesús com el qui salva. L'estranger ha vist, amb els 
ulls de la fe, la mà de Déu en la seva guarició: dóna glòria a Déu, i per això, no va al sacerdot, 
sinó que retorna a Jesús (conversió) i es prosterna als peus (reconeix qui és Jesús) del qui li ha 
fet experimentar la salvació en la seva guarició, i li manifesta tot el seu agraïment pel do rebut. I 
Jesús el declara salvat. Tanmateix Jesús planteja tres preguntes: No eren deu els qui han estat 
purificats? On són els altres nou? Només aquest estranger ha tornat per donar glòria a Déu? La 
primera indica que no tots han vist Jesús amb els ulls de la fe i prepara la següent qüestió. La 
segona mostra la decepció de Jesús: l'obediència a un manament de la Llei els causa la guarició 
física, però la seva manca de fe els impedeix de reconèixer i d'acollir el qui els regala la Salvació 
de Déu. La tercera anticipa la recepció de la salvació pels qui no quedaran encegats per 
l'obediència a la Llei. Les tres preguntes pretenen fer adonar-nos de la importància de la fe per 
reconèixer i acollir la salvació de Déu en Jesús, així com de la gratitud del creient, tot i no ser del 
poble escollit, davant Jesús Salvador. 

18. Un cop Jesús ha anunciat la vinguda del Regne -(17,20-37): ja és present, però encara 
s'ha de manifestar plenament (Lluc recorda el retard de la parusia)- tenim la paràbola del jutge 
injust i la viuda (18,1-8). Tot i que el retorn del Senyor s'hagi retardat indefinidament, no cal per 
això, relaxar-se i descurar l'oració. 

La intenció d'aquesta paràbola és fer adonar-nos de la necessitat de pregar sense perdre mai 
l'esperança. No es tracta de pregar sense parar, sinó sense defallir, sense cansar-se. Heus ací 
perquè proposa l'exemple de la viuda que no para d'anar a l'encalç d'un jutge irresponsable. La 
punta de la paràbola surt del comentari de Jesús (és el Senyor 18,6) sobre la conducta del jutge, 
qualificat de sense entranyes, perquè no té temor de Déu ni té consideració als homes: palesa 
una total indiferència envers Déu i els altres. El comentari de Jesús apunta que el protagonista de 
la paràbola és el jutge injust i no la viuda; això mateix ho indicava en la de l'administrador astut 
(16,1-8a). La tradició bíblica presenta la viuda, juntament amb l'orfe i l'immigrant, com a figura 
del pobre, i mostra com Déu sempre l'escolta i l'ajuda. La viuda és un exemple dels qui no tenen 
veu, dels indefensos, als quals Jesús ofereix la Nova del Regne, mentre camina cap a la casa del 
Pare. 

Si la viuda representa avui l'indefens davant la prepotència dels poderosos, el jutge injust 
representa la sol·licitud de Déu: és impensable que Déu resti passiu davant el crit d'auxili dels 
indefensos, tot i que alguns profetes i savis hagin mostrat el seu desconcert davant la seva 
aparent passivitat. La certesa que Déu és un jutge just que no menysprea l'indefens provoca 
l'oient a manifestar-li la seva confiança i adhesió, i per tant, que li adreci confiat tota súplica. 
Així la disponibilitat de Déu davant l'esperança del qui el prega suscita el sentiment de confiança 
i l'actitud d'oració insistent i perseverant. I perquè ningú no presenti Déu Pare com el qui no fa 
cas dels seus elegits i els fa esperar sempre, l'aplicació de la paràbola (18,7-8a) n'és l'antídot. En 
efecte, la conclusió, preparada per la introducció (18,1), recorda la importància de la fe per 
mantenir-se en una actitud d'oració constant i esperançada: sols la fe farà que mai no caiguem en 
la indiferència davant el retard del retorn del Senyor. 
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19. La paràbola del fariseu i el publicà (18,9-14) és una narració exemplar típicament lucana 
(a l'estil del bon samarità) i planteja la situació del deixeble davant Déu. El fariseu i el cobrador 
d'impostos representen dos tipus de persones vistes sota una única perspectiva: com es veuen 
davant Déu. Per això mostra dos tipus d'oració, reflex d'aquesta personal visió davant Déu. 
Tenim el devot practicant (el fariseu) i el pecador (el cobrador d'impostos), dues figures 
antitètiques per la seva situació en el temple i pel contingut de la seva oració. Aquest mateix 
contrast fa que l'oient endevini, abans de la conclusió (18,14a), qui és el bo de la narració. 

La narració exemplar (no és una paràbola pròpiament, perquè el relat no al·ludeix a una altra 
situació, com passa de fet en les paràboles) s'obre amb una introducció (18,9) i es clou amb una 
exhortació (18,14b), que reflecteixen el contrast entre l'orgullós i l'humil, el qui es perdona a si 
mateix i el qui implora el perdó de Déu. I al final, l'humil se'n va perdonat (en el sentit que és 
salvat) i l'altre no (això no vol dir que sigui condemnat, sinó que no ha manifestat cap necessitat 
de ser salvat). 

El fariseu, fent un tomb per la seva vida i acció, dóna gràcies per les seves virtuts (oració 
d'agraïment plena d'autosatisfacció). La seva oració reflecteix l'orgull de no ser com els altres: 
lladres, injustos, adúlters ni tampoc de no ser com aquest cobrador d'impostos, fins i tot es vana 
de fer més del que està manat. En aquest moment, fem el cim de la narració: s'ha arribat al sostre 
de l'orgull (no sols s'ha vanat de complir la Llei, sinó també de no fer-se amb els pecadors), i 
aleshores apareix l'abisme amb l'humil. D'altra banda, el cobrador d'impostos simplement 
reconeix que és un pecador i implora la misericòrdia de Déu (oració de petició plena d'humilitat). 

Davant els oients, el fariseu no és ni un menyspreable cobrador d'impostos ni molt menys un 
pecador, però davant Déu, no és el just que aparentava, perquè es fia massa d'ell mateix i dels 
mèrits que va acumulant. El just és el cobrador d'impostos, perquè sols es fia de la misericòrdia 
del Pare. Així Déu salva (justifica en el sentit paulí del terme: Rm 3,28) el qui reconeix els 
pecats i les limitacions personals i es lliura confiat a la seva misericòrdia. Ara i ací, el que 
importa no són els pecats comesos, sinó l'actitud actual d'entrega humil i confiada a Déu, és a dir, 
l'actitud amb la que el deixeble se situa davant Déu. I per això cal evitar refiar-se de ser just i 
tenir per no res tots els altres. 

20. Tot fent el camí cap a Jerusalem, Jesús passa per Jericó 
(19,1), ciutat important situada a uns 24 km al nord-est de 
Jerusalem, prop del riu Jordà, i amb un notable moviment 
comercial. Un lloc ideal perquè els cobradors d'impostos s'hi 
enriquissin fàcilment, certament injustament, gràcies al guany 
sovint abusiu que obtenien de la gent; per això tenien fama de poc 
honrats i eren considerats col·laboradors de les administracions 
romana i herodiana i tan pecadors com les prostitutes i els pagans. 
Així Zaqueu que n'era el cap de Jericó, era ric i era un pecador 
(19,2-3). Heus ací l'impacte de l'hostatjament de Jesús a casa d'un 
pecador, és l'estil escollit a fi de manifestar el do definitiu de Déu 
en la taula compartida amb els pecadors i exclosos, que assoleix 
la màxima expressivitat en l'últim sopar. 

Zaqueu vol veure qui és Jesús i ho assoleix quan el reconeix com a Senyor (19,8). La seva 
situació social (cap dels cobradors d'impostos), religiosa (pecador) i física (petit d'estatura), no 
li ha impedit de veure'l. Precisament perquè Jesús ha vingut a cercar i a salvar el que està 
perdut (al·lusió a Lc 15 i a Ez 34,10), i així revela la manera d'actuar de Déu. Zaqueu, en veure 
Jesús, veu els altres, que encara no els havia vist de veritat: els pobres i a tots els qui havia 
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defraudat. Heus ací la conversió de Zaqueu. I si no dóna tot el que té és perquè ha de restituir el 
quàdruple als qui ha estafat, així va més enllà del ric important de Lc 18,18-23, atès que 
demostra la seva immensa generositat. 

Lluc mostra que la iniciativa del trobament és de Jesús, tot està cuinat perquè Jesús cerquí i salvi 
Zaqueu (19,5.10). Jesús s'identifica amb el pastor i el pare de les paràboles de Lc 15: expressa la 
manera d'actuar de Déu, apuntat en Ez 34,16. El gest ple d'amor de Jesús (va a casa d'un 
pecador) fa que Zaqueu sigui molt generós. El fruit del trobament de la pecadora innominada 
amb Jesús a casa de Simó és l'amor (7,36-50). També és l'amor el fruit d'aquesta visita de Jesús. 

Lluc accentua l'avui de la salvació i la condició divina a de Jesús: és el Senyor (19,8). És avui 
que Jesús ha de ser acollit (19,5) i també és avui que la salvació arriba (19,9). Ara i ací, la 
salvació arriba amb Jesús i per mitjà d'ell, sense que calgui esperar ningú més. Jesús és l'avui de 
la salvació, és el Salvador (2,11). I l'arribada de la salvació provoca un canvi en els qui l'acullen: 
hom esdevé generós i amic dels pobres (16,8-9). El seguidor del camí de Jesús ja participa i 
gaudeix de la salvació, que amara tota la seva existència i acció. 

Avui i un cop més, Lluc mostra que tots els fills d'Abraham (Maria n'és filla: 1,54-55) són cridats 
a acollir la salvació. Els pecadors no en són exclosos. També Herodes ha manifestat el desig de 
veure Jesús (9,7-9), però no acull el seu do (23,8), li hauria canviat l'existència i hauria fet un tast 
del Regne. 

21. Abans d'arribar a Jerusalem, Lluc narra que Jesús explica la paràbola de les mines 
(19,11-27) perquè la gent pensava que el Regne es manifestaria immediatament (19,11). Tenim 
dues versions d'aquesta paràbola, la lucana i la mateana (Mt 25,14-30). Mentre la versió lucana 
destaca més la relació amb el rei, la mateana destaca més l'acció dels tres servents. 

Un dels deu servents lucà és jutjat per la imatge que té del rei: un home dur i exigent, però que 
ha quedat brutalment sorprès de la seva inaudita generositat. En canvi, el tercer servent mateà és 
jutjat per l'acció d'haver amagat el que se li havia confiat. Mentre el tercer servent mateà queda 
retratat com a gandul (Mt 25,26), el lucà, com un dels qui refusen el rei (Lc 19,27). Ara bé, tant 
el mateà com el lucà queden bocabadats davant la justícia de l'amo i del rei. 

Jesús és el rei que vol compartir generosament la seva autoritat; no vol oprimir, exigir, cobrar, 
sinó valorar els qui són dignes de la seva confiança. Jesús s'identifica amb el rei: odiat pels seus 
compatriotes i temut per alguns dels seus servents, però que és increïblement generós fins al punt 
de compartir el poder. Jesús ens pregunta sobre l'actuació sorprenent del rei, és a dir, Jesús fa 
present i anuncia la inaudita generositat de Déu. Jesús proposa una relació gratuïta amb Déu, 
fonamentada en la seva pròpia experiència. 

22. Abans de descriure l'entrada messiànica a Jerusalem, Lluc recorda que el camí de Jesús 
continua (19,28), atès que encara ha de ser endut al cel (9,51) i ha d'entrar a la seva glòria 
(24,26). L'episodi de Lc 19,28-40 té quatre escenes: la del pollí (19,29-35), una al·lusió a Za 9,9, 
però ometent l'ase (Lc i Mc no segueixen tant Za 9,9 com Mt i Jn); la de l'acompanyament de 
Jesús pel camí (19,36); la de la multitud dels deixebles que lloa Déu i beneeix el Rei, el qui ve en 
nom del Senyor (19,37-38; cita el Salm 118,26); i la de la intervenció dels fariseus (19,39-40), 
que expressen el seu refús a la reialesa de Jesús (anticipat en la paràbola de les mines: 19,14). 

Sols Lluc diu que els deixebles fan pujar Jesús sobre el pollí, amb aquest gest el reconeixen com 
a Rei (1 Re 1,33-40) que porta la pau (al·lusió a Is 9,5); i també només Lluc parla de tota la 
multitud dels seus deixebles, que recorda la multitud d'àngels que lloen Déu (2,13), i també ho 
fan els pastors després de reconèixer el Rei nat (2,20). Ningú no pot callar davant les obres de 
Déu, ni deixar d'aclamar el Rei-Messies que les du a terme (al·lusió a Ha 2,11). 
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PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
 

Feu un EdE sobre algun capítol de l'evangeli de Lluc, tenint en compte els elements que han anat 
sortint en la present reflexió: 

 

 

- Jesús i els seus deixebles estan en el camí... 

- Tot fent camí, Jesús va anunciant la realitat del Regne... 

- La resposta dels qui l'escolten és diversa... 

- Jesús freqüentment fa servir paràboles o narracions... 

- També realitza alguna acció... 

- ... 

- A partir del text em pregunto: 

o Jo també estic en el camí? 

o Sóc un simple espectador? 

o L'acció que fa Jesús m'afecta d'alguna manera? 

o A què em convida Jesús? 

o Què m'ha de suposar aquesta invitació de Jesús? 

o ... 
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PRESENTACIÓ DE JESÚS DE NATZARET 

Va néixer en un poblet, fill d'una dona del camp. 
Va créixer en un altre poblet on va treballar de fuster 
fins que va tenir 30 anys. 
Després, i durant tres anys, va ser predicador ambulant. 
Mai no va escriure cap llibre. Mai no va tenir un càrrec públic. 
Mai no va tenir família o casa. Mai no va anar a la universitat. 
Mai no va viatjar a més de tres-cents quilòmetres del seu lloc de naixement. 
Mai no va fer res del que s'associa amb la grandesa. 
No tenia més credencials que ell mateix. 
Només tenia trenta-tres anys quan l'opinió pública 
es va tornar en contra seu. 
Els seus amics l'abandonaren. 
Va ser entregat als seus enemics, i en van fer mofa en un judici. 
Va ser crucificat entre dos lladres. 
Mentre agonitzava preguntant a Déu per què l'havia abandonat, 
els botxins es van jugar els seus vestits, l'única possessió que tenia. 
Quan va morir fou enterrat en una tomba prestada per un amic. 
Han passat vint segles, i avui és la figura central del nostre món, 
factor decisiu del progrés de la humanitat. 

                                                 
20 JOSÉ I. GONZÁLEZ FAUS, SI. Cristianisme i justícia. 
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Cap dels exèrcits que van marxar, 
cap de les armades que van navegar, 
cap dels parlaments que es van reunir, 
cap dels reis que van regnar, 
ni tots ells junts, no han canviat tant la vida de l'home a la terra 
com aquesta Vida solitària." 

Aquest poema anònim, al qual he afegit la frase amb lletra cursiva, descriu perfectament el que 
constitueix la sorpresa i la dialèctica de l'home Jesús de Natzaret, nascut i executat a Palestina fa 
uns dos mil anys. La mateixa dialèctica que expressa el títol d'aquest Quadern que qualifica el 
seu record de subversiu i subjugant. Tots dos adjectius només són una traducció moderna d'un 
altre joc de paraules, pres d'una frase bíblica que es va aplicar diverses vegades a Jesús: la pedra 
rebutjada pels constructors, s'ha convertit en pedra principal de l'edifici. 

Aquesta dialèctica envolta, alhora, tota la vida de Jesús, la qual pot ser qualificada com "un debat 
sobre Déu". Debat mantingut amb els representants "oficials" de Déu, en el qual Jesús acaba 
essent acusat i condemnat com a blasfem, i més tard és confessat com a "Paraula" i "Fill Únic" 
de Déu. 

Aquesta blasfèmia va consistir a anunciar, posar en pràctica i fer present un Déu no que era el 
déu dels poders religiós o polític, sinó el Déu dels exclosos o marginats per aquests poders. 
D'aquesta manera, aquell home anònim, que no va ser un doctor, ni va tenir càrrecs ni va escriure 
llibres, va acabar fent la revolució espiritual més gran de la història humana: va deixar ben sentat 
que el camí cap a Déu no passa pel Poder, ni pel Temple, ni pel sacerdoci, ni per la Llei, ni tan 
sols per l'estètica (a la qual, d'altra banda, Jesús era ben sensible), sinó pels exclosos de la 
història. Una revolució tal que potser sigui inadmissible per nosaltres. Però que "és aquí", també 
per nosaltres. 

Aquest Quadern intenta presentar sumàriament aquest personatge tan conegut i tan desconegut. 
Tasca difícil: atès que de cap altre individu humà no s'han ocupat tant els homes al llarg de la 
història. I aquesta infinita literatura ha donat lloc, inevitablement, a una autèntica "babel" de 
teories i d'explicacions les quals, moltes vegades, no van estar exemptes d'allò que profetitzava el 
vell Simeó: aquest nen farà "que es revelin els sentiments amagats al cor de molts" (vegeu Lc 
2,35). 

És impossible, per aquest breu Quadern, endinsar-se en aquesta babel. Per això serà millor 
començar-lo preguntant simplement a diversos dels primers testimonis, el que va ser Jesús per a 
cada un d'ells. Convé que siguin diversos, per si ens sorprèn la pluralitat de les respostes. Però 
potser això signifiqui que cada una té quelcom a dir i que cap no pot dir-ho tot. 

INTRODUCCIÓ: QUATRE TESTIMONIS 

Pau: Alliberament de la llibertat 
Començo per Pau perquè, igual que nosaltres, no va ser testimoni immediat de la vida de Jesús 
sinó solament de la seva resurrecció. Aquell fanàtic perseguidor dels cristians, que va acabar 
essent un d'ells i liderant-ne molts, va viure obsessionat per comunicar la seva experiència de 
Jesús que ell resumeix així: la "veritat de l'evangeli" és "la llibertat que tenim en Jesús el 
Messies" (vegeu Gal l,5 i l,4). I aquesta llibertat consisteix que "en Jesús el Messies ja no hi ha 
jueu o pagà, home o dona, lliure o esclau" (Gal 3,28). Missatge d'una radicalitat que ni vint 
segles de cristianisme han aconseguit donar-li realitat suficient. 
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Aquesta llibertat prové del fet que l'home ja no ha de guanyar-se Déu (ni reconciliar-se amb el 
seu propi superego) a base de la seva honorabilitat moral. Perquè "el Messies ens va rescatar de 
la maledicció de la moral" (Gal 3,l3), sense llançar-nos per això a l'esclavitud del desig. Això és 
degut al fet que en tot l'esdeveniment de Jesús s'ha revelat l'amor incondicional de Déu a cada 
ésser humà i el Seu estar decididament de part de l'home. 

Aquest amor incondicional torna a l'ésser humà una dignitat i una tranquil·la fe en si mateix, que 
Pau expressa amb la paraula tan pròpia de Jesús de "filiació": Crist va venir per fer-nos fills i el 
seu Esperit clama en nosaltres "Abba" (Pare) (vegeu Gal 4, 5.6.). Al·ludint a situacions 
conegudes de la seva època, Pau matisa que aquesta llibertat filial: a) és la de fill de veritable 
esposa i no de l'esclava concubina. b) És la dignitat del fill adult, ja no menor d'edat. I c) és 
plural: i Pau podrà definir-la com la llibertat gloriosa dels germans (vegeu Rom 8,21 i Gal 5,13). 

D'aquesta manera, "El Messies ens va alliberar perquè visquéssim en llibertat" (5,1) sense que 
aquesta llibertat tingui res a veure amb l'autofixació en si, la qual seria una altra esclavitud (Pau 
l'anomena "carn"). Així, les obres que abans exigia la moral i d'altres que encara van més enllà 
brollaran per Pau de l'interior de l'ésser humà, com a resposta a aquesta bona notícia de saber-se 
estimat per Déu. 

El fet que Déu permetés la mort en creu de Jesús abans que destruir els seus assassins, i que 
Jesús actués igual (sense recórrer a Déu per escapar dels seus botxins) revela fins a quin punt 
Déu i Jesús estan de part dels homes. Per això Pau dirà provocativament que no vol presumir de 
res més que de la creu de Crist (Gal 6,14) i que a ell no li interessa saber cap altra cosa que 
"Jesucrist i aquest Crucificat" (1 Cor, 2,2). Però el temperament passional de Pau sap que en 
parlar així és parcial, ja que en aquesta mateixa carta proposa l'ensenyament més important sobre 
la Resurrecció de tot el N. T. (1 Cor 15). I en l'anterior també reconeix que quan "els caps dels 
apòstols" van ratificar el seu evangeli de llibertat, li van recomanar que no per això "s'oblidés 
dels pobres" (Gal 2,10), cosa que ell confessa haver complert amb tot l'interès. Aquí tenim la 
possibilitat de passar a un nou testimoni. 

Jaume: Els pobres senyors del Regne (cf. 2,5) 
Jaume, "el germà del Senyor", que no havia cregut en ell durant la seva vida, va ser testimoni 
d'una aparició del Ressuscitat, i va acabar creient en Jesús, i essent líder de la comunitat cristiana 
de Jerusalem. Pel que sembla, va tenir dificultats per integrar la seva fe en Jesús amb la seva 
antiga religiositat jueva. Però aquestes mateixes dificultats, li van servir per subratllar, en la seva 
experiència de Jesucrist, el més vàlid i definitiu de la tradició de l'A. T.: la identitat entre Déu i 
la justícia. 

En efecte: després de la seva trobada amb Jesús, Jaume escriu que "la fe en el senyor Glorificat" 
no és compatible amb un tracte millor a rics que a pobres a l'interior de la comunitat, perquè això 
seria "blasfemar del bonic Nom que invoquem", ja que els pobres són "elegits de Déu i hereus 
del Regne" (vegeu 2,1-7). Si això val a l'interior de la comunitat cristiana, li permetrà recobrar, 
per a la societat civil, les diatribes dels profetes contra els rics. Aquests que viuen dient: "anirem 
a tal ciutat, hi negociarem i guanyarem diners" han de saber que "el salari no pagat als obrers, 
clama al cel... i arriba a les orelles del Senyor"; que ells no fan més que "matar el Just que no es 
resisteix", però que algun dia es trobaran amb la vinguda del Senyor (vegeu 4,13-5,8). Aquests 
són pràcticament els únics passatges amb al·lusions "al Senyor Jesucrist" (1,1) en aquesta carta 
plena de normes de conducta. Però ells li permeten remuntar-se fins a l'essència cristiana de la 
religiositat: "la veritable religió davant Déu consisteix a atendre els exclosos i indefensos i no 
deixar-se contaminar pels criteris d'aquest món" (1,27).  
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Ja des de Luter, la teologia va creure trobar contradicció entre el moralisme d'aquesta carta i la 
llibertat de la fe paulina. Aquesta contraposició s'atenua molt si atenem a l'exemple exprés amb el 
qual Jaume critica la fe sense obres (2,15-16): aquesta seria com veure un germà famolenc i 
passant fred, i limitar-se a dir-li: "abriga't i menja bé", sense ajudar-lo gens. És a dir, una llibertat 
sense solidaritat és una burla de la llibertat. Cosa que Pau també accepta. 

Curiosament, aquest llenguatge recorda molt el de l'evangeli de Lluc (que era grec i deixeble de 
Pau!), en la seva duresa contra els rics i la seva benaurança per als pobres. Això pot mostrar que, 
tot i que cada testimoni ha processat a la seva manera l'experiència de Jesús, entre ells es donen 
concomitàncies i transferències, per la seva referència a la mateixa Font (vegeu també el que 
direm de Mateu, cap. 2, apartat 3.1.). 

Joan: La finalitat de la religió 
Els escrits anomenats joànics no són d'un únic autor, sinó de tota una comunitat, i han travessat 
diverses fases en la seva redacció. En aquesta comunitat sembla que s'ha donat l'experiència més 
intensa de Jesús. Cap escrit del N. T. no parla tan intensament de Jesús. Però, en parlar de Jesús 
es parla de Déu i de l'amor als homes. El qui no coneix el Fill no coneix el Pare (1Jn 2,23; Jn 
14,9). Però el Fill se'l coneix "guardant el seu manament" (vg. 15,10). Aquest manament és 
"estimeu-vos els uns als altres". Encara que sembla un manament vell (de fet és present en totes 
les religions), per al seguidor de Jesús és un manament "nou" (1Jn 2,7) perquè Jesús l'ha 
convertit en experiència de Déu. Per això, si ens estimem "hem passat de la mort a la vida i hem 
conegut Déu" (1Jn 3,14 i 4,7). Mentre que si algú diu que estima Déu (a qui no veu!) i no estima 
el seu germà (a qui veu i, de vegades, experimenta com ben poc amable) és un mentider (1Jn 
4,20). Per això l'experiència de Déu, feta a través de Jesús per aquesta comunitat, quedarà 
resumida a la frase "Déu és amor" que no ha de ser separada de l'altra: "Déu és llum" (1Jn 4,7 i 1,5). 

Advertim que no es pot reduir aquest evangeli a la frase de Jesús: "El Pare i jo som u", si no s'hi 
afegeix el manament de l'amor. Perquè la primera frase és dita, probablement, per marcar la 
diferència entre Jesús i nosaltres i l'exclusivitat de Crist. Reduir-la a una experiència mística 
comuna, en la qual després es pot incorporar tot, té el perill d'incorporar-ho tot menys les 
víctimes que no acostumen a cabre en aquestes experiències. La comunitat de Joan avisa 
expressament contra això: "si algú que posseeix béns en aquest món veu el seu germà que passa 
necessitat i li tanca les entranyes, com pot habitar dintre d'ell l'amor de Déu?" (3,17). 

I afegim-hi que és precisament l'experiència de l'amor, la que deixa obertes la vida i la veritat 
cristianes a una gran creativitat; ja que l'amor (que és l'Esperit de Déu) ha d'ensenyar encara 
moltes coses i ha d'anar conduint cap a la Plenitud inassolible de la Veritat. Curiosament, la 
comunitat que més sembla haver estimat Jesús (i el Jesús vingut "en la carn"!), és la que queda 
menys lligada a una simple mimètica del Jesús històric, per la seva seguretat en el do de Jesús 
que és l'Esperit. 

Pere: La no-violència de Déu 
L'autor de la primera carta de Pere sembla que projecta sobre els destinataris la seva pròpia 
experiència de Jesús quan els diu que "ja heu tastat que n'és, de bo, el Senyor" (2,3) i que per 
això l'estimen i creuen en Ell sense haver-lo vist (1,8). Però els vol advertir que aquesta bondat 
que estimen converteix Déu en dèbil i pedra d'ensopec en aquest món, com la pedra rebutjada 
pels constructors (2,6-7). I vol que aquest record capaciti els seus lectors per suportar el fet de 
"ser rebutjats pel nom de Crist" o "sofrir pel fet de ser cristians" (4,14 i 16): perquè així seguiran 
les petjades de Jesús que no va cometre pecat ni va tenir mai als llavis la perfídia, que quan 
l'insultaven, no tornava l'insult; quan el turmentaven no responia amb amenaces, i amb les seves 
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ferides ens curava perquè, en morir pels nostres pecats, ens va obrir el camí perquè visquéssim 
com a justos (2,22-24). No sabem si és Pere l'autor d'aquesta carta, que sembla transida 
d'al·lusions a la figura d'Isaïes del Servent de Jahvè. Però es comprèn que se l'hagi posat sota el 
seu nom, per evocar tant la conflictivitat cristiana com el record d'aquell que, davant d'aquesta 
conflictivitat, havia respost amb l'espasa i havia acabat negant el Senyor, i s'havia vist regenerat 
pel Seu perdó. En qualsevol cas, l'autor de la carta busca que aquesta actitud no violenta marqui 
no solament les relacions socials del cristià (2,10s), o les seves relacions familiars (3,1s) i 
eclesials (5,1s), sinó també la seva resposta a la persecució. Perquè, en participar en el rebuig de 
la pedra principal, es participa també en el seu destí final. Això li permet formular que "homes 
lliures no són els qui agafen la llibertat com un pretext per a la dolenteria", sinó els qui "obrant el 
bé, fan callar la gent insensata" (2,15 i 16). 

EN CONCLUSIÓ 
El record de Jesús, en alguns dels seus primers testimonis, es revela com una veritable sacsejada 
en la religiositat humana, i un autèntic debat sobre Déu. Jesús sembla que ha parlat poc sobre 
Déu. Però va posar en pràctica un Déu Fonament de llibertat, Vindicador dels exclosos, Present 
en l'amor fratern als homes i voluntàriament Dèbil davant el rebuig humà. En endavant, optar per 
Déu haurà d'implicar optar per l'home. I optar per l'home haurà d'implicar optar pel pobre. Però 
aquesta triple opció s'haurà de portar a la pràctica en un marc de no-violència i de respecte a la 
llibertat dels altres. Val la pena que intentem acostar-nos a veure qui i com va ser l'autor 
d'aquesta silenciosa revolució religiosa. 

1. ACOSTAMENT ALS FETS 

Jesús devia néixer cap a l'any 5 abans de la nostra era. Un dels seus 
biògrafs, el que assegura haver investigat més minuciosament, no tem 
contradir el gènere literari de les biografies de grans personatges, 
afirmant que va néixer en una cova que servia d'estable o pessebre. De 
nen, va viure a Natzaret i, com era normal, va aprendre la professió del 
seu pare, que avui situaríem en "el gremi de la construcció". 

1. ESBÓS NARRATIU 
1. Expectatives 

Devia escoltar la predicació de Joan Baptista atès que va anar a ser batejat per ell. En aquesta 
predicació (o potser en algun hipotètic contacte amb els essenis) es va anar gestant en ell una 
peculiar experiència de Déu que portava annexa una particular consciència de missió. En dic 
peculiar perquè no té cabuda en cap dels quatre grups religioso-polítics que dividien la societat 
en què va viure: ni en l'aristocràcia saducea, ni en els observants fariseus, ni en el "monjos" 
essenis, ni en el que aleshores seria el germen dels revolucionaris "zelotes" que encara no 
existien com a moviment organitzat però sí com a sensibilitat ambiental. Com a molt podríem dir 
que Jesús va estar més a prop d'aquests dos últims, dels quals també es va separar: del tercer per 
la seva negativa a menysprear les masses i a considerar-se del grup dels "sants i purs". I del quart 
pel seu rebuig de la violència terrorista com a mitjà alliberador. 

De l'imperi romà, sembla que el que més irritava Jesús era la col·laboració de l'aristocràcia 
sacerdotal (saduceus) amb ell, encara més que la mateixa dominació romana. Finalment, un altre 
tret de marginalitat en aquella societat ens el dóna el fet que Jesús mai no es va casar. 
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Cap als 28 anys, i com a fruit de l'esmentada experiència, va començar a recórrer els poblets de 
Galilea, Judea, Samaria i la Decàpolis, anunciant la imminència d'una intervenció divina en la 
història, la qual ell anomenava "regne de Déu". També sembla cert que en aquest recorregut 
Jesús eludia (deliberadament?) les grans ciutats. 

Aquesta activitat sembla que va estar marcada per algun "gest inaugural". En primer lloc el 
baptisme per Joan, com un pecador més, i amb un tipus d'experiència "filial" que va confirmar la 
seva consciència de missió. Però potser també algun discurs com el que explica Lluc 4 al 
començament del ministeri de Jesús, a la sinagoga de Natzaret, quan Jesús llegeix el capítol 61 
d'Isaïes (suprimint potser la frase que parla de venjança), i comenta que allò "avui es compleix 
davant vostre", i provoca un primer conflicte seriós. 

La seva praxi no era solament verbal. Anava acompanyada d'una sèrie de gestos "que cridaven 
l'atenció": guariments, contactes i acollida de gent "impura", i àpats amb els exclosos socials. En 
qualsevol cas, la seva activitat desencadena immediatament un èxit clamorós en les masses, i una 
reticència creixent en els ambients "eclesiàstics". Els evangelis mereixen crèdit quan descriuen 
Jesús envoltat per "masses", "turbes, "multituds", i quan expliquen que aquestes masses es 
meravellaven del "poder de llibertat" (eksousía) de les seves paraules, que no eren com les dels 
escribes i fariseus. El començament de Marc recull, a la vegada, aquest èxit clamorós, i una sèrie 
de conductes "sospitoses": en només dos capítols Jesús toca un leprós (= contrau impuresa), 
crida un publicà, transgredeix dues vegades el dissabte i s'atribueix el poder diví de perdonar 
pecats. És gairebé normal que aquest començament porti a un veredicte negatiu per part dels 
"benpensants" (vegeu Mc 3,6). 

En aquesta situació tan contrastada, sembla també històricament cert que Jesús va rebutjar la via 
del poder, que algun evangelista descriu com un intent de "proclamar-lo rei". 

1.2. Crisi 

Cap a la meitat de la seva vida pública, es produeix una crisi important: els seus deixebles reben 
sovint la recriminació de no entendre'l. El poble també sembla desconcertat (i un evangelista 
posa en llavis de Jesús aquesta dura recriminació: "em busqueu no perquè hàgiu entès els meus 
signes sinó perquè vàreu menjar fins a atipar-vos"). Els fariseus li exigeixen una prova 
irrefutable que Jesús es nega a donar. La crisi el va portar a posar els seus deixebles en una 
situació de decisió. Sembla cert que va ser gràcies a una confessió impulsiva i generosa de Pere, 
que els deixebles van anar resolent el seu desconcert. 

Ells i el poble seguiran darrere seu, però molt més atrets per la força de la seva irradiació, que 
per haver-lo entès plenament. 

La segona part del seu camí, sembla que ha estat marcada per un horitzó més ennuvolat. Tot i 
que la crisi no altera les "entranyes commogudes" de Jesús que eren el motor de tota la seva 
activitat, sí que es nota una recerca de camins nous: menys aparicions en públic, més dedicació 
als seus deixebles, i alguns períodes de refugi a l'estranger.  

El testimoni dels evangelis sembla també creïble quan, en aquesta segona meitat, expliquen 
molts menys guariments i actes "miraculosos" de Jesús. 

1.3. Desenllaç 

La confrontació continua fins que Jesús es decideix a fer-hi front pujant a Jerusalem, per portar-
la fins al centre mateix de la seva fe jueva. L'estada a Jerusalem té un esquema semblant al de la 
vida anterior: èxit clamorós a l'arribada (amb la consegüent por dels dirigents religiosos), dies de 
controvèrsia a l'atri del Temple, unes paraules estremides de Jesús sobre Jerusalem, en les quals 
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va definir la capital religiosa com aquella que "mata els profetes i apedrega els qui li són enviats 
per Déu" i, per últim, la decisió dels summes sacerdots d'accelerar la "solució final". Segons la 
cronologia dels evangelis, menys d'una setmana a Jerusalem, i entre un o dos anys d'activitat a 
Palestina. Fins a aquest punt va resultar molest. 

L'afany biogràfic permet dir molt poc més. Però, en contra del que s'acostuma a pensar, això no 
és solament una desgràcia. També és expressió d'un cert anonimat pretès. Un dels més antics 
himnes creients en Jesús, proclama que la seva "condició divina" no va ser obstacle perquè es 
presentés com un de tants i actués com un home qualsevol" (Fil 2,7s).  

Una presentació de Jesús fracassaria si el lector no arriba a imaginar-lo com un més: entre els 
pecadors que s'acostaven al baptisme de Joan; caminant pels carrerons com un home qualsevol, 
sense cap tipus de carrossa que el distingís de la gent; vestit com els galileus de la seva època; 
fent servir els banys i les piscines públiques amb la possibilitat d'acostar-se als qui estan allà 
(vegeu Jn 5,2s) i sense necessitat de construir-se les seves pròpies instal·lacions exclusives; 
tractant precisament amb aquells amb qui nosaltres no solem relacionar-nos, i no amb aquells 
altres amb els quals solen alternar els grans i els dirigents d'aquest món. La precarietat de la seva 
biografia és expressió d'aquest anonimat que és un factor essencial de la seva teologia. 

2. L'ACTIVITAT DE JESÚS 
Això no obstant, sí que és possible extreure del marc anterior algunes de les formes concretes de 
la seva activitat. En aquest bienni escàs, Jesús: 

Va comunicar i anunciar (millor que ensenyar) el que és el Regne de Déu que arriba. A això 
remet la sorpresa que la seva predicació despertava (vegeu Mc 1,22), les benaurances, les 
paràboles, etc. Ampliarem aquest punt en el capítol següent. 

Va compartir taula amb els exclosos de la societat (cf. Mc 2,15s; Lc 15,1; Mt 11,25s). 

Va acollir i guarir, entenent aquestes accions com senyals de l'arribada del Regne (Lc 11,20). 

Va cridar alguna gent senzilla perquè el seguissin en l'estil de vida que emprenia. Sembla segur 
que els va enviar a anunciar el Regne, i que va tractar de construir amb ells una espècie de 
"comunitat alternativa" que no es regís pels criteris de la societat civil d'aquella època, que Jesús 
resumia així: "els qui governen tiranitzen, i a sobre es fan anomenar benefactors" (vegeu Lc 
22,25s: "però vosaltres no heu d'actuar pas així"). 

Va entrar en conflicte amb la teologia oficial (en temes com el dissabte, en què consisteix la 
puresa de l'home, amb qui està Déu, quin és el sentit i valor de la Llei...). 

Va entrar en conflicte amb el Temple i el culte oficial, i es va permetre una acció d'una certa 
duresa, quan va tirar per terra tot el muntatge de vendes que possibilitava el culte, i va declarar 
que aquell Temple estava cridat a desaparèixer i ser substituït per un altre "no fet de mans 
humanes". 

Va desfermar la necessitat de treure-se'l del mig violentament i exemplarment. Necessitat que es 
va justificar en nom de Déu, però que procedia de la sensació d'amenaça que acompanyava el seu 
anunci del Déu del Regne. 

Quan ja va veure a venir el final, va apostar per l'esperança fins a tal punt que va decidir 
celebrar un sopar amb els seus. En ell va fer un gest simbòlic, que les comunitats cristianes 
encara repeteixen: va compartir el pa (símbol de la necessitat humana) i va passar la copa de vi 
(símbol de l'alegria comunicada), i va donar a entendre que en aquest gest de la necessitat 
compartida i de l'alegria comunicada, es resumia la seva vida i Ell es faria present entre els seus. 
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CONCLUSIÓ 
Tancarem aquesta ràpida panoràmica assenyalant que dels títols que la investigació moderna 
dóna a Jesús (i que no pretenen ser títols creients, sinó flaixos del personatge), els dos més 
satisfactoris són els que el qualifiquen com "un jueu marginal" i "profeta escatològic" o "de la fi 
dels temps" (que, repeteixo, no és un títol creient atès que no es pronuncia sobre la veracitat 
d'aquest profeta). Aquestes instantànies em semblen preferibles a altres títols (un savi, un sant, 
un revolucionari, un itinerant similar als cínics grecs...). 

Potser, a aquests dos títols escollits, caldria afegir-hi el de (fill de) L'Home: perquè sembla molt 
probable que és així com Jesús es va designar a ell mateix, i perquè entranya una ambigüitat molt 
del gust de Jesús: pot al·ludir a "un home qualsevol" (cf. Fil 2) però fa al·lusió també a la 
plenitud utòpica de l'ésser humà (per això ho escric amb majúscules). Tot això ho veurem amb 
més claredat si ampliem una mica aquestes instantànies en el capítol següent. 

 

2. EL PERSONATGE: MARGINAL, PROFETA, HUMÀ 

El que constitueix un ésser humà és la seva consciència humana. 
Però a aquesta consciència no podem tenir accés immediat. Només 
ens hi acostem a través de les seves paraules, de les seves pràctiques 
i del seu estil, sobretot quan són habituals. 

Però, atès que la noció antiga d'historiografia no era exactament la 
nostra, el criteri per accedir al personatge no són textos aïllats 
(encara que uns pocs tinguin garanties molt serioses) sinó més aviat 
la confluència de textos que tracen una característica, tot i que l'un 
o l'altre pugui ser d'una historicitat discutible. Buscarem l'accés a 
Jesús a través dels traços següents. 

1. "ABBA" I REGNE 
Hi ha dues paraules de les quals cap crític no discuteix que van ser repetides per Jesús amb molta 
freqüència: la invocació a Déu com Abba (Pare), i la irrupció propera del Regne d'aquest Déu. 
Jesús invitava els seus a dir també a Déu Abba. Però el que significa aquesta paternitat, només 
podem entendre-ho a través del que entenia Jesús com el Regne de Déu. Heus aquí algunes vies 
d'accés a aquest "Regne" que revela Déu. 

1.1. Testimonis ambientals 

En primer lloc, la descripció que fa el salm 145. Allà s'enumera una situació humana de llibertat, 
justícia, superació de la malaltia i de la mancança, bondat, acollida del dèbil. Quan passa tot això 
"Déu regna". 

A més, hi ha dos textos útils en els evangelis apòcrifs: "el Regne del Pare és estès sobre la terra i 
els homes no el veuen" (Evangeli de Tomàs 113). I aquest altre: "Qui conegui Déu es trobarà el 
Regne, perquè coneixent-lo a Ell us coneixereu a vosaltres mateixos i entendreu que sou fills del 
Pare. I, alhora, sabreu que sou ciutadans del cel. Vosaltres sou la ciutat de Déu" (Pap Oxyr. 654).  

Dos textos molt rics, les paraules subratllades dels quals inviten a meditar un moment. 

Trio aquestes citacions no perquè tinguin més garantia d'historicitat (ateses les seves fonts no és 
possible afirmar-ho), sinó perquè resumeixen molt bé l'ensenyament dels evangelis sobre el 
Regne. Podem afegir-hi aquestes altres dues citacions de Pau: "el Regne de Déu no consisteix 
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pas en aquest menjar o en aquella beguda, sinó en la justícia i la pau i el goig en l'Esperit Sant" 
(Rom 14,17), és a dir: igualtat entre els homes, reconciliació amb un mateix i referència de tot 
això a la Gratuïtat. I "el Regne de Déu no consisteix en paraules, sinó en poder" (1Co, 4,20), en 
la línia de l'evangeli de Tomàs, abans esmentat. 

1.2. La praxi de Jesús 

En segon lloc, el mateix Jesús sembla que ha interpretat la seva tasca guaridora com un "senyal 
que el Regne de Déu està arribant", i no com una demostració de poder sobrenatural que 
garanteix la seva Divinitat. Aquesta última interpretació, tot i que sembla més tradicional, 
procedeix de la nostra Modernitat. Els fariseus no qüestionaven ni els guariments de Jesús ni el 
seu caràcter "estrany". Per això, més aviat busquen atribuir-los a arts màgiques o al dimoni. I 
això va donar peu que Jesús expliqués com els entenia ell (vegeu Lc 11,20). 

1.3. Les seves paràboles 

En tercer lloc, destaquem dos trets de les paràboles: 

el Regne de Déu s'assembla a un tresor amagat. Qui el descobreixi tindrà tanta alegria que per ell 
donarà gustós tot el que té (Mt 13, 44s); és com una llavor que, ben cuidada, va creixent per si 
sola, encara que el llaurador dormi (Mc 4, 26s). I, tanmateix, 

torna a aparèixer aquí la conflictivitat: en aquest Regne no hi entren les persones "morals" 
(fariseus i escribes), sinó els exclosos per la seva immoralitat ("publicans i prostitutes"). Atès que 
la moralitat del (des)ordre establert és una moralitat insolidària que, pel fet d'excloure, força 
molta gent a aquestes conductes immorals. 

Posem-ne un únic exemple en la paràbola del que assisteixen al banquet (Lc 14, 15-22). Els 
banquets públics dels potentats eren una pràctica coneguda en temps de Jesús, i ell hi recorre per 
visibilitzar el Regne de Déu, però canviant-ne els comensals. Nosaltres entenem que els qui no 
van voler assistir-hi fingien excuses. 

En realitat pot tractar-se de justificacions vàlides. La possibilitat d'un bon negoci és una excusa 
raonable per no assistir a un banquet, aleshores i ara. Haver-se casat era tingut també com una 
excusa raonable atès que, en el món de Jesús, els banquets no eren per a dones sinó només per a 
homes. I el qui està en plena lluna de mel es comprèn que no pugui renunciar a ella... 

En aquesta paràbola (com en moltes altres) Jesús denuncia que les conductes moralment 
plausibles acostumen a acabar essent conductes que justifiquen o emmascaren la insolidaritat 
amb els dèbils i els exclosos. Mentre que els qui no poden exhibir aquestes conductes resten més 
oberts a escoltar la crida de la solidaritat. 

Comencem a trobar aquí com l'anunci del Regne és, alhora, subjugant i subversiu. L'anunci de 
Jesús sobre el Regne de Déu podria retraduir-se avui així: "la Revolució de Déu és aquí. Creieu 
aquesta bona notícia i canvieu de mentalitat" (cf. Mc 1,15).  

El mateix caràcter subversiu i subjugant té el Déu que aquest anunci revela. La paternitat de Déu 
no és una broma: no solament perquè es tracta d'una paternitat d'homes adults, sinó perquè és 
una paternitat de tots.. 

2. UNA ESTRANYA LLIBERTAT 
La societat en què va viure Jesús era tancada. En centenars d'anys no s'havia mogut ni gens ni 
mica en matèria de costums. Jesús tampoc no sembla haver tingut contacte amb el judaisme de la 
diàspora, més crític i més il·lustrat, per l'influx grec. 
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Per això sorprèn que des del començament, i sense renunciar per això a les seves pràctiques de 
jueu observant, actuï amb una llibertat desconcertant, en temes tan seriosos com l'observança del 
dissabte, els usos socials de tracte amb la dona, les normes de puresa, o el contacte amb pagans i 
samaritans.  

O que es manifesti en contra del que ell considerava permissivitat de la llei mosaica en qüestions 
com el repudi de l'esposa, al·legant que Moisès havia transigit amb la duresa de cor de l'home, 
però que aquest no era el pla original de Déu sobre la parella humana. 

2.1. Llibertat que dóna autoritat 

Els evangelis qualifiquen aquesta llibertat de Jesús amb la paraula eksousía. És una paraula que 
significa, alhora, autoritat (o poder) i llibertat. I que apareix amb tots dos significats en el N. T. 
Per això abans l'he traduïda com "el poder de la llibertat". És l'únic poder que va pretendre tenir 
Jesús. Per això es comprèn el comentari estranyat i repetit (però no precisament crític) amb el 
qual la gent comentava les seves paraules: "d'on li ve a aquest aquesta autoritat, si no ha estudiat 
amb cap mestre?... Un tret que també sembla que confirma el quart evangeli: "ningú no ha parlat 
mai com aquest home" (7,48). 

2.2. Llibertat a favor del necessitat 

De tota aquesta llibertat aquí no és possible més que un exemple. Triarem el del dissabte, pel que 
significava en el món jueu, i per l'abundor de testimonis sobre ell en els evangelis. Jesús, 
diverses vegades, no va guardar l'observança del dissabte, sobretot per guarir, desoint el consell 
prudent d'esperar un altre dia de la setmana, i al·legant que no podia estar prohibit fer el bé en 
dissabte perquè el dia sagrat va ser fet per a l'home i no al revés. 

Curiosament, avui podem endevinar que, amb aquesta pràctica transgressora, va tornar al 
dissabte el seu veritable sentit teològic. En els seus orígens, el dissabte havia estat una institució 
social, no de culte: perseguia el descans de l'assalariat i de l'esclau, i ho fonamentava (com era 
freqüent en moltes prescripcions del món antic) declarant "sagrat" el dia festiu: en ell "Déu havia 
descansat de la seva creació" (Gn 2,2). D'aquí es podia deduir que el descans de Déu era 
precisament l'alleujament del necessitat. I per això Jesús entén que alleujar el malalt no és 
transgredir el dissabte sinó complir la seva intenció més profunda: això és el que significa que el 
dissabte havia estat fet per a l'home. I així ho entén també el quart evangeli quan li fa dir a Jesús, 
en contra de la literalitat de la Bíblia que "El meu Pare continua treballant" (Jn 5,17)... mentre 
quedi un malalt per guarir. L'objecció que seria millor esperar un altre dia de la setmana, en vista 
que no es tractava de guariments urgents, no va tenir força per Jesús, encara que això signifiqués 
tirar pedres en el seu propi terrat, atès que desautoritzava els seus guariments per estar fets 
transgredint la Llei ("aquest home no ve de Déu perquè no observa el dissabte"). En refusar 
aquesta manera d'argüir, Jesús sembla que deixa clar que el més important dels seus guariments 
no era el protagonisme del taumaturg, sinó el protagonisme del malalt. 

Finalment, en atribuir el guariment a la fe del malalt, i no als seus propis poders, Jesús treu el 
binomi malaltia-guariment del camp del que és sobrenatural o màgic, i el torna al camp de la 
creació, que està en mans de l'home. D'aquí el comentari dels Pares de l'Església: Jesús guaria no 
perquè veiéssim el poder que tenia, sinó perquè sabéssim que també nosaltres podem guarir. 

3. DES DELS MARGES 
Juntament amb la "eksousía", l'altra paraula que els evangelis fan servir més per qualificar Jesús 
és la de les "entranyes commogudes". Davant dels malalts, davant dels mil sofriments humans, 
davant d'algunes situacions personals, davant les multituds, els evangelis repeteixen un conegut 
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verb grec que significa "se li commogueren les entranyes". De manera que amb "l'Abba", el 
Regne, l'autoritat de la seva llibertat i les entranyes commogudes, es pot teixir un ràpid tapís 
impressionista, que arrela en allò que, amb més certesa, pot garantir la crítica històrica. 

3.1. Marginació social... 

Les entranyes commogudes donen raó que la vida de Jesús es mogués no en el centre i des el 
centre, sinó des de la marginalitat, des de tots aquests nuclis i persones que el nostre afany 
d'afirmació individual va llençant a les cunetes de la història. És molt de fiar el text en què Jesús 
declara que no se sent enviat més que "a les ovelles perdudes de la casa d'Israel" (Mt 15,24). I, 
probablement, no hem de buscar en Ell una pretensió de missió universal ja des del 
començament. Sense que això obsti perquè després, l'explícita exclusió que feia la religió jueva 
davant dels de fora, el portés a posar mil gestos d'acollida cap als pagans, en els quals l'església 
primitiva trobaria fonament perquè ella anés cap al món sencer. Les seves entranyes 
commogudes van posar una bomba de llarg abast al cor del particularisme jueu. I potser que ens 
serveixin a nosaltres, en moments en què tant parlem d'universalisme i de "globalització": els 
fatus imperis d'aquesta terra haurien de saber que la globalització no consisteix a tancar les 
pròpies portes i imposar els propis productes o la pròpia cultura. No hi pot haver veritable 
globalització, si no es comença per "globalitzar la pròpia casa", i per integrar totes les ovelles 
perdudes, abans de pretendre conquerir móns i mercats. 

Les "entranyes commogudes" permeten a Mateu superar el problema de relació entre l'Antic i el 
Nou Testament, amb una frase del profeta Osees que marca la pervivència del primer més enllà 
de totes les ruptures: el que Déu vol és "misericòrdia i no culte" (Mt 9,13 i 12,7). I, perquè això 
és el que Déu vol, en el judici final de l'home davant Déu valdrà el que s'ha fet immediatament al 
germà famolenc o malalt, però no el que s'ha volgut fer immediatament a Déu. D'aquesta 
manera, la frase abans citada de Jaume sobre la veritable religió, la reformula Mateu amb una 
frase de Jesús: "si en anar a presentar la teva ofrena a l'altar, recordes que el teu germà té alguna 
cosa contra tu, deixa l'altar i vés a reconciliar-te amb el teu germà" (5,22-24). Tindria poc sentit 
discutir si aquesta frase és paraula literal de Jesús o procedeix de l'evangelista, atès que, en 
aquest segon cas, encara seria més seriosa per a nosaltres perquè ja no podríem desautoritzar-la 
dient que es refereix al culte veterotestamentari. I ja que quan els evangelistes modifiquen 
paraules de Jesús, més aviat acostumen a suavitzar-les, caldria preguntar-se quina intensitat 
degué tenir l'experiència de Jesús que Mateu va saber remarcar en aquesta frase, a la qual ni tan 
sols els cristians hem sabut donar vigència en vint segles. 

3.2. ... fonamentada religiosament 

Aquesta llei de gravetat cap als marges podríem simbolitzar-la en un gràfic que consta de dues 
fletxes creuades (vertical i horitzontal), els extrems de les quals assenyalen quatre dinàmiques 
d'exclusió i de marginació: a dalt i a baix, a un costat i a l'altre: malalts, pobres, dones i 
estrangers. En una societat que es confessa fundada per Déu i que declara tenir Déu en el seu 
centre, aquestes línies centrífugues apareixeran com brollant de Déu i sancionades per Ell. I així 
passava en el món de Jesús. 

Pecadors eren els malalts, i això justificava moltes vegades la seva marginació social, tancant un 
cercle viciós que en dificultava el guariment: "impurs" eren els leprosos i per això se n'havia 
d'apartar; i davant del cec de naixement els apòstols pregunten a Jesús qui havia pecat, si ell o els 
seus pares, perquè estigués així. Jesús, en canvi, guaria no per mostrar la seva divinitat, sinó la 
força del Regne en l'ésser humà ("la teva fe t'ha salvat"). L'apologètica tradicional va ser bastant 
cega en aquest punt. 
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Pecadors eren també els pobres, "aquesta gentussa que ignora la Llei i es mereix la condemna" 
(Jn 7,49), perquè no tenien temps més que per endeutar-se, fins que el seu mateix deute acabava 
duent-los a lliurar-se com a esclaus, o a fugir a les muntanyes, fins a integrar-se en el moviment 
zelota. Si en les paràboles de Jesús apareixen banquets i deutes, no és casualitat sinó reflex de la 
condició de la seva societat. Només que Jesús inverteix els termes: en el banquet del Regne els 
protagonistes són els que mai no havien assistit a cap dels tiberis saduceus. I els deutes són 
perdonats, excepte a aquells que no perdonen, al seu torn, els seus deutors. 

Pecadors eren els estrangers i els pagans, dels quals ja hem parlar en el capítol anterior. Però 
aquell jueu pietós no tenia inconvenient a anar a casa d'un pagà que patia. I Ell, que tant valorava 
la fe i tantes vegades tira en cara als seus la seva "poca fe", només en dos passatges dels 
evangelis elogia públicament la fe d'algú. I les dues vegades es tracta de pagans (el centurió i la 
dona sirofenícia). 

I si no pecadores, inferiors eren les dones, tant en la societat grega com en la jueva, incapacitades 
en aquesta per ser testimonis i per aprendre la Llei. Aquest punt mereix una explicació més 
àmplia, perquè avui és molt difícil que puguem copsar com era de subversiva la conducta de 
Jesús. 

A part d'algunes característiques ja citades, resultava estrany veure'l caminar a costat d'elles, en 
una societat en què fins i tot l'esposa havia de caminar darrere del seu marit quan tots dos sortien 
al carrer. Sigui qui sigui, era un bon coneixedor del món jueu aquell que va escriure que (fins i 
tot els seus apòstols) "van quedar sorpresos de veure'l parlar amb una dona" en públic (Jn 4,27). 
Així va passar pel món el Galileu: ensenyant la Llei de Déu també a les dones i fent l'aclariment 
que també per a elles, aquesta era "la millor part" (Lc 10,24). O entaulant amb algunes d'elles 
una relació de profunda amistat igualitària, més sorprenent en aquell que ensenyava que l'entrega 
al Regne i la passió per ell, poden arribar a "incapacitar" alguns éssers humans per a una relació 
conjugal normal, i que "qui ho pugui entendre, que ho comprengui" (vegeu Mt 19,12). 

Al costat de les dones, avui convindria dir una altra paraula sobre els altres éssers "inferiors" 
d'aquella societat: els nens. Les paraules de Jesús sobre "rebre el Regne com si fóssim nens", "o 
fer-se com nens per entrar en el Regne", no les hauríem d'entendre des dels rostres infantils, 
somrients i encantadors, que poblen tants espais de la nostra vida social. Estan més ben 
contextuades entre els meninos da rua brasilers, o els nens que treballen. "Fer-se com ells" 
significa situar-se en els marges socials per poder accedir al Regne. Afegint-hi l'altre tret típic de 
la infància: el nen sap (i encara ho saben més bé els exemples que hem citat) que tot el que té és 
rebut. Gratuïtat i marginalitat no s'oposaven en la ment de Jesús. 

Aquí, en els marges, aquell jueu marginal i lliure va trobar Déu. Això el va fer exultar d'alegria i 
beneir Déu (vegeu Mt 11,25s). Des d'ells ho va proclamar, i des d'ells va invitar a tots a 
preparar el seu Regne. Per això molts no el varen poder entendre. I per això (tal com veurem), 
va morir "fora de les portes de la ciutat" (He 13,12). 

4. UNA ESTRANYA DIALÈCTICA DAVANT L'ÉSSER HUMÀ 
És una dada coneguda i lamentada, que els evangelis donen molt poques pinzellades sobre el que 
passava en l'interior de Jesús. Per això mereixen atenció aquestes dures paraules d'un 
evangelista: "molts van creure en Ell, però Jesús no se'n fiava... Ni tenia necessitat que ningú li 
digués què són els homes: ell sabia prou què hi ha en el cor de cadascú (Jn 2, 23-25), Sorprèn, 
doncs, que aquest home desconfiat sigui precisament el que més ha exigit i esperat dels éssers 
humans. És probable que l'expressió "us faré pescadors d'homes" que és l'únic programa que 
presenta als seus seguidors quan els crida, no tingui un sentit numèric de proselitisme, sinó el de 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
147 

treure la millor qualitat humana d'aquesta mar tèrbola d'inhumanitat que acostumem a ser els 
humans. Treure "la millor versió possible" de cada persona, en línia amb el que havien anunciat 
els Profetes: "canviar el cor de pedra en un cor de carn", o treure aquest ésser humà lliure i amb 
les entranyes commogudes al qual podríem qualificar "d'home del Regne", en correspondència 
amb el Regne de Déu anunciat per Jesús. 

Jesús era conscient que moltes conductes moralment i religiosament correctes no fan més que 
emmascarar autocomplaença, duresa i falta de solidaritat, afany de ser vistos. Creia que els 
homes tenen una mesura molt diferent quan es tracta de jutjar els altres (on no deixen escapar ni 
un bri de palla) i de jutjar-se a si mateixos (on són incapaços de veure autèntiques bigues), sabia 
que sovint els més cecs s'erigeixen en guies de cecs, comptava amb el fet que els éssers humans 
poden matar "pensant que fan un servei a Déu" (Jn 16,3). I degué fer servir bastants cops 
paraules com "hipòcrita o hipocresia" que, en tot el N. T. només apareixen (i sovint) en llavis de 
Jesús. 

Però de tot aquest balanç, que podria signar Maquiavel, Jesús no en va treure la conclusió del 
florentí (treure partit de la misèria humana en profit propi), sinó que demana als seus que no 
tinguin por, "perquè el Pare s'ha complagut en vosaltres". Crec que és possible afirmar sense cap 
mena d'apologètica que, tot i que va conèixer la traïció i la decepció com tot el món, cap ésser 
humà no ha tret tant dels homes com Jesús.  

Realment sembla que ha estat un autèntic "pescador d'homes". Però no s'han d'entendre aquestes 
frases en un sentit falsament "sobrenatural", sinó des d'aquell enquadrament del N. T. que 
descrivia Jesús "presentant-se com un de tants i actuant com un home qualsevol" (Fil 2,7). 

Al mateix temps, aquest home aparentment dur resultava escandalosament comprensiu quan es 
tractava, no del que ell detestava com hipocresia, sinó de la simple debilitat humana (vegeu Jn 
8,1s). Llevat del qualificatiu de "guineu" dirigit al petit tirà de torn, mai no apareix als seus llavis 
un judici negatiu sobre individus concrets. Jesús s'irrita amb grups o maneres de ser dels humans 
que caben en dos apartats: a) aquells rics que "com que estimaven els diners es reien d'Ell" (Lc 
16,14) als quals Jesús demana ingènuament que posin tot el que tenen al servei dels pobres 
(vegeu Lc 12,33); i b) aquests fariseus als quals Jesús acusa de tenir un cor no ja dur sinó 
"necròtic" (Mc 3,5), cec.  

En aquesta ceguesa de cor que sempre troba raons només per al que li convé, Jesús sembla 
veure-hi l'arrel d'aquella hipocresia que tantes vegades denuncia. Atès que ella frenava la 
innegable "capacitat de trobada" que semblava haver tingut aquell home, i que feia que la seva 
acollida als altres resultés per a molts interlocutors font de pau amb ells mateixos, d'autoestima, 
de salut anímica, d'expulsió dels propis dimonis, i senyal de perdó de Déu. A aquesta capacitat 
de trobada sembla que es refereix Oscar Wilde quan escriu que, per Jesús, no existien lleis sinó 
només excepcions. Però, una altra vegada en contrast amb les denúncies d'aquest fons possessiu i 
hipòcrita de l'ésser humà, apareix la invitació de Jesús a "tenir uns ulls nets" perquè, si els ulls 
són nets, tot el cos sembla que es torni transparent i il·lumina amb la seva llum (vegeu Lc 11,34-
36). I així podria continuar la nostra dialèctica. Però encara queden capítols pendents. 

5. EL SEU ESTIL 
El text que encapçalava aquest Quadern proclamava que Jesús "no va anar a la universitat ni va 
escriure cap llibre". Tanmateix, es nota en els evangelis un clar contrast entre la bellesa de 
moltes paraules posades en llavis de Jesús i l'estil més aviat rude dels evangelistes. 

El seu llenguatge estava fet d'observació de detalls, de colorit meridional i de dialèctica. Hi 
entren el llevat amb què pasta una dona, la mida mínima d'algunes llavors que després creixen 
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més del que semblava possible, o els dos centaus que dóna d'almoina una velleta insignificant, i 
en els quals Jesús es fixa més que no pas en els xecs que donen els senyors d'aquest món: perquè 
en aquells centaus hi anava tot el cor de la velleta; i en els xecs no hi va més que un expedient 
per quedar-se tranquils o cridar l'atenció (vegeu Mc 12,41s). Hi entra també aquesta manera 
gràfica de pintar la hipocresia com "colar un mosquit i empassar-se el camell". I aquesta doble 
pinzellada de ser senzills com els coloms i "vius" com les serps, o de "fer una cosa però sense 
oblidar l'altra". 

Les seves frases més profundes no ho eren perquè fossin inaccessibles a la gent senzilla, sinó 
perquè tenen diversos nivells de lectura segons la profunditat de l'oient. Al revés de la saviesa 
grega, ell preferia més parlar de les coses que veiem que de les essències que no veiem; però 
l'oient se sentia transportat a aquestes a través d'aquelles. Va recórrer molt al gènere narratiu, 
probablement perquè tant a Déu com al sofriment (tot i que per raons diverses), no s'hi pot 
accedir a través de nocions abstractes sinó solament a través de la narració. 

I les seves paraules funden sovint el radicalisme ètic del llenguatge dels profetes d'Israel, amb el 
to sapiencial del qui sap buscar el que més li convé: de manera que l'opció pels pobres, la no-
violència, la fam de justícia, la misericòrdia, la netedat de cor, el treball per la pau i fins la 
persecució, no eren per ell durs imperatius de l'exterior, sinó camins inesperats de felicitat: 
"feliços els tals". Aquest és un d'aquests jocs bruscos de llum que feia que moltes de les seves 
paraules produïssin vertigen. I davant d'aquest vertigen, Ell es limitava a remetre els homes al 
poder de Déu. 

Fa la sensació que, cap al final de la seva vida, el seu llenguatge es va endurir una mica. Això té 
a veure amb l'últim punt que presentarem. 

6. INESPERADA CONFLICTIVITAT 
El fet i la intensitat d'aquesta conflictivitat ja van ser esmentats en el capítol anterior. Per dir 
alguna cosa sobre els seus continguts, ara afegirem que la figura i la paraula d'aquell home van 
suposar una amenaça inesperada per a tots els benestants de la seva societat, potser també una 
decepció per tots els qui, al començament, s'havien entusiasmat amb Ell. La reacció i la decisió 
de treure'l del mig van ser increïblement ràpides. Potser perquè no hi ha res que torni més 
agressiu ni més innoble l'ésser humà que el pànic. I aquells homes van intuir ben aviat que el 
Regne de Déu i el Déu del Regne anunciats per Jesús, suposaven la fi dels seus privilegis. 

D'altra banda, hi havia alguna cosa en aquell home "mansuet i humil de cor", que desfermava la 
seva agressivitat. I era veure falsificat el Nom de Déu, utilitzant-lo com a raó per no fer el bé, o 
servint-se del culte a Déu com a fonament de diferències de tracte entre els homes (entre jueus i 
gentils, entre dona i home, entre laics i sacerdots). Aquesta sembla haver estat la raó de 
l'escàndol que va provocar en ple Temple en la seva primera visita a Jerusalem, i després d'haver 
plorat sobre la ciutat com qualsevol seguidor seu hauria de plorar avui sobre el Vaticà. 
"L'expulsió dels mercaders" del Temple no va ser una mera denúncia dels (inevitables?) abusos 
econòmics, sinó la desautorització d'una forma de culte que consagrava diferències entre les 
persones. En aquests moments Jesús, literalment, saltava. I no és que, per Ell, Déu no fes 
diferències: però l'única parcialitat de Déu era la parcialitat radical cap als marges i els seus 
habitants. 

És un fet que els evangelis estan plens de dards ben aguts, llançats per Jesús als "eclesiàstics" de 
la seva època, i que els evangelistes van voler conservar després, perquè no es repetissin a 
l'Església cristiana: "Vosaltres violeu els manaments de Déu en nom de la vostra tradició... 
Devoren els recursos de les vídues amb l'excusa de resar per elles... Pagueu el delme de la menta, 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
149 

del fonoll i del comí, i 'passeu' d'allò que Déu més desitja: la justícia i la misericòrdia... Maten 
els profetes enviats per Déu i després presumeixen de ser fills seus... Es vesteixen de símbols 
religiosos ("filacteris") com si Déu mirés la part exterior... La casa del meu Pare no és una cova 
de lladres..." (vegeu a Mt els capítols 15, 23, 6 i 21). 

Així, "suelta la crin i la ternura suelta" (P. Casaldàliga), Jesús va lluitar contra les falses imatges 
humanes de Déu, deformades per la por o per l'interès. Per això potser que tingui raó el japonès 
E. Susaku, quan afirma que en Jesús era perceptible un deix de tristesa. Perquè en aquest món, 
l'amor veritable no pot sinó veure's afectat pel pes d'una certa tristesa. 

Els evangelis sembla que testifiquin també que, cap al final de la seva vida, disminueix el 
llenguatge del Regne, i Jesús fa servir un gènere literari de la seva època anomenat "apocalíptic", 
que descriu o anuncia calamitats, no tant com un vaticini sinó com una advertència, i per 
proclamar que, malgrat elles, Déu segueix essent Senyor de la història. Però aquest llenguatge 
apocalíptic sembla prefigurat en una de les frases més serioses (i més oblidades) dels evangelis, 
que revela com Jesús (malgrat aquesta confiança en l'home que vèiem abans) era plenament 
conscient de la conflictivitat del seu missatge: l'anunci del Regne de Déu no hi cap en els 
envasos d'aquest món; seria com posar vi nou en bótes velles, o posar un pedaç nou en una roba 
vella i desfilada (vegeu Mt 9,16s). O se n'alterarà el sabor, o s'esbotzarà el recipient. Les 
esglésies cristianes saben prou bé fins a quin punt la seva història oscil·la entre aquests dos 
extrems: o aigualir el llegat de moltes reformes, o fer saltar l'estructura en la qual havien brollat. 

Aquesta és la força explosiva d'aquella imatge de Déu que Jesús havia anunciat amb una altra de 
les seves dialèctiques estranyes que nosaltres no sabem harmonitzar però que, a més de resumir 
tot aquest capítol, expliquen com és de conflictiu i subversiu però també subjugant i inesborrable 
el seu pas per la història. D'una banda, que "no podem servir alhora Déu i els diners" (Mt 6,24). 
Així de senzill encara que el nostre món digui que no. I, de l'altra, que no hi ha amor possible a 
Déu si no s'estima l'home (Mt 22,34s). No és que tots dos amors siguin "el mateix" però sí que és 
impossible separar-los. Encara que a les esglésies els costi entendre-ho. 

CONCLUSIÓ 
Si la nostra exposició ha estat vàlida, potser s'entengui com són d'ajustades les paraules de J. B. 
Metz: "Jesús no va ser un boig ni un revolucionari; però s'assemblava palpablement a l'un i a 
l'altre, fins a donar peu que el confonguessin amb ells. Al final, Herodes el va tractar de boig i els 
seus paisans el van lliurar a la creu com un subversiu. Qui es disposi a seguir-lo... ha de comptar 
amb la possibilitat de caure víctima d'aquest malentès". 

 

3. EL SEU DESTÍ 

El desenllaç, amb la mort més terrible de l'època, reservada només a 
esclaus i terroristes, és conegut de tothom. També s'ha comentat moltes 
vegades la sorprenent sobrietat dels evangelis sinòptics quan narren la 
seva mort, lluny d'un to hagiogràfic, martirial o agressiu. I encara cal 
afegir que aquest desenllaç va ser una conseqüència de la seva vida: Jesús 
no va morir per un designi "metafísic" o expiatori de Déu, que necessitava 
sang innocent per aplacar la seva justícia, sinó per viure com havia viscut. 

Els evangelistes presenten Jesús anunciant la seva passió als apòstols, 
amb un luxe de detalls que fan pensar que aquestes profecies van ser redactades per ells després 
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dels fets, i van retocar confidències o paraules de Jesús en les quals Ell els havia confiat els seus 
primers temors. Aquestes confidències desfermaren una reacció en contra de Pere, recolzada en 
la seva idea de com havia de ser el Messies, que sacsejà profundament Jesús, fins a l'extrem de 
dir-li Satanàs (vegeu Mc 8,27-33). 

Aquí no parlarem de la Creu, sinó de l'absoluta soledat que l'acompanya. Jesús és crucificat en 
nom de Déu, per decisió de les autoritats religioses, abandonat dels seus deixebles (dels quals, a 
més, un el va entregar i l'altre el va negar públicament), i traït per aquelles multituds que l'havien 
seguit i ara cridaven "crucifiqueu-lo", manipulades pels poders de torn. Un "de fora" va haver 
d'ajudar-lo a carregar la fusta, perquè ja ni podia. I entorn de la creu només hi van quedar un dels 
deixebles i un grup de dones fidels fins al final, i més valentes que aquells. Els qui havien 
aconseguit la seva mort, descarregats ara de la paraula que li havien tingut, se'n van burlar al peu 
del cadafal, tot oferint-li un "diàleg" i una bona disposició a escoltar-lo, si Déu el baixava de la 
Creu. 

Ni Déu ni Jesús van acceptar aquest xantatge. Però es comprèn que Jesús passés per uns moment 
de foscor total, que li van fer perdre peu (i cridar): "Déu meu, per què m'heu abandonat?" I 
sorprèn que enmig d'aquesta nit obscura, Jesús trobés força per assumir la pròpia mort, i donés 
Ell la vida sense que la hi prenguessin, i tornés a clamar: "Abba, en les teves mans confio el meu 
alè". Per això, escriu Jon Sobrino que, si a la primera part de la seva vida, Jesús va entendre que 
havia de posar al servei del Regne tot allò que tenia, a la segona meitat del seu camí va 
comprendre que havia de posar al servei del Regne tot allò que Ell era. Aquest salt des de 
l'abandó de Déu, fins a les mans d'un Pare, marca indefectiblement les profunditats de la nostra 
història, malgrat tot. La comunitat cristiana posterior va entendre que aquest salt només podia ser 
obra de l'Esperit de Déu (He 9,14). Per això es comprèn també que un dels militars allà presents 
"en veure com havia mort, baixés del pujol dient 'realment aquest Home era fill de Déu'" (Mc 
15,39). 

4. CONCLUSIÓ 

El text anònim que citàvem en començar aquest Quadern parlava de la permanència i influx de 
Jesús en la memòria i la història de la humanitat. Els qui, a través dels successos pasquals, van 
acabar creient en Ell, van expressar aquesta fe confessant l'home Jesús com la Presència i la 
Empremta de la Divinitat mateixa en aquesta història humana (el "Fill" de Déu). Per això, els qui 
professen aquesta fe, tenen l'obligació d'evitar que el culte a la divinitat de Jesús es converteixi 
en una manera d'escapar de la interpel·lació de la seva humanitat. Atès que quan es cau en 
aquella temptació, no es perd simplement alguna cosa humanament valuosa, sinó Déu mateix, ja 
que no s'escolta un dels ensenyaments fonamentals del N. T.: que Jesús "encara que era el Fill", 
va aprendre en els propis sofriments i en la seva pròpia història humana, que la plenitud de 
l'home només s'assoleix en una actitud dialèctica d'acceptació i confiança (la qual el N. T. 
anomena "obediència": vegeu He 5, 8-9). 

Hem de reconèixer que el cristianisme històric va sucumbir sovint a aquesta temptació, sobretot 
des que aquells que més tard s'adjudicarien el títol de "vicaris de Crist", van acceptar ser 
proclamats reis en contra de l'exemple exprés de Jesús. Tornar a convertir en pedra principal, la 
memòria subversiva i rebutjada d'aquella manera de ser humana, és una de les grans tasques del 
cristianisme del futur. Però això implicaria que, si el lector comprèn ara i accepta el títol d'aquest 
Quadern, es pregunti a continuació què hi pot fer ell (sigui creient o no), perquè aquella pedra 
principal no continuï essent una pedra rebutjada pels constructors d'aquest món. 
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APÈNDIX: UNS ALTRES QUATRE TESTIMONIS D'AVUI 

DEL MÓN OCCIDENTAL 
1. Europa 

Aproximadament sota el regnat de Tiberi, ningú no sap exactament on ni quan, un personatge del 
qual s'ignora el nom, va obrir una bretxa en l'horitzó dels homes. No va ser certament un filòsof, 
ni tampoc un tribú, però degué viure de tal manera que tota la seva vida presenta aquest 
significat: cada un de nosaltres pot, en qualsevol instant, començar un nou esdevenidor. 

Desenes, centenars potser de narradors populars van cantar aquesta bona notícia. Nosaltres en 
coneixem tres o quatre. El xoc que havien experimentat el van expressar amb les mateixes 
imatges que fan servir els pobres, els oprimits, quan somnien que tot s'ha tornat possible: el cec 
que comença a caminar, els famolencs al desert que reben el pa, la prostituta en la qual desperta 
una dona, el fill mort que reneix a la vida. 

Per fer arribar fins al final el clam, ell mateix per mitjà de la seva Resurrecció, anunciarà que tots 
els límits, fins i tot la mort, han estat vençuts. 

Alguns erudits poden posar en qüestió un per un, els fets de la seva existència. Malgrat tot, 
tanmateix, roman immutable aquesta certesa que transforma la vida. Una foguera s'ha encès. Per 
tant, va existir la guspira o la flama primera que va calar i que va fer néixer la foguera. 

La foguera la va constituir primàriament una colla de gent miserable; si no hagués estat així, 
"l'establishment", des de Neró a Dioclecià, no els hauria maltractat tan durament. 

En aquest home, l'amor degué ser militant, subversiu. De no haver estat així, no l'haurien 
crucificat. 

Totes les savieses s'havien detingut aleshores en el destí inexorable, en la fatalitat. Ell va posar 
de manifest com eren d'absurdes aquestes savieses. Va demostrar, precisament, el contrari del 
destí inexorable: la llibertat, la creació, la vida. Va arrencar la història de les urpes de la fatalitat. 

Amb ell arribaven al seu acompliment les promeses dels herois i dels màrtirs que van 
acompanyar la gran aurora de la llibertat. No solament les esperances d'Isaïes o les còleres 
d'Ezequiel. Prometeu deixava d'estar encadenat. Antígona, enterrada en vida darrere dels murs, 
deixava la tomba. Cadenes i murs, imatges mítiques del destí inexorable, quedaven reduïdes a 
pols. Tots els ídols queien morts i l'home apareixia. Era com un nou naixement de l'home. 

Miro aquesta creu, que és un símbol, i somnio en tots els qui han eixamplat la bretxa... En tots 
aquells que ens han fet prendre consciència que l'home és massa gran per tenir-ne prou amb si 
mateix. 

Vosaltres, els recelosos de la gran esperança que ens va robar Constantí, gent d'Església, torneu-
nos-el! També la seva vida i la seva mort són nostres, de tots aquells per als quals té un sentit. De 
tots els qui hem après d'ell que l'home ha estat creat creador...  

(R. Garaudy, a El Ciervo, 1970, p. 5). 

2. Amèrica Llatina 

De Jesús impacta la misericòrdia i la primarietat que li atorga: No hi ha res més ençà o més enllà 
d'ella, i des d'ella defineix la veritat de Déu i de l'ésser humà. De Jesús impacta la seva honradesa 
amb la realitat i la seva voluntat de veritat, el seu judici sobre la situació de les majories 
oprimides i de les minories opressores: ser veu dels sense veu i veu contra els qui tenen massa 
veu..., ser defensor dels dèbils i denúncia i desemmascarament dels opressors. De Jesús impacta 
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la seva fidelitat per mantenir honradesa i justícia fins al final en contra de crisis internes i de 
persecucions externes. De Jesús impacta la seva llibertat per beneir i maleir, acudir a la sinagoga 
en dissabte i d'altra banda violar-ne el repòs, llibertat, en definitiva, perquè res no sigui obstacle 
per fer el bé. De Jesús impacta que vol la fi de les desventures dels pobres i la felicitat dels seus 
seguidors i d'aquí vénen les benaurances. De Jesús impacta que aculli els pecadors i marginats, 
que s'assegui a la taula amb ells i que s'alegri que Déu es revela a ells. De Jesús impacten els 
seus signes només modestos signes del Regne, i el seu horitzó utòpic que abasta tota la societat, 
el món i la història. Finalment, de Jesús impacta que confia en un Déu bo i proper a qui anomena 
Pare, i que alhora està disponible davant un Pare que continua essent Déu: misteri inmanipulable. 

Veure feta realitat en una persona cada una d'aquestes coses, honradesa i veritat, misericòrdia i 
fidelitat, llibertat, goig i celebració, petitesa de les coses immediates i grandesa de la utopia, 
confiança en el Pare i disponibilitat davant de Déu és sempre una alenada d'aire fresc. Veure gent 
així és una bona notícia. Però impacta també, i potser més que això, que en una mateixa persona 
apareguin unides coses difícilment unificables. Jesús és alhora home de misericòrdia (misereor 
super turbas) i de denúncia profètica ("ai de vosaltres, els rics"), home de vigor (qui vulgui venir 
darrere meu que agafi la seva creu i em segueixi") i de delicadesa ("la teva fe t'ha salvat"), home 
de confiança en Déu ("Abba", Pare) i de soledat davant Déu ("Déu meu, per què m'heu 
abandonat?).  

(Jon Sobrino, La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, Madrid 1999, p. 309-310). 

D'ÀSIA 
3. Índia 

... Hi havia un home que va venir al món i va afirmar que era u amb l'Origen; havia vingut 
d'aquesta Font i havia de tornar a aquesta Font; en el lapse de temps que li va ser concedit, va 
passar la vida fent el bé, tot i que sense fer res preprogramat o realment fora del que és quotidià, 
encara que tot el que feia era intens, complet, autèntic. Senzillament, un home que anava pel 
món sense unir-se a grups extremistes, que estava disposat a perdonar-ho tot, excepte la 
hipocresia i, encara que no fes cap discriminació, sempre semblava que prengués partit pels 
desheretats i els oprimits, i com a tal va acabar la seva vida. Ell va veure l'Origen que tot ho 
origina i va patir l'impacte de les forces del mal, però va tenir una confiança il·limitada en el buf 
d'aquest vent que anomenava Esperit, que per totes parts penetra, de manera que va ser l'únic que 
va deixar en herència. 

Es va veure home: Fill de l'Home (82 vegades en els evangelis). Li agradava aquest nom, i va 
descobrir per ell mateix i per als altres que la seva humanitat no era més que l'altra cara de la 
divinitat, inseparable encara que diferent; tan diferent que va ser dolorosament conscient de 
l'existència del pecat. I, tanmateix, no va veure en si mateix, ni en cap altre ésser humà, el mal, 
sinó el regne dels cels. Això és el que va predicar i viure. 

El seu naixement va ser fosc. Va transcórrer una bona part de la seva vida a l'ombra i la seva 
mort encara va ser més fosca. I, això no obstant, mai no va sentir cap tipus de frustració; quan va 
ser temptat pel poder, el menyspreà; i quan va fracassar es va atrevir a prometre que estaria 
realment present no solament per mitjà de l'esperit, sinó també per mitjà del simple menjar i 
beure en comunitat. No va fer servir la violència i no es va deixar intimidar pel poder; va 
predicar el perdó i l'amor, va pronunciar paraules que, segons afirmava, no procedien d'ell. No va 
elaborar cap sistema doctrinal; va parlar el llenguatge del seu temps.  

(Raimon Panikkar, La plenitud del hombre, Barcelona 1998, p. 165-166.) 
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4. Xina 

Em preocupa sovint la idea que, en nom de Jesús, puguem dir o fer coses que tenen molt poc a 
veure amb Ell. Molts cristians entenen malament l'expressió de "Jesús ple de l'Esperit". Jesús no 
va ser "espiritual" en el sentit de "pietós". De fet, va resultar impiu als ulls dels líders espirituals 
de la seva mateixa religió... El que és fals del Regne de Déu és la promesa buida feta per aquells 
que posseeixen privilegis religiosos, i viuen desconnectats de les necessitats dels qui estan fora 
de "l'establishment" religiós.  

La veritat del Regne de Déu és que pertany als desheretats i menyspreats... Em fa por que 
estiguem massa inclinats a crear una imatge de Jesús favorable als nostres interessos i en la qual 
el mateix Jesús no es podria reconèixer... 

Jesús, per la força de l'Esperit, va franquejar les fronteres que el separaven dels altres, i ens ha 
revelat com Ell va fer l'experiència de la Veritat i de la Gràcia de Déu, per camins que no havia 
pogut experimentar en la seva mateixa tradició religiosa.  

El que fa Jesús radicalment divers dels líders religiosos de la seva època i el capacita per exercir 
un impacte sense comparació, és la seva profunda implicació en les realitats històriques del seu 
poble... Religió i legalisme han estat moltes vegades estranys companys que (segons una 
expressió xinesa) "somnien somnis diferents en el mateix llit". D'aquesta religió legalista, Jesús 
en va voler alliberar el seu poble... 

Com més es foragita Jesús del centre del poder de les autoritats religioses, més és atret cap a les 
dones, els homes i els nens que, en la seva comunitat eren exclosos d'aquell centre, i també cap a 
aquells que es trobaven fora de la seva mateixa comunitat religiosa. Aquells que, segons les 
autoritats religioses, eren fora de l'àmbit de la salvació, van arribar a ocupar el lloc central en el 
seu ministeri del Regne de Déu...  

Dos mil anys després, un nombre cada vegada més gran de cristians al Tercer Món, van 
descobrint que Jesús, ple de Gràcia i miracle de la Gràcia salvadora de Déu, és més gran que els 
apòstols i més ample que el cristianisme. Ens estem adonant que "donar testimoni de Jesús fins 
als extrems de la terra" (Ac 1,8) no significa trasplantar la cultura de l'Occident cristià, ni 
estendre la seva teologia o la seva litúrgia, des de l'Oest i el Nord fins a l'Orient i el Sud. 
Significa donar testimoni de la manera com Jesús identificaria avui les manifestacions de la 
Gràcia salvadora de Déu en el món d'avui, i com Ell s'identifica avui amb els homes i les dones 
que treballen i pateixen pel que Ell va proclamar com 'el Regne de Déu'. 

(Choan Seng Song, Jesús in the power of the Spirit, X, XI, 30, 52,54, 56, 222, 315). 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1- Intenteu descriure la figura de Jesús en el seu context sociopolític fent un esquema o 

un escrit a partir del que us és més familiar de la seva vida. 

2- ... I ara, intenteu descriure què representa Jesús en la vostra vida (tenint en compte la 
vostra trajectòria personal, els vostres compromisos i el context en el que us moveu). 

3- Pregunteu als infants del vostre centre (busqueu una dinàmica adequada) i intenteu 
fer un mural amb les respostes que surtin. 
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Por un lado, la reflexión ha procurado moverse siempre dentro de aquella precomprensión 
común de la que, de un modo u otro, parten todos los que se ocupan de la resurrección (por eso 
dan por supuesto que tratan del mismo asunto). Por otro, ha sido en todo momento consciente de 
que lo en apariencia “común” está ya siempre —y por fuerza— traducido conforme a los 
patrones de las interpretaciones concretas. La presentada en este libro es una de ellas. 

De hecho, la impresión de conjunto, unida a un repaso del índice sistemático, sería tal vez 
suficiente, y conviene tenerlo delante. El epílogo trata únicamente de mostrar de manera todavía 
más simplificada las preocupaciones y los resultados fundamentales.  

1. LA TAREA ACTUAL  

1.1 Lo común de la fe  
Preocupación básica ha sido en todo momento insistir en la comunidad e identidad fundamental 
de l referente común que las distintas teologías tratan de comprender y explicar, pues eso hace 
más evidente el carácter secundario y relativo de las diferencias teóricas22. Algo que puede 
aportar serenidad a la discusión de los resultados, reconociendo la legitimidad del pluralismo y 
limando posibles tentaciones de dogmatismo.  

                                                 
21 Andrés TORRES QUEIRUGA. Aquest text es l'epíleg del llibre: Repensar la resurrección (Trotta, Madrid 2003), 
que vol ser un resum del llibre. 
22 A esta preocupación alude también W. Pannenberg, cuando afirma: “Después de que se ha descrito así de manera 
provisional la realidad (Sachverhalt) fundamental que tiene por contenido el anuncio cristiano de la resurrección, 
pueden ser tratados los problemas vinculados con ella y que precisan de mayor clarificación” (Systematische 
Theologie 2, Göttingen 1991, 387). 
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Fue ya una necesidad en las primeras comunidades cristianas. Porque, aunque, como bien 
reflejan los escritos paulinos, también en ellas había fuertes discusiones, no por eso deja de 
percibirse un amplio fondo común, presente tanto en las distintas formulaciones como en las 
expresiones litúrgicas y en las consecuencias prácticas. Esa necesidad se acentúa en la 
circunstancia actual, tan marcada por el cambio y el pluralismo, pues también hoy la comunidad 
cristiana vive, y necesita vivir, en la convicción de estar compartiendo la misma fe. Tal vez hoy 
por hoy, más que a una visión teológica unitaria, sólo sea posible aspirar a la comunidad de un 
“aire de familia”; pero, mantenido en el respeto dialogante, eso será suficiente para que las 
“muchas mansiones” teóricas no oculten la pertenencia a la casa común (cf. Jn 14, 2).  

Hace tiempo lo había expresado insistiendo en la necesidad de “recuperar la experiencia de la 
resurrección”23, ese humus común, rico y vivencial, previo a las distintas teorías en que desde 
sus comienzos la comunidad cristiana ha ido expresando su fe. Tal experiencia se manifestó 
fundamentalmente como una doble convicción de carácter vital, transformador y comprometido. 
Respecto de Jesús, significa que la muerte en la cruz no fue lo último, sino que a pesar de todo 
sigue vivo, él en persona; y que, aunque de un modo distinto, continúa presente y actuante en la 
comunidad cristiana y en la historia humana. Respecto de nosotros, significa que en su destino se 
ilumina el nuestro, de suerte que en su resurrección Dios se revela de manera plena y definitiva 
como “el Dios de vivos”, que, igual que a Jesús, resucita a todos los muertos ; en consecuencia, 
la resurrección pide y posibilita un estilo específico de vida que, marcada por el seguimiento de 
Jesús, es ya “vida eterna”.  

1.2 La inevitable diversidad de la teología  
Afirmado esto, todo lo demás es secundario, pues lo dicho marca lo común de la fe. La teología 
viene luego, con sus diferencias inevitables y, en principio, legítimas, mientras se esfuercen por 
permanecer dentro de ese ámbito, versando sobre “lo mismo”, de manera que las diferencias 
teóricas no rompan la comunión de lo creído y vivido.  

Eso sitúa y delimita la importancia del trabajo teológico, pero no lo anula en modo alguno ni, por 
tanto, lo exime de su responsabilidad. Porque toda experiencia es siempre experiencia 
interpretada en un contexto determinado, y sólo dentro de él resulta significativa y actualizable. 
La apuesta consiste en lograr una interpretación correcta, que recupere para hoy la experiencia 
válida para siempre. Pero el cambio puede hacerse mal, anulando la verdad o la integridad de la 
experiencia; o puede hacerse de modo insuficiente, dificultándola e incluso impidiéndola: no 
entrando ni dejando entrar — según la advertencia evangélica— en su comprensión y vivencia 
actual. Y lo cierto es que la ruptura moderna ha supuesto un cambio radical de paradigma, de 
suerte que obliga a una reinterpretación muy profunda. Esta situación aumenta lo delicado y aun 
arriesgado de la tarea; pero por lo mismo la hace también inesquivable, so pena de hacer absurdo 
e increíble el misterio de la resurrección.  

El trabajo de reinterpretación precisa ir en tres direcciones distintas, aunque íntimamente 
solidarias: una apunta hacia la dilucidación histórico-crítica del origen, explicitación y 
consolidación de la experiencia; otra, hacia el intento de lograr alguna comprensión de su 
contenido, es decir, del ser de la resurrección y del modo como se realiza; finalmente, otra 
intenta dilucidar las consecuencias, tanto para la vida en la historia como para el destino más allá 

                                                 
23 Me refiero al cap. V de mi libro Repensar la Cristología, 157-178, que había sido adelantado en Recuperar la 
experiencia de la resurrección: Sal Terrae 70 (1982) 196-208. Naturalmente, el tiempo transcurrido desde la primera 
redacción no ha pasado en vano: ahora he introducido algunas modificaciones significativas. Pero, en definitiva, 
puedo afirmar que esta obra cumple lo allí anunciado. 
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de la muerte. De suyo, la última dirección es la más importante, pero, dado que la conmoción del 
cambio se produjo sobre todo en las dos primeras, ellas son las que han ocupado mayor espacio 
en la discusión teológica. Tampoco en este estudio ha sido posible escapar a ese “desequilibrio”, 
aunque se ha intentado compensarlo en lo posible.  

2. LA GÉNESIS DE LA FE EN LA RESURRECCIÓN  

El cambio cultural se manifestó en dos fenómenos principales. El primero fue el fin de la lectura 
literal de los textos, que, haciendo imposible tomarlos como un protocolo notarial de lo 
acontecido, ha obligado a buscar su sentido detrás del tenor inmediato de la letra. El segundo 
consistió en el surgimiento de una nueva cosmovisión, que ha obligado a leer la resurrección en 
coordenadas radicalmente distintas a las presupuestas en su versión original. En la nueva 
comprensión de la génesis influyó e influye sobre todo el primero. Porque el fin del 
fundamentalismo forzó un cambio profundo en la lectura y al mismo tiempo ha proporcionado 
los meDios para llevarlo a cabo. Los ha proporcionado no sólo porque, al romper la esclavitud de 
la letra, abría la posibilidad de nuevos significados, sino también porque, al introducirla en la 
dinámica viva de la historia de la revelación, la cargaba de un realismo concreto y vitalmente 
significativo. Lo cual vale tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento.  

2.1 La resurrección en el Antiguo Testamento  
Ha sido, en efecto, importante recordar el Antiguo Testamento y remontarse de algún modo al 
duro aprendizaje que supuso. Con sus dos caminos principales. El primero (que tal vez debiera 
haber recibido una atención aun mayor) remite a la vivencia de la profunda comunión con Dios. 
Comunión que, sin negar la aspereza de la vida terrena y sin tener todavía claridad acerca del 
más allá de la misma, permitió intuir que su amor es “fuerte como la muerte” (Cant 8, 6). Por eso 
la conciencia de la fidelidad divina fue capaz de dar sentido a la terrible ambigüedad de la 
existencia, tal como aparece, por ejemplo, en el salmo 73: “Mi cuerpo y mi corazón se 
consumirán, pero Dios es para siempre mi roca y mi suerte” (v. 26). El segundo camino pasa por 
la aguda experiencia de contraste entre el sufrimiento del justo y la intolerable injusticia de su 
fracaso terreno. Como se anuncia con claridad ya en los Cantos del Siervo y se formula de 
manera impresionante con los mártires de la lucha macabea (cf. 2 Mac 7), sólo la idea de 
resurrección podía conciliar el amor fiel de Yahvé con el incomprensible sufrimiento del justo.  

Un fruto importante de este recuerdo es que los largos siglos sin creencia clara en el otro mundo 
enseñan, en vivo, que la auténtica fe en la resurrección no se consigue con una rápida evasión al 
más allá, sino que se forja en la fidelidad de la vida real y en la autenticidad de la relación con 
Dios. Además es muy probable que en esos textos encontrase Jesús un importante alimento para 
su propia experiencia ; y, con seguridad, ahí lo encontraron los primeros cristianos para su 
comprensión del destino del Crucificado.  

2.2 La resurrección de Jesús en el Nuevo Testamento   
Esa herencia preciosa pasó al Nuevo Testamento como presupuesto fundamental, que no debe 
olvidarse, porque constituía el marco de vivencia y comprensión tanto para Jesús como para la 
comunidad. La fe en la resurrección de los muertos estaba ya presente en la vida y en la 
predicación del Nazareno: la novedad que introduce la confesión de la suya, se realiza ya dentro 
de esta continuidad radical.  

En este sentido, no es casual, y desde luego resulta esencial, la atención renovada a su vida para 
comprender la génesis y el sentido de la profunda reconfiguración que el Nuevo Testamento 
realiza en el concepto de resurrección heredado del Antiguo. La vida de Jesús y lo creído y 
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vivido en su compañía constituyeron sin lugar a dudas una componente fundamental del suelo 
nutricio donde echó raíces lo novedoso y específico de la experiencia pascual.  

Dos aspectos sobre todo tuvieron una enorme fuerza de revelación y convicción. En primer 
lugar, la conciencia del carácter “escatológico” de la misión de Jesús, que adelantaba y 
sintetizaba en su persona la presencia definitiva de la salvación de Dios en la historia: su destino 
tenía el carácter de lo único y definitivo. En estrecha dialéctica con él, está, en segundo lugar, el 
hecho terrible de la crucifixión, que parecía anular esa presencia. La durísima “experiencia de 
contraste ” entre, por un lado, la propuesta de Jesús, garantizada por su bondad, su predicación y 
su conducta, y, por otro, su incomprensible final en la mors turpissima crucis, constituía una 
“disonancia cognoscitiva ” de tal magnitud, que sólo con la fe en la resurrección podía ser 
superada (un proceso que, a su manera, había adelantado ya el caso de los Macabeos ).  

El hecho de la huída y ocultamiento de los discípulos fue, con toda probabilidad, históricamente 
cierto; pero su interpretación como traición o pérdida de la fe constituye una “dramatización” 
literaria, de carácter intuitivo y apologético, para demostrar la eficacia de la resurrección. En 
realidad, a parte de lo injusta que resulta esa visión con unos hombres que lo habían dejado todo 
en su entusiasmo por seguir a Jesús, resulta totalmente inverosímil. Algo que se confirma en la 
historia de los grandes líderes asesinados, que apunta justamente en la dirección contraria, pues 
el asesinato del líder auténtico confirma la fidelidad de los seguidores: la fe en la resurrección, 
que los discípulos ya tenían por tradición, encontró en el destino trágico de Jesús su máxima 
confirmación, así como su último y pleno significado. Lo expresó muy bien, por boca de Pedro, 
el kerygma primitivo: Jesús no podía ser presa definitiva de la muerte, porque Dios no podía 
consentir que su justo “viera la corrupción” (cf. Hch 2, 24-27).  

2.3 Lo nuevo en la resurrección de Jesús  
La conjunción de ambos factores —carácter definitivo y experiencia de contraste — hizo posible 
la revelación de lo nuevo en la resurrección de Jesús: él está ya vivo, sin tener que esperar al 
final de los tiempos (que en todo caso empezarían con él); y lo está en la plenitud de su persona, 
ya sin el menor asomo de una existencia disminuida o de sombra en el sheol. Lo que se esperaba 
para todos (al menos para los justos) al final de los tiempos, se ha realizado en él, que por eso 
está ya exaltado y plenificado en Dios. Y desde esa plenitud —única como único es su ser— 
sigue presente en la comunidad, reafirmando la fe y relanzando la historia.  

Tal novedad no carecía, con todo, de ciertos antecedentes en el Antiguo Testamento y en el 
judaísmo intertestamentario (piénsese en las alusiones a los Patriarcas, a Elías o al mismo 
Bautista ); y, aunque menos, tampoco era totalmente ajena al entorno religioso medio-oriental y 
helenístico, con Dioses que mueren y resucitan o con personajes que se hacen presentes después 
de muertos. De todos modos, el carácter único de la persona y la misión de Jesús, hizo que, por 
la seguridad de su vivencia, por su concreción histórica y por su carácter plena e 
individualizadamente personal, la fe en su resurrección supusiese un avance definitivo en la 
historia de la revelación.  

De nadie se había hablado así: nunca, de ninguna persona se había proclamado con tal claridad e 
intensidad su estar ya vivo, plenamente “glorificado” en Dios y presente a la historia.  

Los textos, leídos críticamente, no permiten una reconstrucción exacta del proceso concreto por 
el que se llegó a esta visión específica. Lo claro es el resultado. Y de los textos resulta que esa 
convicción firme, esa fe en la resurrección actual de Jesús y en la permanencia de su misión se 
gestó y se manifestó en vivencias extraordinarias de su nuevo modo de presencia real, que, en 
aquel ambiente cargado de una fortísima emotividad religiosa, los protagonistas interpretaron 
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como “apariciones”. En todo caso, como tales fueron narradas a posteriori en el Nuevo 
Testamento, en cuanto explicitación catequética y teológica del misterio que se intentaba 
transmitir. En ese mismo marco se forjaron también las narraciones acerca de la “tumba vacía ”. 

El carácter teológico de las narraciones es lo decisivo: ahí se expresa su intención y radica su 
enseñanza; a través de ellas se nos entrega el objeto de la fe. Dada su composición por escritores 
que, fuera del caso de Pablo (tan peculiar en muchos aspectos), no habían sido testigos directos, 
sino que escriben basados en recuerdos y relatos ajenos, entre cuatro y siete décadas más tarde, 
no pueden considerarse sin más como descripciones de acontecimientos fácticos, tal como los 
narrarían, por ejemplo, un cronista o un historiador actuales. De suerte que la interpretación más 
concreta de lo sucedido fácticamente constituye una delicada y compleja tarea hermenéutica, que 
ha de tener en cuenta el distinto marco cultural y los nuevos instrumentos de lectura crítica. 
Circunstancia que resulta decisiva a la hora de interpretar el modo de la resurrección y del ser 
mismo del Resucitado.  

 

3. EL MODO Y EL SER DE LA RESURRECCIÓN  

3.1 Consideraciones previas  
De entrada, conviene insistir una vez más en que el problema se mueve ahora en un nivel distinto 
del anterior: allí se describía lo fundamental de la experiencia, aquí se intenta una mayor 
clarificación conceptual. Como queda dicho y repetido a lo largo de toda la obra, lo intentado en 
este nivel no pretende nunca cuestionar la verdad del anterior, y las discrepancias en él no tienen 
por qué significar una ruptura de la unidad de fe expresada en el primero. Pertenecen más bien al 
inevitable y legítimo pluralismo teológico.  

Si antes influía sobre todo la caída del fundamentalismo, ahora es el cambio cultural el que se 
deja sentir como prioritario. Cambio en la visión del mundo, que, desdivinizado, desmitificado y 
reconocido en el funcionamiento autónomo de sus leyes, obliga a una re-lectura de los datos. 
Piénsese de nuevo en el ejemplo de la Ascensión: tomada a la letra, hoy resulta simplemente 
absurda. Cambio también en la misma teología que, justamente por efecto de esos dos factores, 
se halla en una situación nueva, sobre todo -tal como queda indicado al principio (1.6)- por lo 
que respecta a la concepción de la creación, la revelación y la cristología. La acción de Dios no 
se concibe bajo un patrón intervencionista y “milagroso”, que no responde a la experiencia ni 
religiosa ni histórica y que amenazaría la trascendencia divina. La revelación no es un “dictado” 
milagroso y autoritario que deba tomarse a la letra. Y la cristología no busca lo peculiar de Jesús 
en su apartamiento sobre-naturalista, sino en su plena realización de lo humano: la cristología 
como realización plena de la antropología, la divinidad en la humanidad.  

En este sentido, resulta hoy de suma importancia tomar en serio el carácter trascendente de la 
resurrección, que es incompatible, al revés de lo que hasta hace poco se pensaba con toda 
naturalidad, con datos o escenas sólo propios de una experiencia de tipo empírico: tocar con el 
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dedo al Resucitado, verle venir sobre las nubes del cielo o imaginarle comiendo, son pinturas de 
innegable corte mitológico, que nos resultan sencillamente impensables. Como resultado, no es 
la exégesis de detalle la que acaba decidiendo la interpretación final, sino la coherencia del 
conjunto. Esa exégesis es necesaria, y gracias a ella estamos donde estamos. Pero sus resultados 
llevan sólo al modo peculiar como los hagiógrafos interpretaban la resurrección con los meDios 
de su cultura. Ahora toca justamente hacer lo mismo con los meDios de la nuestra. Por eso no se 
trata únicamente de que las discusiones exegéticas de los puntos concretos acaben muchas veces 
en tablas: “no se puede refutar esto, pero tampoco se puede probar lo contrario”; sino que es la 
entera visión de conjunto la que se mueve en busca de una nueva “figura” de la comprensión. 
Esta figura es la que, en definitiva, convence o no convence, según resulte significativa y 
“realizable” en la cultura actual o aparezca como incomprensible desde sus legítimas preguntas o 
incompatible con sus justas exigencias.  

Finalmente, también ahora conviene ir por pasos, de lo más claro a lo más discutible. Lo cual 
además tiene dos ventajas importantes: permite ver el avance ya realizado, que en realidad es 
enorme; y puede ayudar a descubrir la verdadera dirección del cambio que se está produciendo. 
El sentido histórico bien administrado no sólo aporta serenidad a la discusión, sino que de 
ordinario aumenta la lucidez para percibir el futuro.  

3.2 El "sepulcro vacío"  
No es exageración optimista hablar de lo enorme del cambio ya acontecido. Entre un manual 
preconciliar y un tratamiento actual, incluso de los más conservadores, la distancia es 
astronómica, tanto en lo cuantitativo del espacio dedicado, como en lo cualitativo del modo de 
ver la resurrección. Desde luego, ya nadie confunde la resurrección con la revivificación o vuelta 
a la vida de un cadáver. Ni por tanto se la pone en paralelo ni, menos, se la confunde con las 
“resurrecciones” narradas no sólo en la Biblia, atribuidas a Eliseo, a Jesús o a Pablo (que, por 
otra parte, casi nadie toma a la letra), sino también en la cultura del tiempo, como en el caso de 
Apolonio de Tiana. La resurrección de Jesús, la verdadera resurrección, significa un cambio 
radical en la existencia, en el modo mismo de ser: un modo trascendente, que supone la 
comunión plena con Dios y escapa por definición a las leyes que rigen las relaciones y las 
experiencias en el mundo empírico.  Por eso ya no se la comprende bajo la categoría de milagro, 
pues en sí misma no es perceptible ni verificable empíricamente. Hasta el punto de que, por esa 
misma razón, incluso se reconoce de manera casi unánime que no puede calificarse de hecho 
histórico. Lo cual no implica, claro está, negar su realidad, sino insistir en que es otra realidad: 
no mundana, no empírica, no apresable o verificable por los meDios de los sentidos, de la ciencia 
o de la historia ordinaria.  

Puede afirmarse que estas ideas constituyen hoy un bien común de la teología. Pero sucede que 
el estado de “transición entre paradigmas” que caracteriza la situación actual no siempre permite 
ver con claridad las consecuencias: afirmado el principio nuevo, se sigue operando muchas veces 
con los conceptos y presupuestos viejos. Algo claro y hasta sorprendente cuando un mismo 
autor, después de reconocer de manera expresa que la resurrección no es un milagro, se aplica a 
matizarlo diciendo que no es un milagro “espectacular” (como si de alguien se dijese que está 
muerto, pero sólo “un poco” muerto). Pasa sobre todo con los problemas del sepulcro vacío y las 
apariciones. Con desigual intensidad, sin embargo.  

En el caso del sepulcro vacío se han dado más pasos. Exegéticamente no es posible decidir la 
cuestión, pues, en puro análisis histórico, hay razones serias tanto para la afirmación como para 
la negación. Pero se ha producido un cambio importante, en el sentido de que son ya muchos los 
autores que no hacen depender la fe en la resurrección de la postura que se adopte al respecto: se 
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reconoce que pueden creer en ella tanto los que piensan que el sepulcro ha quedado vacío como 
los que opinan lo contrario.  

La opción por tanto depende, en definitiva, del marco teológico en que se encuadra. Y la verdad 
es que, superadas las adherencias imaginativas que representan al Resucitado como vuelto a una 
figura (más o menos) terrena, y tomado en toda su seriedad el carácter trascendente de la 
resurrección, la permanencia o no del cadáver pierde su relevancia. El resultado vivencial y 
religioso es el mismo en ambos casos. Una realidad personal tan identificada con Dios, cuya 
presencia se puede vivir simultáneamente en una aldea de África o en una metrópoli europea, 
que no es visible ni tangible: en una palabra, una realidad que está totalmente por encima de las 
leyes del espacio y del tiempo, no puede guardar ninguna relación material con un cuerpo 
espacio-temporal. Más aún, tal relación no parece resultar pensable, pues la desaparición del 
cadáver debería obedecer o a una aniquilación (lo cual anularía sin más la relación) o a una 
transformación tan cualitativamente diversa que parece anular igualmente toda posibilidad de 
relación (ninguna ley mundana vale para la persona resucitada). Tan invisible e intangible es el 
Resucitado para quien afirma que el sepulcro quedó vacío, como para quien afirma lo contrario.  

Esto es importante, porque lo que, en el fondo y con toda legitimidad, pretende salvaguardar la 
afirmación de la tumba vacía es la identidad del Resucitado; que es también lo que se busca 
expresar con el simbolismo de la “resurrección de la carne ”. Pero, aparte de que ni siquiera en la 
vida mundana puede considerarse sin más el cuerpo como el verdadero soporte de la identidad, 
puesto que sus componentes se renuevan continuamente, parece claro que la preservación de la 
identidad ha de buscarse en el ámbito de categorías estrictamente personales. Aunque estamos en 
una de las más arduas cuestiones de la antropología, lo fundamental es que la identidad se 
construye en el cuerpo, pero no se identifica con él. Lo que el cuerpo vivo ha significado en esa 
construcción se conserva en la personalidad que en él y desde él se ha ido realizando; no se ve 
qué podría aportar ahí la transformación (?) del cuerpo muerto, del cadáver.  

El cómo sucede esto constituye, sin duda -y para cualquier concepción-, un oscurísimo misterio, 
puesto que, por definición, está más allá de las leyes mundanas. Sólo cabe barruntarla mediante 
una “lógica de la simiente”: ¿quién podría, de no comprobarlo a posteriori, ver como posible la 
continuidad entre la bellota y el roble? Ya lo dijera san Pablo: “se siembra corrupción, resucita 
incorrupción; se siembra vileza, resucita gloria; se siembra debilidad, resucita fortaleza; se 
siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual” (1 Cor 15, 42-44).  

Por otra parte, rota la linealidad literal de las narraciones, resulta muy difícil, si no imposible, 
interpretar con un mínimo de coherencia el supuesto contrario. ¿Qué sentido podría tener el 
tiempo cronológico en que el cadáver permanecería en la tumba, para ser “revivificado” en un 
momento ulterior? ¿Qué tipo de identidad personal sería la del Resucitado mientras espera la 
“revivificación” del cadáver? ¿Qué significaría esa mezcla de vida trascendente y espera 
cronológico-mundana?  

En cambio, dentro de la irreductible oscuridad del misterio, todo cobra coherencia cuando se 
piensa la muerte como un tránsito, como un “nuevo nacimiento ”, en el que la persona “muere 
hacia el interior de Dios”; algo así como si del “útero” mundano la persona se alumbrase hacia su 
vida definitiva: “llegado allí, seré verdaderamente persona”, dijo san Ignacio de Antioquía. Y el 
Cuarto Evangelio ve en la cruz la “hora” definitiva, en la que la “elevación” (hýpsosis) es 
simultáneamente muerte física en lo alto de la cruz y “glorificación” en el seno del Padre. Morir 
es ya resucitar: resurrección-en-la-muerte.  
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3.4 Las apariciones  
En realidad, al menos en la medida en que las apariciones se toman como percepción sensible 
(sea cual sea su tipo, su claridad o su intensidad) del cuerpo del Resucitado, el problema es 
estrictamente paralelo al anterior.  

Porque de ese modo no sólo se vuelve a interpretar necesariamente la resurrección como 
“milagro ”, sino que se presupone algo contradictorio: la experiencia empírica de una realidad 
trascendente. Pero aquí la percepción del problema no ha cambiado tanto como en el caso 
anterior; de suerte que muchos que no hacen depender la fe en la resurrección de la admisión del 
sepulcro vacío, sí lo hacen respecto de las apariciones. La razón es también distinta: si antes 
preocupaba la preservación de la identidad del Resucitado, ahora se cree ver en las apariciones el 
único medio de garantizar la objetividad y la realidad misma de la resurrección.  

Pero esa impresión sólo es válida, si permanece prisionera de la antigua visión, sobre todo en dos 
puntos fundamentales. El primero, seguir tomando la actuación de las realidades trascendentes 
bajo la pauta de las actuaciones mundanas, que interferirían en el funcionamiento de la realidad 
empírica y que, por tanto, se podrían percibir mediante experiencias de tipo sensible. El segundo, 
conservar un concepto extrinsecista y autoritario de revelación, como verdades que se le 
“dictarían” al revelador y que los demás deben aceptar sólo porque “él dice que Dios se lo dijo”. 
Dado lo complejo y delicado de la cuestión, una aclaración fundamentada debe remitir al detalle 
de lo explicado en el texto. Aquí es preciso limitarse a unas indicaciones someras.  

La primera, recordar que la experiencia puede ser real sin ser empírica; o, mejor, sin que su 
objeto propio tenga sobre ella un efecto empírico directo. Se trata de experiencias cuyo objeto 
propio (no empírico) se experimenta en realidades empíricas. El caso mismo de Dios resulta 
paradigmático. Ya la Escritura dice que “nadie puede ver a Dios” (cf. Éx 33, 20), y, sin embargo, 
la humanidad lo ha descubierto desde siempre. Ese es el verdadero significado de las “pruebas” 
de su existencia: responden a un tipo de experiencias con realidades empíricas -sentimiento de 
contingencia, belleza del mundo, injusticia irreparable de las víctimas...- en las que se descubre 
la existencia de Dios, pues sólo contando con ella pueden ser comprendidas en toda su verdad.  

Esto hace que tales experiencias resulten tan peculiares y difíciles. Pero ese es su modo de ser, y 
no cabe otra alternativa. Por eso son tan chocantes posturas como las de Hanson, pretendiendo 
que, para que él creyese en su existencia, Dios tendría que aparecérsele empíricamente, visible y 
hablando como un Júpiter tonante, registrable en vídeo y en magnetófono. Bien mirado, eso no 
sólo sería justamente la negación de su trascendencia, sino incluso, como ha argüido 
Kolakowski, constituiría una contradicción lógica. Y por lo mismo, pretender para Dios un tipo 
de experiencia empírica, como en el caso de la famosa “parábola del jardinero” de Anthony 
Flew, es el modo de hacer imposible la (de)mostración su existencia.  

Muchos teólogos que se empeñan en exigir las apariciones sensibles para tener pruebas 
empíricas de la resurrección, no acaban de comprender que eso es justamente ceder a la 
mentalidad empirista, que no admite ningún otro tipo de experiencia significativa y verdadera. 
Paradójicamente, con su aparente defensa están haciendo imposible su aceptación para una 
conciencia actual y justamente crítica. Por lo demás el mismo sentido común, si supera la larga 
herencia imaginativa, puede comprender que “ver” u “oír” algo o a alguien que no es corpóreo 
sería sencillamente falso, igual que lo sería tocar con la mano un pensamiento. Y una piedad que 
tome en serio la fe en el Resucitado como presente en toda la historia y la geografía humana -
“donde están dos o tres, reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20)-, no 
puede pensar para él un cuerpo circunscribible y perceptible sensorialmente.  
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(Y nótese que cuando se intenta afinar, hablando, por ejemplo, de “visiones intelectuales” o 
“influjos especiales” en el espíritu de los testigos, ya se ha reconocido que no hay apariciones 
sensibles. Y, una vez reconocido eso, seguir empeñados en mantener que por lo menos vieron 
“fenómenos luminosos” o “percepciones sonoras”, es entrar en un terreno ambiguo y 
teológicamente no fructífero, cuando no insano. Esto no niega la veracidad de los testigos -si 
fueron ellos quienes contaron eso, y no se trata de constructos simbólicos posteriores-, ni 
tampoco que el exegeta pueda discutir si histórico-críticamente se llega o no a ese dato. Lo que 
está en cuestión es si lo visto u oído empíricamente por ellos es el Resucitado o son sólo 
mediaciones psicológicas -semejantes, por ejemplo, a las producidas muchas veces en la 
experiencia mística o en el duelo por seres queridos- que en esas ocasiones y para ellos sirvieron 
para vivenciar su presencia trascendente, y tal vez incluso ayudaron a descubrir la verdad de la 
resurrección. Pero repito eso no es ver u oír al Resucitado; si se dieron, fueron experiencia 
sensibles en las que descubrieron o vivenciaron su realidad y su presencia).  

Con esto enlaza la segunda indicación: la revelación puede descubrir la verdad sin ser un dictado 
milagroso. Basta pensar que tal fue el caso para la misma resurrección en el Antiguo 
Testamento: lejos de ser un dictado, obedeció a una durísima conquista, apoyada en la 
interpretación de experiencias concretas, como la desgracia del justo o el martirio de los fieles; 
experiencias que sólo contando con la resurrección podían ser comprendidas. Así se descubrió -
se reveló- la resurrección que alimentó la fe de los (inmediatos) antepasados y de los 
contemporáneos de Jesús. Resurrección real, porque responde a una experiencia reveladora, que 
no por no ser empírica dejó de llevar a un descubrimiento objetivo.  

Lo que sucede es que la novedad de la resurrección de Jesús, en lugar de ser vista como una 
profundización y revelación definitiva dentro de la fe bíblica, tiende a concebirse como algo 
aislado y sin conexión alguna con ella. Por eso se precisa lo “milagroso”, creyendo que sólo así 
se garantiza la novedad. Pero, repitámoslo, eso obedece a un reflejo inconsciente de corte 
empirista. No acaba de percibirse que, aunque no haya irrupciones milagrosas, existe realmente 
una experiencia nueva causada por una situación inédita, en la que los discípulos y discípulas 
lograron descubrir la realidad y la presencia del Resucitado. La revelación consistió justamente 
en que comprendieron y aceptaron que esa situación sólo era comprensible porque estaba 
realmente determinada por el hecho de que Dios había resucitado a Jesús, el cual estaba vivo y 
presente de una manera nueva y trascendente. Manera no empírica, pero no por menos sino por 
más real: presencia del Glorificado y Exaltado.  

Si la resurrección no fuese real, todo perdería para ellos su sentido. Sin la resurrección, Cristo 
dejaría de ser él y su mensaje quedaría refutado. Dios permanecería en su lejanía y en su silencio 
frente a la terrible injusticia de su muerte. Y ellos se sentirían abandonados a sí mismos, perdidos 
entre su angustia real y una esperanza tal vez para siempre decepcionada. Todo cobró, en 
cambio, su sentido cuando descubrieron que Jesús había sido constituido en “Hijo de Dios con 
poder” (Rm 1, 4) y que Dios se revelaba definitivamente como “el que da vida a los muertos ” (1 
Cor 15, 17-19).  Esto no pretende, claro está, ser un “retrato” exacto del proceso, sino 
únicamente desvelar su estructura radical. Estructura universalizable, que sigue siendo 
fundamentalmente la misma para nosotros y que por eso, cuando se nos desvela gracias a la 
ayuda “mayéutica ” de la interpretación apostólica, puede resultarnos significativa y —en su 
modo específico— “verificable”. Creemos porque “hemos oído” (fides ex auditu: Rm 10, 17); 
pero también porque, gracias a lo oído, nosotros mismos podemos “ver” (cf. Jn 4, 42, episodio de 
la Samaritana y sus paisanos). Tal es el realismo de la fe, cuando se toma en serio y no, según 
diría Kant, como algo puramente “estatutario”. No, por tanto, un mero aceptar “de memoria”, 
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afirmando a, lo mismo que se podría afirmar b o c; sino afirmar porque la propia y entera vida se 
siente interpretada, interpelada, comprometida y salvada por eso que se cree.  

3.5 “Primogénito de los muertos" 
Esto último, contextualizado por lo dicho en los puntos anteriores, permite un paso ulterior, creo 
que de suyo natural, pero que de entrada puede resultar sorprendente, puesto que se aparta de lo 
que espontáneamente se viene dando por supuesto. Como siempre sucede en la revelación, lo 
que se descubre estaba ya ahí. Se descubre gracias a que una circunstancia especial, por su 
“extrañeza” (oddness, en la terminología de I. T. Ramsey), despierta la atención del “profeta” o 
revelador, haciéndolo “caer en la cuenta”: “¡El Señor estaba en este lugar, y yo no lo sabía!” (Gn 
18, 16). Mostrémoslo con algún ejemplo, que no precisa ser literal en todos sus detalles. Dios ha 
estado siempre al lado de las víctimas contra la opresión injusta; pero fue la peculiar 
circunstancia de Egipto la que permitió a la genialidad y fidelidad religiosa de Moisés “caer en la 
cuenta” de esa presencia. Pero eso no significa que Dios haya empezado a ser liberador cuando 
lo descubrió Moisés. A pesar de eso, hubo un comienzo real, no un simple “como si” teórico, 
pues la nueva conciencia abrió nuevas posibilidades reales para la acogida humana y por tanto 
para la penetración de la acción liberadora del Señor en la historia). Lo mismo -para acercarnos 
más a nuestro caso- sucede con la paternidad divina. Cuando Jesús en su peculiar experiencia 
(con todo lo que ella implicaba) logró verla, vivirla y proclamarla con definitiva e insuperable 
claridad, no es que esa paternidad “empezase” entonces: Dios era y es desde siempre 
“padre/madre” para todo hombre y mujer. Sucede únicamente que a partir de Jesús se revela con 
claridad, transformando realmente la vida humana, puesto que desde entonces la filiación puede 
vivirse de manera más profunda y consecuente.  

Con la resurrección sucede lo mismo. En Jesús se reveló en plenitud definitiva lo que Dios 
estaba siendo desde siempre: el “Dios de vivos”, como dijo el mismo Jesús; “el que resucita a los 
muertos ”, como gracias a su destino re-formularon los discípulos la fe que ya tenían en la 
resurrección, confirmándola y profundizándola con fuerza definitiva.  

Esta comprensión supone ciertamente un cambio en la visión teológica; pero resulta 
perfectamente coherente con el experimentado por la cristología en general, que, como queda 
dicho, ha aprendido a ver la singularidad de Jesús no en el apartamiento de lo humano, sino en su 
plena revelación y realización. Por eso con esta visión no se anula, sino que se confirma la 
confesión de la fe : Cristo sigue siendo “el primogénito de los muertos ” (Ap 1, 15), sólo que no 
en el sentido cronológico de primero en el tiempo, sino como el primero en gloria, plenitud y 
excelencia, como el revelador definitivo, el modelo fundante y el “pionero de la vida” (Hch 3, 
15). De ahí esa reciprocidad íntima, auténtica perichoresis, que Pablo proclama entre su 
resurrección y la nuestra: si él no ha resucitado, tampoco nosotros; si nosotros no, tampoco él (1 
Co 15, 12-14).  

Realmente, cuando se superan los innumerables clichés imaginativos con que una lectura 
literalista ha ido poblando la conciencia teológica, se comprende que esta visión es la más 
natural y, sobre todo, la más coherente con un Dios que, habiendo creado por amor, no ha dejado 
nunca a sus hijos e hijas entregados al poder de la muerte. Por eso la humanidad, aunque no haya 
podido descubrir esta plenitud de revelación hasta la llegada de Jesús, lo ha presentido y a su 
modo lo ha sabido siempre, expresándolo de mil maneras. Pero de esto hablaremos después.  
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4. LAS CONSECUENCIAS  

Una de las maneras más eficaces de verificar la verdad de una teoría consiste en examinar sus 
consecuencias. En ellas se despliegan su verdadero significado y su fuerza de convicción. 
Respecto de la resurrección vale la pena mostrarlo brevemente en tres frentes principales.  

4.1 Resurrección e inmortalidad  
El aislamiento que el estudio de la resurrección ha sufrido respecto del proceso de la revelación 
bíblica fue todavía mayor respecto de la tradición religiosa en general. En gran medida se ha 
querido asegurar su especificidad, acentuando la diferencia. Pero realmente la resurrección 
pertenece por su propia naturaleza a un plexo religioso fundamental y en cierto modo común a 
todas las religiones: la idea de inmortalidad. Respecto de esta no es algo aparte, sino un modo 
específico de tematizarla y de vivirla.  

Porque es natural que cada religión interprete la verdad común en el marco específico de su 
propia religiosidad. La bíblica, desde el Antiguo Testamento, la ve sobre todo dentro de su 
fundamental acento personalista: por un lado, desde la relación con un Dios cuyo amor fiel 
rescata del poder de la muerte, llamando a la comunión consigo y, por otro, desde una 
antropología unitaria, que no piensa en la salvación de sólo una parte de la persona. El Nuevo 
Testamento hereda esta tradición, llevándola a su culminación gracias al enorme impacto de la 
experiencia crística.  

Ahí radica su originalidad, y es comprensible el énfasis que se ha puesto en ella. Sin embargo, el 
mejor camino para asegurarla y ofrecerla como aportación a los demás no es el de acentuar la 
diferencia hasta romper la continuidad fundamental. Tal ha sucedido sobre todo al insistir en su 
diferencia con la idea griega de inmortalidad. Diferencia real, puesto que los griegos 
configuraban el fondo común dentro de su propio marco religioso y filosófico. Pero no 
contraposición radical y totalmente incompatible, ni mucho menos. Ya históricamente sería 
falso, pues es bien sabido que en la etapa decisiva de la configuración de esta verdad la Biblia 
recibió un fuerte impulso del mundo helenístico (que por su mayor dualismo antropológico hacía 
más fácil vencer la apariencia de que todo acaba con la muerte). Además, como hemos visto, en 
la misma Biblia no siempre era tan neta y abrupta la distinción, y hay en ella textos que hablan 
como los griegos o simplemente mezclan ambas concepciones.  

Cuando se comprende la resurrección de Jesús como la revelación definitiva de lo que “el Dios 
de vivos ” hace con todas las personas de todos los tiempos, resulta más fácil ver la comunidad 
radical. La resurrección de Jesús de Nazaret representa algo específico y constituye una 
aportación irreductible; pero es así, sobre todo, gracias a que en él se nos ha revelado en plenitud 
lo ya se había revelado a su modo en las demás religiones : que Dios resucita ya, sin esperar a un 
fin del mundo, y resucita plenamente, es decir, en íntegra identidad personal (que ni es sólo el 
“alma ” ni está a la espera de ser completada con el “cuerpo ” rescatado de su estado de cadáver).  

Eso no vacía sin más de significado la expectación de una “resurrección al final de los tiempos”. 
Significado verdadero e importante, pero no en el sentido mitológico de una reunión final de la 
humanidad en el “valle de Josafat”, sino en el de una esperanza de comunión plena. La 
comunidad de los resucitados, en efecto, no está completa y clausurada en sí misma, 
desinteresada de la historia. Mientras esta no se cierre, mientras quede alguien en camino, hay 
una expectación e incompletud real, una comunión de presencia dinámica hasta que culmine el 
proceso por el que, con toda la humanidad reunida, “Dios será todo en todos” (1 Co 15, 28).  
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Lo decisivo es que esta visión cristiana no tiene por qué ser presentada como algo aislado y 
excluyente, sino como una concreción de la verdad común. Esto es muy importante para un 
tiempo en el que el diálogo de las religiones ha cobrado una relevancia trascendental. La 
resurrección bíblica no renuncia a la propia riqueza, sino que la ofrece como aportación a la 
búsqueda común. Y, al mismo tiempo, comprende que hay aspectos en los que también ella 
puede enriquecerse con la aportación específica de las demás religiones. Se ha intentado muchas 
veces con la transmigración y existen intentos interesantes desde las religiones africanas y 
amerindias. En todo caso, lo decisivo es el reconocimiento de la fraternidad a través de la fe en 
este misterio y del diálogo en la búsqueda de su mejor comprensión.  

 

 

4.2 Resucitados con Cristo  
Hasta aquí hemos insistido sobre todo en la primera de las preguntas kantianas: qué podemos 
saber de la resurrección. Ahora cumple decir algo de la segunda: qué debemos hacer desde la fe 
en ella. Se trata de su dimensión más inmediatamente práctica, con dos aspectos fundamentales.  

1. El primero es el problema del mal. La cruz lo hace visible en todo su horror; la resurrección 
muestra la respuesta que desde Dios podemos vislumbrar.  

La cruz, en efecto, permite ver de modo casi intuitivo que el mal resulta inevitable en un mundo 
finito, pues Dios sólo podría eliminarlo a costa de destruir su propia creación, interfiriendo 
continuamente en ella y anulándola en su funcionamiento: para librar a Jesús del patíbulo, 
tendría que suprimir la libertad de los que lo condenaron o suspender las leyes naturales para que 
los instrumentos no lo dañasen o las heridas no le causasen la muerte... Además, si lo hacía con 
él, ¿por qué no con las demás víctimas de la tortura, de la guerra, de las catástrofes, de las 
enfermedades...? Pero entonces ¿qué sería del mundo? Equivaldría simple y llanamente a su 
anulación. Comprender esta inevitabilidad fue tal vez la “última lección” que Jesús tuvo que 
aprender en la cruz (cf. Hbr 5, 7), pues su tradición religiosa lo inclinaba seguramente a pensar 
que Dios intervendría en el último momento para librarlo.  

La vivencia del Abbá y la fidelidad a la misión le permitieron comprender que Dios no nos 
abandona jamás y que -como había descubierto el libro de Job- la desgracia no es un signo de su 
ausencia, sino una forzosidad causada por la finitud del mundo o por la malicia de la libertad 
finita. Pero también -más allá de Job- que por eso mismo Dios está siempre a nuestro lado, 
acompañándonos cuando nos hiere el mal y apoyándonos en la lucha contra él; sobre todo, 
asegurando nuestra confianza en que el mal no tiene la última palabra, aunque no siempre resulte 
fácil verlo, principalmente cuando la muerte parece darle el triunfo definitivo. Los evangelistas 
intuyen esta dialéctica, cuando se atreven a poner en los labios de Jesús, por un lado, el grito de 
la interrogación angustiada: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc 15, 34; 
Mt 27, 46); y, por otro, las palabras de la entrega confiada: “en tus manos pongo mi vida” (Lc 
23, 46).  

Por parte de Dios, la resurrección fue la respuesta: es la respuesta. Gracias a la fidelidad de 
Jesús, paradójicamente para nosotros resulta más fácil de comprender: lo que para él fue una 
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dura conquista, nosotros podemos acogerlo ya en la claridad de la fe. Y también, sacar las 
consecuencias teológicas. Por un lado, el carácter trascendente de la resurrección no permite 
esperar “milagros” divinos, sino que convoca a la praxis histórica, colaborando con Dios en su 
lucha contra el mal : es el único encargo —el “mandamiento nuevo”— que nos deja Cristo. Pero, 
por otro, su carácter real y definitivo es lo único que nos permite responder a la terrible pregunta 
por las víctimas, que, muertas, nada pueden esperar de soluciones desde la historia: sólo la 
resurrección puede ofrecer una salida a “la nostalgia de que el verdugo no triunfe 
definitivamente sobre su víctima”.  

Basta con pensar en la importancia de este tema en la teología de la liberación y en su 
repercusión en el diálogo con la teoría crítica, de Horkheimer a Habermas, para percatarse de la 
importancia de esta consecuencia.  

2. El segundo aspecto —la vida eterna— enlaza con este. Quien resucita es el Crucificado: su 
vida, la vida últimamente real y auténtica, no es rota por el terrible trauma de la muerte, sino que 
es acogida y potenciada —glorificada— por el Dios que resucita a los muertos. No se trata de 
una vida distinta y superpuesta, sino de su única vida, ahora revelada en la hondura de sus 
latencias y realizada en la plenitud de sus potencias (para usar la terminología de Ernst Bloch). 
La resurrección ni es una “segunda” vida ni una simple “prolongación” de la presente (lo cual, 
como muchos han visto, sería un verdadero horror, un auténtico infierno), sino el florecimiento 
pleno de esta vida, gracias al amor poderoso de Dios.  

Es importante insistir en esto, pues incluso algunos teólogos caen aquí en una interpretación 
reductora, arguyendo que la resurrección implicaría una devaluación de la vida terrena. Todo lo 
contrario, bien entendida, supone su máxima potenciación. La Escritura misma lo ve, sobre todo 
en el Cuarto Evangelio, hablando de vida eterna. Una vida que ya ahora, reconociéndose 
radicada de manera irrompible en el mismo ser divino, confiere un valor literalmente infinito a 
todo su ser y a todos sus logros: “ni siquiera un vaso de agua quedará sin recompensa” (cf. Mc 
9,41; Mt 10, 42).  

Por eso la esperanza de la resurrección no significa una escapada al más allá, sino una radical 
remisión al más acá, al cultivo auténtico de la vida y al compromiso del trabajo en la historia. 
Fue lo que, frente al abuso de los “entusiastas” -que creyéndose ya resucitados despreciaban esta 
vida, sea en la renuncia ascética, sea en el abuso libertino-, comprendió la primera comunidad 
cristiana. Tal fue con seguridad el motivo principal por el que se escribieron los evangelios: 
recordar el que el Resucitado es el Crucificado, que su resurrección se gestó en su vida de amor, 
fidelidad y entrega. La vida eterna, la que se encontrará a sí misma plenamente realizada en la 
resurrección, es la misma que, igual que Cristo, se vive aquí y ahora en toda radicalidad, la que 
se gesta en el seguimiento. Por eso se retomó, como modelo y llamada, la concreción de su vida 
histórica: viviendo como él, resucitaremos como él.  

4.3 Jesús, “el primogénito de los difuntos”  
Y queda la tercera pregunta: qué nos es dado esperar desde la fe en la resurrección. En realidad, 
ya queda dicho lo fundamental. Pero hay dos puntos que importa subrayar, pues la problemática 
tradicional suele dejarlos demasiado en la sombra. También en esta tercera pregunta sigue siendo 
Jesús el modelo para adentrarse en la respuesta.  

En primer punto se refiere a él mismo. Hablar de Jesús como primogénito de los difuntos, en 
lugar de primogénito de los “muertos”, puede sonar de entrada un tanto extraño, incluso fuerte. 
A pesar de que las palabras son sinónimas, el hábito apaga la radicalidad del significado en la 
primera, mientras que la variación puede avivarla en la segunda. Porque se trata de percibir que, 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
167 

efectivamente, Jesús, el Cristo, cumple la perfecta definición cristiana de un difunto: alguien que 
ha muerto biológicamente, pero que en la identidad radical de su ser vive plenamente en Dios. 
Lo cual nos lleva a la cuestión descuidada, no tanto en la práctica cuanto en la teoría teológica, 
de nuestra relación actual con él.  

Su desaparición de la visibilidad mundana pone esa relación en una situación peculiar. No es 
como la que mantenían los discípulos, que podían verle, oírle y tocarle. Pero tampoco puede 
reducirse al mero recuerdo de un personaje histórico, ni a verlo como una figura imaginaria. La 
resurrección dice que Cristo está vivo hoy y que por tanto la suya es una presencia real, con la 
que sólo tiene sentido una relación actual. No le vemos, pero él nos ve; no le tocamos, pero le 
sabemos presente, afectando nuestras vidas y afectado por ellas. Por eso podemos hablar con él 
en la oración y colaborar con él en el amor y el servicio: “a mí me lo hacéis”. En este sentido, el 
recuerdo, cuidando de que no quede reducido a mero recuerdo, puede ayudar como mediación 
imaginativa para la presencia. Según el tópico kantiano: la presencia “llena” el recuerdo, que sin 
él pudiera parecer “ciega”. No es una relación fácil, porque rompe los esquemas ordinarios de las 
relaciones humanas; pero es viva y eficaz, como muestra toda la historia de la vida cristiana. 
Problema importante, que preocupó de manera intensa a nuestros místicos clásicos24, pero que 
sin duda debiera recibir una atención más expresa por parte de la teología actual.  

Esto nos lleva al segundo punto: la relación con los difuntos. La visión que hemos tratado de 
elaborar muestra con toda claridad que lo decisivo para su comprensión es que encuentra su 
modelo fundante en la relación que tenemos con Jesús, el Cristo. Y eso significa que también 
con ellos existe una relación de presencia real y actual, de comunión e intercambio. A eso apunta 
el misterio, precioso, de la comunión de los santos -de todos, no sólo los que están en los altares. 
Un misterio que también precisa ser pensado teológicamente, para evitar deformaciones -por 
ejemplo, la de utilizarlos como “intercesores”, como si ellos nos fuesen más cercanos o 
favorables que Dios o Dios necesitase ser “convencido” por ellos- y, sobre todo, para situarlo en 
su verdadera fecundidad: como ánimo y compañía, como la presencia de múltiples espejos donde 
se refleja la infinita riqueza de los atributos divinos, como solidaridad con ellos en la historia.  

Un caso de especial importancia es el repensamiento de la liturgia funeraria, muchas veces tan 
terriblemente deformada, y aun comercializada a causa de su instrumentalización como 
“sufragio”, cual si Dios necesitase que lo aplacásemos para que sea “piadoso” con los difuntos. 
Por fortuna, en Jesús, sobre todo en la celebración de la Eucaristía, tenemos el modelo luminoso. 
Igual que en su caso, salvada claro está el carácter específico y único de su ser, también respecto 
de ellos lo que ante todo hacemos es “celebrar su muerte y resurrección”: como acción de gracias 
al Dios de la vida, como ejercicio comunitario y especialmente intenso de la comunión viva y 
actual, como solidaridad con el dolor de los allegados, como ánimo para la vida y, de manera 
muy especial, como alimento de nuestra fe -siempre precaria, siempre amenazada- en la 
resurrección.  

Hay incluso un aspecto que permite recuperar, ahora sin deformaciones, nuestra solidaridad 
efectiva con ellos. Toda muerte es una interrupción y por eso todo difunto deja inacabamientos 
en la tierra: sean positivos, de obras emprendidas y no terminadas, de iniciativas que esperan 
continuidad; sean negativos, de daños hechos y no reparados, de deudas no saldadas. Pues bien, 
aquí sí que puede existir un verdadero “ayudar” a los difuntos: prolongando con amor su obra 

                                                 
24 Cf. S. Castro, La experiencia de Jesucristo, foco central de la mística, en F. Ruiz (ed.), Experiencia y pensamiento 
en san Juan de la Cruz, Madrid 1990, 169-193; J. Martín Velasco, El fenómeno místico. Estudio comparado, Madrid 
1999, 220-231, con la bibl. fundamental. 
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auténtica o reparando en lo posible aquello que de defectuoso y negativo hayan dejado tras de sí. 
Como se ve, hai aquí una riqueza enorme, que podría hacer de la celebración cristiana de la 
muerte una honda celebración de la Vida y una fuente extraordinaria de esperanza. 

 

 

7. CONSIDERACIÓN FINAL  

Al comienzo de la obra, valiéndome de unas palabras de Spinoza, rogaba al lector que esperase 
al final para hacerse un juicio sobre la misma. Ha llegado el momento, y en ese sentido quisiera 
hacer algunas advertencias importantes. Pienso sobre todo en aquellos lectores o lectoras que, tal 
vez poco habituados a los resultados de la exégesis crítica y de la hermenéutica teológica, hayan 
podido quedar inquietos o desconcertados ante ciertos resultados de los aquí propuestos.  

La primera es recordar una vez más que se trata de un trabajo teológico, que, por lo tanto, se 
ofrece siempre con un confesado exponente de propuesta hipotética. El cantus firmus de la fe se 
difracta en variaciones que intentan expresarlo lo mejor posible, pero que no pueden pretender 
identificarse con él; conscientes incluso de que algunas veces pudieran deformarlo. Con distintos 
grados, claro está: por eso más de una vez he distinguido de manera expresa lo que me parecía 
común, o prácticamente común, y lo que era propuesta más minoritaria o novedosa. En todo 
caso, la presentación se ha hecho siempre exponiendo las razones en las que se apoyaba, 
ofreciéndose así al diálogo, abierta a la crítica e incluso a la posible refutación -siempre, 
naturalmente, que se haga también con razones- y desde luego, dispuesta a la colaboración en la 
búsqueda conjunta de la verdad.  

Lo que así ha resultado es una visión global. El propósito, por tanto, no se ha reducido a la 
exposición aislada de puntos concretos, sino, como insinúa el título, a un repensamiento del 
conjunto. Como tal ha de considerarse, tratando de interpretar cada parte a la luz de la totalidad y 
dentro de la perspectiva global adoptada. Una perspectiva que, como reiteradamente se ha puesto 
de manifiesto, quiere tomar muy en serio el cambio de paradigma cultural introducido por la 
Modernidad -lo que en modo alguno significa someterse acríticamente a él- y que se ha 
esforzado por mantener con claridad y rigor la consecuencia de los supuestos adoptados. Todo 
resulta así discutible; pero, por lo mismo, todo tiene también derecho a ser entendido en su 
marco propio y en su intencionalidad específica.  

Soy muy consciente, y lo he avisado desde el principio, de que, si esto no se tiene en cuenta, el 
libro puede dar la impresión de una teología demasiado “iDiosincrásica”, como dirían los 
anglosajones, o incluso de un apartarse del camino común en algunos puntos importantes. Pero 
también es cierto que, cuando se capta bien la perspectiva adoptada y el marco intelectual dentro 
del que se coloca, todo, o casi todo, adquiere una clara coherencia y una fuerza espontánea de 
convicción. Esa, aparte de mi propia experiencia, es al menos la impresión de muchas personas 
que han acompañado esta reflexión y de aquellas que, honrándome con su amistad, han leído el 
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manuscrito. Al lector corresponde decidir, libre y críticamente, cuál de los dos campos le parece 
el más justo y acertado.  

A esto ha de unirse una observación de hondo calado hermenéutico y que cada vez juzgo más 
importante. Pudiera parecer —y alguna vez se me ha achacado— que este tipo de tratamiento 
sigue demasiado el cliché de la crítica racionalista. Nada más lejos no sólo de mi intención, sino 
también de la realidad. La crítica racionalista, situándose fuera del trabajo propiamente 
teológico, tiende a identificar fe y teología ; de suerte que, al detectar los fallos o la inadecuación 
cultural de ésta, cree estar descalificando aquella. En cambio, lo que aquí se ha pretendido es una 
consideración desde dentro, que, distinguiendo con cuidado entre fe y teología, busca 
ciertamente el máximo rigor posible en la crítica de los conceptos teológicos, pero con el preciso 
propósito de lograr una mejor, más significativa y más actualizada comprensión y vivencia de la 
fe.  

Se comprenderá mejor lo que intento decir, aludiendo a un problema más general, e incluso tal 
vez más hondo, de la relación entre la teología y la filosofía. Hace ya bastante tiempo lo he 
señalado hablando de la contraposición entre el “síndrome Morel” y el “síndrome Galot ” 
(tomando, naturalmente, las expresiones en sentido objetivo, sin pretender en modo alguno entrar 
en juicios personales)25. Ambos señalan dos posibilidades en cierta manera extremas, que hacen 
imposible una verdadera interfecundación.  

Georges Morel, desde el costado filosófico, ha confrontado una filosofía exquisitamente 
cultivada con una teología tradicional simplemente recibida y prácticamente aceptada como tal. 
El resultado fue la percepción de una incompatibilidad cultural que acabó llevándole al abandono 
del cristianismo: tal como interpretaba teológicamente algunos puntos fundamentales de la fe, le 
resultaron incomprensibles e inaceptables.26  

Jean Galot, por su parte, desde el costado teológico, ha orientado su dedicación a la teología sin 
una verdadera preocupación de actualización cultural y filosófica. El resultado fue una 
desconfianza exacerbada ante toda renovación, viendo herejías en (casi) cualquier intento de 
verdadera actualización.27  

Aunque resulta siempre osado emitir un juicio sobre problemas de este calibre, me atrevo a 
pensar que en ambos casos ha habido el mismo fallo de enfoque28. Han partido de una especie de 
“sacralización” de los conceptos teológicos recibidos, como si fuesen inamovibles y de ellos 
dependiese absolutamente la fe. No tuvieron en cuenta, al menos en medida suficiente, ni la 

                                                 
25 Cf. A. Torres Queiruga, Problemática actual en torno a la encarnación: Communio 1 (1979), 45-65; también en 
Repensar la Cristología, 229-235; cf 70-72. 132. 
26 En La revelación de Dios en la realización del hombre, cit., 316-317 (orig. gall., 273-275), trato de mostarlo en un 
ejemplo concreto. 
27 En su artículo La filiation divine du Christ. Foi et interprétation: Greg 58 (1977) 239-275, en p. 257, descalifica 
como negando la divinidad de Cristo no sólo a la teología holandesa (de entonces), sino también a autores como J. I. 
González Faus, J. Sobrino y X. Pikaza; llega incluso a aplicar la sospecha a O. González de Cardedal. 
28 Merecería también la pena estudiar el caso, muy distinto, de Hans Urs von Balthasar. Su preocupación y su 
estudio fueron fundamentalmente teológicos, sólo que en su caso, acompañados de una enorme y reconocida 
competencia filosófica. Pero, a pesar del respeto que impone su obra, no puedo evitar la sospecha de que, de manera 
creciente, fue dando cada vez más por supuesta e indiscutible la validez de la teología tal como estaba formulada; de 
suerte que, en lugar de aplicar su genio a renovarla, propendió a poner su enorme saber filosófico a apuntalarla e 
inmunizarla frente a los desafíos de la historia. Eso explicaría su progresivo talante apologético y su oposición, por 
veces claramente injusta, a importantes y muy responsables intentos de renovación teológica. Aquest material ha 
estat extret de Servicios Koinonia. 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
170 

maior dissimilitudo del Lateranense IV (cuando hablamos de Dios la desemejanza entre nuestros 
conceptos y su realidad es mayor que la desemejanza) ni el principio tomasiano de que “el 
término del acto de fe no es el concepto, sino la cosa misma” (actus autem credentis non 
terminatur ad enuntiabile sed ad rem: 2-2, q. 1. a. 2. ad 2).  

Los conceptos teológicos son constructos que, sin dejar de ser verdaderos, no lo son nunca de 
manera adecuada, y por eso precisan estar en continua revisión, sobre todo cuando los cambios 
culturales dejan al descubierto su inadecuación especialmente fuerte en un nuevo contexto. Pero, 
si se los sacraliza, en lugar de poner los recursos filosóficos al servicio de su renovación y 
transformación, se propende o bien a abandonarlos (caso de Morel) o bien a fosilizarlos, sin 
posibilidad de actualización (caso de Galot). La realidad es que personalmente tengo la 
impresión de que en ambos casos se pierde toda oportunidad de renovación teológica.  

No estoy seguro, desde luego, de lo acertado del diagnóstico. Pero al menos, aun en caso de que 
esté equivocado, sirve para expresar la intención de esta obra: en su modesta medida trata de 
poner sus modestísimos conocimientos filosóficos al servicio de la fe en la resurrección mediante 
el “repensamiento” de los conceptos teológicos en que se expresa. Ese servicio representa, en 
definitiva, la finalidad última de la teología y constituye por lo mismo un criterio decisivo de su 
acierto o desacierto. Ha sido una preocupación de la obra, y a la hora de emitir un juicio 
conviene que el lector lo tenga en cuenta, examinando si la visión así adquirida ayuda a hacer 
que la fe en la resurrección resulte hoy algo más culturalmente significativa y más 
religiosamente vivenciable.  

 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ  

 

1- Creus que la reflexió teològica ha de ser important per a nosaltres? 

2- Què ha d'implicar per a la nostra militància cristiana el fet de la “resurrecció”? Hem 
pensat seriosament la frase de St. Pau: “I si Crist no ha ressuscitat,, la nostra predicació 
és buida, i buida és també la vostra fe” (1Co 15,14)? 

3- Som capaços de viure com a “ressuscitats”? 

4- Creieu que el nostre Moviment és testimoni d'aquest missatge « salvador »? 
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LA MÍSTICA DEL MIJAC 29 

INTRODUCCIÓ 

Què volem dir quan parlem de "mística"? Encara que aquesta paraula no és massa corrent en 
l'argot del MIJAC, no ens hem d'espantar en sentir-la ni hem de pensar que ens referim a un 
nivell per a entesos o per a "il·luminats". És més senzill i més radical que això. Per "mística del 
MIJAC" volem expressar l'experiència profundament cristiana que vivim al MIJAC o, si voleu, 
l'experiència "crística" que fem a través del MIJAC. Humilment, crec que, d'una manera molt 
clara, podem veure aquesta "mística" en alguns trets propis del MIJAC. 

 

EL GRA DE MOSTASSA O LA IMPORTÀNCIA DE LES COSES PE TITES 

Amb el Regne del cel passa com amb el gra de mostassa que un home va sembrar en el seu 
camp: la mostassa és la més petita de totes les llavors; però, quan ha crescut, es fa més gran 
que les hortalisses i arriba a ser un arbre; fins i tot vénen els ocells del cel a fer niu a les seves 
branques. (Mt 13, 31-32) 

 

Al MIJAC remarquem molt la importància de les petites coses, perquè partim de l'experiència 
que la vida es construeix amb la suma de petits detalls i amb això posem de manifest que: 

- Déu estima el més insignificant: ("Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada?" 
Mt 5, 13) 

- Qualsevol detall és un signe de l'Amor de Déu: ("ningú no encén una llàntia per posar-la 
sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. 
Que brilli igualment la vostra llum davant la gent" Mt 5, 13) 

- Els més petits i indefensos són els preferits de Déu-Pare: ("tot allò que fèieu a un 
d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu" Mt 25, 40) 

- La Salvació s'hi dóna en tots els àmbits de la Creació, des d'allò més petit al més infinit: 
(»-Molt bé, servent bo i fidel! Has estat fidel en poca cosa; jo t'encomanaré molt més. 
Entra al goig del teu Senyor" Mt 25, 23). 

 

LA DRACMA PERDUDA O L'ATENCIÓ ALS MÉS POBRES 

"si una dona té deu monedes de plata i en perd una, ¿no encén una 
llàntia i escombra la casa amb tota cura fins que la troba? I quan l'ha 
trobada, ¿no convida les amigues i veïnes dient-los: "Veniu a celebrar-
ho amb mi: he trobat la moneda que havia perdut"? (Lc 15, 8-9) 

 

                                                 
29 MANOLO JUÁREZ (2005). 
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No som un Moviment nombrós ni ho volem ser, perquè volem privilegiar el tracte amb els 
infants amb més mancances, aquells que potser troben dificultats als altres àmbits de la seva 
vida: a la família, a l'escola, al carrer... i ho fem des de l'amor i el testimoni del germà gran. Ens 
ocupen aquells que més problemes ens donen o els més callats, aquells que són menys "útils" i 
volem "escombrar" tot allò que ens impedeix valorar l'altre com a autèntic fill de Déu. 

 

ELS NOIS QUE BALLEN O EL DÉU QUE SOMRIU 

»A qui compararé, doncs, la gent d'aquesta generació? A qui s'assemblen? Són com els nois que seuen 
a les places i es criden els uns als altres dient: "Toquem la flauta, i no balleu; cantem complantes, i no 
ploreu!" (Lc 7, 31-32) 

 

Perquè al MIJAC creiem en el Déu que s'encarna en els infants i és, per tant, un Déu que somriu, 
que balla, que crida, que juga, que s'aparta de la "seriositat" de les sagristies per creure en la 
"seriositat" de la vida viscuda sense grans formulacions. És en la vida dels infants i en la seva 
forma de ser30 que hi trobem el Regne de Déu que ens porta Jesús. I no volem renunciar a 
aquesta "espiritualitat del joc", perquè si aquest és el lloc natural de l'infant, també i 
misteriosament és el lloc on hem de trobar Déu.  

Al MIJAC no volem perdre la capacitat que tenen els infants de divertir-se i de fer les coses 
perquè sí. Estem convençuts que la diversió porta l'entusiasme per viure i si el món dels adults 
està tan desencisat és, potser, perquè a mesura que creixem, perdem l'atenció per les coses i 
augmenten els nostres lligams amb elles. I aquest és l'altre aspecte que intentem cuidar al 
MIJAC: la gratuïtat a l'hora de fer les coses. L'infant juga per divertir-se i res més. El joc és inútil 
i per això mateix no té preu... és fonamental! 

Al MIJAC, doncs, creiem en un Déu que s'estima la vida i que se la pren amb humor. Un Déu 
que és més "artista" que "religiós", perquè és en la creativitat, l'espontaneïtat, la llibertat, la 
simplicitat i la gratuïtat on s'hi fa present. 

 

LA FIGUERA ESTÈRIL O L'ESPERANÇA CONTRA TOTA ESPERA NÇA 

Un home tenia una figuera plantada a la seva vinya. Va anar a buscar-hi fruit i 
no n'hi trobà. Llavors digué al qui li menava la vinya: 
»-Mira, fa tres anys que vinc a buscar fruit en aquesta figuera i no n'hi trobo. 
Talla-la. Per què ha d'ocupar la terra inútilment? 
»Ell li respongué: 
»-Senyor, deixa-la encara aquest any. La cavaré tot al voltant i hi tiraré fems, a 
veure si dóna fruit d'ara endavant. Si no, fes-la tallar" (Lc 13, 6-9) 
 

Al MIJAC ens hi dediquem sense tenir en compte els èxits a 
aconseguir o el fruit del nostre esforç, perquè sabem que els 
                                                 

30 I no oblidem que els infants són vitals, cridaners, naturals, entremaliats, juganers i amants de la diversió, audaços, 
senzills, directes... Viuen el moment i són capaços de deixar passar les hores en qualsevol ocupació que els agradi de 
debò. Són aventurers i viuen la vida; també practiquen l'espiritualitat sense saber-ho, parlant amb un Jesús amic 
d'ells i present allà on ells estan... Aquestes són les qualitats espirituals que Jesús ens demana a tots que tinguem 
quan ens diu que siguem com els infants (Mt 18, 3). 
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resultats no depenen de nosaltres i que els infants segueixen el seu procés vital, propi i personal, 
però els acompanyem durant el seu procés en el MIJAC amb amor, potenciant tot el que de bo hi 
ha en cadascú, agafant-lo de la mà, mirant-lo als ulls, escoltant-lo i recolzant les seves 
iniciatives... convidant-lo, en definitiva, a transformar allò que l'impedeix créixer com a persona, 
convidant-lo a implantar el RdD en el seu medi. 

 

EL BON PASTOR O EL "GUIATGE" DE L'AMOR 

»Jo sóc el bon pastor. El bon pastor dóna la vida per les seves ovelles. El qui va a jornal, el qui no és 
pastor ni amo de les ovelles, quan veu venir el llop les abandona i fuig; llavors el llop se n'apodera i 
les dispersa. És que ell va a jornal i tant se li'n dóna de les ovelles. 

»Jo sóc el bon pastor: conec les meves ovelles, i elles em coneixen a mi, tal com el Pare em 
coneix, i jo conec el Pare" (Jn 10, 11-15) 

 
L'animador coneix els seus infants i els infants el coneixen a ell. Ell els acompanya en la seva 
militància i els ajuda a fer creïbles les seves possibilitats. 

Creu en ells i vol el millor per a ells i no deixa que "es perdin", preocupant-se per fer-los un 
seguiment, per conèixer el seu ambient i saber perquè deixen de venir si és el cas. 

 

MIRAR ELS OCELLS O CALLAR NOSALTRES PER CONTEMPLAR DÉU 

"Mireu els ocells del cel: no sembren, ni seguen, ni recullen en graners, i el 
vostre Pare celestial els alimenta. ¿No valeu més vosaltres que no pas ells?" 
(Mt 6, 26) 

 

Perquè al MIJAC sabem que sense l'art del silenci no pot haver "presència". I 
si no deixem parlar als altres, nosaltres no podem "estar amb ells", no podem 

acompanyar-los. 

El silenci demana estar "relaxats", deixar de banda el brogit de les nostres preocupacions i dels 
nostres neguits per restar totalment receptius a la vida dels altres, la dels infants, i disfrutar del 
moment. Només així podrem copsar la bellesa que Déu ha posat en el cor de cada persona, 
perquè Déu no s'hi manifesta amb grans "teatralitats", sinó en les petites manifestacions de 
bondat, bellesa i veritat. Déu calla, però hi és present! Ai, si sapiguèssim contemplar amb els 
seus ulls tot el que ens envolta! ("El llum del cos és l'ull. Per tant, si el teu ull és bo, tot el teu cos 
quedarà il·luminat" Mt 6, 22) 

 

LA BELLESA DELS LLIRIS O LA MÀGIA DEL QUE ÉS QUOTID IÀ 

"¿Qui de vosaltres, per més que s'hi esforci, pot allargar d'un sol instant la seva vida? I del 
vestit, per què us en preocupeu? Fixeu-vos com creixen les flors del camp: no treballen ni 
filen, però us asseguro que ni Salomó, amb tota la seva magnificència, no anava vestit com 
cap d'elles." (Mt 6, 27-29) 
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Tal com Jesús no va fonamentar el seu missatge ni la seva acció en grans miracles, el MIJAC ha 
après a evangelitzar a partir de les petites accions de cada dia. Només si som capaços de 
contemplar la "bellesa" que s'hi amaga en el que és quotidià, "normal", sabrem apreciar la 
veritable espiritualitat de la que parlava Jesús. Al MIJAC volem ser artistes capaços de 
transformar el que és habitual i familiar en una obra d'art, veure en cada infant l'obra d'art que hi 
ha fet Déu, el bon Déu, que és capaç de "recrear-se" en els éssers més petits de la creació. 

 

LA PEDRA QUE REFUSAREN ELS CONSTRUCTORS O DE QUI ENS HEM FIAT 

"-¿No heu llegit mai allò que diu l'Escriptura: La pedra rebutjada pels constructors, ara és la 
pedra principal. És el Senyor qui ho ha fet, i els nostres ulls se'n meravellen?" (Mt 21, 42) 

 

Les nostres Conviccions neixen en el seguiment confiat i compromès de Jesús. No en una imatge 
idealitzada del Fill de Déu o des de la prepotència d'un Déu entronitzat després del triomf de la 
Resurrecció. És més aviat un seguiment que intenta seguir els passos de aquell Fill de l'home que 
fou desautoritzat per les autoritats religioses del moment (i en molts altres moments de la 
història) i crucificat per blasfem. 

Creiem i volem seguir el Jesús que: 

- S'apiada de la gent que pateix i té gana després de seguir-lo sense descans: "Així que la 
gent ho va saber, el seguiren a peu des de les seves poblacions. Quan desembarcà, veié 
una gran gentada, se'n compadí i va curar els seus malalts. Arribat el capvespre, els 
deixebles s'acostaren a dir-li: -Aquest lloc és despoblat i ja s'ha fet tard. Acomiada la 
gent, i que vagin als pobles a comprar-se menjar. Però Jesús els respongué: -No cal que 
hi vagin. Doneu-los menjar vosaltres mateixos" (Mt 14, 13-16). 

- Dóna més importància a les persones que als ritus religiosos: "-El dissabte ha estat fet 
per a l'home, i no l'home per al dissabte. Per això el Fill de l'home és senyor fins i tot del 
dissabte" (Mc 2, 27-28). 

- Accepta que els infants l'atabalin: "els deixebles els renyaven. Jesús digué: -Deixeu estar 
els infants: no els impediu que vinguin a mi, perquè el Regne del cel és dels qui són com 
ells." (Mt 19, 13-14). 

- Es contorba davant el dolor de la gent i plora davant la mort d'un ésser estimat: "Quan 
Jesús veié que ella plorava i que ploraven també els jueus que l'acompanyaven, es va 
commoure interiorment i es contorbà. Llavors preguntà: -On l'heu posat? Li diuen: -
Senyor, vine i ho veuràs. Jesús començà a plorar" (Jn 11, 33-35). 

- Es mira amb amor aquell jove que vol ser perfecte: "-Mestre, tot això ho he complert des 
de jove. Jesús se'l mirà i el va estimar." (Mc 10, 20-21). 

- S'hi fixa en l'entrega generosa del pobre: "Va veure també una viuda molt pobra que hi 
tirava dues petites monedes de coure, i digué: -Us asseguro amb tota veritat que aquesta 
viuda pobra ha tirat més que tots els altres" (Lc 21, 2-3). 

- És sensible a la gent humil que se li acosta, encara que la majoria l'estigui aixafant: "Hi 
havia una dona que patia d'hemorràgies des de feia dotze anys... Aquesta dona, que 
havia sentit parlar de Jesús, se li va acostar per darrere enmig de la gent i li tocà el 
mantell, perquè pensava: «Només que li pugui tocar la roba, ja em curaré.»... Jesús 
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s'adonà a l'instant de la força que havia sortit d'ell i es girà per preguntar a la gent: -Qui 
m'ha tocat la roba? Els seus deixebles li contestaren: -¿Veus que la gent t'empeny pertot 
arreu i encara preguntes qui t'ha tocat?" (Mc 5, 25-31). 

- Sap descobrir les persones de cor net, inclús abans de parlar amb ells: "Quan Jesús veié 
Natanael que venia cap a ell, digué: -Mireu un autèntic israelita, un home que no 
enganya" (Jn 1, 47). 

 

Volem seguir, en definitiva, el Jesús que pren com a discurs programàtic del seu missatge les 
benaurances: 
"-Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel!  
-»Feliços els qui ploren: Déu els consolarà!  
-»Feliços els humils: ells posseiran la terra!  
-»Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: Déu els saciarà! 
-»Feliços els compassius: Déu se'n compadirà!  
-»Feliços els nets de cor: ells veuran Déu!  
-»Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills seus!  
-»Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del cel! 
-»Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan 
contra vosaltres tota mena de calúmnies! (Mt 5, 3-11). 
 
I acaba convidant-nos a seguir els seus passos sense por: 

"Alegreu-vos-en i celebreu-ho, perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També així 
van perseguir els profetes que us han precedit" (Mt 5, 12). 

 

 

 

L'ENTUSIASME FET ORACIÓ O LA JOIA PELS FRUITS DE L' ESPERIT 

En aquell temps, Jesús digué: 
-T'enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè has revelat als senzills tot això que has amagat 
als savis i entesos. (Mt 11, 25) 
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En això consisteix la "mística del MIJAC", en la sensibilitat necessària per saber descobrir que 
Déu ens parla a través dels infants i de les coses senzilles, i només ho sabrem descobrir si som 
humils i sabem veure amb els ulls confiats de la fe: "si no torneu a ser com els infants, no 
entrareu pas al Regne del cel" (Mt 18, 3). 

Penseu, amics, que aquest és l'únic requisit que Jesús ens demana per entrar en el Regne: "ser 
com els infants". Intentem-ho.·L'experiència val la pena. Us ho puc ben assegurar: "Aquest és el 
deixeble que dóna testimoni de tot això" (Jn 21, 24). I encara que moltes vegades hem de 
reconèixer que som incapaços de viure plenament aquesta opció, no per això hem de defugir la 
invitació que Déu ens fa des dels infants a través del MIJAC. 

Amics, visquem el MIJAC com un regal del bon Déu. 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1- Quin text de l'Evangeli et "mostra" més clarament a Jesús? Per què? Té a veure amb 

el que tu fas al MIJAC? 

2- Si tanques els ulls i t'imagines el rostre de Jesús: quina imatge se t'apareix? Veus a 
Jesús en el rostre dels infants? Quines dificultats hi trobes? 

3- Ets capaç de guardar silenci davant la vida dels infants del teu grup? Quines 
dificultats hi trobes? 

4- Ets capaç de pregar a Jesús a través dels infants? Fes una pregària pensant en els 
infants del teu grup... 

PREGÀRIA: 
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L’ESPIRITUALITAT DE L’ANIMADOR/A DEL MIJAC 31 

JOAN 6: 

Després d'això, Jesús se'n va anar a l'altra banda del llac de Galilea o de Tiberíades. El seguia molta gent, perquè 
veien els senyals prodigiosos que feia amb els malalts. Jesús pujà a la muntanya i s'hi assegué amb els seus 
deixebles. Era a prop la Pasqua, la festa dels jueus.  
Llavors Jesús alçà els ulls i, en veure la gran gentada que arribava al lloc on era, digué a Felip:  
- On comprarem pa perquè puguin menjar tots aquests?  
De fet, ho preguntava per posar a prova Felip, perquè ja sabia què volia fer.  
Felip li va respondre: 
- Ni amb dos-cents denaris no n'hi hauria prou per a donar un tros de pa a cadascú.  
Un dels deixebles, Andreu, el germà de Simó Pere, li diu: 
- Aquí hi ha un noiet que té cinc pans d'ordi i dos peixos; però què és això per a tanta gent?  
Jesús digué: - Feu seure tothom.  
En aquell indret hi havia molta herba i s'hi assegueren; només d'homes, eren uns cinc mil. Llavors Jesús prengué els 
pans, digué l'acció de gràcies i els repartí a la gent asseguda, tants com en volgueren, i igualment repartí el peix. 
Quan tothom va quedar satisfet, va dir als seus deixebles: 
- Recolliu els bocins que han sobrat, perquè no es perdi res.  
Ells els van recollir i amb els bocins d'aquells cinc pans d'ordi ompliren dotze cistelles: eren les sobres després 
d'haver menjat.  
Quan la gent veié el senyal prodigiós que ell havia fet, començaren a dir: 
- Realment, aquest és el profeta que havia de venir al món.  
Jesús s'adonà que venien a emportar-se'l per fer-lo rei, i es retirà altra vegada tot sol a la muntanya.  
Al capvespre, els seus deixebles van baixar al llac i s'embarcaren en direcció a Cafarnaüm, a l'altra riba. Ja s'havia 
fet fosc i Jesús encara no s'havia reunit amb ells; a més, com que el vent bufava fort, el llac s'anava encrespant. Quan 
havien remat unes dues o tres milles, van veure que Jesús s'acostava a la barca caminant sobre l'aigua, i es van 
esglaiar. Ell els diu: 
- Sóc jo, no tingueu por.  
Volien fer-lo pujar a la barca, però tot seguit la barca tocà terra al lloc on anaven.  
L'endemà, la gent encara era a l'altra banda del llac. Llavors s'adonaren que allí només hi havia hagut una barca i que 
Jesús no hi havia pujat amb els seus deixebles, sinó que ells se n'havien anat tots sols. Altres barques havien arribat 
des de Tiberíades fins a prop de l'indret on havien menjat després que el Senyor digués l'acció de gràcies. Així, 
doncs, quan la gent s'adonà que Jesús no era allí, ni tampoc els seus deixebles, van pujar a les barques i se n'anaren a 
Cafarnaüm a buscar Jesús.  
Així que el trobaren a l'altra banda del llac, li van preguntar: 
- Rabí, quan has arribat?  
Jesús prengué la paraula i els digué:  
- Us ho ben asseguro: vosaltres no em busqueu perquè heu vist senyals prodigiosos, sinó perquè heu menjat pa i heu 
quedat saciats. Però no us heu d'afanyar tant per l'aliment que es fa malbé, sinó pel que dura i dóna vida eterna. I el 
Fill de l'home us donarà aquest aliment, perquè Déu, el Pare, l'ha acreditat amb el seu segell.  
Ells li preguntaren: 
- Com hem d'actuar per a fer les obres de Déu?  
Jesús els respongué: –L'obra que Déu vol és aquesta: que cregueu en aquell que ell ha enviat.  
Li replicaren: 
- I tu, quin senyal prodigiós realitzes, perquè el vegem i et creguem? Què pots fer? Els nostres pares van menjar el 
mannà en el desert, tal com diu l'Escriptura: Els donà pa del cel per aliment.  
Llavors Jesús els respongué: 
- Us ho ben asseguro: no és Moisès qui us ha donat el pa del cel; és el meu Pare qui us dóna l'autèntic pa del cel. El 
pa de Déu és el que baixa del cel i dóna vida al món.  
Ells li demanen: 
- Senyor, dóna’ns sempre pa d’aquest.  
Jesús els diu: 
- Jo sóc el pa de vida: qui ve a mi no passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set. Però ja us ho he dit: vosaltres 
m'heu vist i encara no creieu. Tots els qui el meu Pare em dóna vindran a mi, i jo no trauré pas fora ningú que vingui 
a mi, perquè no he baixat del cel per fer la meva voluntat, sinó la voluntat del qui m'ha enviat. I la voluntat del qui 
m'ha enviat és aquesta: que jo no perdi res d'allò que ell m'ha donat, sinó que ho ressusciti el darrer dia. Perquè 

                                                 
31 SESSIÓ D'ESTUDIS. MIJAC BARCELONA. Març 2005. 
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aquesta és la voluntat del meu Pare: que tots els qui veuen el Fill i creuen en ell tinguin vida eterna. I jo els 
ressuscitaré el darrer dia.  
Aleshores els jueus es posaren a murmurar d'ell perquè havia dit: «Jo sóc el pa que ha baixat del cel», i es 
preguntaven: 
- Aquest, ¿no és Jesús, el fill de Josep? Nosaltres coneixem el seu pare i la seva mare, ¿i ara diu que ha baixat del cel?  
Jesús els digué: 
- No murmureu entre vosaltres. Ningú no pot venir a mi si el Pare que m'ha enviat no l'atreu. I als qui vinguin a mi, 
jo els ressuscitaré el darrer dia. En els Profetes hi ha escrit: Tots seran instruïts per Déu. Tots els qui escolten el Pare 
i acullen el seu ensenyament vénen a mi. No és pas que algú hagi vist el Pare: només l'ha vist el qui ve de Déu; 
aquest sí que ha vist el Pare. Us ho asseguro: els qui creuen tenen vida eterna. Jo sóc el pa de vida. Els vostres pares 
van menjar el mannà en el desert, però van morir. Aquest, en canvi, és el pa que baixa del cel perquè el qui en mengi 
no mori. Jo sóc el pa viu que ha baixat del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre. I el pa que jo donaré és la 
meva carn per a la vida del món.  
Llavors els jueus es posaren a discutir entre ells. Deien: 
- Com pot donar-nos aquest la seva carn per a menjar?  
Jesús els respongué: 
- Us ho ben asseguro: si no mengeu la carn del Fill de l'home i no beveu la seva sang, no teniu vida en vosaltres. Qui 
menja la meva carn i beu la meva sang, té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. La meva carn és veritable 
menjar i la meva sang és veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang, està en mi, i jo, en ell. A mi 
m'ha enviat el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare; igualment els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest 
és el pa que ha baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen 
aquest pa, viuran per sempre.  
Tot això, Jesús ho digué mentre ensenyava en una sinagoga, a Cafarnaüm.  
Llavors molts dels seus deixebles, després de sentir-lo, van dir: 
- Aquest llenguatge és molt dur. ¿Qui és capaç d'acceptar-lo?  
Jesús, sabent que els seus deixebles murmuraven de tot això, els digué: 
- Això us escandalitza? Doncs què direu quan veureu el Fill de l'home pujant on era abans? És l'Esperit qui dóna 
vida; la carn no serveix de res. Les paraules que jo us he dit són Esperit i són vida. Però entre vosaltres n'hi ha 
alguns que no creuen.  
Des del principi, Jesús sabia qui eren els qui no creien i qui l'havia de trair. I afegí: 
- Per això us he dit que ningú no pot venir a mi si no li ho concedeix el Pare.  
Des d'aquell moment, molts dels seus deixebles es van fer enrere i ja no anaven més amb ell. Llavors Jesús digué als 
Dotze: 
- ¿També vosaltres em voleu deixar?  
Simó Pere li respongué: 
- Senyor, a qui aniríem? Tu tens paraules de vida eterna, i nosaltres creiem i sabem que tu ets el Sant de Déu.  
Jesús els digué: - ¿No us vaig escollir tots dotze? I un de vosaltres és un diable!  
Es referia a Judes, fill de Simó Iscariot. Era ell, un dels Dotze, qui l'havia de trair.  

 

L’espiritualitat té cura de la nostra relació personal amb Déu Pare i amb Jesucrist en el bressol 
d’amor que forja l’Esperit Sant. Quan parlem d’espiritualitat parlem, doncs, d’experiència de 
comunió amb Déu Pare i amb Jesucrist (1Jn 1,3) al si de la comunió de l’Església. 

L’animador/a, com a testimoni que és, ha de tenir experiència de comunió si vol acompanyar, 
des de la seva proximitat, com a amic, els infants a fer experiència de comunió amb Déu. 

Acompanyar a fer experiència de comunió amb Déu, des de la vida i acció dels infants, és una 
tasca difícil, però apassionant i alhora fonamental en el nostre el camí de fe cap al Regne, però 
no sense l’equip d’animadors/es i el Moviment. I heus ací que el text de Jn 6,1-71, esdevé una 
eina útil per acostar-nos a la figura de Jesús i esbrinar, amb la llum de l’Esperit Sant, com 
acompanya, com a amic i testimoni, encara avui a fer experiència de comunió amb Déu Pare des 
de la vida i l’acció. 

GEST I DISCURS DE JESÚS 

La festa de la Pasqua dels jueus (6,4) és l'ocasió per a dibuixar un quadre en quatre escenes: 

▪ El signe del banquet (6,1-15); 
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▪ Jesús manifesta la seva glòria (jo sóc) caminant sobre el mar (6,16-21); 

▪ Jesús suscita l'anhel de trobar-lo (6,22-25) i en revela el seu sentit pregon (6,26-34) i, en el marc 
de la sinagoga de Cafarnaüm (6,59), interpreta el signe del banquet (6,35-59); 

▪ La interpretació de Jesús provoca la reacció dels oients (6,60-71), cal optar per acollir o refusar 
el do de la vida de Déu en Jesús (comunió). 

L’ACOMPANYAMENT DE JESÚS, COM A AMIC I TESTIMONI 

1. Jesús acompanya a fer una experiència de fe. La confessió de fe de Pere és fruit d'un llarg i 
lent procés, ritmat amb paraules i gestos significatius. Apareixen dos itineraris: el de la gent (la 
massa) i el dels deixebles (l’equip). El de l’acció evangelitzadora, a través de la Campanya i 
d’accions, cap enfora (cap a la massa); i el de la interiorització, a través del QdA, la RdV i l’EdE, 
l’espiritualitat, cap endins. 

La gent segueix Jesús pels senyals prodigiosos que fa amb els malalts (6,2); es precipita a fer-lo rei 
(6,15); el busca perquè ha menjat pa i ha quedat saciada (6,26); la gent (la massa) expressa sorpresa 
en descobrir-lo present (6,25), però al final no el reconeix com a Pa baixat del cel (6,41), com a Pa 
que dóna vida per sempre i vida al món (6,51). Certament, la interpretació del procés (mirant-ho des 
de la fe, com al QdA i a la RdV) fa mirar més enllà i fa descobrir la presència salvadora de Déu, tot 
fent un tast d’eternitat. Aquest és el camí de l’espiritualitat: descobrir la iniciativa de Déu a establir 
lligams i mantenir-los, des de la vida i l’acció, il·luminats per la Paraula i l’Eucaristia. 

Els deixebles (l’equip d’animadors) no entenen el llenguatge de Jesús, tot i haver fet experiència de 
caliu i de solidaritat (experiència de Campanya, de sortides i colònies, d’accions amb els infants). 
Jesús escalfa el cor a fi de guarir-nos i de veure més enllà de les accions i fets viscuts. El fet de 
compartir costa (l'observació de Felip n'és una mostra: 6,7). Tanmateix, no es tracta sols de 
compartir i de fer accions solidàries (6,28), sinó d'oferir-se com a pa als altres, de donar-se com a 
vida al món, a la massa. L’espiritualitat encamina a l’acció i s’hi arrela. L’espiritualitat arrelada en 
Jesús et porta a donar-te, a oferir-te com Jesús s’ofereix perquè els altres facin experiència de la vida 
que Déu ens regala, que vol establir lligams d’amor des de la llibertat. 

Els deixebles descobreixen la presència misteriosa de Jesús, que els fa passar de la mort a la vida 
(6,16-21). Si en un principi es pensen que Jesús se n'havia anat per deixar-los (6,15), ara el 
descobreixen que els acompanya a fer el pas (la barca tocà terra al lloc on anaven: 6,21). I enmig de 
la incredulitat de molts, apareix la fe de Pere, el responsable dels Dotze. Però Jesús, en comptes de 
felicitar Pere, es lamenta de la traïció d'un dels Dotze (6,70-71). El camí de l’espiritualitat es 
fonamenta en la fidelitat, en la fidelitat a la comunió amb Déu, que se sosté sobre dos pilars 
íntimament lligats: la Paraula i Eucaristia (el mateix Jesús que se’ns dóna com a vida i aliment i ens 
fa fer experiència de comunió). D’una banda, Déu sempre t’acompanya en Jesús (l’autèntic mannà); 
i de l’altra, tu sempre pot desentendre’t d’aquest acompanyament o buscar-ne un altre, potser més 
fàcil d’entendre o d’acceptar. 

2. Jesús acompanya a trobar-se amb Déu, a fer un tast d’eternitat. Jesús convida a comprometre's 
pel Regne, a fer una opció de fe, a viure la fe (espiritualitat). Jesús suggereix: Qui ve a mi no 
passarà fam i qui creu en mi no tindrà mai set (6,35). Qui menja aquest pa, viurà per sempre (6,51). 
Qui menja la meva carn i beu la meva sang, té vida eterna, i jo els ressuscitaré el darrer dia (6,54). 
Qui menja la meva carn i beu la meva sang, està en mi, i jo, en ell (6,56). 

3. Jesús acompanya a viure establint lligams, i per a viure, cal menjar. El fet de menjar t'obre al món 
i als altres, et fa sortir de tu mateix, et fa dependent de l'aliment, de la creació i del treball humà. La 
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dependència de l'aliment simbolitza la relació amb el Creador i amb els altres, els treballadors de la 
indústria, del camp i dels serveis. El fet de menjar crea lligams de relació, de comunió. El signe dels 
pans expressa l'experiència de relació, de comunió. 

 

REFLEXIÓ FINAL 

Jesús és testimoni de la seva peculiar relació amb el Pare (comunió), i com a amic, ens 
acompanya, des de la nostra pròpia història, vida i acció, a fer experiència de comunió amb el 
Pare. L’animador/a també és testimoni de la seva peculiar relació amb el Pare i amb Jesucrist en 
el MIJAC, i com a amic, acompanya a fer experiència de comunió amb Déu i amb Jesucrist en el 
Moviment, des de la vida i l’acció dels infants, des de la seva pròpia història i procés. 

La comunió dels animadors/es militants amb Jesús s'arrela en la comunió de Jesús amb el Pare. 
Per això, menjar i beure no s'ha d'entendre en un sentit material, sinó en el sentit personal de ser 
en comunió, que és precisament el fruït d’alimentar-se de la Paraula feta menjar i beguda 
veritables (6,55). Aquesta existència en comunió és do del Pare, perquè atreu cap al Fill (6,44) i 
el dóna perquè tothom visqui per sempre, gràcies a Ell. 

L’espiritualitat se sosté en la Paraula i en l’Eucaristia (les dues taules de la celebració eucarística 
dominical), que és el mannà (Jesucrist) que Déu ens dóna en l’Església, el mannà que satisfà la 
fam de l’esperit humà (espiritualitat). 

VOCABULARI DESCODIFICADOR 

Mannà. Representa la cura amorosa de Déu envers el seu poble, l’aliment per al camí (Tolkien 
usa aquest simbolisme amb el pa del elfs que donen als hòbbits Sam i Frodo en el seu llarg i dur 
camí cap a la destrucció del regne del mal). L’aliment que Déu dóna per a mantenir-te viu. 

Moisès. Moisès dóna la paraula que rep de Déu en forma d’ensenyaments perquè el qui la guardi 
i la practiqui tingui vida. 

Jesús. Jesús és la mateixa Paraula que ve de Déu en forma de relat històric d’amor. Jesús dóna 
més que Moisès, és Déu mateix que alimenta personalment, és Déu mateix que es relaciona, des 
de la debilitat i l’amistat, interpersonalment i comunitàriament (Eucaristia). 

Espiritualitat. Si parlem d’espiritualitat parlem d’una relació d’amor personal i comunitària. Es 
tracta de deixar-se estimar per Déu en els infants i d’estimar Déu en els infants. Aquest amor 
s’envigoreix a través del tracte personal (trobar-se i reconèixer-se) en l’escolta de la seva 
Paraula, recordant i agraint el que ha fet, fa i farà, demanant, celebrant amb els amics (i amigues) 
i germans (i germanes) la comunitat d’amor, la fraternitat que som. En resum, l’espiritualitat 
expressa la nostra experiència de comunió amb el Pare i amb Jesucrist, gràcies als lligams que 
forja l’Esperit. Lligams fets visibles pels sagraments en l’Església. I hi ha Església on hi ha la 
Paraula, l’Eucaristia i el Bisbe. 

Mitjans del moviment per a treballar l’espiritualitat. El MIJAC facilita el Quadern de 
l’Animador/a (QdA), la Revisió de Vida (RdV) i l’Estudi d’Evangeli (EdE). Aquests mitjans ens 
porten a rebre i acollir el mannà (Paraula i Eucaristia) en la nostra història i en el nostre servei 
d’animador/a. 
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PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
 

 

▪ Quines dificultats i reptes em plantejo personalment (com 
a amic i testimoni que sóc dels infants) i com a equip d’animadors per tal de viure la comunió 
amb el Pare i amb Jesús al si del bressol d’amor que forja l’Esperit Sant? 

▪ Pensa en algun moment, en una acció o en un fet en què he acompanyat un infant, un grup 
d’infants a fer experiència de comunió amb Déu com ho fa Jesús. I mira de descobrir com 
Déu ha entrat en les seves vides a través del meu acompanyament.  

▪ Com vius la teva relació amb Jesús a partir de la teva relació amb els infants? 

▪ Com a animador/a fonamento la meva espiritualitat cristiana en alimentar-me de la Paraula 
de Vida (Jesucrist)? Visc de la Paraula que es fa sagrament (presència visible) en l’Eucaristia? 
D’on beu més la meva espiritualitat militant? 

▪ Com a animador/a tinc l’Eucaristia dominical com l’espai de relació i de comunió amb 
Jesucrist i amb els infants i entre els cristians? Per què? 

 

 

 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
183 

 

EL VIATGE HA COMENÇAT 32 

LA MISSIÓ CONSISTEIX EN ARRIBAR A LA PASQUA 

La Missió és personal i col·lectiva alhora. Personalment, cal fer accions amb el company i/o 
companys que generin convivència. Col·lectivament, cal fer accions per tal d'aixecar espais per a 
conviure. La Missió no pot fracassar. De la Missió, el Moviment en diu la Campanya. L'amor de 
Déu reflectit en l'amor dels companys de viatge enforteix la nostra esperança. L'esperança, però, no 
t'evita ni el dubte ni la por, sinó que t'infon valor en la foscor. 

Del viatge a fer, en diem Quaresma, quaranta dies de camí, cinc diumenges, més el de Rams i de 
Passió, abans d'albirar la trobada amb el Senyor ressuscitat i veure l'Arbre florit , és a dir, veure 
aixecats espais per a conviure. El viatge és tota una iniciació, on caldrà assumir l’aparent fracàs de 
la missió, sabent que el final tot acaba bé, tot i els fracassos o caigudes. 

 

Primera estació del viatge 
Superar l'escull de la temptació d'abandonar la Missió, de passar pel camí més fàcil, d'esquivar les 
dificultats, de fer la teva Campanya i posar-te la medalla. Superar la temptació de no creure en la 
Missió confiada. Només te'ns sortiràs, ens ho recorden els qui l'han superada, si et mantens fidel a la 
Missió, des de la teva feblesa, la humilitat, i l'amor gratuït. 

Text proposat del 1er. Diumenge de Quaresma: Lc 4,1-13. 
Les temptacions recorden tres moments del camí d'Israel: el mannà al desert (Ex 16), el do de la 
terra (Dt 34,1-4) i l'aigua de la roca (Ex 17,1-7). On Israel havia fallat per la seva desobediència, 
Jesús en surt victoriós per la seva obediència. Lluc, al contrari de Mateu, no segueix l'ordre de la 
narració bíblica del poble cap a la terra promesa, és a dir: primer, al desert (citació de Dt 8,3 i 
referència a Ex 16); després, dalt la cornisa del temple (Dt 6,16; Ex 17,1-7); i finalment, dalt d'una 
muntanya (Dt 6,13; Dt 34,1-4). Lluc modifica l'ordre mateà a fi de situar la última a Jerusalem, la 
ciutat del Rei, el lloc on l'Arbre floreix. 

                                                 
32 Escrit d'en Jaume FONTBONA. 
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Les temptacions qüestionen els tres pilars de la fe jueva: la Paraula de Déu, la Terra i el 
Temple. El diable, el qui crea confusió i divisió, vol impedir que Jesús faci present la Paraula, 
el Regne (la Terra) i la glòria del Senyor (el Temple). I alhora expressen l'oposició a la 
persona de Jesús, el Fill de Déu. 

Primera temptació: el pa. El diable suggereix a Jesús que posi la paraula al seu servei i manifesti 
clarament la seva identitat, prescindint de fer la voluntat del seu Pare. Jesús replica que l'obediència 
a la Paraula de Déu és l'aliment, ara i aquí (citant Dt 8,3). 

Segona temptació: amunt, a fi d'abastar amb la mirada tots els reialmes del món. El diable incita 
Jesús a la idolatria. Jesús replica amb la fe en l'únic Sobirà del món (citant Dt 6,13). 

Tercera temptació: dalt la cornisa del Temple. El diable vol que Jesús dubti, com Israel a Massà i 
Meribà: El Senyor, és o no és amb nosaltres? (Ex 17,7; cf. Nm 20,1-13), que Déu és amb ell. El 
diable insta a la desesperança. Jesús replica refusant d'exigir un signe del fet que Déu és amb ell 
(citant Dt 6,16). La força de l'esperança rau en saber que qui t'estima no et deixarà mai. 

Lluc acaba les temptacions fixant la mirada cap al futur, el diable desapareix fins a una nova 
oportunitat, és a dir, el moment de la passió i mort de Jesús, quan, de nou, intentarà destruir la 
Missió que Déu Pare li ha confiat. 

Segona estació del viatge 
Després d'haver fet el Veure de la Campanya, el Jutjar ens situa al llindar del final feliç de l'acció 
personal i col·lectiva. És l'hora de contemplar amb els ulls de la fe que el viatge acabarà bé, tot i 
haver de passar per la fosca i el regne dels morts. La promesa que tot acabarà bé infon esperança en 
els moments durs i difícils. L'esperança et fa tastar el goig de la victòria definitiva de la llum (vida) 
sobre la foscor (mort). L'espai de pregària et situa en un primer pla, perquè duguis a terme la Missió 
que se t'ha confiat, però no sense l'amic. 

Text proposat del 2n. diumenge: Lc 9,28b-36 
El relat de la transfiguració de Jesús s'esdevé davant els ulls de Pere, Joan i Jaume, els tres 
deixebles que són testimonis dels esdeveniments cabdals del ministeri de Jesús. 

El quadre lucà consta de quatre escenes: (1) La introducció en l'espai-temps (9,28): el vuitè dia (el 
dia de la resurrecció), mentre Jesús prega (com al baptisme), a la muntanya (lloc de teofania i 
revelació); i amb els testimonis: Pere, Joan i Jaume. (2) La visió (9,29-32): la transfiguració de 
Jesús i l'aparició de Moisès i Elies; Lluc nota que, tot i la son, Pere i companys veuen la glòria de 
Jesús i els dos homes que conversen amb ell (9,32). (3) El cim de la visió (9,33-36): amb la 
intervenció de Pere (la veu de l'Església), l'aparició d'un núvol (la presència misteriosa del Senyor), 
la veu que revela la identitat de Jesús i que convida a escoltar-lo, la reacció d'esglai dels tres 
testimonis (9,34). (4) El final de la teofania (9,36); quan baixen de la muntanya, mentre Mateu i 
Marc noten que Jesús demana silenci, Lluc indica que els testimonis guarden silenci per pròpia 
iniciativa. D'altra banda, Lluc omet l'escena del diàleg entre Jesús i els testimonis sobre el significat 
de l'esdeveniment (Mt 17,10-13; Mc 9,11-13). 

La veu misteriosa, ressò de la teofania del baptisme (3,21b-22), corregeix i resitua la interpretació 
de Pere (la veu dels Dotze), que tendiria a posar al mateix nivell Jesús i els protagonistes de la 
revelació bíblica, Moisès i Elies. Jesús actualitza Llei i Profetes, i ara i ací, és la cabana de la 
presència i de l'encontre amb Déu. A més, la missió de Jesús és única i definitiva, per això els 
testimonis no veuen ningú més que Jesús, tot sol (9,36). 
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Aquest relat, tot i que recull imatges de les teofanies bíbliques i de les visions apocalíptiques, 
manifesta la novetat de l'esdeveniment Jesús, Fill de Déu i Fill de l'home, que és del món diví, però 
que viu i mor en la història humana. La transfiguració anticipa ja la glòria del darrer dia (primer i 
vuitè), ja present en el Jesús que fa camí amb ells. El Pare confirma als tres testimonis que Jesús és 
el seu Fill, el seu elegit, el Servent anunciat per Isaïes (Is 42,1). En efecte, el Padre testifica que el 
seu Fill Jesús manifesta d'una manera única i definitiva la seva voluntat revelada en la Llei i els 
Profetes; per això, anima a escoltar-lo (Dt 18,15). 

Tercera estació del viatge 
Cal canviar d'estil de viure i de mentalitat per a poder exigir espais per a viure i aixecar espais per 
a conviure. L'estil de vida urbà deshumanitza. Quan passegem pels nostres barris i pobles 
urbanitzats ens adonem del procés de deshumanització que patim tots plegats: hi ha gent sense 
sostre, desarrelada, depressiva, estressada, desil·lusionada, maltractada, sotmesa a tot tipus de 
mòbbing... Topem amb una mentalitat que ens aboca a un pensament únic, que no ens deixa ser 
lliures. Aleshores, hem de canviar d'estil i de mentalitat, d'això, se'n diu conversió. El Moviment ha 
de ser aquest espai de llibertat, des d'on aixecar amb altres joves espais per a conviure. 

Text proposat del 3er. diumenge: Lc 13,1-9. 
Lluc situa aquest relat després de la invitació urgent a la reconciliació (12,57-59). Això fa que la 
invitació de Jesús a la conversió tingui un to apressant. 

A partir de dos fets coneguts de tothom, l'assassinat dels galileus i la catàstrofe de la caiguda 
de la torre de Siloè, Jesús convida al penediment i a la conversió. No es tracta de denunciar o 
de valorar la culpabilitat dels morts o dels causants dels fets. Conèixer-ne les causes no ha de 
ser, doncs, motiu per a valorar el grau de culpabilitat d'uns i altres, sinó perquè no torni a 
produir-se ni l'acció violenta de Pilat ni l'accident, tot i la imprevisibilitat d'aquest. 

Jesús recorda, des de l'experiència comuna, que la vida de qualsevol persona pot truncar-se 
sobtadament, o bé per una acció violenta, o bé per un accident. Per això, amb la paràbola de la 
figuera, indica la fragilitat de l'existència humana i les dificultats que l'assetgen. A la figuera, se li 
dóna una última oportunitat perquè doni fruit. En el camí cap a Jerusalem (el camí de la fe), Jesús 
crida a la conversió, a canviar d'estil de vida i de mentalitat, a fi de donar fruit, a fi de complir la 
voluntat del Pare. Ací ressona la pregunta feta a Joan Baptista (3,10) i a Pere i als altres apòstols 
(Fets 2,37): què hem de fer? 

Amb la paràbola de la figuera estèril la crida a la conversió és més apressant. Així, mentre els 
galileus han mort a causa de la maldat de Pilat i els divuit homes, a causa d'un accident, la figuera 
morirà a causa de la seva inacció, peresa, indecisió a donar fruit, a causa d'haver-se convertit en un 
paràsit (no fa res més que ocupar un espai inútilment). Si en temps de Jesús, la paràbola és una 
al·lusió a l'última oportunitat que sempre Déu dóna a tothom perquè es converteixi. Ara, des de la 
seva esterilitat, esdevé símbol d'una existència inútil, pel fet de no donar fruit, de no oferir vida per 
als altres. 

Molts han intentat d'esbrinar quins fets històrics hi ha rera d'aquesta invitació a convertir-se. Està 
documentada la brutalitat de Pilat, però no l'assassinat dels galileus ni la catàstrofe de la caiguda de 
la torre. Hi ha diverses hipòtesis, però no n'hi ha cap que precisi si els fets són històrics o fruit d'una 
confusió amb altres fets de la història de Palestina. Tampoc no es pot dir que tot s'ho hagi inventat 
Lluc. Amb tot, el que importa és la invitació de Jesús a la conversió. 
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Quarta estació del viatge 
La força de la nostra esperança rau en saber que Déu Pare cerca sempre el que s'ha perdut, espera 
que el qui s'hagi perdut durant el viatge retorni. L'amor del Pare fonamenta la nostra esperança i la 
nostra capacitat per a perdonar. Confiar en l'amor del qui confia en tu, del qui confia que duràs a 
terme la Missió, encara que facis més d'una marrada, encara que vulguis tirar-te-la a l'esquena. El 
qui t'ha confiat la Missió creu en tu i ajuda als teus companys de viatge a creure-hi, a acceptar les 
teves errades i marrades. 

Text proposat del 4t. diumenge: Lc 15,1-3.11-32. 
Tot fent el viatge (el camí de la fe), seguint Jesús cap a la Pasqua, Lluc dibuixa un quadre amb tres 
paràboles centrades en l'alegria pel fet de retrobar el que s'ha perdut. En el text proposat tenim el 
marc del quadre (15,1-3) i la tercera paràbola (la pèrdua d'un fill: 15,11-32). El marc presenta els 
oients: els perduts (representats pel fill petit) i els establerts (representats pel fill gran); i ja n'insinua 
el missatge de fons: Déu mostra el seu amor illimitat i incondicional en el ministeri de Jesús, que 
acull els perduts d'Israel i convida als establerts que també els acullin. 

La tercera paràbola és considerada una obra mestra, però sense un títol clar que ajudi a copsar-ne el 
sentit. Els títols més coneguts són: el fill pròdig, el pare misericordiós, el fill perdut. Amb tot, un 
personatge és central: el pare, i dos són secundaris: els seus dos fills. I entorn del protagonisme del 
pare giren les dues parts: una en relació amb el fill petit (15,11-24), i l'altra, amb el fill gran (15,25-
32), perquè així aparegui el retrat d'un pare curull d'amor. 

A partir de l'actual redacció lucana, que certament recull una paràbola de Jesús, la paràbola ofereix 
tres colors d'un únic missatge: el de l'amor del pare, que acull tant el fill perdut com el fill establert; 
el de l'alegria pel retrobament del que s'ha perdut (en relació amb les dues paràboles anteriors: 
l'ovella perduda i la dracma perduda); i el de la resposta a la crítica dels qui, amb la Llei a la mà, no 
accepten acollir els perduts com Jesús (15,2-3). L'únic missatge, que els tres colors li donen textura i 
que segurament reflecteix el pensament i el ministeri de Jesús, és la manifestació de l'amor i la 
comprensió del pare, que acull tant el pecador com el prepotent. Precisament és l'amor de Déu que 
fa possible que el fill petit torni i el fill gran aculli el seu germà. El ministeri de Jesús manifesta 
l'amor de Déu Pare envers els pecadors i alhora l'alegria de tots (cel i terra) pel retrobament del que 
s'ha perdut (15,6.9.24.32). 

La iniciativa és del Pare: surt a trobar el fill penedit que torna a casa, l'acull, el convida a celebrar-
ho, i explica al fill "complidor" (no ha desobeït mai ni un de sol dels seus manaments) perquè cal 
celebrar-ho i alegrar-se. Els dos fills representen la comunitat eclesial, que celebra amb el Pare 
l'alegria de retrobar el perdut. El banquet de festa expressa l'amor del Pare i l'alegria de tots (del 
Pare i de l'Església) per la comunió refeta, i és figura del banquet del Regne, del qual en fem un tast 
a l'Eucaristia, on el germà gran és convidat a acollir el germà petit. 

La celebració de la comunió refeta ve indicada amb tres detalls: el vestit millor (el distintiu del 
convidat d'honor), l'anell (el distintiu de ser reconegut com a fill, de la comunió refeta entre pare i 
fill), i les sandàlies (el distintiu de l'home lliure, ha deixat de ser esclau). 

Cinquena estació del viatge 
No condemnar ningú, no excloure ningú. Certament, el qui sap estimar perdona sempre. Tothom 
mereix una altra oportunitat. La Missió confiada es realitza, no sense l'amic. Encara que l'amic falli, 
o caigui, o no pugui més, no sense ell. La Campanya no serveix per a condemnar, sinó per a 
proposar, no per a destruir, sinó per a aixecar, com Jesús que evita que destruïm, que fem mal, que 
ens deixem dur pel mal. 
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Text proposat del 5è diumenge: Jn 8,1-11. 
Tothom considera que 7,53-8,11 no pertany al quart evangeli, atès que alguns manuscrits importants 
i algunes versions antigues (siríaques, coptes, llatines) no tenen aquesta perícopa; d'altres la situen 
després de 7,36 o 7,44; i alguns, al final del quart evangeli; els manuscrits de la família 13 la situen 
després de Lc 21,38, on se'ns diu que tot el poble es reunia amb Jesús al temple per escoltar-lo. 
Molts creuen que aquest últim seria el lloc ideal d'aquest episodi, per això el llegim en el cicle 
dedicat a Lluc. La Disdakalia (document siríac del s.III) cita l'episodi a fi d'exhortar els bisbes a ser 
misericordiosos amb els pecadors. Karl Rahner (jesuïta del s.XX) el cita perquè els cristians siguin 
misericordiosos amb l'Església institució. El narrador original d'aquest episodi il·lustra com Jesús 
anuncia i fa present el perdó que Déu dóna gratuïtament al final del viatge als qui han fallat. 

Si situem l'episodi després de Lc 21,38, ens trobem al temple, on Jesús ensenya al final del seu 
ministeri. En aquest context, els escribes i fariseus posen una trampa al mestre: si aprova la 
lapidació de l'adúltera anirà contra el que ha predicat fins aleshores (Lc 15) i entrarà en conflicte 
amb l'autoritat romana (que s'ha reservat el dret a sentenciar a mort); si proposa l'absolució anirà 
contra la llei (Ex 20,14; Lv 18,20; 20,10; Dt 5,18; 22,22). Jesús no pot escapar-se fàcilment de la 
trampa parada, no es tracta d'una decisió teòrica, sinó de deixar viure o morir l'adúltera que té al 
davant. Abans de decidir-se, Jesús s'ajup i escriu a terra per dues vegades (8,6.8), sembla voler 
retardar la seva resposta o fer una acció simbòlica, davant el fet que els escribes i fariseus oposin 
l'autoritat de la llei a la seva. L'acció d'escriure a terra evocaria Jr 17,13 i recordaria el judici de Déu 
sobre tots els pecadors d'Israel; així, amb aquest gest, Jesús interpel·la la consciència dels acusadors, 
on han de trobar-hi la resposta correcta. Per això Jesús sentencia: Aquell de vosaltres que no tingui 
cap pecat que comenci a tirar pedres. Ningú no és just davant Déu segons la tradició bíblica. D'altra 
banda, alguns manuscrits afegeixen que es retiren acusats per la pròpia consciència. La paraula i 
acció de Jesús els allibera de fer mal. Jesús no ha vingut a jutjar, sinó a salvar. 

Amb el gest d'ajupir-se i escriure a terra, Jesús expressa dues coses: no critica la llei que condemna 
l'adulteri i manifesta el sentit de la seva missió, és a dir, anunciar i fer present la salvació de Déu. 
Tot el relat té una textura simbòlica. Jesús ha pujat i ha baixat de la muntanya de les Oliveres i li 
paren una trampa per a acusar-lo. Aquest és el context de la passió. El fet d'ajupir-se i aixecar-se 
evoca l'abaixament i l'exaltació amb què Jesús reconciliarà tota la humanitat amb Déu. I la dona, 
que passa de la mort a la vida, representa tot el poble de Déu (Israel i l'Església), que rep el perdó 
incondicional i gratuït de Déu. 

El viatge arriba a la fi 
"La Porta Negra és esbotzada i el vostre Rei hi ha passat endins i és coronat per la victòria" (El 
Retorn del Rei, VI,5). Hem arribat al Diumenge de Rams i de Passió. Des de la creu (l'Arbre 
marcit florit), la llum de Jesús il·lumina el camí dels joves cap al cel nou i la terra nova. Jesús 
s'endinsa en la fosca i en el regne de la mort, per tal d'esvair-la i vèncer-la. La Missió ha d'assumir el 
fracàs aparent, la Missió ha d'afrontar la duresa de la soledat. Cal descobrir que no te'n sortiràs tot 
sol, no sense l'amic, no sense l'escalf i l'ajuda provident i gratuïta de Déu. 

Textos proposats: 1) Lc 19,28-40. 
Abans de descriure l'entrada messiànica a Jerusalem, la Ciutat del Rei, Lluc recorda que el camí de 
Jesús continua (19,28), atès que encara ha de ser endut al cel (9,51) i ha d'entrar a la seva glòria 
(24,26). L'episodi té quatre escenes: la del pollí (19,29-35), una al·lusió a Za 9,9; la de 
l'acompanyament de Jesús pel camí (19,36); la de la multitud dels deixebles, que lloa Déu i beneeix 
el Rei, el qui ve en nom del Senyor (19,37-38; cita el Salm 118,26); i la de la intervenció dels 
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fariseus (19,39-40), que expressen el seu refús a la reialesa de Jesús (anticipat en la paràbola de les 
mines: 19,14). 

Lluc indica que els deixebles fan pujar Jesús sobre el pollí, amb aquest gest el reconeixen com a Rei 
(1Re 1,33-40) que porta la pau (al·lusió a Is 9,5); i a més, Lluc nota la presència de tota la multitud 
dels seus deixebles, que recorda la multitud d'àngels que lloen Déu (2,13), que també ho fan els 
pastors després de reconèixer el Rei nat (2,20). Ningú no pot callar davant les obres de Déu, ni 
deixar d'aclamar el Rei-Messies que les du a terme (al·lusió a Ha 2,11). 

2) Lc 22,14-23,56. 
La narració de la Passió comença amb el sopar pasqual (22,14-23), signe de la nova aliança i 
anticipació del banquet del Regne de Déu, i a més, anunci de l'entrega de Jesús a la creu i del 
caràcter salvífic de la seva mort (22,20). El sopar acaba amb una referència de Jesús a la violència a 
evitar en el moment de la prova (22,35-38). 

El cimal de la passió i mort de Jesús s'assoleix amb l'episodi dels dos criminals crucificats amb 
Jesús (23,39-43). No sols indica el tercer insult contra Jesús, dit pel primer criminal, després dels de 
les autoritats i dels soldats, sinó que també indica l'última vegada en què Jesús manifesta la seva 
misericòrdia -i la de Déu- envers l'escòria de la humanitat. 

Durant l'escena de la crucifixió, les autoritats, els soldats i el primer criminal l'increpen amb el verb 
salvar (23,35.37.39). A l'hora de la crucifixió, Lluc mostra l'efecte de la mort de Crist: la salvació 
arriba a tota la humanitat, àdhuc l'escòria. Tota la gent que ho veu, mostra penediment (23,48). 
Jesús, tot morint com un criminal, entra en la seva glòria (24,26), però no hi entra sense haver 
salvat els qui sofreixen, inclosa l'escòria. Abans Lluc ha citat explícitament Is 53,12 (22,37), a fi 
d'indicar l'extrema humiliació de Jesús, crucificat entre dos delinqüents. I també és típica de Lluc 
l'escena de Jesús davant Herodes (23,6-12), que veu per fi acomplert el seu desig de veure Jesús 
(9,9). Així totes les autoritats religioses i polítiques de Palestina intervenen contra Jesús (Fets 3,17). 

D'altra banda, Lluc relaciona la temptació al desert i la passió, en ambdós casos intervé el diable 
(4,13; 22,3.53). Amb el cal recorda que la passió du a terme la voluntat de Déu (9,22; 17,25; 
24.7.44-47). I sols ell nota que Simó de Cirene du la creu darrera de Jesús (23,26), esdevenint el 
tipus del deixeble (9,23; 14,27), que fent el camí de Jesús serà endut cap al cel. 

 

El viatge ha consistit, doncs, en anar cap a Déu Pare, no sense l'amic Jesús, i endinsar-se en la 
comunió amb Déu i entre nosaltres i amb els pobres. 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 

1- Quin viatge hem fet nosaltres a la Pasqua? 

2- El nostre Moviment és un “anunci pasqual” per als infants? I per a nosaltres? 
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TROBAR DÉU EN LA VIDA 33 
 

PRESENTACIÓ 

La meva pretensió fonamental és posar de manifest l'estreta relació existent entre experiència 
espiritual i vida quotidiana. Entenc que aquesta relació és, per dir-ho d'alguna manera, una 
relació "circular": una espiritualitat comprova la seva validesa, es verifica i es fa creïble en el 
quotidià de la vida, i, a la vegada, els estils de vida condicionen radicalment les possibilitats de 
l'experiència espiritual. Espiritualitat i vida només arriben a la seva plenitud quan van juntes. 

La trobada amb Déu en la vida no ve automàticament donada. Indicar i suggerir com podem 
ajudar el sorgir i créixer d'aquest tarannà espiritual és un altre dels objectius d'aquest treball. 

 

INTRODUCCIÓ: DE LA RELACIÓ ENTRE VIDA I EXPERIÈNCIA  ESPIRITUAL 

L'estil de vida que algú viu condiciona radicalment la possibilitat d'una experiència espiritual. 
Pot facilitar-la o pot impedir-la. Una determinada manera de viure pot arribar a fer impossible 
l'experiència de Déu, mentre que un altre gènere de vida diferent pot posar-nos en la pista d'accés 
a l'experiència de Déu. 

En aquest context, diu Ignasi: "... quan la persona que s'exercita no troba encara el que desitja, 
així com llàgrimes, consolacions, etc... moltes vegades aprofita fer mudança en el menjar, en el 
dormir i en altres maneres de fer penitència...". És un canvi en els modes de vida el que Ignasi 
proposa per tal de fer possible l'experiència de Déu que resulta difícil. Dit d'una altra manera: les 
dificultats de la nostra vida espiritual el que ens estan replantejant moltes vegades no és sols la 
validesa dels nostres "mètodes" i/o "formes" d'activitat interior, sinó que són sobretot una 
interpel·lació sobre la nostra manera de viure: "...tot això ens obre a la necessitat d'un cinquè 
requisit, que anomenaríem la 'condició de possibilitat' de poder estar en disposició d'escoltar 
l'Evangeli i de fer Exercicis espirituals. Mentre no experimentem els dolors i sofriments dels 
germans, com a matriu d'una experiència espiritual i/o fenomen concomitant, no estarem en 
disposició d'ànim per a deixar-nos modelar per l'Esperit de Jesús". 

 

I. PROPOSTA D'ESTIL DE VIDA PER A SER "CONTEMPLATIU S EN L'ACCIÓ" 

1. EL "SUBJECTE" DE L'EXPERIÈNCIA ESPIRITUAL QUE PR OPOSA 
IGNASI 
Situats en aquesta dinàmica, ens trobem al començament del procés d'Exercicis, a les 
"Anotacions" (EE. 1-20), amb un retrat-robot de l'exercitant ideal, retrat que és, al mateix temps, 
punt de partença i punt d'arribada. Aquest "subjecte" és algú que ja ha pres la decisió de situar la 
seva vida en la dinàmica de la recerca i el compliment de la voluntat de Déu. 

                                                 
33 D. MOLLÀ LLÀCER, SI. L'original d'on està tret el present escrit va ser publicat a: Cristianisme i Justícia. Març 
1993. Barcelona. 
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La persona que vulgui trobar Déu ha de ser també una persona humil, capaç de reconèixer que 
s'endinsa en un terreny on, amb les seves soles forces, res no és possible i tot és concedit: "...ens 
cal més reverència quan parlem amb Déu nostre Senyor. 

Suposat que Déu es manifesta i comunica moltes vegades a través de mediacions humanes, que 
no sempre són les inicialment previstes o esperades, sinó en moltes ocasions molt sorprenents, és 
necessari que la persona que vol trobar-se amb Déu sigui oberta a l'altre com a mediació de Déu, 
capaç de dir i de deixar-se dir: "...tot bon cristià ha de ser més prompte a salvar la proposició dels 
altres que no pas a condemnar-la..." (EE. 22). 

Mai no ha estat fàcil l'experiència del trobament amb Déu. Ja a l'Antic Testament se'ns descrivia 
com a lluita esgotadora (Gènesi 32,26-33). És una experiència combatuda des de dins i des de 
fora. Ignasi demana així mateix que sigui una persona compromesa amb la seva vida i amb el 
present de la seva vida i les seves circumstàncies concretes, realista, que no se n'escapi ni 
endarrere (amb nostàlgia), ni fugint endavant: "... prendre el fonament vertader de la història..." 
(EE. 2). 

Entre aquests trets trobem també el que postula una persona unificada afectivament i vital, en la 
qual els afectes i les coses se situen en el seu lloc adequat, en ordre. Tot això caracteritza, 
finalment, una persona lliure, capaç de: "...meditar i raonar per si mateixa" (EE. 2). En la mesura 
que aquesta estructura es doni serà més possible experimentar Déu en la vida; per contra, una 
carència radical en aquesta estructura, limitarà o, fins i tot, arribarà a impossibilitar l'experiència. 
L'espiritualitat ignasiana postula com a condició de possibilitat per a realitzar-se, persones 
subjectes d'opció personal, humils, obertes a l'altre, capaces de resistència i lluita, arrelades en la 
història, unificades interiorment, lliures.  

 

2. ELS CONTEXTOS VITALS QUE POSSIBILITEN TALS "SUBJ ECTES" 
Quines característiques hauria de reunir aquest context vital que, a poc 
a poc, ens vagi habilitant com a "subjectes" capaços d'experimentar 
Déu en la vida? N'assenyalo algunes. Es tractaria, en primer lloc, d'un 
estil de vida en el qual l'opció fonamental que algú ha fet no es vegi 
permanentment posada entre parèntesis, qüestionada o sotmesa a 
prova. De les grans opcions de fons que prenem en la nostra vida no 
se'n fa gairebé mai renúncia explícita. El que, en la majoria dels casos, 
ocorre és que amb els fets quotidians les desmentim i els traiem força. 
O les afirmem i consolidem.  

Pensem, per exemple, en el món de les relacions socials, amistats, 
vacances i esbarjos... de molts dels qui o han fet vot de pobresa o 
afirmen solemnement la seva "opció pels pobres": suposa un desmentiment i una debilitació 
permanent d'aquesta suposada opció radical. 

És necessari també un estil de vida en el qual es faci visible, temporal, que el valor Déu ocupa un 
lloc en la meva vida. No pot ser que quelcom que dic que és el més decisiu per a mi no ocupi un 
minut del meu dia. Són necessaris espais i temps per reconèixer com Déu va passant per la meva 
vida, per a mantenir viva i fresca la memòria del seu afecte per mi. Aquest és el valor que ja, per 
ella mateixa, té l'oració, al marge dels seus continguts o "resultats": que jo em faig patent que 
Déu és dimensió decisiva, clau de la meva vida. 
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Cal aconseguir també un estil de vida de finestres i portes obertes a l'exterior, per on es puguin 
escolar amb freqüència altres aires... L'aire fresc de l'altre, d'allò altre, d'allò distint, d'allò distant, 
d'allò alternatiu... Anar més a peu, en metro o en autobús que en "el meu" cotxe pot ser un lloc 
d'increïble fecunditat i riquesa per a l'experiència espiritual i de trobada amb Déu. Fer cua com 
un més, fou el context de l'experiència en què Jesús va rebre la seva missió de l'Esperit (Lc 3,21-22). 

Un estil de vida en el qual sigui jo qui marqui el ritme de les coses, i no siguin les coses les que 
em marquin el ritme a mi. En el qual, com també s'ha afirmat lúcidament, el decisiu no sigui 
l'agenda, sinó el projecte vital. En el qual es sigui, en expressió ignasiana, "senyor de si" (EE. 
216). Per aquí trobem una de les pistes (no l'única) per a redescobrir el sentit actual de 
l'austeritat: amb ella afirmo que sóc jo qui disposa, qui marca el ritme; que les meves necessitats 
són afirmades per mi i des de dins, no per altres i des de fora; que les coses que jo posseeixo 
atenyen el seu màxim valor i rendibilitat quan es comparteixen. 

Es tracta així mateix d'aconseguir un estil de vida marcat per "l'ascètica del present": pel 
compromís amb el meu present concret (destí, treball, comunitat, família...), sense cercar de fugir 
ni cap al passat, ni cap a un futur que és somni, ni cap a un cel o enlaire o més enllà que és 
evasió. És aquest present el do que Déu em fa ara, i és en aquest present on Ell se m'acosta per a 
trobar-me i ser trobat: fugir del present és, doncs, fugir de Déu, encara que em sembli que vaig 
cap a llocs més "sagrats" on penso que "segurament" el trobaré. La vida és sempre do de Déu, 
encara que en ocasions aquest do no sigui dolç com una capsa de bombons... Però jo no valoro la 
capsa de bombons o la medicina amarga, sinó la mà i el cor que me les donen. 

En aquest estil de vida que pretén acollir l'afecte quotidià de Déu, hi ha d'haver, necessàriament, 
capacitat d'acollida afectiva. És a dir, ha de ser un estil de vida en què es possibiliti el 
desenvolupament d'una afectivitat gran i sana. La repressió o la mutilació de les possibilitats 
afectives d'una persona és també repressió i mutilació de les possibilitats de la seva trobada 
afectiva amb Déu... No es tracta de reprimir ni mutilar..., sinó "d'ordenar" (EE. 21), de col·locar 
en el seu lloc. 

Per acabar, cal dir que tampoc s'arribarà a ser "subjecte" ignasià de l'experiència de Déu en el 
quotidià si no es viu en un context vital en què hom se senti estimulat a prendre decisions, a 
assumir responsabilitats de l'ordre i magnitud que siguin, a controlar personalment els processos 
de la meva vida. Perquè Déu només entra en relació amb l'home o la dona en l'àmbit de la 
llibertat, no sols suposada, sinó exercida. Fora d'aquest àmbit de llibertat pot haver-hi una altra 
cosa, però no relació personal amb Déu. I això ens remet, per exemple, a un profund 
qüestionament de formes de vida cristiana (religiosa, en moviments o institucions...) en què no hi 
ha "espais" de decisió personal. L'absència d'aquests espais impossibilita la presència de Déu, 
perquè "on hi ha Esperit del Senyor, hi ha llibertat" (2Cor 3,17). I, consegüentment, on no hi ha 
llibertat no hi ha entrat l'Esperit del Senyor. 

 

3. EL "TARANNÀ VITAL" QUE GENERA L'EXPERIÈNCIA DE D ÉU EN LA 
VIDA 
Fins ara hem descrit el moviment experiència de Déu-vida bàsicament en una direcció: la de 
l'estil de vida que fa possible l'experiència de Déu en el quotidià. Però aquesta experiència de 
Déu, en un moviment circular, ens remet de nou a la vida, i així com l'estil de vida condiciona 
l'experiència espiritual, aquesta última provoca un "tarannà vital" que és, a un temps, 
conseqüència i verificació de la seva autenticitat. Dit d'una altra manera, hi ha uns "indicadors" 
externs, objectius, la presència dels quals em permetrà de pensar en la veritat de l'experiència 
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interior de la persona que els té. I l'absència dels quals ens ha de fer sospitar i preguntar-nos si no 
hi ha alguna forma d'autoengany. 

Amb brevetat, vull subratllar simplement tres pistes indicadores i definidores d'un autèntic 
"contemplatiu en l'acció". 

Es una persona l'existència de la qual és existència integrada, unificada...: en la qual tots els 
instruments de la vida toquen la mateixa simfonia, sota la batuta de qui sap ser-ne director. 
L'experiència de Déu en la vida produeix un moviment integrador i harmonitzador. 

Aquesta experiència suscita, a més, una actitud que podríem anomenar de "disponibilitat". 
Disponibilitat en un doble sentit: un permanent estar disposat al servei que Déu em va demanant 
en la vida (EE. 179) i un estar "indiferent" (EE. 23), no agafat a les coses, persones o situacions. 
Perquè qui té l'experiència de Déu en la vida experimenta molt fondament que Déu és sempre 
nou, que és un Déu que no deixa que ens instal·lem, que ens obliga freqüentment a sortir de la 
nostra "terra", i experimenta que l'important no és la terra, sinó el Déu que ens la dóna. Qui té 
l'experiència de Déu en la vida experimenta també que Ell és l'únic Senyor de la nostra vida, 
l'únic capaç de donar sentit; i que, per tant, l'experiència de sentit, de felicitat, no està vinculada a 
cap concret, sinó a aquest concret en el qual aquí i ara experimentem la presència de Déu. La 
disponibilitat brolla, doncs, de l'experiència de l'amor mutu: no és un exercici voluntarista, de 
renúncia cega, sinó que és la seguretat de qui se sent estimat amb l'afecte i la saviesa immensos 
de qui, com deia Teresa de Jesús, "sabem que ens estima". 

Un tercer tret al qual Ignasi donava una peculiar importància per a discernir la veritat d'una 
experiència espiritual és "l'abnegació": el "sortir del seu propi amor, voluntat i interès" (EE. 
189). Significa que ja no sóc jo el centre de la meva vida, sinó que el centre es troba fora de mi. 
Abnegació que és, en la vida corrent i diària, quelcom tan contracultural per a la nostra època 
com la gratuïtat. Viure des de i en gratuïtat. Gratuïtat que vol dir que no faig les coses per a o 
perquè me les agraeixin, em recompensin, m'alabin, sinó amb la generositat que em dóna el 
sentir-me prèviament estimat. Gratuïtat que significa capacitat de resistir i de continuar essent-hi 
quan hi ha menyspreu, oblit, desconsideració. Gratuïtat que significa no viure obsessionat per 
l'èxit o el triomf, sinó pel servei i la necessitat. Qui té l'experiència ignasiana de Déu en la vida 
és actiu, generós en el servei, constant en l'amor, desinteressat en la seva relació amb els altres. 
És a dir, abnegat. 

 

 

II. ESTRUCTURES DE SUPORT PER A LA TROBADA AMB DÉU EN LA VIDA 

1. PER QUÈ PARLAR "D'ESTRUCTURES DE SUPORT"? 
L'experiència de la trobada amb Déu en la vida, les condicions de possibilitat vital de la qual 
hem descrit a la primera part, és una experiència possible, però no fàcil. En totes dues coses 
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insisteix Ignasi: en el fet que es dóna, però en el fet que cal posar-hi les condicions perquè es 
doni. 

No és una experiència fàcil per dos motius. El que salta a la vista en el nostre món, el que se'ns 
imposa, és més l'evidència de l'absència de Déu, que el de la seva presència. El nostre món és 
opac per traspuar la proximitat de Déu. Moltes vegades se'ns convida a la negació de semblant 
hipòtesi. Són molts els qui diuen que experimentar Déu en el quotidià és una pretensió vana: tant 
els qui s'entesten a situar-lo més enllà del món, com els qui afirmen que és impossible trobar qui 
no és. Continua havent-hi un seguit de zones de la nostra vida, en les coses personals i en les 
socials, on sembla que resulta més difícil aquesta experiència de la trobada amb Déu: l'afectiu, el 
món dels conflictes, la gestió dels assumptes quotidians... I són zones decisives. 

 

2. SÓN ESTRUCTURES DE SUPORT AQUELLES QUE ENS PERME TEN 
VEURE EL FONS DE LA NOSTRA VIDA 
És important que ens habituem a mirar la vida amb la mirada de Déu, amb els ulls de Jesús. És la 
invitació que Ignasi ens fa en la meditació de l'Encarnació (EE. 102, 106). És aquesta una mirada 
universal, més enllà dels límits del nostre estret entorn; una mirada sensible al dolor i al 
sofriment i, per això, generadora de misericòrdia; una mirada capaç de descobrir els signes 
d'esperança que, moltes vegades sense brillantor, existeixen també en el nostre món i en la nostra 
vida. L'Encarnació per a Ignasi comença amb una mirada. Per això és tan important per a la 
nostra vida aprendre a mirar fins al fons, sense quedar-nos en les aparences o a la superfície. 
Perquè aquesta mirada ens farà sensibles a la presència de Déu. 

Què pot ajudar o facilitar aquesta mirada profunda sobre la història, la del món i la nostra? 

Ens hi pot ajudar tot allò que ens estimuli a fer "memòria" de Jesús, que és memòria de l'amor 
incondicional de Déu per nosaltres i per tots els homes: l'eucaristia (el "memorial" per 
excel·lència), l'oració formal, la vivència eclesial, l'experiència de comunicar i compartir la fe 
amb altres... Recordar que la història és estimació de Déu a l'home ens ajuda a descobrir 
l'estimació en la història d'ara mateix. De la memòria neix la confiança (El "sé de qui m'he refiat" 
de Pau), i de la confiança neix la disponibilitat i el servei. 

Una ajuda que Ignasi estima molt és la permanent ajuda de "l'examen" o oració sobre la vida. 
Examen que, com ja hem dit anteriorment, no ha de ser tant la pregunta pel que jo he fet, com la 
pregunta pel que Déu va fent en la meva vida. De contemplar l'actuació de Déu brolla, molt 
espontàniament, la consciència de la nostra petitesa i de la nostra pobra resposta al seu afecte. 
Per a Ignasi l'examen té un paper decisiu a l'hora de configurar per dins el tarannà del 
"contemplatiu en l'acció": veient permanentment la presència amorosa de Déu en persones, 
esdeveniments, criatures hom arriba fins i tot a sentir-se aclaparat per la quantitat i qualitat 
d'aquesta presència. 

Una altra ajuda important per a aquest mirar la vida en la seva profunditat és, sens dubte, 
l'acompanyament. El posar davant d'una altra persona, amb sinceritat, el que és la meva vida, i 
deixar dir i escoltar l'altre, que és també mediació il·luminadora de Déu, que em descobreix 
matisos i perspectives que jo no he estat capaç de descobrir. 

El discerniment és un altre apropiat i ignasià instrument per a descobrir el que Déu ens va 
ensenyant en la vida. El discerniment té un doble vessant: com a sensibilitat i com a activitat. Un 
exemple penso que pot il·luminar el que vull dir: un tastador de vins experimentat distingeix 
simplement amb l'olfacte, a distància, sense dificultat, un vi bo d'un de dolent; això no obstant, 
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per a qualificar entre dos vins bons ja li cal tastar i emprar les seves tècniques pròpies. 
Discerniment com a sensibilitat és la capacitat quasi instintiva, l'olfacte, per a detectar allò que 
"fa olor d'evangeli". Discerniment com a activitat és l'esforç que s'ha de fer moltes vegades per a 
distingir on és –entre coses totes elles aparentment bones o indiferents– la voluntat de Déu. La 
presència de Déu en la vida hi ha ocasions, persones, circumstàncies... en les quals "s'olora"; 
però moltes altres vegades ens cal aplicar totes les nostres tècniques per no ser enganyats per 
l'aparent. Perquè no sempre el vi més ben presentat o etiquetat és el de millor qualitat. 

 

3. SÓN ESTRUCTURES DE SUPORT AQUELLES QUE ENS PERME TEN SER 
SENYORS DE LA NOSTRA VIDA (EE. 216) 
Quan Jesús diu a l'evangeli de Joan allò de "ningú no em treu la vida, sóc jo qui la dóna", està 
dient una gran veritat perquè Jesús és, autènticament, senyor de la seva vida, perquè és 
plenament lliure. No es dóna allò que no es té, només es dóna en la mesura en què es té. I poder 
donar la vida, com Jesús, exigeix que no ens l'hagin presa, que sigui realment nostra. Per aquí 
hem de trobar el sentit profund de l'ascesi cristiana: fer-nos lliures i senyors de la nostra vida per 
a donar-nos plenament. 

Hi ha dos passatges bíblics que ens poden il·luminar i suggerir en aquest camp. El primer és el ja 
esmentat de David davant Goliat (1Sam 17): David necessita despullar-se de cuirassa i armadura 
per tal de sentir-se lliure i poder complir la missió que Déu li encomana en favor del seu poble; i 
és la confiança nascuda de la memòria de la seva pròpia història la que li dóna aquesta capacitat 
de despullar-se davant l'astorament de tothom: "El Senyor, que m'ha alliberat de les urpes del 
lleó i de les urpes de l'ós, m'alliberarà de les mans d'aquest filisteu". El segon text que vull 
esmentar és el conegut himne cristològic de la carta als Filipencs (2,5-11): "es despullà de tot... 
per fer-se un de tants". Es despullà per fer-se solidari, perquè ens va voler salvar des de 
l'apropament i la solidaritat; i és despullà de coses boníssimes, "del seu rang" de Déu... El 
primari no és despullar-se, sinó ser lliure o ser solidari. Però ésser autènticament lliure o solidari 
passa moltes vegades per despullar-se. L'ascesi cristiana no és fi en ella mateixa: és mitjà que 
possibilita que no quedem atrapats per les coses, sinó que arribem a través d'elles al seu Senyor. 

Aquesta ascesi neix, si és cristiana, de l'experiència de descobrir i experimentar l'estimació de 
Déu per mi en la vida. 

Ascesi avui és ser capaç, fer un esforç, per mantenir un ritme de vida humà, amb espais i temps 
per a dimensions i valors que no són importants en la nostra societat, però que per a nosaltres sí 
que en són: la pregària, el diàleg gratuït, la contemplació assossegada, el silenci... 

El control de les nostres necessitats des de dins de nosaltres mateixos; el control de les nostres 
maneres de satisfer-les sense moure'ns per condicionaments externs i extrínsecs a nosaltres 
mateixos; la manera solidària de respondre a les nostres necessitats... Tenir clar en la nostra 
teoria i en la nostra pràctica que "no tot és necessari" i que, fins i tot en el camp d'allò que és 
necessari, no sempre és necessari el millor. Abstinència és la paraula emprada en la tradició 
espiritual cristiana per anomenar aquest senyoriu sobre les nostres pròpies necessitats i aquesta 
necessària solidaritat amb els altres també en satisfer les nostres necessitats. 

També és un lloc de la nostra ascesi el ser capaços de mantenir amb constància una relació 
espiritual i una vivència de fe en els "temps durs", en "l'hivern". Anar més enllà de la sensibilitat 
com a criteri d'experiència espiritual. Tenir caràcter per a afrontar desolacions i sequedats. 
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La manera d'encarar el sofriment, la malaltia, la disminució o pèrdua de les nostres capacitats 
personals, l'oblit, el menyspreu, la poca consideració per allò que fem... Assumir tot això amb 
maduresa, sense victimismes ni lamentacions, sense ressentiment ni disminució del nostre afany 
de servei, també és ascesi. 

Moltes vegades convertim el nostre presumpte "afany de servei", més que en servei autèntic, que 
és resposta a les necessitats dels altres, en "demostració de les nostres habilitats". Fem el que 
volem, creiem que o ens agrada fer, sense preguntar-nos massa si és això el que és més necessari 
per a l'altre, el que realment el pot ajudar. Ens importa més quedar bé o resoldre les nostres 
culpabilitats i males consciències que realment respondre a l'altre, sobretot quan respondre a l'altre 
i a la seva necessitat és més costós, menys brillant o espectacular. Posar sempre les necessitats de 
l'altre com a criteri d'actuació, per damunt dels meus plans, intencions o habilitats, és ascesi. 

En definitiva, cap forma d'ascesi és tan cristiana com l'atenció preferent al dèbil, al rebutjat, a 
l'incòmode, a l'insuportable, al qui fracassa i no aprofita, al que no agraeix, al pesat, al que els 
altres menyspreen... En ells, els "sense aspecte atraient, menyspreats i evitats dels homes, 
acostumats als sofriments, davant els quals s'oculten els rostres, menyspreats i desestimats..." (Is 
53,2-3), ens espera el nostre Déu per a trobar-se amb nosaltres i salvar-nos. Però calen moltes 
renúncies i molta llibertat per a emprendre un camí com aquest en l'ambient i món de valors que 
viu la nostra societat. 
 

4. SÓN ESTRUCTURES DE SUPORT AQUELLES QUE ENS FAN D ESPOSSEIR-
NOS DE LA NOSTRA VIDA, DEIXAR D'ÉSSER-NE NOSALTRES EL CENTRE 
Per tal de trobar Déu en la vida, cal sortir d'un mateix, deixar d'ésser hom el centre de si mateix. Per tant, seran 
també estructures de suport, ajudes per aquesta experiència, aquelles que ens facin "sortir", descentrar-nos". 

La primera és la dinàmica o experiència de comunitat. Viure a fons l'experiència de comunitat i 
prendre-se-la seriosament, amb tot el que comporta interpel·lació, de sensibilitat davant l'altre, de 
servei gratuït, de suport al dèbil, és una privilegiada dinàmica de descentrament, perquè va 
situant progressivament els altres en el lloc privilegiat de la nostra vida. I situant allí els altres, hi 
estem situant Déu. 

La segona és l'apropament físic i vital als pobres d'aquest món. L'apropament als pobres del món 
ens treu radicalment de les nostres mentides, de les nostres autosuficiències, de les nostres 
certeses i seguretats: ens fa sentir impotents, covards, limitats, ignorants... ens evangelitza perquè 
ens canvia el cor. És una evangelització els més dels cops callada, però d'una insospitada 
profunditat i força. I ens fem capaços aleshores de descobrir –tantes i tantes vegades!– la senzilla 
veritat de l'evangeli, la senzilla presència del Déu que els nostres muntatges i riqueses han 
amagat: "Beneït siguis, Pare Senyor de cel i terra, perquè si has amagat aquestes coses als savis i 
entesos, les has revelades a al gent senzilla; sí, Pare, beneït siguis, perquè això t'ha semblat bé" 
(Mt 11,25-26). Tantes vegades no trobem Déu en la vida, perquè hi anem de "savis i entesos", 
perquè no deixem que l'experiència dels pobres d'aquest món ens despulli i ens faci senzills. 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1- Heu fet mai uns "exercicis espirituals"? Creieu que caldria fer-ne? 

2- Intenteu dedicar un cap de setmana (l'equip d'animadors del centre) a fer aquesta 
experiència. Us pot ajudar algun consiliari o algun capellà.  
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NOVES MILITÀNCIES PER A TEMPS NOUS 34 
 

INTRODUCCIÓ 

Sovint, experimentem impotència davant les situacions d’injustícia i dolor que pateix la majoria 
de la humanitat. Voldríem fer-hi “alguna cosa”, però no sabem “què”... 

Aquestes pàgines pretenen ser pistes de reflexió i d’actuació: sense voler esgotar totes les 
possibilitats, suggerim estils, hàbits i actes transformadors, “dissidents”, que apunten cap a 
d’altres maneres de pensar i de viure, d’estructurar les nostres relacions personals, socials i 
internacionals.  

Suggerim des de la ferma esperança que aquest món nostre pot canviar (com a mínim, una mica), 
i des de la convicció que l’obstacle més gran als canvis no és la complexitat innegable dels 
problemes, sinó la resistència interessada dels poderosos, però també conscients de la prudència i 
la humilitat necessàries davant de les grans dificultats amb les quals ens enfrontem... 

Les paraules són teoria, i no són res fins que no es fan vida. Les paraules d’aquest Quadern no 
seran res si no es fan vida, si no es reflexionen, es comparteixen, s’experimenten, i així podran 
contribuir a gestar una nova realitat, una manera diferent de viure, més humana, més digna, més evangèlica. 

 

PER UNA “SOLIDARITAT DISSIDENT”. PODEM FER-HI ALGUN A COSA? 

Resulta difícil formular solucions, i quan es fa això, o bé es proposen només valors, ideals sense 
concreció ni repercussió en la vida quotidiana (cosa que té l’avantatge que no compromet a res) 
o bé es descarrega tota la responsabilitat en organismes internacionals, governs, etc. (cosa que 
tampoc no compromet). 

No s’hi pot fer res més? Respondre res, o molt poc, o allò del granet de sorra, i tornar a la nostra 
quotidianitat o als nostres problemes és la primera resposta. Però és falsa. Primer perquè els 
nostres problemes difícilment són només “nostres” (l’atur, l’habitatge, el medi ambient, la salut, 
etc.): són una de les moltes cares dels problemes del món, que en el nostre context es concreten 
així. I, en segon lloc, perquè podem fer i transformar molt més del que ens imaginem. 

Però si superem aquest primer moment, i la inquietud per “fer quelcom” continua, la falta de 
pistes concretes i la immensa complexitat amb què copsem els problemes del món, ens provoca 
ràbia, impotència, cinisme o inhibició. 

Així, doncs, cal formular propostes concretes i realitzables, així com crear espais de dissidència 
on compartir experiències més humanes, aprendre a fi de ser més eficaços i enfortir inquietuds i esperances. 

 

                                                 
34 LOURDES ZAMBRANA. El present escrit està tret del quadern de Cristianisme i Justícia., núm. 110. 
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PER QUÈ “NOVES” MILITÀNCIES? 

Perquè els problemes són nous: globalització, desencís polític, fragmentació, exclusió social, 
etc., i les respostes també ho hauran de ser. I perquè no vivim solament el domini de nous poders 
que provoquen nous problemes, sinó també la sorprenent capacitat d’aquests nous poders per 
absorbir, assimilar i neutralitzar tota proposta que qüestioni −fins i tot potencialment− l’ordre 
establert (i, si no, pensem en el que ha passat amb la paraula “solidaritat”...). 

Cal, doncs, creativitat per articular noves maneres de fer front a nous poders que continuen 
amenaçant la dignitat humana. A aquestes noves formes de lluita les anomenem noves formes de 
militància. 

1. La militància comporta un descentrament: mirar i situar-se en el món d’una manera diferent. 
Es pot veure el món només des de mi mateix/a des del “meu món”, fet que em situa al costat 
dels afortunats, o es pot intentar veure el món des de tota la humanitat, que significa situar-se 
automàticament des de les víctimes. El 80% de les persones que viuen en aquest planeta 
pateixen, i el 20% viu fantàsticament bé. La majoria de la humanitat està formada per 
víctimes. Si vols situar-te en el món des de tota la humanitat, has de situar-te des de les 
víctimes, perquè són la gran majoria. L’existència de la injustícia és real i objectiva: les 
víctimes ho posen en evidència. Prendre l’opció de no excloure, de veure el món des de totes 
les persones, significa reconèixer que la majoria pateix.  

Tot això comporta assumir el risc que suposa entrar en conflicte. En una societat amb 
injustícies estructurals, on la pobresa és un problema social, no individual, prendre partit pel 
dèbil és situar-se contra el fort i la seva manera de viure. 

2. La militància significa integrar en el propi projecte de vida un estil de solidaritat dissident 
que qüestiona, que fa créixer, que és historiada, que implica la trobada amb les víctimes d’un 
sistema injust. Una solidaritat que busca la justícia, no l’autocomplaença. 

En canvi, actualment, assistim a la generalització d’un “voluntariat” i d’una “solidaritat” 
acrítics, o se segueixen criteris i impulsos emocionals (no hi ha una reflexió i comprensió 
dels problemes i les seves causes), que no qüestiona ni transforma la vida, que s’abandona 
quan s’ha de preocupar de “coses més importants”. La “solidaritat” es fa servir de reclam 
publicitari, o d’objecte de consum en ella mateixa, explotant-ne els aspectes emocionals, que 
s’obliden fins a la propera crisi bèl·lica o desgràcia mediambiental que els mitjans de 
comunicació vulguin posar de moda. 

Generalment, les conseqüències són deixar-ho tot tal com estava, desculpabilitzar, i a tot 
estirar “tenir una experiència” de marginació (com si la marginació s’experimentés com qui 
tasta una fruita tropical..., la marginació es pateix!).  

El que era potencialment perillós, la solidaritat i el voluntariat, perquè podia qüestionar 
moltes coses, s’assumeix, s’integra i, fins i tot, es fa servir de reclam publicitari i d’objecte de 
consum. Ja no hi ha perill que qüestioni ni transformi res. La militància inclou la lluita per un 
món millor en el propi projecte de vida, des d’aquesta solidaritat dissident, que qüestiona i 
transforma la vida, perquè forma part de les opcions fonamentals de la persona. 

3. La militància requereix coherència i no admet “departaments estancs”, condicions, 
terminis... És incompatible amb la desintegració que pateixen moltes persones del món 
occidental: vides com “departaments” tancats, sense relació entre ells. Així poden mostrar-se 
amb uns valors i una lògica en l’àmbit laboral (competitivitat, eficàcia...), d’altres en la 
família, uns altres en el lleure, etc. 
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I així canviar més fàcilment opcions que haurien de ser vitals i totals: es pot canviar fàcilment 
la creença religiosa, perquè és un “departament” de la mateixa vida que no té cap connexió 
amb els altres (família, treball, lleure, política, ètica...). I moure una “peça” d’aquesta 
estructura no canvia res del conjunt, perquè no hi ha relació... La militància no admet 
aquestes possibilitats. Exigeix persones integrades, sense “departaments” separats, amb una 
sola lògica que estructura tota la vida, tots els àmbits i les relacions amb el món. 

4. La militància té com a premissa la lucidesa esperançada que evita les autojustificacions. No 
sempre podem ser tan coherents com ens agradaria, sempre hi ha accions, situacions, fets, en 
els quals ens trobem o participem, que no podem evitar, i que generen injustícia. L’únic 
antídot és la lucidesa. Si no ens enganyem, ni ens autojustifiquem, trobar camins per a la 
coherència i la justícia serà qüestió de temps, o de coneixements o d’oportunitat, però ja no 
serà una qüestió ètica. Però la lucidesa sense esperança pot provocar el desengany i 
l’amargor. On trobar aquesta esperança és, o bé un do, o bé una altra “militància” personal, o 
potser totes dues coses, segons el moment històric o personal. Els cristians i les cristianes 
trobem l’esperança i l’impuls per actuar en aquell “boig” que va trencar tot esquema i tota 
previsió... 

5. La militància necessita un contingut ideològic. Necessitem saber cap on ens dirigim, quin és 
el model de societat que volem construir. Si no sabem cap on anem, difícilment avançarem, 
difícilment podrem col·laborar i compartir amb els altres. No és fàcil construir un model 
detallat del món que volem, però podem escollir entre valors, entre prioritats i situacions que 
configuren un món més o menys humà per a tots i totes. Per exemple, ignorar o rebutjar el 
treball infantil ja és una opció que configura un futur o un altre. 

6. La militància necessita espais de dissidència on compartir i discutir totes aquestes qüestions, 
on aprendre i enfortir-nos mútuament en aquest treball petit i quotidià. Famílies, tot tipus de 
grups que ja existeixen o poden crear-se poden ser un lloc on inventar i alimentar aquestes 
petites (i grans, alhora), dissidències que proposem. 

COM PODEM FER-HO? 

Vivim en un context de globalització. Aquest és un concepte bàsicament econòmic, que fa 
referència a la unificació del mercat mundial i la victòria del sistema econòmic capitalista des 
dels postulats neoliberals. També es pot parlar d’una globalització cultural en la mesura en què 
es pot identificar un model cultural dominant que s’imposa a tots els altres. Aquesta victòria del 
capitalisme té conseqüències molt importants en totes les dimensions de la nostra vida (social, 
política, econòmica) a les quals després farem referència. 

QUÈ PODEM FER? 

Militància econòmica: 

 1. Resistir al consumisme 

 2. Comerç just i economia social 

 3. Estalvi i inversions alternatives 

 4. Boicots i vagues de consum 

 5. Campanyes 

Militància política i social: 
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 1. Partits polítics i sindicats 

 2. Participació electoral 

 3. Associacions 

 4. Les ONG i el voluntariat 

 5. Globalitzar la resistència 

 6. Educació 

 7. L’Oci i el lleure 

 8. La no-violència i la cultura de la pau 

 9. Els mitjans de comunicació 

Militància eclesial: 

 1. Nova espiritualitat 

 2. Ecumenisme “intraeclesial” 

 3. Posar fi al “xantatge teològic i espiritual” 

 4. Revisar el llenguatge 

 5. Formació teològica 

 6. “Noves” formes de protesta i resistència 

 

MILITÀNCIA ECLESIAL  

Vivim una forta contradicció entre l’Església que tenim i l’Església que l’Evangeli ens fa 
desitjar. No sempre entenem declaracions, gestos, paraules… De vegades sembla que queda molt 
lluny aquell Concili on l’Església es va definir com a “senyal (sagrament) de comunió”, comunió 
que va voler ser criteri de credibilitat. Hi ha contradicció entre els qui intenten caminar cap a 
aquest programa i els qui (sense negar-lo expressament) prefereixen prescindir-ne, esperant que 
mori per inanició. 

El model eclesial i moltes explicacions “teològiques” no són vàlides perquè no responen a les 
inquietuds, als valors, als desigs i a les capacitats de la gent. Actualment, l’autoritat s’entén 
d’una manera diferent, els cristians i cristianes tenim molta més informació i desig de 
participació. 

Hi ha també a l’Església actituds de falta de diàleg, d’entossudiment i prejudicis que no 
afavoreixen la trobada. La prepotència també es pot trobar en molts membres de l’Església. 

El conflicte fa por: és vist com una cosa negativa i destructiva i s’evita a qualsevol preu. Això és 
senyal d’inseguretat i de falta de maduresa. El conflicte és inevitable en tota relació humana, i si 
està ben gestionat té com a conseqüència el creixement personal i l’aprofundiment de l’amor. El 
que pot ser negatiu no és el conflicte, sinó la nostra reacció davant d’ell. Si en tota relació 
humana hi ha conflicte ¿no n’hi ha d’haver en l’Església, que és una comunitat de vida? 

L’Església, històricament, ha tingut molt de poder i això ha provocat, i provoca, molts problemes 
i complicacions, moltes temptacions que ens allunyen de l’Evangeli. Alguns enyoren aquella 
“poderosa cristiandat” tan aliena a les Benaurances. 
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Aquest és el nostre panorama eclesial, en el qual hem de viure i compartir la fe. També requereix 
una militància, un treball petit i constant, però transformador. 

 

NOVA ESPIRITUALITAT 

Necessitem una espiritualitat globalitzada, un punt de vista més catòlic i universal que mai. 
Abans mai no havíem pogut constatar amb tanta claredat que els problemes són mundials i que 
tots i totes formem part dels mecanismes que generen aquests problemes. La nostra Església és 
universal per definició: és global des de fa dos mil anys. I la nostra perspectiva ha de ser aquesta. 

Una perspectiva global, com hem assenyalat al començament, suposa veure el món des de les 
majories que pateixen, des dels 5.000 milions de persones per als quals la vida és una aspiració i 
una lluita, ni tan sols un dret o una possibilitat. 

Davant de la presumpta impotència que ens domina, la idea que no es pot fer res perquè tot és 
molt complicat, perquè els poderosos són molt poderosos i nosaltres molt petits, s’ha d’apostar 
per l’esperança. Sí que hi ha utopies, no s’han acabat. Nosaltres creiem en un impossible: que 
Jesús va ressuscitar. Si creiem en això també podem creure que el món, i l’Església, poden 
ressuscitar, que ja ho van fent, a poc a poc, com podem veure en tants signes d’esperança. Sí que 
es poden fer coses, i val la pena fer-les. 

I es pot suportar el sentiment de mala consciència i incoherència que tantes vegades sentim, totes 
les nostres contradiccions i les contradiccions del món, perquè estem treballant perquè es 
redueixin cada vegada més aquestes incoherències, i tenim la profunda convicció que Déu està 
amb nosaltres en aquesta feina. 

Aquesta feina petita però fidel i coherent és el que entenem per militància. Jesús, a qui seguim, 
es mereix una Església millor. Parlem d’una espiritualitat de resistència perquè es tracta d’això, 
de resistir, amb constància i esperança, des del que és petit, que es fa gran quan som molts i 
moltes els qui apostem per això. 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1- Com podem plantejar-nos al MIJAC aquesta "nova militància" cristiana? 

2- Què ens suposaria? Què hi aportaríem com a Moviment infantil? 

3- Quins passos estem ja donant? 
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NUESTRA CARTA DE IDENTIDAD 35 
Para los cristianos/as la palabra de Dios y la oración deberían ser nuestros compañeros de 
camino, pero la palabra y la oración o nos llevan a vivir la vida al estilo del Señor o carece de 
sentido. 

En la vida del creyente deberá existir un hilo conductor que es el alma de la misma, o sea: unos 
principios, un estilo y unas cualidades. 

PRINCIPIOS: 

El centro de interés del cristiano/a es la persona:   
El cristiano deberá vivir con obsesión el promover y defender la dignidad de la persona, de toda 
persona de modo integral (física, psíquica, social y espiritual) con preferencia de las personas 
más vulnerables de nuestro entorno. 

Nuestro gran principio es hacer el bien, bien hecho (unir el sentido de atención a las necesidades 
básicas de la persona el de justicia, para ofrecer un servicio eficiente y cualificado en lo humano, 
científico y técnico; para dar el pez, la caña y el río no contaminado. 

EL ESTILO 

Todo cristiano/a que quiera vivir esos principios tiene que tener un estilo, caracterizado por: 

- Un Estilo Misericordioso: De miser: miseria y cor, cordis: corazón: como centro de la 
capacidad de amar: sentir en propia carne la miseria del otro es el mejor motivo para actuar 
eficazmente. 

- Un Estilo de comunión: En Antropología existencial el hombre y la mujer tiene la dura 
experiencia de entender que se nace y se muere en solitario lo cual es doloroso, además 
vivimos la realidad que junto a nosotros hay otras personas que pueden acaparar nuestra 
libertad; Ante la soledad de estar con los otros la solución equivocada puede venir por la 
decisión de acaparar a la persona con la que convivimos u olvidarla para no tener que vivir la 
angustia de la separación; los dos caminos nos llevan anular a la otra persona coartándole su 
libertad. Ejemplos de esto lo podemos ver con demasiada frecuencia en las parejas, con los 
hijos, las parroquias, las comunidades... En nombre de la autocomplacencia y de la 
obediencia a ciegas se puede llegar o a anular o a quemar a las personas con las que 
convivimos con lo cual aunque se permanezca juntos la convivencia y la felicidad personal está rota. 

La solución nos viene dada por la experiencia de que es verdad que nacemos solos pero 
nacemos de una madre que por amor nos da la libertad de salir al mundo, que convivimos con 
personas con las que tenemos que realizarnos y que al final morimos solos pero nos espera un 
padre amoroso. Por lo tanto la convivencia con las personas la debemos basar en el amor 
dejándose querer y queriendo que es dejando que la otra persona mediante su libertad 
intransferible logrará realizarse es así que Comunión es unión en la diferencia no es 
homogeneidad. 

                                                 
35 Ramiro VEGA PÉREZ. 
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- Un Estilo Solidario: La palabra solidaridad está descafeinada: Se dicen solidarios/as algunas 
multinacionales que después de ser injustos con sus trabajadores ponen en sus productos que 
una parte de la venta va para la solidaridad lo cual además les sirve de propaganda. Solidarios 
se dicen algunas naciones que después de masacrar a otras piden solidaridad para 
reconstruirla. Solidarios nos sentimos cuando damos algún donativo, lo cual es loable pero 
luego nos desentendemos del problema. 

Si de verdad queremos ser solidario lo que debemos hacer además es cambiar nuestros estilos 
de vida que colaboran a la marginación propia porque nos degradamos y lo que es peor a la de 
los pueblos pobres y trabajar activamente por cambiar las causas personales, ambientales y 
estructurales de esta sociedad neoliberal creadora de marginación. El término solidaridad 
deberemos darle el sentido de ser vínculo sólido con las personas vulnerables, más allá de las 
eventualidades. 

- Un Estilo creativo e imaginativo: Necesidad de reinventar de nuevo, no dar por pensado 
nada, no limitarse a los modos de costumbre, hacer trabajar la memoria, al pensarlo nos 
damos cuenta que existen nuevas soluciones a problemas antiguos. 

- Un Estilo Integral:  Tanto en la atención de la persona en su dimensión (psico-social-físico-
espiritual) como a la necesidades de interrelación de profesionales  

- Un Estilo Reconciliante: Sin la práctica del perdón es imposible una vida personal ni 
institucional. Ser capaces de reconstruir los lazos dañados acogiendo al otro a pesar de lo que 
me ha dolido. Reconocer las deficiencias mías y del otro y tener espíritu de superación. Saber 
que toda crisis es un buen momento para nuevas oportunidades 

- Un Estilo abierto al voluntariado: Como contrapeso a un ambiente excesivamente 
mercantilizado que ahoga cualquier amago de gratuidad. Generar un ambiente que haga 
posible la práctica del voluntariado. El voluntario no es un accidente son personas que buscan 
identificarse con los objetivos de cualquier entidad. 

- Un Estilo Profético: El profeta denuncia las injusticias que generan sujetos vulnerables, es 
una persona incómoda en esta sociedad mercantilista, ama tanto que se juega muchas veces 
hasta la propia vida, lo cual le hace entrar en conflicto pero a pesar de ello opta por la 
justicia, además anuncia que es posible otra sociedad y con su vida auténtica imprime 
autoridad y credibilidad. 

CUALIDADES  

Los cristianos/as deben, si quieren ser consecuentes con la opción por la dignidad de las personas 
irradiar una serie de cualidades: 

- Apertura:  A las nuevas aportaciones de la sociedad, a los nuevos criterios de actuación, a 
otras culturas, al entorno, al dialogo entre las personas para saber discernir de forma conjunta 
lo que es positivo para todos. 

- Acogida: Recibir al que llega con aliento de afecto y esperanza, que le permite sentirse 
persona y confiar en las personas y en la institución. 

- Capacidad de escucha: Dejar que las personas expresen su situación, sus inquietudes, sus 
miedos y que pueda sentir un eco de confianza y serenidad tanto en los momentos de alegría 
como en las situaciones difíciles. Que la persona capte que sus manifestaciones no caen en 
saco roto. 
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- Actitud de servicio: Estar en disposición de aportar nuestra técnica, nuestra persona, incluso 
en las situaciones en que sus demandas puede que no coincidan con nuestra respuesta. Con la 
actitud con que se hagan las cosas el otro descubre si estamos buscando su bien o nuestro 
afán de notoriedad. 

- Confidencialidad: El respeto a la persona exige el respeto a la privacidad. El respeto a la 
intimidad de cada uno posibilita la convivencia social en la pluralidad de individuos. El velo 
del secreto tutela el mutuo respeto y abre camino a la confianza, vía de acceso a lo más 
íntimo del otro/a. 

- Sencillez: La humildad del que sabe que está dando una ayuda al que lo necesita y que se 
propone como objetivo fundamental evitar una situación de dependencia y a la vez aprender 
de las muchas cualidades del otro. 

- Abierto a las nuevas tecnologías: Incorporar la tecnología adecuada para hacer la 
aportación específica que buscamos. 

- Escuela de humanización: trabajar para ser escuela de humanización donde todas las 
personas que estamos aprendemos y crecemos constantemente en actitudes humanitarias. 

- Abiertos a la dimensión espiritual: La dimensión espiritual va más allá de lo estrictamente 
religioso, desde el respeto a la libertad de conciencia descrito en el artículo 18 de la 
Declaración universal de los Derechos del Hombre, hemos de respetar la dimensión espiritual 
de cada persona, dejándoles el protagonismo, aportándoles lo que necesitan, en la medida que 
podamos hacerlo; vivir en definitiva el sentirnos hijos del mismo padre/madre. 

- Búsqueda del sentido de la vida: Constantemente nos preguntamos por el sentido de la 
vida, la búsqueda de la interioridad en armonía cuerpo-mente. Se constata cada vez más 
criterios y estilos de vida que armonicen el desarrollo humano en su integridad. Asusta el 
viaje interior de uno mismo, la soledad creativa, nos diluimos en un sujeto común indefinido. 
Frente a ello el compromiso solidario a favor de la dignidad de las personas y su entorno, el 
ser consciente del mundo que vivimos y trabajar para mejorarlo, el pasar por el mundo 
haciendo el bien y no sin pena ni gloria es lo que da sentido y transcendencia a nuestra vida y 
a que las gentes con la que nos ha tocado vivir, tengan una justa calidad de vida. 

- Vivir la Trascendencia: El destino del hombre y la mujer es vivir para Dios - vivir al estilo 
de Dios que envió a su hijo y por la gracia nos sigue enviando a nosotros/as para vivirlos 
valores del Reino, para que los pobres se sientan protagonistas de su propia liberación. 

- La entrega incondicional al hermano/a, que exige un grado de madurez humana y 
espiritual que nos hace ponernos con confianza en las manos de Dios. El sabernos amados 
por Dios nos da la medida del amor y de la relación que hemos de tener con nuestros 
hermanos necesitados, ayudándole a construir su propia vida, a valorar su dignidad y a 
comulgar de las capacidades y cualidades que el hermano vulnerable nos regala. . 

Todo ello sabemos que no es fácil, el implicarnos nos complica la existencia; el colaborar con la 
creación nos puede llevar como a Cristo y los profetas a tener una vida de donación nada fácil 
pero por la fe sabemos también que no estamos solos y que todo lo que hagamos en nombre del 
Señor lleva a la esperanza y a la resurrección nuestra y la de los hermanos ya desde este 
momento: con Dios. 
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PER A LA TEVA REFLEXIÓ 

 

 

 

1- Si haguessis de fer la teva “carta d’identitat” què hi posaries? 

a. Què et mou a estar on estàs? 

b. Quin lloc ocupa Jesús en la teva vida? 

c. Quin estil de vida et suposa ser un “militant cristià”? 

d. Com ho transmets als altres? 

e. Com ha evolucionat la teva vida interior (= espiritual)? 

f. Com i a on la comparteixes? 

g. ... 

 

2- Quin és el teu (el nostre) estil d’educar i acompanyar els altres? 

 

3- Com evangelitzem? 
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EL MEU COMPROMÍS MILITANT 36 
Als vint anys i escaig, experimento un desig fort i profund de sortir de mi mateix i del meu món. 
Desig i necessitat, perquè el meu món, els meus plantejaments i esquemes, estan buits, tancats, 
encongits i sense sentit. 

En aquest context de predisposició al canvi i d'obertura, de fractures i de noves relacions, de 
nous ambients i activitats, tinc la sort de conèixer la JOC. La JOC es converteix, no solament en 
una resposta oportuna i adequada a aquella situació vital, sinó que, més enllà d'això, arriba a ser 
el motor d'una transformació personal profunda que ha marcat radicalment la meva vida 
posterior. 

 

 

 

1. La militància 
Fa vint anys que vaig fer el primer pas en la militància de la JOC. Al llarg d'aquests anys els 
compromisos han anat variant. Primer, iniciant els altres joves en el moviment en un dels barris 
més empobrits de Badalona. Més tard, també a Badalona, assumint la responsabilitat de 
l'extensió del moviment. Als 30 anys vaig deixar la militància a la JOC, però em vaig mantenir 
vinculat amb el moviment encara uns anys més com a consiliari, a Nou Barris. 

En deixar la JOC, i després d'un temps de parèntesi, vaig seguir un procés d'iniciació a la GOAC. 
Des de fa sis anys sóc militant de la GOAC en un equip de Santa Coloma. 

2. Una opció concreta: l'opció sindical 
L'any 82 em van elegir per formar part del comitè d'empresa. Al cap d'uns anys, vaig veure la 
necessitat d'organitzar-me en el sindicat. Durant aquests anys hem hagut d'afrontar un parell de 
reconversions, alhora que hem anat consolidant el sindicat de l'empresa. 

L'any 90, la direcció del sindicat em proposa alliberar-me per negociar el Conveni Sectorial. No 
em sentia capacitat i tenia por de la reacció de la direcció de l'empresa. 

Acabada la negociació, se'm planteja continuar treballant en l'estructura. No era la meva opció 
inicial però en veia la necessitat i ho vaig acceptar. 

                                                 
36 X. BECERRA. Testimoni fet per a la GOAC. 
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3. Conseqüències de les opcions 
El compromís sindical es realitza en permanent conflicte amb el poder empresarial. 

El compromís sindical exigeix posar-te en joc, arriscar el propi capital que, per a un treballador, 
és el treball, la seva carrera i la promoció professional i econòmica. 

Optar pel sindicalisme, en el context sociopolític actual és, òbviament, molt difícil i complicat. 
Però és important que ens adonem que, precisament en aquest context, el moviment sindical de 
classe està essent un referent d'esquerres a Europa. Aquest fet ens hauria de fer veure la 
necessitat que tenim, el conjunt de treballadors i treballadores, d'enfortir el moviment sindical. 

4. Referències que m'ajuden 
En l'estructura sindical, el compromís no té sostre ni rostre, de vegades és ingrat i aspre. Hi ha el 
perill que el cor s'endureixi o defalleixi. Necessito espais de gratuïtat, de bondat, de pau, 
d'harmonia, de silenci, de tendresa, d'amistat..., per refer-me, per recuperar l'esperança i la 
il·lusió en un món més just i solidari, per recobrar la fe en la capacitat transformadora dels homes 
i de les dones. 

La parella és un espai privilegiat de comunicació i comunió profunda, d'estimació, d’il·lusions i 
de projectes que em permet trobar-me, novament, amb mi mateix. 

El moviment de la GOAC, la referència i l'amistat de molts militants creients, l'equip on 
comparteixo i reviso la vida, l'Evangeli i la pregària, m'alimenten i em fan sensible al vent de la 
vida. 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 

 

1- Fes el teu testimoni militant. Si ja l’havies fet, actualitza’t (sempre va bé saber d’on 
venim, on estem i a on volem anar). 

2- Comparteix-lo al teu equip (tot testimoni està cridat a ser viscut en comunitat). 

3- Dóna gràcies a Déu pels dons rebuts. 

 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
207 

 

VIURE EN PLENITUD37 
Pregària i lectures bíbliques: Mt 10,37-42; Mt 5,1-16, Lc 6,46-49; 7,18-23; 11,1-4; Salm 164. 

INTRODUCCIÓ: 

- Sentit del recés: quedar-nos en silenci davant Déu i escoltar-lo relaxadament, 
tranquil·lament, confiadament. La fe té una dimensió personal irrenunciable (matí). 
Comunicar-nos i compartir les reflexions fetes. La fe té igualment una dimensió 
comunitària (tarda). Tot el dia ha de ser una eucaristia: recés, eucaristia, dinar, compartir 
la sobretaula. 

- Sentit de la reflexió d'avui. No podien venir els sacerdots a dirigir-lo. Propostes de 
suprimir el recés. Decidim que no el suspenem. Per a pensar en les nostres vides en 
presència de Déu no fa falta cap capellà. També els cristians de base tenim capacitat per 
aprofundir en la fe, per pregar, per il·luminar les nostres vides a partir de la paraula de 
Déu. També nosaltres podem ser teòlegs en la mesura que afrontem la vida i madurem en 
la fe, en la mesura que vivim en profunditat la nostra experiència personal de fe i la 
compartim en comunitat. No pot ser que uns posin la vida i altres es reservin la capacitat 
de fer reflexió teològica sobre ella. Les vivències i sentiments que vivim en la vida 
ordinària els cristians i cristianes, en la mesura que els posem en relació amb Déu, tenen 
tots ells un valor d'autèntica aportació teològica. Déu no fa les coses tant complicades, el 
seu missatge és perfectament comprensible per a les persones senzilles i corrents com 
nosaltres. Més que a teòlegs crec que hauríem d'aspirar a ser místics i sants. No us 
escandalitzeu pel que he dit. Místic és el que posa tota la seva vida diària en relació amb 
Déu i la viu en la seva intimitat a imitació de la intimitat que Jesús tenia amb el seu Pare 
del Cel. I això ho podem fer tots els creients. Viure les 24 hores de cada dia en presència 
de Déu: les alegries i les penes, els encerts i els errors, el treball el descans, la pregària i 
l'acció, les accions petites i les grans... Per altra banda, aspirar a la santedat no significa ser 
perfecte, no tenir pecats, sinó reconèixer la pròpia condició de pecador i de persona 
necessitada i posar-se en mans de Déu, confiar en Déu, estimar-lo per sobre de tot. 

- Què vol dir "ser feliç"? No ho sé. La felicitat és difícil de definir. Significa tenir diners?, 
salut?., èxit?, habitatge?, no tenir problemes?... Hi ha molta gent que no té diners, està 
malalta, és anònima, té una simple barraca, , viu amb problemes... i, no obstant, és feliç. 
És clar que per a ser feliç calen unes condicions materials mínimes de vida, però tenir-les 
no és sinònim de felicitat. La felicitat no es basa solament en el tenir sinó sobretot en el 
SER. Consisteix en una barreja d'acceptació personal i de la realitat, d'estimació, 
l'esperança, etc. A mi m'agrada més utilitzar l'eslògan d'aquest curs de l'EPO. Per a mi ser 
feliç equival a viure en plenitud. 

 

                                                 
37 Recés dirigit per l'Emili FERRANDO de la GOAC a l'EPO (Equip de Pastoral Obrera) del Barcelonès Nord. 
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REFLEXIÓ CRISTIANA 

A) DESIGS DE FELICITAT I DE PLENITUD 
Els cristians tenim tres punts referencials en les nostres vides: Déu, el món i nosaltres mateixos. 
La nostra plenitud no la podem construir ni contra Déu ni contra els altres, ni contra nosaltres 
mateixos. No podem caure en l'individualisme de posar primer el jo, després el jo i en tercer joc 
el jo. Per a nosaltres, Déu i els altres formen també part de la realitat. Actualment ens trobem en 
un món en permanent i accelerada transformació, que pateix una forta crisi de civilització i de 
valors. En el context de l'extensió d'una cultura postmoderna, postcristiana, agnòstica, laica i 
consumista, ens veiem abocats a preguntar-nos constantment sobre el sentit de l'existència, sobre 
com ha de ser el nostre comportament humà, com actuar i viure, com relacionar-nos amb els 
altres i amb la natura i, en el cas del creient, amb Déu. Des de les pròpies circumstàncies 
personals, (cultura, creences i conviccions) reflexionem sobre el sentit de la vida, del treball, de 
la llibertat, de l'amistat, de la festa, de la solitud, del compartir, del sofriment, de la mort, de la 
relació entre l'home i la natura, de la lluita per la justícia... Les persones som éssers lliures amb 
una gran dimensió humana, antropològica, social, política i moral 

Per això ens esforcem en trobar una resposta al desig profund de llibertat, felicitat, germanor i 
pau que caracteritzen els anhels de qualsevol persona humana. Volem aprofundir en com ha de 
ser una vida plenament humana, és a dir, feliç. És possible una vida humana autèntica?. Està 
abocada al fracàs la llibertat humana i tots els projectes humans? Com visc la meva llibertat, el 
tresor més preuat que tinc? Com viure la salvació i la santedat en les circumstàncies del món 
actual? Com em relaciono jo amb Déu sense perdre el contacte amb la realitat, sagrament seu? 
Visc tot el que em passa des de la fe de forma unitària i harmoniosa? Visc l'experiència de fe en 
Jesús i en el Pare en el meu ser més íntim? Quines conseqüències em porta per a la meva vida 
personal i social? Què entra i què surt de mi? Sóc persona de profit o simplement aprofitada? Sóc 
una persona "per als altres" com va ser Jesús o solament "sóc en funció de mi mateix? Estic 
disposat a perdre el temps, les energies, fins i tot la vida, pels altres? 

B) LA PROPOSTA CRISTIANA: JESÚS DE NATZARET 
Aquestes qüestions poden ser contestades des de posicions religioses, filosòfiques i 
humanístiques molt diverses. Des de la proposta cristiana, però, afirmem que el camí per a trobar 
aquesta vida autèntica és l'Evangeli, és a dir, l'experiència singular de Jesús de Natzaret. La 
nostra fe no es fonamenta en una ideologia sinó en una persona, és ell, Jesús de Natzaret (la seva 
parla, la seva vida, les seves actituds, els seus sentiments, la seva mort i resurrecció) qui ens dóna 
les claus per a trobar en la vida ordinària aquesta vida autèntica i plena. El millor camí i el més 
directe per acostar-nos a ell és l'Evangeli. L'Evangeli és el testimoni de fe de la primera 
comunitat. En ell s'expressa, per sobre de gèneres i formes literàries, el misteri i la humanitat de 
Jesús amb tota nitidesa. Qui va ser Jesús de Natzaret? Com acostar-nos a la seva vida, al nucli 
del seu pensament i del seu missatge sense manipulacions? Com ser seguidor seu i viure segons 
el seu esperit? Per què encara hi ha persones que diuen que segueix viu i que la seva existència 
és el fonament de la seva vida i l'explicació última de tota la realitat i de la història? Per què 
continuen havent persones que volen repetir de forma creativa la mateixa aventura que ell va 
viure ara fa 2000 anys? La proposta de vida de Jesús, és vàlida solament per als cristians o per a 
totes les persones? Com pot ser criteri per a tots un home solter, de professió artesà, que va viure 
fa 2000 anys en un poble petit de Palestina, que no va passar de 33 anys, que es va moure en un 
espai geogràfic reduït i que va morir com un subversiu i com un fracassat en la creu? la vida de 
Jesús és digna d'estudi i d'aprofundiment. Guillem Rovirosa, un dels fundadors de la GOAC, 
afirmava que els cristians havíem de ser grans especialistes en Crist. 
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Jesús és un místic que ens parla de Déu, Jesús ens mostra (a través de la seva vida, de les seves 
actituds, de la seva predicació, etc.) un Déu proper a les persones, bolcat a favor de la vida 
humana, sensible als seus neguits, solidari amb els seus sofriments i desigs d'alliberament, 
compassiu, tendre, amorós, fidel... És un Déu de vida, que estima, que perdona, que vol la pau, 
que vol que tots visquin amb dignitat i units per llaços de germanor. Jesús de Natzaret creu en un 
Déu personal que estima a tots per igual i també en un Déu absolut, arrel i raó de tot. El sentit 
d'aquest Absolut és la vida, el perdó, la pau, la veritat, la llum, l'estimació... Aquest és el 
fonament de la nostra fe i, per tant, també el fonament de la nostra moral. Jesús ens parla d'un 
Déu personal, plenitud de vida i d'estimació, que vol incorporar els homes i les dones a aquesta 
plenitud de vida i comunió, és a dir, a Ell mateix. Ell és la plenitud i per això ens crida a una 
comunió plena amb ell. Totes les historietes, contes, paràboles i imatges que Jesús transmet als 
seus deixebles (l'ovella perduda, el fill pròdig, estimar als enemics, etc.) tenien aquesta 
intencionalitat: donar a comprendre que Déu és l'únic absolut, un absolut de vida i no de mort i 
que Ell és la plenitud per a tota persona humana. La veritable realització dels homes i dones es 
troba en Déu, no podem entendre la persona humana al marge de Déu. Per això ens hem 
compromès a viure segons l'esperit de Jesús, a viure d'una forma nova, és a dir, a tenir Déu com 
absolut. Això és entrar en el Regne de Déu. 

Estimar, més que un "sentiment" és una actitud antropològica, vital, que es concreta el la vida 
ordinària en petites accions i signes. L'expressió bíblica "home nou" es refereix a aquell que viu 
en Déu i des de Déu, és a dir, aquell que té Déu com a absolut. En la mesura que en la vida de 
cada dia estima i perdona, i recolza i ajuda... l'Esperit de Déu està en ell i està fent de Déu 
l'absolut. Ser persona segons l'Evangeli significa fer de Déu l'absolut, tota la resta és relatiu, 
secundari. El que ho perd tot per Jesús és el que troba la veritable vida. Això és viure amb 
pobresa, amb solidaritat i amb esperança. En el fons de tot això està la creu de Jesús, morir per 
donar vida, per trobar-ho tot. La vida autèntica solament es troba donant-se: "Qui vulgui venir 
amb mi, que renegui de si mateix, que es carregui la seva creu i em segueixi. Perquè si algú vol 
salvar la seva vida, la perdrà; en canvi qui perdi la seva vida per mi, la conservarà" (Mt 16,25). 
Des de l'egoisme i des de l'individualisme no s'arriba a cap plenitud. 

Ser fill de Déu significa tenir una relació viva, íntima, profunda, amb el Pare "El meu Pare m'ho 
ha ensenyat tot; al Fill, el coneix, només el Pare, i al Pare el coneix només el Fill i aquell a qui el 
Fill el vulgui revelar" (Mt 11,27). El misteri de Jesús és la seva relació amb Déu i aquesta relació 
va anar creixent a mesura que es desenvolupava com a persona. Jesús de Natzaret no va jugar 
amb avantatges, va ser plenament home, va tenir contradiccions, dubtes.- temptacions, angoixes, 
etc. va passar per les mateixes peripècies que passem la resta de mortals. Exactament igual que 
nosaltres. Va viure en un moment concret de la història, en una societat concreta, tenia el seu 
propi caràcter, estava determinat per les categories culturals pròpies del seu poble i de la seva 
època, va haver d'afrontar les dificultats que la vida li presentava com qualsevol altra persona. En 
cada fase de la seva vida, Jesús revela Déu amb aspectes nous perquè noves eren les 
circumstàncies que vivia. Jesús s'uneix als homes fent cua entre els pecadors que necessiten 
conversió (bateig de Joan), passa d'una concepció triomfal de la seva missió a comprendre que la 
fidelitat al Pare potser li suposi perdre la vida i també en això es posa a la cua dels mortals (la 
creu). Però Ell va ser en la història el primer en viure en plenitud la fe en el Pare. La seva 
comunió amb Déu va ser igualment total amb els homes. Això és ser fill de Déu, estar unit al 
Pare donar-se totalment als homes fins la mort. Ser fill de Déu és estima fins el final, sempre. 
Déu porta les persones a la veritable vida que consisteix en la donació total en favor dels altres. 
Si Jesús de Natzaret ho va donar tot i va trobar la veritable vida en el Pare, nosaltres hem de fer 
el mateix. La resurrecció de Jesús, que mai la podem separar de la seva mort, no està ubicada en 
el seu cos gloriós sinó en el seu jo personal en comunió amb el Pare. Després d'Ell anem tots 
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nosaltres. Ell ens ha obert el camí a tots. Jesús no va venir a alliberar-nos del sofriment i de la 
mort sinó a donar a homes i dones la plenitud de vida que és entrega absoluta en favor dels 
altres. Per això afirmem que Jesucrist és criteri de tota vida humana, que és l'únic salvador. La 
forma de ser feliç és donant-se als altres. 

Jesús va ser un home que es definia por la total comunió del seu jo intern amb el Pare. Aquest és 
el seu misteri. Tant la seva mort com la seva resurrecció personal són expressió de la seva 
estimació total al Pare. Jesús es troba en relació amb totes les persones del món ~c tenen un jo 
personal que entra en relació amb el Pare i par això ha portat tot el que és humà a la seva 
plenitud en la seva relació íntima amb el Pare. El Regne de Déu no consisteix en una vinguda 
espectacular de Déu sinó que ja ha començat, ja és present, significa que Déu regna allà on cada 
home cada dona diu sí a l'amor, al perdó, a l'amistat, etc. En Jesús comença el Regne de Déu, no 
en les seves paraules o en les seves obres, sinó en Ell mateix. La persona salvada, alliberada, és 
aquella que en el seu jo personal diu sí a Jesús i el fa el seu absolut. La salvació, par tant, és al 
mateix temps obra de Déu i obra de la persona humana. 

Ser Fill significa estar en comunió plena amb el Pare i entregar-se fins la mort, Solament així va 
poder arribar a la plenitud i a ser salvador de tots. En la seva. mort, en la seva entrega total va 
trobar la autèntica Vida. Aquí està expressat el més important de l'experiència cristiana. 

C) EL COMPROMÍS PEL REGNE O VIURE LA SANTEDAT, LA G ERMANOR 
I LA UNIÓ AMB DÉU 
Els creients volem configurar la nostra vida personal segons el paradigma, l'exemple de Jesús de 
Natzaret. El cristianisme més que una religió és una fe, gràcia de Déu però també esforç de 
l'home per deixar-se penetrar per Déu. I aquesta fe la volem viure com a adults, 
responsablement, participant en la construcció del Regne. Prendre's seriosament el Regne de Déu 
implica un treball permanent per fer cada dia un món més humà i fraternal. El Regne s'ha 
d'entendre com un procés dinàmic que comença en el món, en cada persona, i culmina en la 
comunió plena i definitiva amb Déu. No és solament utopia futura sinó present. No consisteix en 
una vinguda espectacular de Déu sinó en el fet que Déu regna en cada persona que estima, que 
perdona, que és solidària. Jesús introdueix una tensió dialèctica entre la vida humana (el present) 
i un absolut (Déu) que crida a cada persona i a cada moment a una plenitud de vida. 

La fe implica acceptar el missatge (Déu), adherir-se a ell (entrar en relació personal amb Ell) i 
viure'l cada dia i a cada moment. Creure implica una adhesió total, un seguiment constant de 
Jesús, coherència entre fe i vida. Creure és acollir el missatge en el cap, en el cor i en la vida. I la 
fe es juga sobretot en la vida, en la forma de viure. Creure en Jesús significa viure com Ell, 
estimar com Ell. La pregària i la celebració litúrgica són solament conseqüències del que acabem 
de dir. Primer, però, és la vida. Hem de ser conscients que sempre hi haurà una distància entre la 
formulació de fe ("jo crec") i la vida, perquè la concreció del nostre amor és naturalment 
imperfecta i està plena de contradiccions. Que la fe sigui necessària per a salvar-se significa que 
viure segons l'esperit de Jesús és la condició per trobar la veritable vida. Un xinès o un hindi que 
no coneixen Jesús se salven si viuen segons el seu esperit d'amor, d'estimació, de donació, etc. 
Viure autènticament, significa perdonar, estimar, viure en pobresa, etc. Qui viu així ha trobat la 
vida autèntica, la vida de Jesús. Els que diuen que creuen, però viuen al marge de la seva 
doctrina no creuen realment en Ell. Els llavis i el cor han d'anar sempre sincronitzats. Si amb la 
paraula no s'expressa la fe però amb el cor i la vida sí, això últim és el que val, això és creure. Els 
qui promouen guerres, maten marginen i exploten, per més que diguin "Jesús, Jesús" o "Senyor, 
Senyor", no han trobat l'autèntica vida. La resposta cristiana al problema del món és que tots 
creguin en l'Evangeli, és a dir, que tots visquin estimant, perdonant, acollint, etc. (I Co 13). El 
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que és fonamental és viure amb un cor nou, amb l'estil de Jesús. I això ho poden fer els qui el 
coneixen i els qui no han sentit parlar mai d'Ell. Jesús, el seu estil de vida, és el criteri de tota 
vida humana, de tota política, de tota ètica. Hi ha molts no-creients que han copsat millor l'estil 
de Jesús que molts cristians. El criteri és Jesús. no els cristians. 

L'Església ha de ser sagrament de la nova humanitat, tal com diu el Concili Vaticà II. Estem 
cridats a ser una veritable comunitat, inici d'una nova humanitat. Aquest és el projecte més genial 
de la història perquè és la manera autèntica de viure a la que tots estem convocats. Totes les 
persones estan cridades a participar de la vida de Déu, de la mort i resurrecció de Jesús. També 
l'Església, comunitat dels qui creuen en Ell i en el Regne, ha de viure com li va ensenyar Jesús. 
Ha de ser un projecte de vida autèntic per a tots. Conseqüentment ha de treballar per a que la 
justícia "ompli" el món i per a que tots els homes i dones visquin amb dignitat. En aquest sentit, 
l'Església té un repte urgent si vol començar a viure l'esperit de Jesús: ser una veritable comunitat 
procurant que dintre d'ella no puguin haver rics satisfets i pobres que es moren de fam. La 
principal preocupació de l'Església ha de ser que, dintre i fora, les persones visquin una vida 
plenament humana, facin comunitat i s'estimin. En qualsevol part del món, on hi ha persones que 
lluiten per la pau i viuen la solidaritat, en elles està present l'esperit de Déu, l'esperit de Jesús de 
Natzaret; allí es viu la salvació. Quan diem que Jesús és el "salvador" afirmem que Ell és l'únic 
que ha viscut una vida autèntica de donació absoluta al Pare, però tots els que opten per aquest 
estil de vida, siguin budistes, musulmans, ateus, agnòstics, etc., participen també dels seu esperit, 
de la seva mon resurrecció. participen de la vida autèntica. 

L'Església, tots els cristians i cristianes, ens hem de deixar interpel·lar per Jesús, per la realitat 
que ens envolta, per la nostra història, pels nostres pecats i per les nostres experiències de gràcia 
i, de tot això, treure llum per fer avançar el Regne. 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. És possible realment una vida humana plena? És possible ser feliç o estem abocats 

irremissiblement al fracàs? 

2. Què vol dir viure en plenitud per a un cristià i per a un militant? Què vol dir entrar en 
intimitat amb Déu i viure la santedat en el món d'avui? Déu, el món i nosaltres 
mateixos són els tres punts referencials en les nostres vides? 

3. Quins models tenim de vida en plenitud? Jesús de Natzaret i altres persones 
significades (Gandhi, Joan XXIII, etc.) i anònimes (Carme, Fina, Sagrario, Pilar, etc.). 
Mirem d'explicar els qui coneixem i en quin sentit ens han influït. 

4. Creiem que l'Església és un sagrament de la nova humanitat? 

5. Quins obstacles i barreres ens impedeixen viure en plenitud? Com superar-les? 

6. Què faig per a que aquesta vida plena arribi als infants i les altres persones, és a dir, per 
a que tothom pugui ser feliç? Quines són les mostres de la meva estimació? En què 
utilitzo el meu temps i les meves energies? 
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L’OPCIÓ PELS POBRES 38 

MÉS IMPORTANT QUE ANAR ALS DE FORA ÉS SER-HI 

RECORDATORI 
Els moviments especialitzats d'Acció Catòlica: 1) ajuden, des de la RdV, a viure de manera 
integrada la fe, l'experiència humana i la referència a l'Evangeli; 2) neixen del peculiar arrelament 
de la fe i de la consciència de ser cridats des del medi, abans de ser-hi enviats; 3) han passat de ser 
punta de llança d'un ordre social segons els valors de l'Evangeli a ser llevat dins l'ordre social 
neoliberal; 4) i dins d'un món redefinit a partir dels més forts, apunten a refer-hi els lligams de 
solidaritat i la vida comunitària des de “les pedres refusades pels constructors”, els exclosos de la societat. 

1. Jesús ens obre els ulls a la vida eclesial: Mc 8 ,22-26. 
“Arribaren a Betsaida. Allà li portaren un cec i li demanaven que el toqués. Jesús agafà el cec per la mà 
i se l'endugué fora del poble. Llavors li escopí als ulls, li imposà les mans i li preguntà: -Veus alguna 
cosa? El cec va alçar els ulls i deia: -Distingeixo les persones: les veig com si fossin arbres, però 
caminen. Jesús tornà a imposar-li les mans sobre els ulls, i el cec hi veié clarament. Estava guarit, i ho 
veia tot amb nitidesa. Jesús el va enviar a casa seva i li digué: -No entris al poble.” 

Jesús, amb la seva vida i acció, va obrint progressivament els ulls dels deixebles, perquè 
comprenguin quina proposta els fa. 

a) Primer, el cec hi veu, però no del tot: veu les persones com arbres que caminen (8,24). No veu 
els altres com a companys de camí, encara els veu a fora, diferents (com a arbres que caminen). 

b) Després, hi veu clarament (8,25). Un cop guarit, Jesús l'envia a casa (la comunitat eclesial), però 
li diu que no entri al poble (8,26). Per què sorprèn Jesús? Encara no està preparat per a la missió. 
Ha de descobrir-hi que no es tracta d’anar-hi, sinó de ser-hi, però com a guarit (diferent), 
aportant-hi la diferència de l'Evangeli. 

2. Jesús ens obre els ulls a la fe perquè el seguim : Mc 10,46-52. 
“Arribaren a Jericó. Quan Jesús en sortí amb els deixebles i molta gent, el fill de Timeu, Bartimeu, cec i 
captaire, s'estava assegut vora el camí. Va sentir dir que passava Jesús de Natzaret i començà a cridar: -
Fill de David, Jesús, tingues pietat de mi! Tothom el renyava perquè callés, però ell cridava encara més 
fort: -Fill de David, tingues pietat de mi! Jesús s'aturà i digué: -Crideu-lo. Ells van cridar el cec dient-li: 
-Coratge! Aixeca't, que et crida. Ell llançà el mantell, es posà dret d'una revolada i se'n va anar cap a 
Jesús. Jesús li preguntà: -Què vols que faci per tu? El cec respongué: -Rabuni, fes que hi vegi. Jesús li 
digué: -Vés, la teva fe t'ha salvat. A l'instant hi veié i el seguia camí enllà.” 

El context del text: Jericó és la porta d'entrada a la terra promesa (Js 6,1). El Camí és el nom que 
identifica el moviment dels deixebles de Jesús (Ac 9,2). 

a) Bartimeu s'està assegut (reunit) al moviment i vol anar cap a Jesús, anar als de fora, però sense 
la força i la companyia de Jesús no pot. L'entorn ho impedeix (10,48). 

b) Abans de ser guarit, Bartimeu llença el mantell. El mantell és l'única propietat que no es podia 
manllevar al pobre: Ex 22,25-26. Bartimeu deixa l'única cosa que ningú no li podia prendre ni  

exigir. Ho deixa tot, cosa que és incapaç de fer l'home ric (Mc 10,17-22). 
                                                 
38 EdE preparat per en JAUME FONTBONA. 
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c) Un cop guarit, Bartimeu segueix Jesús en el Camí. Hi veu, i segueix Jesús en el moviment dels 
deixebles de Jesús. 

3. La completa visió s'assoleix si segueixes Jesús allà on és: Mc 
16,1-8. 

“Passat el repòs del dissabte, Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume, i Salomé van comprar olis 
aromàtics per anar a ungir el cos de Jesús. El diumenge, molt de matí, arribaren al sepulcre a la sortida 
del sol. Es deien entre elles: -¿Qui ens farà rodolar la pedra de l'entrada del sepulcre? Llavors van alçar 
els ulls i s'adonaren que la pedra ja havia estat apartada; era una pedra realment molt grossa. Van entrar al 
sepulcre i veieren assegut a la dreta un jove vestit de blanc, i s'esglaiaren. Ell els diu: -No us espanteu. 
Vosaltres busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat: ha ressuscitat, no és aquí. Mireu el lloc on l'havien 
posat. Però ara aneu a dir als seus deixebles i a Pere: “Ell va davant vostre a Galilea; allà el veureu, tal 
com us va dir”. Elles sortiren del sepulcre i van fugir, plenes d'esglai i tremoloses; i no digueren res a 
ningú, perquè tenien por.” 

El seguiment de Jesús no és fàcil, cal passar per les dificultats i la mort, superar les barreres que 
separen els de dins dels de fora. Cal ser-hi, però amb la diferència de l'Evangeli. 

a) Les dones van a ungir un cadàver (16,1). Jesús no és algú vivent, sinó un personatge important 
del passat, que va fer el bé i va ensenyar com fer-ho. 

b) La pedra no és el problema a superar (16,3), sinó la visió equivocada que tenen. 

c) Un cop dins al sepulcre, no troben el qui busquen. No hi és (16,6). On busquem Jesús? 

d) Les dones troben un jove vestit de blanc (= un cristià que ha fet el procés d’iniciació, un cop 
batejats es vestien de blanc) que els diu que trobaran Jesús a Galilea (= en la vida i l'acció cal 
seguir-lo); i que allà el veuran, tal com va dir (16,7). Es tracta de ser-hi amb la joia de ser 
cristians, amb l'alegria de Pasqua. 

e) Les dones fallen en el seguiment, abandonen. És més fàcil anar als de fora que ser-hi d'una 
manera diferent, amb la joia del Senyor ressuscitat, viu, present i actuant? 

Jesús és a Galilea. El trobem viu i present en la vida i l'acció, en la frontera que destrueix els 
murs de separació entre els de dins i els de fora. 

No es tracta de seguir uns valors, sinó una persona, no es tracta sols de fer (com l'home ric), sinó 
de ser (deixar-ho tot i seguir Jesús: Jesús és el que importa i dóna el toc de la diferència). 

Amb Jesús, tornem a l'inici de l'Evangeli (1,14) per seguir en l’Església, en el MIJAC, i ser, com a 
amic i testimoni, enmig dels infants que no pinten en el nostre món i en el seu món. 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ  
1. La Campanya ens ajuda més a anar als de fora que a ser-hi? Com? Per què? 

2. Com els infants noten que visc l'Evangeli enmig d’ells? 

3. Quines pors em topo per seguir Jesús i ser enmig dels pobres? 
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EL SERVEI39 

ABANS DE SERVIR LA PARAULA, CAL ACOLLIR-LA: LC 10,3 8-42 

“Mentre feien camí, Jesús va entrar en un poble, i l'acollí una dona que es deia Marta. Una germana d'ella, 
que es deia Maria, es va asseure als peus del Senyor i escoltava la seva paraula. Marta, que estava molt 
atrafegada per poder-lo obsequiar, s'hi va atansar i digué: Senyor, ¿no et fa res que la meva germana m'hagi 
deixat tota sola a fer la feina? Digues-li que em vingui a ajudar. El Senyor li va respondre: Marta, Marta, 
estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, quan només n'hi ha una de necessària. Maria ha escollit la 
millor part, i no li serà pas presa.” 

Tot fent camí a Jerusalem, Jesús s'atura a visitar Marta i Maria (10,38-42). Lluc no indica qui són 
les germanes Maria i Marta ni tampoc el nom del poblet. L'evangeli joannià (vegeu Jn 11,1; 12,1-
3), però, indica que Maria, Marta i Llàtzer són tres germans amics de Jesús i que viuen a Betània, 
poble que Lluc no esmenta fins que Jesús és a les portes de Jerusalem (19,29), el final del camí. 

En la controvèrsia amb el jurista, Lluc oposava el samarità als consagrats al Senyor (el sacerdot i el 
levita). Lluc oposa dos tipus de reaccions: Marta, com a model d'amfitriona, i Maria, com a model 
de deixebla. I a més, Lluc suggereix una pregunta: En què consisteix acollir Jesús? Simplement es 
tracta d'escoltar la seva paraula (8,18.21). En efecte, l'única cosa necessària és asseure's als peus 
del Senyor per escoltar-lo. Així, la postura característica del deixeble que escolta la paraula del 
Mestre és assegut als seus peus (vegeu 8,35) i no pas molt atrafegat per obsequiar-lo. Avui diríem 
atabalat (sense saber on és el Nord) en el servei. 

CONTEMPLEM JESÚS 
Tot fent el camí, l'autèntic servei no consisteix a atendre delicadament Jesús, sinó a escoltar la seva 
paraula (que és vida). Marta està preocupada i neguitosa per moltes coses, perquè Jesús sigui ben 
servit; però Jesús s'identifica amb el qui serveix (22,27), i Jesús serveix els qui s'han mantingut 
vetllant (12,37), fidels a la seva paraula. 

Jesús no desautoritza pas el servei de Marta, més aviat indica que l'essencial per al deixeble és 
dedicar-se a escoltar la seva paraula. I això exigeix una total i exclusiva atenció (la part millor), 
perquè doni fruit (vegeu 8,18). Heus ací que si el deixeble serveix, però no escolta la Paraula, 
perdrà la part millor; en canvi, si escolta la Paraula, tindrà la part millor i no li serà pas presa. 

Si en la controvèrsia amb el jurista Jesús ens convidava a fer una acció: ser l'altre per al qui trobem 
al llarg del camí; Jesús ens convida a fer una opció: escollir la millor part, la felicitat veritable i 
perdurable; escollir el mateix Jesús. 

MIREM LA NOSTRA VIDA I ACCIÓ 
Aleshores, si escollim asseure'ns als peus de Jesús i no les accions que ens facin quedar bé 
davant l'hoste que ens visita, no pararem de servir com Jesús: servirem generosament i 
gratuïtament, sense esperar res a canvi, deixant-hi la pell. En resum, el deixeble manifesta la seva 
hospitalitat si dedica tot el seu temps a escoltar Jesús. Acollir la visita de Déu consisteix a 
escoltar el seu Fill (9,35). 

 

                                                 
39 EdE preparat per en JAUME FONTBONA. 
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SERVIDORS DE L’EV. DES DE LA GRATUÏTAT I LA HUMILIT AT: LC 17,7-10. 

“¿Qui de vosaltres, si té un servent a llaurar o a pasturar el ramat, li dirà, quan ell torni del camp: "Vine de seguida a 
seure a taula"? ¿No li dirà més aviat: "Prepara'm alguna cosa per sopar i estigues a punt per a servir-me fins que 
hauré acabat de menjar i beure, que després ja menjaràs i beuràs tu"? ¿És que donarà les gràcies al servent perquè ha 
fet allò que se li havia manat? Així també vosaltres, quan haureu fet tot allò que Déu us ha manat, digueu: "Som uns 
servents que no mereixen recompensa: hem fet només el que havíem de fer." 

L'ensenyament sobre el servei apunta que res no és indispensable en el servei al Senyor; la utilitat 
del servei no està en la seva productivitat, sinó en el fet de servir. 

La paràbola del servent inútil (17,7-9) és de les que obren el diàleg amb una pregunta i de les que 
conviden a identificar-se amb un dels personatges, ací l'esclau. Tal com un esclau fa el que ha de 
fer, ningú no esperarà mai que la fidelitat i l'obediència mostrades no li atorguin cap dret sobre el 
seu senyor. Així doncs, la paràbola apunta que el deixeble no ha reivindicar res a Déu pel servei fet 
(no compta res la productivitat). Tampoc Déu no està obligat a recompensar el servei que el 
deixeble està cridat a fer (el que compta és la gratuïtat). 

CONTEMPLEM JESÚS 
Jesús convida el deixeble a identificar-se amb l'esclau que fa el que se li mana sense esperar res 
per la fidelitat i l'obediència mostrades. 

L’ensenyament de Jesús sobre el servei recorda que ningú no se salva per la seva fidelitat i la seva 
obediència a Déu: la salvació és gratuïta. I alhora alerta contra la vanaglòria: tot el que el deixeble 
ha fet, fa i farà és sempre insignificant davant l'immens tresor que Déu li regala. 

MIREM LA NOSTRA VIDA I ACCIÓ 
L’aplicació de la paràbola del servent inútil (17,10) converteix els quatre ensenyaments: sobre 
l'escàndol (17,1-2), el perdó (17,3-4), la fe (17,5-6) i el servei (17,7-10), en responsabilitat dels 
deixebles de Jesús (17,1) i dels seus apòstols (17,5): No hem fet altra cosa que complir el nostre 
deure. 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ  
1. Escolto Jesús? 

2. Com visc el servei a l’Evangeli? Com una acció més? Com una sèrie d’activitats? 

3. Com a servidors de l’Evangeli que som, som conscients que no fem altra cosa que 
complir el nostre deure? Per què? 

4. Com visc el servei a l’Evangeli? 

5. Quina actitud he de tenir a l’hora d’anunciar i fer present l’Evangeli en el món dels infants? 
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LA FE DEL MILITANT 40 

DECÀLEG BASAT EN L’EXPERIÈNCIA QUARESMAL 

1. Estimar Jesús fins conèixer-lo bé. No podem creure en aquell que no estimem i no podem 
estimar de debò a aquell que no coneixem. La fe es basa en una aposta per amor i aquest 
amor sorgeix del coneixement d'un Jesús transmès pels qui creuen en ell i pels evangelis. 
Hem de fer, doncs, un esforç per saber qui és Jesús per a mi. 

2. Seguir-lo amb convicció. Cal fer una opció de vida, creure que Jesús és algú important en la 
meva vida i plantejar-me-la amb una exigència cristiana, això és: amb rectitud, compromís i 
servei. 

3. Anar i comunicar-ho als altres. És el tercer pas. L'amor no es pot amagar. No puc seguir a 
Jesús sense que els altres se n'enterin, per tant, la meva missió és ex-sistir (= ser fora de mi 
mateix) com a cristià. El militant ha de ser un deixeble valent del Crist. 

4. Sortir a l'encontre de l'altre per a servir-lo, perquè el militant creu que Jesús és en l'altre. 
L'únic rostre que coneixem de Crist és el proïsme, per tant, seguir Jesús és servir el proïsme. 

5. Pacificar-se. Treure totes aquelles pors, problemes, odis, ràbies... que m'impedeixen ser jo 
mateix i em fan perdre la tranquil·litat que necessito per a viure  

6. Asserenar-se. Treure de la meva vida tots aquells "sorolls" i problemes que em molesten i 
em distreuen del meu horitzó i, calmat, emprendre el meu camí cap a la militància a través de 
l'acció i la reflexió. 

7. Saber simplificar la pròpia vida. Posar unes poques prioritats que em serveixin per a 
créixer com a persona i saber prescindir de les coses supèrflues. 

8. Convertir-se. Donar un tomb a la teva vida i reorientar-la vers Déu. Descobrir en quins 
aspectes estava donant l'esquena a Déu i donar un tomb de 180 graus. 

9. Centrar-se. Fugir del que és accessori. Dedicar-se temps a un mateix per saber què vull 
aconseguir a la meva vida i com he d'arribar-hi essent coherent amb mi mateix i amb Aquell 
de qui vull prendre exemple.  

10. Pregar. Dialogar amb Déu a través del quotidià i dedicar-hi un moment en començar o en 
acabar el dia. Dos amics es parlen i s'escolten. He de saber dedicar-hi temps per estar amb Déu. 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1- Quin d’aquests aspectes et costa més de portar a terme? Per què? 

2- Quin seria el teu “decàleg” militant? Escriu-lo i comparteix-lo al teu equip. 

                                                 
40 MANOLO JUÁREZ. Quaresma de 2005. 
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EL PROCÉS DEL MILITANT 41 
Un guerrero responsable no es el que coloca sobre sus hombros el peso del mundo; 

Es aquel que sabe que ha aprendido a lidiar con los desafíos de cada instante. 
Paulo COELHO, El guerrero de la luz 

El militant viu en la seva vida un conflicte d’interessos, prioritats, defallences, esperances... que 
va superant amb la fe en Jesucrist i el convenciment de la seva opció. Aquest procés, però, no 
sempre és fàcil i, de vegades, comporta crisis més o menys profundes que si es resolen en positiu 
ens ajuden a ser més forts i a enfrontar el nostre camí amb més maduresa i noves mires. 

Aquest procés és el que simbolitza la figura de Moisès al llibre de l’Èxode. Moisès, el príncep d’Egipte 
d’origen semita salvat de les aigües, passa per un procés vital que té dos moments molt marcats: 

1. El primer és el que el portarà des del seu lloc privilegiat a Palau fins a l’exili i el 
descobriment de la seva missió a la solitud del desert i de la muntanya. 

2. El segon és el moment en el que, un cop conscient de la seva missió (i del que aquesta 
representa per a la seva vida i la vida del seu poble), ha de decidir si l’assumeix o no. 

Aquests dos moments canvien radicalment la seva vida. Ja res tornarà a ser com abans. Moisès a 
partir de llavors passa a ser el qui parla en nom del Déu que ha alliberat el poble de l’esclavitud. 
Però això no li farà la vida més fàcil, tot el contrari, se la complicarà moltíssim i el farà 
preguntar-se més d’un cop perquè va acceptar la seva missió i emprenyar-se i defallir... però Déu 
l’espera amorós i comprensiu a cada cantonada del camí. 

Tot aquest procés exemplifica d’una manera molt plàstica el procés del militant cristià. És el que 
d’una manera molt concreta i adient ens presenta aquest Estudi bíblic presentat fa alguns anys 
per la Montse Vela. 

 

EL PROCÉS DE MOISÈS AL LLIBRE DE L’ÈXODE 42 

1- FER EXPERIÈNCIA I DIR SÍ 

• Mirar la realitat: va sortir i va veure: Ex 2,11-14. 

• Cridats pels altres, cridats per Déu: 

o Clam d’Israel i resposta de Déu: 2,23-25. 

o “Moisès, Moisès”: 3,4ss. 

• Déu  ens envia... però no som capaços: 

o Missió: 3,9-10. 

o “Qui sóc jo?”: 3,11-12. 

o “Els israelites no em creuran”: 4,1. 

o Les nostres excuses: 4,10-13. 

                                                 
41 Reflexió feta a partir d’un Estudi Bíblic sobre Moisès (Manolo JUÁREZ). 
42 Pautes per a un Estudi Bíblic sobre Moisès presentat per la MONTSE VELA a l’Assemblea Diocesana de  
Barcelona, el març de 1995. 
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• Treball amb d’altres, corresponsabilitat: 4, 14-17 

• Et posa en camí: “Moisès va prendre la seva dona...” (4,20). 

• El començament il·lusionat: el poble fa cas (4,29-31). 

• Els primers problemes: 

o De fora: enduriment del cor de Faraó: 5,1-2; 5,17. 

o Del mateix poble: 5,19-21; 6-9. 

o Personals: 5,22; 6, 12. 

• ... Que es solucionen: 

o Per l’acompanyament de Déu: 

� Confirmats en la missió: 6,5-9. 

� Plagues: 7,1-3. 

o També Aaron ajuda: 7,1; 7,6. 

• SORTIDA D’EGIPTE: El gran triomf: 

o Faraó dóna permís: 12,31-32; 37,42. 

o Però se’n penedeix: 14,5-7. 

o Confiança de Moisès en Déu: 14,13-14. 

o I un Déu que no defrauda: 14,21-23; 30-31. 

• CÀNTIC DE MOISÈS: admiració i acció de gràcies. 

 

2- LA MARXA PEL DESERT O EL SÍ DE CADA DIA 

• Un camí que no és fàcil... estant amb els homes i amb Déu (en Egipte vivien millor). I un 
Déu que parla amb paraules i fets: 

o Demanen aigua: 15,24-25; 17,2-6. 

o Demanen menjar: 16,1-5. 

o Veure la glòria als núvols: 16,10. 

• Hi ha companys de camí: 

o Josuè lluita contra els amalequites: 17,8-9. 

o Aaron i Hur també ajuden: 17,11-12. 

o La gent se n’adona. Jetró se n’alegra: 18,9-11. 

o No ho podem fer sols. Moisès nomena jutges: 18,17-19; 25-26. 

• A vegades tot va molt bé: 

o Déu proposa l’Aliança amb el seu poble: 19,5-6. 

o El poble l’accepta: 19,7-8; 24,3. 

o Moisès fa experiència de Déu (paciència): 24,15-18. 
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• Els grans problemes: el vedell d’or: 

o El poble vol resultats immediats: 32,1. 

o Aaron que no continua quan els companys abandonen: 32,24. 

o Déu que també abandona: 32,9-10. 

o Moisès que planta cara a Déu (32,11-14) i al poble (32,19-20). 

• La gran lluita: 

o Moisès i Aaron: 32,21-23. 

o Moisès i el poble: 32,30. 

o Moisès i Déu: 

� Demana perdó: 32,31-32. 

� El Senyor que vol abandonar: 33,1-3. 

� Déu que parla a Moisès cara a cara: 33, 9-11 (Nm 12,6-8) 

• La gran resposta de Déu: 

o Moisès que demana una resposta a Déu: 33,12-21; 34,6-9. 

o Torna al poble: 34,29-32. 

o El poble contribueix: 35,21. 

• L’acompanyament durant el camí: 40,38. 

 

3- EL CAMÍ QUE CONTINUA (LLIBRE DELS NOMBRES) 

• El poble d’Israel es torna a posar en camí: Nm 10,11-13. 

• Sorgeixen nous problemes: 

• Nova lluita. Moisès al mig, com sempre: 

• D’altres lluites que es repeteixen. 

• Una nova lluita i Moisès que no entrarà a la Terra Promesa. 

 

4- L’EXPERIÈNCIA DE MOISÈS O EL PERQUÈ DE TOT PLEGAT 

Tot el camí del desert explicat pel mateix Moisès (la seva experiència). Llibre del Deuteronomi. 

• Déu ha triat el poble d’Israel: Dt 4,32-33. 

o Perquè l’estima: 4,37-39. 

o Per ser feliços: 4,40; 5,28-29; 5,32-33. 

o No s’ha de tenir por: 7,17-18. 

o La Terra Promesa és un regal de Déu: 9,6. 

o També Déu es compromet amb nosaltres: 26,16-19. 

o La Paraula de Déu a prop: 30,11-14. 
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o Ara tries tu: 30,15-19. 

• Mort de Moisès: 34,1-6. 

• L’experiència dels altres: 34,10-12. 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
 

1. Aprofundeix en el present estudi bíblic i atura’t en els punts que et semblin més 
interessants. 

2. Intenta fer un paral·lelisme entre el teu procés militant i el de Moisès. 

3. Fes una pregària final d’acció de gràcies pels dons rebuts. 
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QUI ELS FARÀ CONÈIXER JESUCRIST? 43 
El moviment del MIJAC el formen infants de set a catorze anys. Uns quants infants formen un 
grup. Cada grup té un animador jove o adult que els acompanya. Els diferents grups que es 
troben en un mateix lloc formen un centre. Tots els centres de Barcelona, formen el MIJAC 
diocesà i les diferents diòcesis de Catalunya i Balears, formen el MIJAC catalanobalear. Els 
infants del MIJAC es coordinen a tots els nivells per tal de compartir tot el que fan: preparar 
trobades entre ells, confeccionar llur revista, veure com treballen la campanya... 

 

EN EL MIJAC PARTIM D’UNA METODOLOGIA CONCRETA 

1. Partim de la vida i acció dels infants: com a animadors procurem tenir els ulls molt oberts 
al que fan i al que viuen per tal d’ajudar-los a trobar i expressar el seu paper, tot ajudant-
los i essent per a ells suport en llurs accions personals i de grup. 

Per això els donem protagonisme, els escoltem i recollim tot el que proposen. Acceptem llurs 
decisions i intentem ser per a ells un mitjà perquè les posin en pràctica. Els facilitem que es 
coordinin amb altres grups, que es reparteixin la feina i que realitzin el que han proposat. 

2. Els ajudem a reflexionar el que fan i viuen des de l’Evangeli: tot intentant que prenguin 
consciència del que han donat, que tinguin present Jesús que actua en la vida i que es van 
donant en el grup i en cadascú d’ells. 

3. Els empenyem de nou a l’acció: per tal que ells mateixos canviïn 
alguna cosa del grup o de la realitat que viuen. 

4. Celebrem tot allò que hem descobert i fet a través de pregàries, 
celebracions de la Paraula, eucaristies, etc. 

 

EL MIJAC PER TOT AIXÒ: 

• Es defineix a si mateix com un Moviment evangelitzador. Per tant, tothom: infants, animadors i 
consiliaris, som evangelitzats i evangelitzadors en els nostres ambients: família, escola, barri... 

• Creiem que al Moviment, els infants són evangelitzats pels mateixos infants, i aquests ens 
evangelitzen (als adults) si els facilitem l’experiència de trobar-se amb Jesús que els surt a 
l’encontre des de la seva vida i acció. 

• El MIJAC aposta pels infants, pel que són. Creu que són militants cristians i, per tant, són 
realitat d’Església ara i ací. Què significa que un infant és militant cristià? Vol dir que 
descobreix situacions que es donen en la vida, que és crític davant de les coses que passen, 
que és capaç de reflexionar sobre allò que viu, que va creixent en responsabilitat, que actua 
en els ambients on es mou, que pertany a un grup d’infants, que és conscient de la seva 
experiència de fe i que la viu en comunitat. 

 
                                                 
43 Mari i Manolo. MIJAC Pomar, BADALONA. Article publicat a “Evangeli i Vida” del Pradó l’any 1996. 
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DIFICULTATS 

Segons el lloc d'origen: catequesi, carrer... les característiques són diverses: «Dani, un nen sense 
problemes de relació, amb un nucli familiar estable, amb un rendiment escolar bo». «Àlex, un 
dels qui es passa tot el dia al carrer, està marcat per l'ambient on es mou: inquiet, li agrada anar a 
la seva, li costa escoltar, frueix cridant l'atenció». «José Manuel, nen amb algun tipus de 
deficiència: falta d'afectivitat, problemes escolars, problemes familiars». Hi ha bastants infants 
que no saben res de l'Evangeli o que no han sentit parlar mai de Jesús; cal iniciar-los a la 
dinàmica d'acció-reflexió; cal començar per potenciar unes actituds com l'acolliment, l'escolta 
mútua, la convivència, el coneixement, la participació... 

A causa d’aquestes dificultats, considerem important: 

• Partir de la realitat dels infants, de tot allò que és la seva vida, evangelitzar a partir d'ells 
bo i adaptant-nos al seu procés. 

• Introduir l'Evangeli en la valoració i la revisió dels moments i aspectes que ells viuen. 
Enllaçar el que expressen amb l'Evangeli. 

• Tenir present que la fe és pels infants un camí a fer. Com en altres aspectes «hi estan en 
camí». 

 

ESDEVENIMENTS QUE CELEBRA EL MIJAC: 

El MIJAC com a moviment creient celebra tot allò que viu i fa. Si volem especificar quan ho 
celebra i com, podem fer aquesta divisió: 

• Participa en la celebració de les festes litúrgiques: Tots Sants (castanyada), Nadal, 
Quaresma i Pasqua; és clar que amb la dinàmica pròpia dels infants. 

• Celebracions importants de la comunitat parroquial. 

• Les festes i els esdeveniments del barri. 

• Tots els moments de la vida del centre: campanyes, sortides, convivències, colònies, 
campaments, començament i final de curs, l'economia... 

Posarem dos exemples: 

1. Als grups de MIJAC, els infants a nivell econòmic aporten el que ells poden. Un d'ells és 
l'encarregat de recollir cada setmana el diner per comprar el material a utilitzar, per fer 
festes, per pagar la revista del moviment, per aportar al moviment... A l'hora de treballar 
el tema de l'economia en el centre, els animadors pensem que serà bo fer-ho a partir d'un 
text evangèlic: Mc 12,41-44. Quan van reflexionar plegats sobre l'Evangeli, els infants 
van dir que hi veien que: «La vídua dóna tot el que té per a ajudar els altres»; «Jesús 
s'adona del que fa la vídua i diu als deixebles que facin el mateix»... Després van 
reflexionar sobre les necessitats del centre: El MIJAC necessita infants, animadors, 
locals, ganes de treballar... Davant de tot això van concloure que el que podien fer era: 

• Col·laborar en la neteja dels locals; ells no donen diner, però donen allò que tenen. 

• Portar nous amics; convidar d'altres nois i noies per tal que descobreixin el que ells viuen. 

• Portar cada setmana vint duros o el que es pugui; compartir segons les possibilitats de cadascú. 
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2. Les colònies ofereixen un moment especial per celebrar la fe amb els infants. Abans 
d'anar-hi, els infants escullen els objectius que pretenen, preparen les activitats, fan 
l'horari... A l'hora de preparar tot això prenen com a punt de referència les colònies de 
l'any anterior i sempre proposen fer una pregària al final del dia. Parlen entre tots de 
l'hora adient, al capvespre es troben per grups per a valorar com ha anat el dia: la 
convivència, les activitats, els serveis, els objectius... El consiliari comparteix aquesta 
valoració amb un dels grups i en la pregària intenta que els infants descobreixin Jesús a 
partir del que estava programat, del que s'ha fet, del que han viscut els infants... tot això 
ho relaciona amb la manera de fer de Jesús, segons els objectius que ell s'ha marcat com a 
consiliari. Els infants saben que l'Eucaristia acostuma a ser el moment central del 
diumenge, i ells mateixos la preparen compartint amb els infants nous la gratuïtat que 
dóna celebrar-la perquè es vol celebrar en el dia de temps lliure, de descans, de 
convivència i llibertat. 

L'Eucaristia la van preparar de la manera següent: es van reunir per grups per treballar el 
text de l'Evangeli que es llegiria (la paràbola del sembrador). S'hauria de compartir tot el 
que sortís amb els altres en el moment de la celebració, a la que també s'hauria d'aportar 
com a ofrena un símbol que reflectís algun moment important que haguessin viscut 
durant les colònies, a més, havien de fer unes pregàries. 

Els nois van expressar: «Senyor, et demanem que nosaltres sapiguem sembrar també en 
el MIJAC, a casa, entre els amics...»; «et donem gràcies perquè durant tota aquesta 
setmana ens hem pogut conèixer i hem deixat de banda les baralles tantes»; «gràcies 
perquè cadascú ha plantat la seva llavor perquè aquesta colònia s'hagi pogut fer i hagi 
sortit bé»; «amb aquest joc volem dir les bones estones que hem passat junts»; «t'oferim, 
Senyor, aquest dibuix com a símbol que nosaltres volem ser sembradors i que volem que 
la llavor doni fruit». 

Tot el que els nois van expressar, va sortir de l'experiència del que havien viscut els dies 
de colònies. També forma part d'un procés de descobrir Jesús enmig de les seves vides i 
de la seva acció, i no com una cosa al marge. 

CONCLUSIÓ: 

Malgrat totes les dificultats i limitacions que tenim, podem afirmar que els infants són 
evangelitzats pels mateixos infants i que ens evangelitzen, als adults. Això, si posem els mitjans 
necessaris per anar-los educant en la fe; si creiem en els infants i en el do que Déu els ha donat; 
si creiem en la possibilitat que tenen de fer un procés de fe. 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Ens sentim evangelitzadors dels infants? Com ens apropem a ells? 

2. Ens deixem evangelitzar pels infants? Com els deixem participar a ells? 

3. Creiem que els infants poden fer un procés de fe? Com els hi ajudem? 
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EL CANSANCIO EN LA VIDA ESPIRITUAL 44 
 

 

La segunda actitud recomendable para momentos de cansancio es la 
paciencia. 

Es una virtud largo tiempo desprestigiada entre los cristianos por haber sido 
entendida en términos puramente pasivos y negativos y haber sido confundida 
con la resignación o la indiferencia a lo que no tenemos más remedio que 
padecer. Felizmente, hoy vuelve a ser valorada en la literatura teológica y 
espiritual. 

"Paciencia" es el término castellano en el que confluyen los significados de 
una serie de términos del Nuevo Testamento que describen rasgos y matices muy importantes de 
la actitud cristiana ante las inevitables y saludables contrariedades de la vida. Podríamos resumir 
esos rasgos en los dos ,términos del título de las cartas de Bonhoëffer, Resistencia y sumisión. La 
paciencia comporta la resistencia valiente, 1a perseverancia, la entereza del cristiano ante las 
dificultades que le oponen la vida; el mundo, los principios del mal y la falibilidad de su propia 
condición. La fuerza para esta resistencia perseverante la saca el cristiano de su esperanza -raíz y 
soporte de la paciencia-, que le permite tener los ojos fijos en la victoria final, objeto de una 
promesa fiel en la que confía. Y junto a la resistencia, la paciencia permite al hombre tocar el 
fondo de su impotencia. Aceptarla con sumisión y conformidad y esperar la salvación 
únicamente del auxilio de la gracia. 

Dos formas hay de oponerse a la paciencia. Perder la paciencia, cansarse de resistir, ceder al 
desánimo y desesperar; o ser impaciente, pretender quemar etapas, adelantar acontecimientos y, 
en lugar, de esperar la justicia de Dios, querer tomarse la justicia por su mano. Perder la 
paciencia y ser impaciente son las tentaciones contra la paciencia que corresponden a los dos 
pecados contra la esperanza: desesperar de la salvación y querer realizarla con las propias 
fuerzas. Como cada vez que llegamos a un rasgo central del cristianismo, en la paciencia nos 
vemos remitidos de nosotros a Dios como el verdadero fundamento. La paciencia del hombre se 
apoya en la paciencia y se alimenta de la longanimidad -otro nombre neotestamentario para la 
paciencia- infinita de Dios. Gracias a ella, al deudor de sumas importantes se le amplían los 
plazos y se le perdona la deuda (Mt 18,21-33). Es la paciencia de Dios, que preside toda la 
historia del hombre, la que permite que la cizaña crezca junto al trigo hasta el día de la 
consumación (Mt 13,24-31). Gracias a la paciencia de Dios se ofrecen permanentemente al 
hombre tentado de desfallecer nuevas oportunidades, de emprender una nueva vida y llegan al 
hombre cansado nuevas invitaciones a despertar. Porque Dios no se cansa de esperar la respuesta 
del hombre -quaerens me sedisti lassus-, puede éste perseverar en su espera y en su búsqueda, a 
pesar de todas las dificultades. 

¡Cuánto partido puede el cristiano sacar de ese ingrediente necesario de su vida que es el 
sufrimiento, la tribulación y sus innumerables cansancios, gracias a la paciencia! La paciencia 
convierte los sufrimientos en prueba de la que sale purificada la vida cristiana (Ro 5,3), en 
garantía que acredita la autenticidad de la fe (2 Co 12,12), en signo de seguimiento y comunión 

                                                 
44 Extret de J. MARTÍN VELASCO, El cansancio en la vida espiritual. Sal Terrae, 72. 1984. 
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con Jesucristo (He 12,1-5) y en medio de colaboración con él en la continuación de su obra (Col 
1,24). 

Pero la insistencia en la resistencia que comporta la paciencia podría hacer pensar que el único 
remedio contra el cansancio es el propio esfuerzo. Por eso conviene subrayar elementos 
presentes en las actitudes anteriores, destacando. como respuesta cristiana a los momentos de 
cansancio, la fidelidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Què és el que ens fa perdre la paciència amb els infants? I en la nostra vida diària? 

2. Hem pensat mai que la paciència és una virtut que cal cuidar? Creiem que és important 
“cultivar” la paciència? 

3. A partir del text de Job 36 (o una part del capítol) feu un estudi bíblic remarcant l’aspecte 
de la “paciència” i l’esperança. 
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MEDITACIONES SOBRE LA MILITANCIA 45 
La militancia, que a fin de cuentas no es sino la Vida vivida con un determinado sentido y de una 
manera concreta, es algo amplio, complejo y profundo. 

El texto que ahora descansa ante tu mirada quiere acercarnos a ella, en su globalidad. De ahí su 
extensión. y lo hace de un modo un tanto peculiar a la hora de organizar y estructurar la reflexión 
y de desenvolverse en cada uno de los aspectos que se abordan. 

El sentido de la militancia, el peligro de planteamientos parciales o reduccionistas, la crisis de la 
militancia, su concreción en nuestra vida cotidiana, la relación entre militancia y oración... son 
objeto de reflexión, invitando al lector a hacer de su lectura todo un ejercicio de meditación en el 
que poder atender y reconsiderar todo aquello que está condicionando y configurando su 
experiencia militante, en el día a día. 

La amplitud, complejidad y hondura de la militancia hace de la presente reflexión una aportación 
necesariamente parcial y provisional. Es muy difícil responder desde lo inevitablemente breve a 
la multiplicidad y variedad de concreciones posibles. Cada situación es un mundo y cada 
militante un universo. No pretendo, por consiguiente, agotar el tema ni tan siquiera alguno de los 
aspectos en los que he decidido abordarlo. 

Simplemente ofrecer una particular manera de organizar y estructurar una reflexión sobre la 
militancia así como un modo de terminado de desarrollar cada uno de los aspectos o apartados. 

Todo ello conforma lo que sigue como una serie de "meditaciones" que, con toda seguridad, no 
van a resolver ninguna cuestión en concreto, pero que convenientemente leídas e interiorizadas 
proporcionarán al lector "un no sé qué" tan impreciso como real, tan difuso como útil, que puede 
ayudar a releer y valorar su visión y vivencia concreta de la militancia. 

Ya llevas un cierto tiempo sumergido en la actividad del leer. Leer no es un acto inocente. Tú 
mismo estás inmerso en el proceso de la lectura desde unas intencionalidades (conscientes o 
inconscientes), sosteniendo el movimiento de tus ojos y de tu mente en unas actitudes 
determinadas. Puede que estés buscando respuestas a tus preguntas. Ya te advierto inicialmente 
que estas meditaciones no aportan re puestas sino que te invitan a seguir preguntándote y a vivir 
bajo el cielo de la interrogación. Tal vez no busques respuestas sino otra cosa. No la encontrarás 
en estas páginas que han sido escritas más para convertirte en eso que buscas que para poner 
delante de ti el objeto de tu búsqueda. Puede que, sin darte cuenta, estés leyendo por leer o 
incluso por haber leído, es decir, para poder decir luego que "ya lo he leído" o para aumentar el 
caudal de tus lecturas. 

A poco que te detengas podrás comprobar cómo lo que lees y la manera de leer te refleja. Si lees 
rápidamente, de manera superficial y con una ausencia absoluta de pasión, el espejo de la lectura 
mostrará, aunque tú no lo veas, la silueta precisa de la rapidez, superficialidad y falta de pasión 
con la que abordas y vives otras cosas, el resto de las acciones que articulan tu vida. 

Por ello, y de manera consciente, he recurrido a una forma de expresión especialmente densa y 
metafórica con bastantes rasgos poéticos. Yo te pido que te acerques a estas meditaciones con la 
misma actitud con la que nos acercamos a un poema. Te invito a que te adentres en ellas como la 
abeja en la flor: sólo así podrás extraer todo el posible néctar que contengan, alimentarte con él y 

                                                 
45 Extret de: José M. TORO. “Junior en marcha”, núm. 91. Febrer-març de 1992. Separata núm. 14. 
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así poder dar luego fruto. Tal vez encuentres en ellas la sustancia adecuada y precisa para labrar 
el panal de tu propia conciencia militante y para segregar lacera con la que ir dando forma a tu 
existencia diaria. El aroma de lo que leas impregnará el perfume de lo que luego hables y hagas. 

El sentido y la manera de leer son muy importantes si estamos convencidos de que leer hace 
conciencia. No pretendas tanto el leer más rápido para leer más cuanto leer con plena conciencia 
para leer mejor. 

Me atrevo incluso a sugerirte e invitarte a la re-lectura, como una forma de apropiarte de los 
contenidos y de gozar de nuevo con las formas, Cuando releas podrás ahondar en lo que ya no 
será para ti totalmente nuevo o desconocido pero que aún no has hecho carne de tu carne, pensa-
miento de tus pensamientos. Comprobarás que las mismas palabras te evocarán y significarán 
cosas diferentes o la misma cosa pero en un muy distinto grado de intensidad. 

No pases, pues, sobre las palabras y las ideas como bailarinas de ballet, apenas rozándolas con la 
punta de la atención. Más bien deslízate apoyando bien la planta de la conciencia, efectuando las 
detenciones, pausas y retrocesos que precises. Ello hará de los movimientos de tu lectura toda 
una maravillosa danza que ejecutarás con aprovechamiento y gozo. 

MEDITACIÓN PRIMERA: 

El sentido de la militancia o la militancia como sentido. 

La militancia son unas manos abiertas por la generosidad que brota de un corazón apasionado 
con la realidad y que modelan continuamente la existencia desde una actitud profundamente 
creadora e inaugural. Es un alma configurando un modo de vida, un espíritu que se encarna y 
acampa en lo más sencillo y, al mismo tiempo, más grandioso e impresionante del ser humano: 
su vida cotidiana. 

La militancia es experiencia, misión, tarea, estilo y meta. Más que un estado es un proceso (eso 
sí, un proceso que ha de vivirse desde un determinado estado y que va conformando, también, un 
determinado estado de conciencia y existencia). La militancia no es posesión sino paso, proceso 
indefinido (en el sentido de "sin fin"), definido (en el sentido de claridad, de que es algo concreto 
y tiene una finalidad), enriquecedor (porque rodea a la persona de los más maravillosos tesoros 
del Ser) y que ejerce un papel esencial en la configuración de lo que se es y vive, del cómo se es 
y cómo se vive. 

La militancia es, además, ámbito privilegiado de y para el encuentro con los otros y el mundo y, 
por eso mismo, camino certero y directo en el que podemos encontramos con Dios. 

El sentido y valor de la militancia, de cada acción o gesto que surge de ella, no radica sólo en lo 
que concluye o resuelve si no también en aquello que sugiere o insinúa, en lo que puede dejar 
entrever, en lo que puede evocar y a lo que puede y debe convocar. La vida militante es siempre 
alusiva, connotativa (es decir, que diciendo algo expresa, al mismo tiempo, otra cosa). Por eso, 
todo gesto militante tiene una doble significación y relevancia: una acción solidaria o 
reivindicativa no sólo resuelve una situación de injusticia sino que "expresa" algo más, remite a 
otra cosa o realidad superior (para el creyente, remite a Alguien superior). Por eso la militancia 
no es plana sino multidimensional. Se da en ella una dimensión material u "objetiva", poética, 
simbólica e incluso sacramental. 

Por la dimensión más objetiva o real, el militante se instala en la realidad, no para anclarse y ser 
absorbido por ella sino para transformarla y tensionarla hacia la utopía. 

Por la dimensión poética, el militante se "configura" como una metáfora viva, como un signo 
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vital que, como el signo poético, dice (vive) lo que está al alcance o delante de todos, pero de 
otra manera, abriendo a un nuevo "universo" de valores, ideas y comportamientos. 

 
"La militancia es experiencia, misión, tarea, 

estilo y meta. Más que un estado es un proceso" 

Por la dimensión simbólica e incluso sacramental, el militante se define no sólo por lo que vive y 
hace sino, y sobre todo, por lo que con ello significa y anuncia. En este sentido, remite a una 
nueva realidad que no es sino la misma y única realidad de todos, pero transformada, 
embellecida y trascendida. 

Solo podremos hablar de militancia cuando se conjuguen y se presenten las diversas dimen-
siones integradas y armonizadas. Así, una militancia sin la dimensión "real" vendría a ser una 
militancia sin voluntad ni esfuerzo, sin praxis concreta, degenerando en algo impotente que 
terminaría por convertirse en algo inerte. Por otro lado, una militancia sin la dimensión poética y 
simbólica sería una militancia sin corazón que, al carecer de lo emocional profundo e incluso de 
una cierta condición estética, se volvería algo mecánico, frío, insípido, funcionarial, cuyo 
movimiento no obedecería sino a su propia inercia. Junto a esto es imprescindible anotar que la 
militancia sin reflexión, sin la ayuda de lo racional y el auxilio de lo teórico se torna ciega y 
débil si sólo es sostenida y mantenida por los finos hilos de la afectividad. Finalmente, la 
militancia sin la dimensión trascendente termina generando vértigo como consecuencia de un 
girar del hombre sobre sí mismo. El creyente, por el hecho de serlo y vivir desde esa condición, 
no sólo no angosta o estrecha la militancia (que puede y debe compartir, con los no creyentes) 
sino que la amplía y trasciende. La dimensión trascendente no supone tanto hacer otras cosas 
(que también) sino sobre todo hacer las cosas de una determinada manera y por un determinado 
motivo. Ambas cosas brotan y crecen a raíz del encuentro con el Dios que revela Jesucristo. 

Estas diversas dimensiones no se dan por separado en según qué acto o gesto militante. La 
acción propiamente militante presenta en su rostro todas y cada una de las distintas facciones en 
las que se manifiestan y concretan dichas dimensiones. No hay por tanto actuaciones militantes 
reales, separadas y diferenciadas de otras más simbólicas o trascendentes. Cada movimiento, 
cada actividad militante es, a un mismo tiempo, real o perceptible, poética o sensible, simbólica 
o sugerente y también trascendente. 

La militancia aporta, gracias a su riqueza de dimensiones, una peculiar y específica manera de 
percibir, captar, sentir, interpretar, situarse y relacionarse en y con la realidad. Es así que 
podemos hablar no sólo de "sentido" sino también de "los sentidos" de, en y para la militancia. 
Con ello estoy queriendo expresar que la militancia tiene que ser "sentida", es decir ha de ser 
accesible a los sentidos; o lo que es lo mismo, ha de ser visible, audible, palpable, degustable, 
etc. 

- La vista. El militante es una persona que no sólo mira sino que "ve" en aquello que mira. 
Para poder ver es imprescindible "estar presente". Ojos que no ven, corazón que no 
siente, expresa el dicho popular. Por eso el militante está presente en los lugares o 
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ámbitos que reclaman su mirada. Para transformar la simple mirada en ver, en ese estar 
presente del militante ha de hacerse presente otra Presencia que es la que convierte la 
mera visión en invitación y llamada. El mirar es pasivo, el ver es activo e interpelante y 
convoca a la respuesta. La militancia supone un ver e interpretar de una determinada 
manera todo cuanto sucede en el paisaje de la Historia y bajo el horizonte del acontecer 
cotidiano. 

- El oído. Militante es aquel que es capaz de oír en aquello que escucha. Sólo puede oír 
quien, habiendo bajado el volumen de sus propios ruidos y estridencias, se torna abierto y 
receptivo al susurro o al grito silencioso con el que se expresa la realidad. Oídos que no 
oyen, corazón que no se moviliza. Porque oír las exigencias propias, de los otros, de la 
realidad, de Dios, requiere de quien escucha una contestación, una respuesta. Esta 
respuesta supone e implica un compromiso. Me resulta especialmente llamativo que en 
los momentos cumbre de la Historia de la Salvación Dios no invita al hombre a hablar 
sino a escucharle. El militante escucha tanto con los ojos como ve con lo más hondo de 
sus entrañas. La mirada y la escucha del militante son siempre motivo de escándalo y 
gozo y tienen siempre un marcado cariz "político". 

- El gusto. La militancia aporta a la vida los condimentos imprescindibles que la hacen 
más apetitosa y nutritiva. La militancia permite combinar en sus justas y adecuadas 
proporciones lo dulce y lo amargo, lo sabroso y lo insípido que el plato de la Vida lleva 
consigo. Para el militante, la vida, su vida, tiene un sabor peculiar. Es alguien alérgico y 
que vomita inmediatamente todo aquello que carezca de los nutrientes evangélicos 
básicos. El militante rechaza visceralmente la glotonería que se basa en la simple 
apetencia descontrolada por la que se ingiere de todo. No se guía por el apetito sino por el 
"hambre y sed de justicia". que él vive como saludable enfermedad incurable. 

- El olfato. La militancia derrama en torno a sí todo un perfume, que supera con creces en 
belleza al de la flor más exótica y singular. De ahí la tremenda fuerza seductora de todo 
militante cuyo ser y obrar emiten un aroma de especial exquisitez. El militante 
desparrama y entrega su vida con la misma gratuidad que la rosa su perfume, totalmente 
ajena a quien pueda acercarse y beneficiarse de él. El militante tiene también una peculiar 
sensibilidad olfativa que le permite oler y captar inmediatamente la fragancia de la 
presencia de Dios en las diversas situaciones, momentos y realidades así como la 
pestilencia de lo inhumano e injusto que advierte de su ausencia. 

El tacto. Militante no es sólo quien ve y oye porque "está presente" en la realidad sino aquél que 
la "toca" porque "está cerca". Sólo puede tocar algo quien se acerca a ello. La presencia del 
militante, por tanto, no es una presencia a distancia sino desde la cercanía. El espacio es relativo. 
Uno está cerca o lejos en función y con relación a un punto de referencia. Para el militante 
cristiano ese punto de referencia lo constituyen los sencillos y humildes, los pobres. El militante 
siempre está cerca, a mano del hermano, sobre todo del "más débil y pequeño". Esta cercanía no 
es simplemente proximidad física (que también) sino algo mucho más profundo: es solidaridad y 
comunión. En las grandes aglomeraciones, a pesar de rozamos con frecuencia con multitud de 
personas en infinidad de ocasiones, hay un enorme abismo de separación. A pesar de estar como 
empastados con el otro, la incomunicación es absoluta. Se toca pero no se contacta. El roce es 
absolutamente inexpresivo y la caricia muda. El tacto que proporciona la militancia es 
radicalmente otro. Cuando una mano caliente se posa sobre una superficie fría hay un trasvase de 
temperatura entre ambas, hay una relación, hay un cambio. El militante sabe que cuanto toca se 
ve afectado por la textura y "temperatura" de su ser. Sabe que para cambiar las cosas, las 
personas (también a él mismo) y las situaciones, tiene que estar junto a ellas y tocarlas. Tocarlas 
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con una ternura llena de fuerza y energía. Con su mano (vida) no "empuja" sino que "puja": por 
eso su tacto es revolucionario, hace vibrar y trastoca de modo semejante al del contacto de la 
mano sobre el cuerpo de la persona amada. La militancia puede configurarse y dar forma a una 
especie de "sexto sentido". No olvidemos, como bien nos recuerda, la ciencia, que "la función 
crea el órgano". En este caso, la militancia iría creando ese sexto sentido que no sería sino un 
sentido orientador de la vida en su totalidad. Un sentido que situado fuera del cuerpo afectara a 
la totalidad del ser, haciendo funcionar correcta, armónica y creativamente a los otros cinco 
sentidos vitales. Este sexto sentido no es otro que "el sentido de la vida". 

La militancia llena de sentido y contenido nuestra vida. Los filósofos y sociólogos hablan de la 
crisis de nuestro tiempo como una crisis de "sentido". Nos perdemos haciendo cosas porque 
carecemos de un porqué y de un para qué hacerlas. Cuando uno tiene un claro motivo por el que 
hacer algo resulta mucho más fácil asumir todos los esfuerzos y exigencias que supone así como 
los inconvenientes y dificultades que puedan ir apareciendo a lo largo del camino. Los 
resultados, la eficacia de lo que se hace, aun siendo importantes, se resitúan en su justo plano: 
"yo sé que lo que haga y pueda conseguir es sólo un grano de arena en el conjunto de la playa 
pero es lo que da sentido a mi vida". No hago para conseguir sino para ser. 

MEDITACIÓN SEGUNDA:  

Carácter globalizador, totalizante e integrador de la militancia. 

La militancia, por propia esencia, por tocar y afectar a la totalidad de lo que la persona es, tiene y 
se proyecta en multitud de facetas, dimensiones y aspectos diversos. Por eso mismo, no resultan 
difíciles ni inusuales las concepciones y concreciones de la misma que sólo contemplan, 
consideran y desarrollan facetas o aspectos parciales no sólo aislados sino separados del resto. 
Reducir la militancia a una de sus dimensiones solamente, considerada ésta como única y 
excluyente es uno de los errores más habituales y constatables. Es el caso de quienes reducen la 
militancia exclusivamente al compromiso organizado, al estar en unos determinados sitios o 
plataformas, al cuidado esmerado de los hijos o a su labor profesional. 

Junto a esta visión errónea y sesgada de la militancia existe otra más sutil y más difícil de 
percibir. Es aquella que ampara y justifica en la amplitud y globalidad de la militancia la falta de 
compromiso concreto en los distintos ambientes u organizaciones. Es el caso de quienes 
afirmando que militancia es todo no militan de ninguna manera ni en nada. Su militancia es tan 
difusa, tan etérea, tan amorfa que se pierde en lo que podríamos llamar "miliestancia": son los 
que, sin estar en ningún sitio, viven la militancia no sé donde. 

El militante integral es una especie de pulpo con infinidad de tentáculos, de proyecciones que se 
hacen presentes y se expanden por diferentes ambientes y lugares y en distintos momentos. Estos 
tentáculos o proyecciones siempre surgen y remiten al mismo tronco común. Lo nuclear de la 
militancia se asemeja más al centro o tronco del pulpo que a alguno de los tentáculos en 
particular. No se es militante por lo que hacen unos determinados tentáculos sino por la totalidad 
de ellos actuando (ya sea en pausa o en movimiento) en permanente conexión con el centro. No 
soy militante porque hago esto sino que hago esto porque soy militante. No actúo, por tanto, 
porque ya soy sino para ser y hacerme. Es la militancia la que integra y da sentido a todos y cada 
uno de mis tiempos, roles, acciones, prioridades y conductas. La militancia es el argumento 
nuclear de mi biografía personal, la matriz del sentido de cada respiración, de cada gesto, de cada 
movimiento que yo hago, por leve e insignificante que sea. Es por eso que la militancia es 
tremendamente vinculante y posibilitadora. La militancia afecta, abarca e implica a mi persona 
por entero. Sólo la persona entera "se entera" y sólo quien se entera puede escuchar y, 
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consiguientemente, responder a la llamada que se le hace. La militancia evoca, provoca y 
convoca  a la totalidad de la persona y de la vida que ésta desarrolla. 

Sólo podemos vivir la militancia como globabilidad, como totalidad si integramos todo lo que 
hacemos, vivimos y somos. Para ello son imprescindibles dos cosas que van inevitablemente juntas: 

1. La unidad de conciencia. La división y desintegración de la conciencia, ser militante 
sólo a determinadas horas o en determinados lugares, convierte mi vida en un auténtico 
drama que raya lo esperpéntico. Cuando se vive la dualidad del ahora aquí sí pero luego 
allí no, cuando se trocean y extirpan trocitos de la realidad que se viven como separados 
y en los que nos situamos de manera distinta e incluso contradictoria, se está a un paso de 
la "esquizofrenia militante". Una conciencia dividida es una conciencia conflictiva, 
infeliz e hipertensa sin necesidad.  

2. La existencia de un centro. A la vida, a la militancia le es tan indispensable un centro 
como a la rueda. Sin centro una rueda no puede rodar; los múltiples radios precisan un 
punto de unión que haga posible el movimiento. De modo semejante, para que la vida 
“circule” precisa estar centrada sobre el eje de la militancia que, a su vez, para el 
creyente, tiene su núcleo más profundo en Jesucristo. Es imprescindible descubrir el 
propio centro, situarse en él y moverse desde él. Vivir desde un determinado centro da a 
la persona un modo concreto y peculiar de ver, sentir, interpretar y festejar la existencia. 
El centro desde el que se vive es lo que da el talante singular y propio con el que se vive. 
Ser militante cristiano no es sino vivir centrados en Jesucristo. Esto significa e implica 
un modo de ser, de sentir y de pensar que se traduce y se hace visible y entendible en un 
estilo y en unas maneras específicas de vivir la vida. El cristiano vive de un modo 
particular su ser militante, distinguiéndose por el cómo y para qué si sitúa y participa en 
los diversos campos de acción socio-política. Pero se distingue también, y esto es algo 
muy importante, porque extiende y prolonga todo eso al resto de las esferas o ámbitos de 
su propia vida y la de los otros, El cristiano está llamado a superar todos los 
reduccionismos y elevar la militancia a la categoría de forma y estilo de vida, 
transformándola en una propuesta o modelo de existencia y de realización personal y 
comunitaria. 

Ello es así porque lo que mueve al cristiano no es la fidelidad a un programa, porque su 
militancia se organiza no en torno a un proyecto sino que parte, se asienta y se dirige hacia una 
Persona que, ciertamente, por su modo, espíritu y estilo de vida, constituye ya, en sí mismo, todo 
un proyecto o programa. El militante cristiano considera a Jesucristo como lo determinante y 
normativo, una manera concreta de conducirse por la vida. Su influencia no se limita sólo a lo 
que hacemos sino que alcanza a la raíz, al núcleo mismo de donde surge eso que hacemos. Su 
influencia no es coyuntural, para un momento dado, sino esencial, afectando e incidiendo en toda 
la persona, en toda la realidad. 

Nuestra vivencia conflictiva, desequilibrada y negativa de la militancia nos están advirtiendo de 
una posible distorsión en la concepción que tenemos de ella, de una falta de unidad en nuestra 
conciencia y en nuestra vida o de la no presencia de Cristo como auténtico y real centro de todo 
lo que hacemos. 

La militancia es esa grandiosa síntesis vital donde se articulan e interrelacionan armónicamente 
Dios, la persona (en sus múltiples dimensiones) y el mundo (en sus diferentes realidades y 
situaciones). Por eso en el militante no se dan acciones aisladas y separadas sino conjugadas, 
vinculadas y vinculantes. 

La militancia no asfixia ni degolla ninguna realidad parcial, del ser humano (trabajo, pareja, 
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familia, amigos, ocio, descanso...) sino que les aporta el nexo de complementariedad y unidad, 
las sublima y trasciende conectándolas con el centro frontal que es Dios. 

 
"No soy militante porque hago esto sino que hago porque soy militante" 

MEDITACIÓN TERCERA: 

Crisis de la militancia y necesidad de una militancia para la crisis. 

Estamos inmersos en una notoria y preocupante crisis de militancia que no hace sino manifestar 
una crisis en la globalidad de la sociedad y del existir humanos. El epicentro de esa crisis lo sitúo 
en una pérdida o prostitución del sentido más auténtico de vida. Me temo que asistimos a una 
crisis de profundidad y no de superficie, una crisis asentada en la ausencia o inversión de los 
Valores con mayúsculas y que tiene una manifestación clara en la falta de participación y 
compromiso socio-político en su sentido más amplio. 

La crisis afecta, a mi entender, a la totalidad del ser militante y no sólo a alguna de sus 
expresiones o dimensiones. También es verdad que no afecta por igual a todas sus dimensiones. 
En estos .momentos sospecho que es la dimensión del compromiso la que más se está resintiendo 
de la misma. Hay crisis, en primer lugar, porque la visión y vivencia de la militancia como 
totalidad, como algo englobante, se ha resquebrajado como un jarro roto en infinidad de pedazos 
a los que es imposible devolver su unidad e integración originarias. En este sentido, muchos de 
los que siguen siendo militantes viven también bajo la crisis de su propia militancia. Hay crisis 
porque se ha perdido la esperanza y la ilusión de que la Utopía es posible. La Utopía ha muerto, se dice. 

Hay crisis porque hay un replegamiento al ámbito de lo privado, de lo individual y de lo 
familiar, todo ello envuelto en e l suave terciopelo del consumo y del “bienestar”. 

Hay crisis porque no hay compromiso más allá de lo que es luchar por uno mismo y por sus 
propios intereses personales o corporativos. 

Hay crisis porque hay una espantada general de todo lo que pueda oler a político. 

Hay crisis porque, como ya he expresado en una reflexión anterior, muchas de las formas de la 
militancia se están debilitando, perdiendo en "calorías", tornándose "light", convirtiéndose en 
una militancia tenue que se entretiene podando la hojarasca y olvida tratar el tronco podrido. Hay 
hoy mucho "paro militante". También hay un sector creciente que vive del "desempleo de su 
militancia pasada". No faltan los que desarrollan una especie de "militancia sumergida", oculta, 
ajena y al margen de lo institucional y político. 

Hay quienes justifican esta crisis como lógica y natural ya que la militancia, dicen, no es algo 
actual. Puede ser cierto, y de hecho lo es, que la militancia no está de moda ni es objeto de 
promoción y reclamo publicitario. Lo que no significa que carezca de valor y sentido. La 
militancia reivindica unos valores, un modo (que no moda) de vida, no ya olvidados o ausentes 
sino claramente negados y contrariados por el sistema dominante. El retorno a los valores, 
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actitudes y comportamientos "tradicionales" de la militancia (austeridad, sencillez, 
disponibilidad, entrega, sacrificio, coherencia, honradez, etc.) no es, en modo alguno, un 
retroceso a formas caducas y deshumanizadoras. Por el contrario, es la única manera de poder 
vivir en profundidad y con una alegría más honda que la simple mueca provocada por la 
instalación, la comodidad y el consumo. 

Si la militancia, entender y desplegar la existencia desde ella, es "inactual" no es porque remita a 
formas caducas y desfasadas del pasado sino porque sigue apuntando y quiere acercar y 
actualizar un futuro más humano. 

Acoger los tiempos que corren como presididos por la crisis no debe hundir en la confusión, la 
desesperación y el desánimo. Toda "crisis" tiene una vertiente positiva si la leemos como 
"momento decisivo" y crítico, no en el sentido de irresoluble, sino de especial complejidad y, 
también, enormemente fecundo y prometedor. Las crisis son costosas y dolorosas pero siempre 
dan la posibilidad de un "salto" cualitativo en la realidad. 

Creo que a partir de esta crisis de la militancia puede ir forjándose un modelo de militante 
integral que recoja y acoja los valores militantes tradicionales y de la cultura presente. Este 
militante está llamado a ser un sujeto de especial relevancia y protagonismo en la superación de 
la crisis global por la que atraviesa el tiempo presente. 

A modo de decálogo presento algunos elementos (actitudes, valores, comportamientos y 
acciones) a tener en cuenta para el cultivo y desarrollo de una militancia totalizadora e 
integradora y que pueda dar respuesta a esa crisis a la que he hecho referencia. 

l. PRESENCIA 
El militante se muestra, no se demuestra. Es decir, ha de hacerse presente. Y ha de hacerlo con 
una presencia que se haga notar. Una presencia que produzca una especie de irradiación de 
optimismo, ilusión y entusiasmo para y en la lucha. Sólo se puede dar testimonio estando o 
haciéndose, de alguna manera, presente. La sugestión de la presencia y del testimonio que da 
contenido a aquella es siempre superior a la de la propaganda. Pero para que sea eficaz, a 
diferencia de la publicidad, ha de ser auténtica, veraz y decidida. 

En el caso de la persona creyente, el militante está tan tocado por Cristo, tan impregnado de Él, 
tan afectado e implicado en su causa, tan movilizado por su Espíritu que quien se acerca a él 
percibe o presiente "su" presencia, sintiéndose inmerso en una sutil atmósfera de liberación. 
Jesús se sirve de cada militante; haciendo de su testimonio una auténtica, nueva y 
renovada'"epifanía". Y es que el testimonio de quien se hace presente convierte a éste en 
sacramento. 

2. COMPROMISO 
Una presencia sin compromiso es una presencia hueca. Es cierto que, en muchas ocasiones, el 
árbol del compromiso ha impedido ver el bosque de La militancia. Pero no es menos cierto que 
no puede construirse un bosque sin árboles. No hay militancia sin compromiso. La militancia no 
puede ser reducida ni vivirse como un inmenso supermercado atiborrado de compromisos 
variados, de distinta calidad según el precio del esfuerzo empleado o del logro alcanzado. Pero 
mucho menos puede ser minimizada hasta quedar como una simple estantería vacía, Sin nada. 

En la militancia no se trata tanto de realizar muchas actividades cuanto de “ser realizado, 
realizarse” en todo aquello que se hace. Lo que debe preocuparnos no es la cantidad de lo que 
hacemos sino el “vivir en coherencia y en permanente vinculación con el centro o núcleo al que 
se hizo referencia lo que generará, por sí mismo, la cantidad y calidad de lo que debemos hacer. 
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El militante integral evita mostrarse como un "depredador de actividades porque sí", como 
devorador de todo (tiempo, relaciones, acciones, etc.). Expresa claramente con su vida su no 
rotundo al vampirismo militante. Sabe, a veces por propia experiencia, que quien ha caído presa 
del mero activismo se pierde a sí mismo en la actividad incesante, pareciéndose a la abeja 
solitaria que al insertar su aguijón apenas si provoca una herida superficial en su víctima, 
provocando, eso sí, su propia muerte. Pero con la misma rotundidad y evidencia expresa 
claramente con su testimonio que, sin comprometerse, la vida pierde en densidad, sentido y belleza. 

Especialmente en estos momentos, el militante ha de ser sensible y responder a la necesidad y 
exigencia de participar en aquellas organizaciones, plataformas y ámbitos (institucionales o no) 
en los que pueda incidirse más directamente sobre las causas o condiciones que afectan o 
determinan las situaciones más inhumanas e injustas. 

El compromiso, ciertamente, colorea la vida del militante con ciertos tintes de 
"problematicidad". En efecto, la militancia no solo encuentra problemas sino que también los 
crea. Sin embargo, desde una visión totalizadora de la militancia los problemas pasan a ser 
considerados y afrontados como "situaciones" que se conforman y presentan a modo de reto. 

La militancia no se puede vivir como "pacífica posesión", no tiene carácter funcionarial ni 
vitalicio, y mucho menos hereditario, sino que nos sitúa en permanente conflicto y tensión con lo 
que somos, con las necesidades propias y las del mundo así como con las resistencias, 
contrariedades, obstáculos y contradicciones que suelen generarse. 

3. GRATUIDAD 
La presencia y el compromiso del militante están Presididos y orientados por la gratuidad. Lo 
gratuito no sólo no es superfluo sino que es tremendamente valioso. Hoy estamos asistiendo a un 
proceso de "cosificación" de todo, incluida la propia existencia. Todo se reduce a cosa, a 
utensilio. Esta actitud puede afectar también al militante cuando quiere controlar, dominar, 
poseer todo lo que le rodea y hace. La gratuidad desenmascara esa voluntad de posesión. Sólo no 
exigiendo ni esperando nada podemos gozar de todo. La gratuidad nos está invitando a pasar 
del simple y atroz voluntarismo a movernos por el impulso de un amor generoso e 
incondicionado. El gran salto es llegar a convertir la propia militancia en algo "incondicionado", 
en algo que no es "causal" (no milito porque hay una causa o situación externa que así me lo 
exige) ni tampoco "casual", fruto del azar. 

4. ESPERANZA 
La esperanza en el militante se configura como un estado anímico, como actitud y motor de vida. 
Una persona con esperanza vive siempre "en vísperas de plenitud". La esperanza está reñida y es 
incompatible con la impaciencia. Solo de la propia pedagogía de Dios podemos vislumbrar y 
aprender en qué consiste "la infinita paciencia que obra continuamente". La falta de esperanza, 
siempre unida a una ausencia o debilidad de la fe, es uno, de los patíbulos mortales para la 
militancia. Hoy es imprescindible vivir, compartir y organizar eficientemente la esperanza. La 
única que puede hacer frente al derrotismo vivencial y a la pérdida de ilusión. La cultura 
dominante quiere secuestrar nuestra esperanza. La resistencia más grande la encuentra siempre 
en el creyente: cuando se mira la realidad con las gafas del dogma de la Creación todo se reviste 
de optimismo y, benevolencia, y el hombre se apresta a trabajar para contribuir a la evolución y 
mejora de todo con su esfuerzo. La persona militante se define por aquello que espera. Su vida 
se tensiona y proyecta hacia eso en lo que pone sus esperanzas y energías. Considera la 
esperanza necesaria no sólo para los malos momentos sino que también la instala en el centro de 
sus experiencias gozosas. 
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El militante cristiano, además de estar invadido por la esperanza, “sabe esperar”. El Reino 
también emerge en la espera. Si algo debe expresar el semblante y el obrar del militante es la 
"ausencia de prisas". Paradójicamente, en ella se genera un potencial de acción tremendo. El 
militante actúa sin prisas pero con urgencia. 

 

5. CREATIVIDAD 
La vida militante es la antítesis, todo lo 
opuesto a una vida aburrida y trivializada. Es, 
por el contrario, una vida creadora, dotadora 
de sentido, favorecedora de la dignidad y 
propiciadora de la fiesta. 

Hago alusión a una creatividad que no 
proviene de lo extravagante o lo "snob". La 
singularidad y originalidad del militante no es 
patológica, narcisista o de escaparate sino la 
manifestación de una personalidad integrada, 
centrada y que sabe y ama aquello que quiere, 
que le inspira y le moviliza. El militante es 
"creativo", no un "creadivo". Su espontanei-
dad, que mana de las fuentes de una 
creatividad auténtica, no se parece en nada a 
esa otra que brota de los manantiales del 
capricho, de la improvisación improvisada o 
del conjuro de las fuerzas que juegan entre el 
azar y la necesidad. 

La creatividad debe alcanzar a las acciones reivindicativas en lo político y en lo económico así 
como extenderse a la creación de nuevas y más auténticas formas de humanización, de 
participación, de comunicación y de celebración, Estas esferas se irán haciendo cada vez más 
necesarias y urgentes conforme se vayan efectuando conquistas y mejoras de tipo material o 
económico. 

Esta creatividad vive continuamente bajo amenaza: por un lado se la controla, dirige y 
condiciona desde fuera y, por otro, se va escurriendo, drenando, perdiendo por las fisuras de 
nuestro propio interior resquebrajado y roto. 

El salto de una militancia superficial a otra profunda sólo se dará cuando se efectúe en nosotros 
la acrobacia que nos lleve del trapecio de la rutina al de la vivencia creativa. La persona que vive 
desde las novedades y las modas se incapacita a sí misma para acogerse a lo "nuevo" como un 
modo de vivirse. Vive más desde una conciencia hecha, ultimada y habituada, desde una 
existencia prefabricada que desde una conciencia creadora e inquieta. Vive con una conciencia 
obesa, engordada a base de satisfacciones inmediatas, efímeras e incesantes y de problemáticas 
superficiales. Pero es totalmente deficitaria de sentido y de valores trascendentes. 

Aun siendo creativa, y precisamente por el hecho de serla, la vida del militante no resulta fácil: 
siempre se hace difícil la vida del hombre despierto y libre que convive con "esclavos felices", 
con sonámbulos a los que el empacho mantiene en una dulce y prolongada pesadilla. 

Como una expresión de su creatividad, la militancia está llamada a resultar interesante, a 
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despertar el interés a su alrededor ya que la vida se respira como algo prodigioso y exuberante. 
Como expresión de su creatividad, la militancia está llamada, también, a vivir "en estado de sitio 
permanente", en alerta roja, frente a la rutina. El militante sabe que no hay celda comparable a la 
cárcel de la propia rutina. El militante reitera, no repite. Tiene ante sí la posibilidad y el reto de 
"nacer de nuevo", de vivir de nuevo, con toda su frescura original, en todas y cada una de las 
tareas que de manera reiterada van tejiendo la malla de su militancia diaria. 

6. ALEGRÍA 
Con demasiada frecuencia nuestra militancia resulta excesivamente seria, en el sentido más 
negativo de la palabra. Creo que, a veces, lo que más puede impresionar de ella es la falta de 
alegría. Una militancia triste es una triste militancia que vive permanentemente bajo amenaza. La 
militancia ha de ser también ámbito para la celebración y la fiesta. El vivir militante no es, en 
absoluto ni tan siquiera en relativo, un vivir inhóspito, sombrío, gris y carcelario. Mucho menos 
para el cristiano que se adhiere a un Jesús que, lejos de ser un aguafiestas, ha venido para darnos 
vida y vida en abundancia. 

La militancia no estrecha la vida sino que la encauza, alargando infinitamente las 
potencialidades de cada persona. y esto es fuente de una alegría duradera. La militancia no es 
negación de lo vital, de la dicha y el gozo sino la alegría resituada, perfeccionada y colocada en 
su justo lugar. 

La vida militante es una vida "graciosa", "agraciada", es decir, vivida desde la Gracia. Una 
alegría así no se consigue poseyendo cosas o dones sino vaciándose de todo para ser poseídos 
por Él. Una alegría así no es alucinación, ni fantasía ni mera autosugestión emocional sino una 
actitud sincera y profunda que no olvida ni ignora lo negativo, las situaciones injustas, sino que 
pone su énfasis, su atención y su intención en lo positivo. En sí mismo, el movimiento que se 
sitúa en lo negativo para transformarlo y redimirlo es ya tremendamente positivo, Una alegría así 
es cara, exige a cambio, vaciamiento, renuncias, esfuerzos, discernimiento, disciplina y trabajo. 

Cuando en nuestra militancia se da un déficit de alegría y entusiasmo es porque, paralelamente, 
hay un superávit de distracción y cansancio. De ahí la urgencia de toda una pedagogía del 
antiagobio y de la antidesgana. 

7. ENTREGA 
Cualquier pequeño cambio que haga más habitable el mundo, más respirable la existencia, más 
humanas a las personas, justifica toda una vida de entrega y sacrificio. Esto sólo puede 
entenderlo y vivirlo quien ama. 

Hoy resulta difícil entregarse, tender nuestras manos al hermano porque están tendidas al 
consumo. Están tan repletas de cosas que no hay espacio para nada ni nadie más. 

Hay quienes piensan que entregarse hoy por una causa es sinónimo de ingenuidad, algo propio 
de seres "ilusos". Para el militante creyente se trata de una forma distinta de vivir, llena de la 
audacia, la generosidad y el entusiasmo que caracteriza a los seres "ilusionados". El duro bregar 
que supone la vida entregada no es algo penoso sino gozoso para quien celebra su vida como don 
y como gracia de salvación y otorga a la misma un carácter de  misión, de tarea. 

"Atarse" a la entrega es la única manera de ser libre. El militante, a pesar de estar “cogido” por 
infinidad de trabajos y ocupaciones, precisamente por estar encadenado a ellos, es esencial y 
radicalmente una persona libre. La entrega, al impedir la instalación cómoda (en nuestra propia 
naturaleza, en el medio social), es un catalizador de la libertad al zamarrear continuamente a la 
persona, dejándola a la intemperie. 
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8. FORMACIÓN 
Nuestra militancia se apoya muchas veces más en nuestra "buena voluntad" que sobre una 
"voluntad buena., Con demasiada frecuencia dejamos todo a nuestras buenas intenciones y 
deseos y no nos preparamos para asegurar un desarrollo óptimo y eficaz de aquello que hacemos. 

Cada vez más se hace imprescindible un militante "en forma para la acción"(no es otro el 
sentido que personalmente atribuyo a la formación). La formación dificulta e impide que nuestra 
acción proceda de "centros provisionales o se descentre, perdiendo toda utilidad y eficiencia. 
Una formación correcta debe posibilitar la existencia de un centro, de un marco de referencia que 
oriente, guíe y sostenga la actividad militante. 

Muchos militantes "no tienen tiempo", para la formación; no faltan quienes incluso consideran 
una falta de responsabilidad "perder el tiempo" formándose cuando hay tanto y tan urgente por 
hacer. Identifico a todos ellos con aquel leñador del cuento que todos los días dedicaba un 
tiempo "sagrado" para afilar su hacha y así poder realizar convenientemente su trabajo. Un día se 
levantó más temprano que de costumbre y su mujer, sorprendida al ver que se disponía a 
dirigirse al bosque, sin respetar "su espacio sagrado" en el que afilaba con todo cariño y cuidado 
su hacha, le preguntó si no iba a afilar su herramienta de trabajo. El leñador le contestó: hoy no 
tengo tiempo ya que tengo que cortar el doble de árboles. 

Hoy leer, reflexionar, escribir (no digamos ya rezar) más allá de la media hora nos aburre, nos 
oprime y nos deprime. Nos quejamos de lo gruesos que son los libros, de lo densas que son las 
reflexiones (¡total, para lo que sirven!). Queremos un método que nos haga militantes en dos 
semanas y a ser posible en forma de cómic. Rehuimos de la formación porque es costosa, nos 
supone esfuerzo y además nos exige. A lo que habría que añadir que no reporta beneficios y 
ganancias visibles e inmediatas. 

El militante integral no sólo suda corriendo en una manifestación sino también ante un papel y 
un lápiz, en la soledad de la lectura y la reflexión. 

Sólo la formación puede proporcionamos lo imprescindible para poder salir de nuestra realidad 
limitada, abriéndonos a nuevas maneras de acceder a ella, leerla, interpretarla, actuar en ella y 
gozarla. 

9. SIMPLICIDAD VOLUNTARIA Y ASCESIS 
Hablar de vida ascética nos suena a Edad Media. Yo mismo me he quedado sorprendido del gran 
número de personas allegadas que desconocían absolutamente el significado de la palabra 
"ascesis". Ello no hace sino confirmar el hecho de que en nuestra cultura del placer y del 
consumo no hay lugar para la ascesis (es decir, para la renuncia, la austeridad, la sencillez o la 
simplicidad) ni siquiera como parte del vocabulario usual común. El desconocimiento de la 
palabra me sugiere la ausencia de su práctica. 

Cuando el consumismo no se queda sólo en un modo de vivir sino que alcanza y se configura 
como un modo de ser se hace necesario todo un reajuste mental, afectivo y del comportamiento 
que sólo puede aportamos una vida desde la sencillez y la austeridad, es decir, una vida ascética. 
Veo en ella una excelente vacuna contra el consumismo irracional que reduce al ser humano a 
una estantería repleta de necesidades ávidas de ser satisfechas. El consumismo nos hace poseer 
las cosas para ser finalmente poseídos por ellas. La simplicidad voluntaria o ascesis nos vincula 
y nos relaciona con las cosas, asegurando un uso razonable y digno de ellas. Es, además, el 
mejor exorcismo a practicar por el hombre convertido en un "consumidor poseído", en un ser que 
vomita conforme come. 
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Desgraciadamente, el consumismo no alcanza sólo a las cosas sino también a la propia vida e 
incluso a la militancia. El consumismo de quehaceres (activismo) "nos consume", nos desgasta y 
nos despersonaliza, impidiéndonos disfrutar de aquello que hacemos. Hay que disfrutar la 
militancia porque estamos llamados a "disfrutar" la vida. La ascesis debe alcanzar también a la 
misma militancia. Por ella, gracias a ella, eliminaremos las grasas de lo superfluo (tanto en cosas 
como en actividades), dejando los espacios huecos y libres imprescindibles para que se vaya 
dando una mayor "densidad" vital y espiritual. 

La vida militante, por sí sola, proporciona con mucha facilidad y con total naturalidad múltiples, 
diversas y continuas ocasiones para la ascesis: horas intempestivas de reunión, sesiones de 
trabajo interminables, desplazamientos a tiempo y a destiempo, obligaciones añadidas a las del 
común de los mortales, mucha inversión de tiempo personal para la más mínima cosa, actuar a 
pesar de que sea festivo, tener lo propio disponible cuando se necesite, estar uno mismo 
disponible cuando le necesiten... Este tipo de ascesis y las renuncias que suponen no pueden ser 
comprendidas, y mucho menos practicadas, por quienes han sucumbido a los seductores 
encantos del consumismo y del bienestar facilón.  

La ascesis que necesita y reivindicamos para el militante de hoy no es en absoluto sombría y 
apesadumbrada sino optimista y alegre. Vivir con sencillez no es un tormento, una especie de 
cilicio vital sino que es un elemento purificador, constructor de lo más verdadero y auténtico que 
podemos desarrollar en nosotros, arquitecto de las justas, proporciones en todo (en el pensar, en 
el sentir, en el hacer, en el tener). La ascesis de la que hablo no se cierra irracionalmente a nada, 
no desprecia nada "sino que lo pone al servicio de la promoción personal y colectiva. La 
simplicidad voluntaria no nos previene de ninguna cosa sino de nuestra actitud ante todas las 
cosas y del uso que hacemos de ellas. Tal simplicidad, fruto de la sencillez y austeridad, tiene un 
tremendo valor terapéutico. La renuncia creadora no es pura negación sino afirmación de unos 
valores determinados y superiores a los que propicia el abuso de aquello a lo que se renuncia. 
Cuando renuncio a pasar más de una hora al día ante el televisor o a ver determinado tipo de 
"programas basura" y dedicarme en su lugar a tareas como la lectura, el descanso o el estar con 
otros, no estoy negando nada sino afirmando unos valores y actividades que pueden 
proporcionarme un "bien superior". 

Ser militante cristiano condiciona inexorable y necesariamente mi modo de tener, de hacer y de 
vivir. Optar por lo esencial conlleva renunciar a todo aquello que lo impida, niegue o dificulte. 
Esa renuncia, esa ascesis es gozosa. Un gozo semejante al que experimentó aquel que se 
encontró el tesoro escondido y lo vendió todo por él. 

La ascesis del militante actual requiere toda una tarea de vaciado, des-condicionamiento, todo un 
des-aprender, que deje los espacios vacíos necesarios para que la verdadera liberación pueda 
hacerse presente y habitar en ellos. 

10. PERMANENCIA 
La militancia no es una actividad puntual u ocasional sino que nos hace vivir cada ocasión con 
una especial hondura. El militante es una persona que permanece. Hoy es todo un reto. La 
permanencia ha dejado de ser un valor incluso para las cosas: todo tiende a durar poco, caduca 
relativamente pronto. La militancia, sin embargo, no tiene  fecha de caducidad. Por el contrario, 
como el vino, gana en solera con el tiempo. El militante que durante mucho tiempo fermenta en 
las bodegas del ajetreo diario se convierte en un "licor" de extraordinario valor y calidad. 
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PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
Fes una RdV sobre la teva militància. Pots seguir les següents pautes: 

VEURE: 

1. Quin sentit li dones tu a la teva militància (dins i fora del MIJAC)? 

2. Te’n recordes del teu pas a la militància? Què és el que et vas proposar? Ho estàs 
realitzant? On t’has quedat? 

3. Quin és el teu projecte de vida? La militància et suposa un compromís cristià “global” en 
la teva vida? La teva militància té “data de caducitat”? 

4. On revises la teva militància? Tens un equip que et recolzi? Tens un consiliari? 

JUTJAR:  A partir del text de Lc 9,57-62: 

Mentre feien camí, un li digué: 
-Et seguiré arreu on vagis. 
Jesús li respongué: 
-Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill de l'home no té on reposar el cap. 
A un altre li digué: 
-Segueix-me.  
Ell respongué: 
-Senyor, deixa'm anar primer a enterrar el meu pare. 
Jesús li contestà: 
-Deixa que els morts enterrin els seus morts; tu vés i anuncia el Regne de Déu.  
Un altre li digué: 
-Et seguiré, Senyor, però primer deixa'm anar a dir adéu als de casa meva.  
Jesús li va respondre: 
-Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l'arada no és bo per al Regne de Déu. 

1. Quin és l’autèntic sentit de la militància que es desprèn d’aquestes paraules de Jesús? 

2. A què em convida Jesús? (pots rellegir també el “decàleg” de la tercera meditació). 

ACTUAR: 

1. Quins han de ser els trets més importants en la teva militància a partir d’ara a rel del que 
has vist i t’han dit els altres i del que t’ha inspirat la Paraula de Déu? 
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ESQUEMA CELEBRACIÓ EUCARÍSTICA 
A) Som aplegats tots els cristians del territori (convocats des del Pare pel Fill en la comunió de 

l’Esperit Sant) en un mateix lloc per tal de celebrar el memorial del Senyor. És convocatòria 
amb el Ressuscitat, per això la celebrem el diumenge (Ac 20,7; 1Co 16,2; Ap 1,10), que 
esdevé, alhora, el primer i últim dia de la setmana (el primer i el vuitè). 

B) Ens asseiem entorn de la primera taula per a acollir la Paraula de Déu i l’acció de l’Esperit 
Sant, que ens la fa entendre (Jn 14,26) i ens condueix cap a Jesucrist (Jn 16,13). I ho fem 
amb actitud d’obediència, és a dir, ens asseiem als peus del Senyor (Lc 8,35; 10,39) i deixem 
que ens obri el sentit de les Escriptures (Lc 24,32.45). A més, entorn d’aquesta taula: 

▪ Confessem la nostra fe en Déu, Pare, Fill i Esperit Sant 

▪ Preguem tots junts (vegeu 1Tm 2,1-4) 

▪ Presentem la nostra realitat i la creació (amb els goigs i les esperances, tristeses i alegries 
de tots els humans, sobretot dels més pobres...) per tal que després, en la pregària 
eucarística, sigui ofert (tot oferint-nos) al Pare en la comunió de l’Esperit, per Crist, amb 
ell i en ell. Es presenta la vida i l’acció dels humans. 

 

 

 

C) Ens posem entorn de la segona taula i ens unim a la gran pregària d’acció de gràcies 
adreçada al Pare, que consta: 

▪ D’un prefaci, on donem gràcies al Pare, pel crist, en l’Esperit, per la creació, la 
redempció i la santificació (fem present l’obra d’amor de Déu). 

▪ D’una primera invocació de l’Esperit Sant sobre el pa i la copa presentats. 

▪ Del relat de la institució del sopar del Senyor. 
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▪ Del record (memorial) dels fets que celebrem i de l’ofertori del mateix Crist i de 
nosaltres mateixos. 

▪ D’una segona invocació de l’Esperit Sant sobre els qui participaran d’aquesta ofrena 
(combregaran), perquè siguin el que són: una comunió, una unitat en la diversitat, perquè 
oferim la nostra vida com Crist la va oferir (lliurement, gratis i per amor). 

▪ D’ intercessions. Aquí és prega per tot el poble sant, tant pels vius com pels difunts, 
especialment pels qui garanteixen que som una comunió: el bisbe de Roma i pel bisbe del 
lloc on estem reunits. També es prega pels qui cerquen amb sinceritat de cor el Senyor (en 
el fons per tot els humans en recerca de sentit). 

▪ De la doxologia final. Que recorda que tota la pregària la fa un en nom de tots i l’adreça 
com si fos la mateixa persona de Crist (cap unit al cos) al Pare en la unitat de l’Esperit. 

▪ Del gran acte de fe que posa la firma de tota l’assemblea (a una sola veu) a la pregària 
d’acció de gràcies i d’intercessió feta per un de sol. Amb l'Amen ens impliquem en 
l’ofrena feta i en fer present i actual el gran acte d’amor de Déu Pare manifestat una 
vegada per sempre en Jesucrist, el seu Fill. Aquest Amen manifesta la unitat de l'Església 
de Déu, diversa en les seves funcions, on tots i totes som un de sol. Tots celebrem i oferim, 
però cadascú segons el seu rang. 

D) Combreguem. Abans, però, recordem que tenim un sol Pare: Jn 20,17; demanem el perdó 
dels pecats; i acollim la pau del Senyor ressuscitat present enmig nostre. En combregar ens 
convertim en el que som pel baptisme: Cos de Crist. 

E) Som enviats a portar la joia de la Pasqua arreu i a on som. I ho continuarem fent fins que el 
Senyor vingui (1Co 11,23-26). 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Com a militant cristià, ens hem preocupat mai de conèixer el sentit de la celebració 

eucarística? 

2. Coneixem tots els símbols que s’hi apleguen’ 

3. Aportem la nostra vida a la celebració? I a l’inrevés (la celebració a la nostra vida)? 

4. Com ens enriqueix la celebració eucarística a l’equip i al centre? 
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LA MISSA AVUI I AHIR 46 
El concili Vaticà II convidà els laics a assumir totes les responsabilitats que els corresponen en 
l’Església, invitació que fou sol·lícitament acollida per part de molts. Alguns serveis no 
exigeixen cap formació doctrinal especial. D’altres, com la catequesi, no demanen únicament 
dedicació i experiència, sinó també una reflexió aprofundida sobre la paraula de Déu, la pastoral 
familiar i social, la teologia sacramental, la litúrgia. 

La celebració de l’eucaristia en l’Església, cada diumenge, es troba al cor de la vida dels 
cristians, és la font d’on brolla i el cim on tendeix l’anunci de la Bona Nova. 

DEL SOPAR DEL SENYOR A L’EUCARISTIA DE L’ESGLÉSIA 

L’eucaristia de l’Església arrela en el sant sopar de Jesús. En reunir-se per celebrar l’àpat del 
Senyor, els cristians comparteixen el pa i beuen de la copa de vi, després que el sacerdot ha 
repetit, en la pregària de benedicció, les paraules de Jesús: “Preneu i mengeu-ne; això és el meu 
cos. Beveu-ne tots, que això és la meva sang” (Mt 26,27). “Feu això, que és el meu memorial” 
(Lc 22, 19). 

Memorial de l’últim sopar, l’eucaristia hauria d’estar impregnada de la tristesa del comiat del 
Mestre i de l’anunci de la seva mort ja pròxima, que anticipava en el misteri: el pa i el vi 
esdevenen el cos entregat i la sang vessada (Lc 22, 19-20). No obstant això, la celebració té lloc 
en l’alegria, és “eucaristia”, que vol dir a la vegada benedicció, lloança, acció de gràcies. És que 
la repetició de l’àpat fet per Jesús amb els apòstols, al llindar de la seva passió, es realitza en la 
llum de la Pasqua. 

Mort i resurrecció, preparats per una inserció íntima de Déu en la família humana: així és el 
misteri pasqual de Crist. Així es perpetuarà al llarg dels segles en la litúrgia de l’Església. Els 
mots amb què se’n designà la celebració, des del principi, expressen els seus aspectes 
complementaris. Sant Pau l’anomena el sopar del Senyor (1Co 11,20), referint-se sobretot al sant 
sopar, que havia estat el primer a descriure, cap a l’any 55. Sant Lluc, als Fets dels apòstols, 
parla de la fracció del pa (Ac 2,42), de la qual havien estat testimonis emocionats els deixebles 
d’Emmaús el vespre de Pasqua (Lc 24,35). Algunes dècades més endavant, apareix un mot nou, 
el d’eucaristia, en una carta en què sant Ignasi d’Antioquia reivindica el caràcter jeràrquic de la 
celebració. Àpat sacrificial de la Nova Aliança, pa compartit amb el Senyor de la glòria, acció de 
gràcies de la comunitat dels creients, reunió joiosa al voltant de la taula presidida per Crist en la 
persona del seu ministre: així es presentava la missa a les generacions encara properes a 
l’esdeveniment fundacional. És avui la mateixa missa. 

EUCARISTIA 

Eukharisto vol dir “donar gràcies” en grec. En escollir aquesta paraula per a designar l’àpat del 
Senyor, els primers cristians ens han transmès l’alegria amb què feien la fracció del pa. Des 
d’aleshores la llum de Pasqua ha envoltat sempre la renovació del sant sopar. Però si el mot és 
grec, el contingut i la forma literària de l’eucaristia provenen del judaisme, en el qual la pregària 
d’acció de gràcies, de lloança i de benedicció ocupa un lloc preponderant. L’acció de gràcies pels 

                                                 
46 Extret del llibre de: JOUNEL, P., La missa ahir i avui, Herder, Barcelona, 1988. 
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beneficis de Déu envers el seu poble, amb l’evocació de les gestes de la història de la salvació, 
ressona en els salms i els càntics de la Bíblia: “Enaltiu el Senyor: que n’és de bo” (Sal 13,5), 
“Canteu al Senyor un càntic nou: ha fet obres prodigioses” (Sal 97). Culmina en el Magnificat de 
Maria i la pregària de Jesús: “T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra” (Mt 11,25). 
S’expressa també en la pregària jueva de l’àpat. Quan Jesús “digué l’acció de gràcies” (Mc 
14,22-23), va fer uns gestos i va pronunciar unes paraules que eren familiars als seus apòstols. La 
novetat consistia en la identificació del pa i del vi amb el seu cos i la seva sang, en la 
transformació de l’àpat tradicional en àpat sacrificial de la nova Aliança. Paraules i gestos van 
sortir de la vida religiosa d’Israel, però el seu contingut els va transfigurar. 

D’aquesta manera, l’eucaristia cristiana és a la vegada paraula i acció, una paraula que realitza 
allò que diu. Proferida pel sacerdot i ratificada pel poble de Déu, la pregària eucarística és 
paraula de l’Església, en la qual expressa la fe. Per això no podria deixar-se a l’arbitrarietat de 
l’elaboració privada. No compromet únicament el celebrant i l’assemblea local, sinó l’Església 
universal. És l’Església en oració. Ministre de l’Església, el sacerdot beneeix Déu i li fa 
súpliques en nom dels homes. Ministre de Crist, consagra per les seves paraules el pa i el vi, 
renovant així el misteri pasqual de la mort i de la resurrecció de Crist.  

L’eucaristia es revela aleshores com una acció, l’acció suprema. La lloança és en ella mateixa 
una acció, l’acció més alta de la humanitat, el cor de la vida de l’Església. Però sobretot el relat 
de la institució, que renova el sant sopar del Senyor, és una acció: més enllà del temps, l’acte del 
sant sopar és present, car el sagrament transcendeix l’espai i el temps. 

Al Pare per Crist en l’Esperit: aquest és el moviment de la pregària eucarística, que comença 
amb el diàleg del prefaci i acaba amb l'Amen del poble. En la seva forma inicial, tal com ho 
mostra la pregària d’Hipòlit, l’acció de gràcies es desenrotllava sense cap altra intervenció del 
poble. El relat del sant sopar s’inseria en l’evocació del conjunt del misteri redemptor, i l’ordre 
de reiteració donada pel Senyor introduïa l’ofrena del sacrifici com a memorial de la seva mort i 
de la seva resurrecció. Després venia, abans de l’aclamació trinitària, la petició de la tramesa de 
l’Esperit Sant com a fruit de la comunió en el cos i la sang de Crist, tot transformant l’assemblea 
en un sol cos. En una pregària estructurada d’aquesta manera, l'Amen final, pronunciat pel poble, 
era d’una importància capital. Aviat s’introduiria el cant del Sanctus, manllevat a la litúrgia 
jueva del matí del dissabte, i, en moltes Esglésies, l’aclamació del poble després de la 
consagració. 

Així es presentava la pregària eucarística, en el seu estat original, abans que s’afegís a l’acció de 
gràcies una llarga intercessió. L’home és un salvat en esperança que canta la seva joia, però 
també un pelegrí que camina enmig de sofriments. 

FINS QUE TORNI 

La litúrgia cristiana és una litúrgia de glòria. Com ensenya el concili 
Vaticà II: «En la litúrgia terrena participem com del tast d'aquella litúrgia 
celestial que se celebra a la santa ciutat de Jerusalem» (SC 8). Els autors 
dels mosaics de l'antiguitat i de l'alta edat mitjana ho havien entès bé. A 
l'absis de les esglésies, els agradava de representar Crist rei, Pantocràtor, 
rodejat d'àngels i sants, amb els vint-i-quatre ancians de l'Apocalipsi 
oferint les seves corones (Ap 4,10). A vegades representaven, a l'arc 
triomfal, el tron reial revestit de porpra en espera de la vinguda del Jutge 
suprem. A vegades també representaven l'Anyell, immolat i vivent (Ap 
5,6), dret davant «l'altar del cel» (pregària eucarística I). 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
245 

Si tota la litúrgia de la terra se celebra en relació amb la del cel, aquesta interrelació adquireix la 
seva màxima intensitat en l'eucaristia, en la qual Crist és present damunt l'altar a la vegada com a 
víctima i «gran sacerdot del món renovat» (He 9,11). És a ell, «que seu a la dreta del Pare», a qui 
aclama l'assemblea al començament de la missa en el Glòria, i és d'ell de qui afirma, en el 
Credo, que «tornarà gloriós a judicar els vius i els morts». En posar el calze sobre l'altar, el 
celebrant declara que es convertirà «per a nosaltres en beguda espiritual», és a dir, en la nova 
beguda del regne etern. Però l'anunci del retorn del Senyor: rep tota l'amplitud que mereix en la 
pregària eucarística. 

Se situa en primer lloc en l'anàmnesi o memorial de la Pasqua, que segueix immediatament la 
consagració, en la doble forma de l'aclamació del poble i de l'oració del celebrant. En resposta a 
l'ordre de Jesús de celebrar el sopar en memòria seva, anunciant així la seva mort fins que torni 
(1Co 11,26), el poble proclama, per invitació del sacerdot: «Anunciem la vostra mort, confessem 
la vostra resurrecció, esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.» Per important que sigui, aquesta 
intervenció del poble que proclama «el misteri de la fe», no pertany a la tradició més antiga. Fins 
al 1970, no figurava al cànon romà (pregària eucarística I). Però constitueix un feliç complement 
a les pregàries I i II, en les quals el sacerdot no esmenta, en l'anàmnesi, el retorn de Crist. Per a 
aquestes pregàries, tot està contingut en el «memorial de la mort i de la resurrecció» del Senyor 
(pregària eucarística II) i de «la seva ascensió a la glòria del cel» (pregària eucarística I). Seguint 
l'exemple de les anàfores orientals, les pregàries eucarístiques III i IV professen explícitament 
l'espera que es troba al cor mateix de l'esperança cristiana. 

Si bé el retorn del Senyor no és evocat en l'aclamació amb la qual acaba la pregària eucarística, 
és evident que aquesta transcendeix el temps, ja que s'adreça a Déu, «que és, que era i que ha de 
venir» (Ap 4,8). Aquesta aclamació, semblant a les que conservem de la primera generació 
cristiana, resumeix l'acció de gràcies de l'Església. 

S'adreça al Pare, de qui prové tot do perfecte; puja cap a ell per Crist, mitjancer entre Déu i els 
homes, amb ell, el nostre gran sacerdot, en ell, el nostre ambient vital. L'aclamació també hi 
associa l'Esperit, car el misteri del Déu vivent es nua en ell. Així fa entrar la celebració actual en 
l'avui etern de Déu. I el poble ratifica la pregària sacerdotal amb un Amén, que evoca els de 
l'Apocalipsi (Ap 5,14; 19,4). Testificat ja en temps de Justí, aquest Amén és el més important de 
tots els que van ritmant, de cap a cap, el desplegament de la missa. 

PRENEU I MENGEU-NE, BEVEU-NE TOTS 

«Preneu i mengeu-ne; beveu-ne tots» (Mt 26,26-27), diu Jesús. «I en begueren tots», afegeix sant 
Marc (Mc 14,23). Rebre el pa partit i menjar-se'l, rebre la copa i acostar-se-la als llavis, són 
gestos senzills de la vida quotidiana i no semblen exigir cap reglamentació especial en la 
celebració del memorial del Senyor. 

En temps de sant Justí, són els diaques que distribueixen a tothom el pa i el vi barrejat amb 
aigua, després que han estat «eucaristitzats» i en porten també als absents. Si correspon als 
diaques de dur l'eucaristia als absents, en el si de la comunitat, tanmateix, no devien suplantar 
totalment el «president». «Presentarà la patena al prevere», diu la Tradició apostòlica, «i el 
prevere distribuirà (l'eucaristia) de pròpia mà al poble». En la mateixa època, la inscripció de 
Pectorios d'Autun dóna testimoniatge del respecte amb què el fidel rebia l'eucaristia: «Menja per 
saciar-te, beu per apagar la set; tens l'Ikhthys (el Peix, símbol de Crist) al palmell de les mans.» 
Els pares de l'Església dels segles IV i V han deixat testimoniatges precisos sobre la manera com 
es combregava. El més detallat és el d'una catequesi de Jerusalem de l'any 400 aproximadament, 
atribuït durant molt de temps al bisbe sant Ciril: 
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«Quan t'apropis, doncs, avança no amb les mans esteses ni amb els dits separats, sinó fes de la 
mà esquerra un tron per a la mà dreta, perquè aquesta ha de rebre el Rei, i rep el cos de Crist a la 
palma de la mà, dient Amén... quan ja hauràs participat del cos de Crist, avança't al calze de la 
sang»47. 

Si el fidel diu Amén, és com a resposta a la paraula del sacerdot, que li ofereix el pa consagrat 
dient: «El cos de Crist», com explica també sant Ambròs. Sant Agustí parla diverses vegades 
d'aquest diàleg entre el sacerdot i el combregant. Insisteix en el fet que, en rebre el cos de Crist, 
el batejat combrega també amb el cos eclesial, del qual és membre: «Responeu Amén a allò que 
vosaltres ja sou, i aquesta resposta és la vostra ratificació... Sigueu el que veieu i rebeu el que 
sou»48. La comunió suposa, doncs, una professió de fe en el misteri de l'Església. Sant Agustí diu 
també que el diaca és el ministre propi de la sang de Crist. És ell el qui presenta la copa. Sabem, 
finalment, per Agustí i moltes altres fonts, que la processó de comunió anava acompanyada del 
salm 33: «Tasteu, i veureu que n'és de bo, el Senyor.» «Acostem-nos a ell -afegeix Agustí- i 
serem omplerts de la seva llum»49. 

Tanmateix, molt aviat les comunions s'anirien fent menys freqüents. Només es combregaria en 
les tres o quatre festes més importants de l'any i, un dia, s'hauria de fer obligatòria la comunió 
pasqual. Les conseqüències d'aquesta desafecció van ser greus. Què dir d'un àpat en què només 
menja el president de la taula? Els segles VIII i IX, el usos cultuals de l'Antic Testament van 
penetrar en la litúrgia cristiana. I així el pa àzim, utilitzat per a l'àpat pasqual (Ex 12,15), va 
substituir el pa fermentat per a l'eucaristia a Occident. Més tard, un respecte, barrejat amb la por 
de profanar el cos i la sang de Crist, va substituir el simbolisme de l'àpat: es va deixar de com 
bregar en el calze i es va començar a rebre de genolls la partícula de pa àzim a la boca. Aquesta 
innovació encara no estava totalment adquirida el segle XIII. Caldrà esperar el Vaticà II per a 
veure que els fidels tornen a acostar se agrupadament a l'altar, estenen la mà per rebre el cos de 
Crist, proclamen l'Amen i després, si ho desitgen, beuen de la copa sagrada. 

MÉS ENLLÀ DE LA CELEBRACIÓ: SEREU ELS MEUS TESTIMON IS 

En la litúrgia siríaca d'Antioquia, abans d'abandonar l'altar, el sacerdot, adreçant-se-li com si fos 
una persona viva, li fa aquest comiat: 

«Resta en pau, sant altar del Senyor. No sé si tornaré o no una altra vegada a tu. Que el Senyor 
em concedeixi de veure't en l'assemblea dels primogènits del cel. En aquest pacte, hi poso tota la 
meva confiança» (Anàfora dels Dotze apòstols de la Litúrgia siríaca). 

Entre l'assemblea que s'acaba i l'entrada en la dels primogènits (He 12,23), el cristià és cridat a 
viure el temps del seu compromís a la ciutat dels homes. Però el misteri que acaba de celebrar no 
és estranya les responsabilitats temporals que assumeix en la família i la ciutat. «És sobretot de 
l'eucaristia d'on, com d'una font, ens ve la gràcia» (SC 10) i ens impulsa a glorificar Déu tot 
servint els germans. 

Aquesta obertura de la celebració vers un més enllà no és aliena al pensament de l'assemblea 
abans de dispersar-se. En trobem nombrosos testimoniatges en la vida de l'Església antiga i 
també en la pregària de l'Església d'avui. Pel que fa al passat, pensem en la sol·licitud pels 
pobres, els absents, els presoners, que suscita l'esperit de col·laboració dels membres de la 
comunitat i el seu compromís. Però cal destacar la força que els cristians treien de la seva 
                                                 
47 Ciril de Jerusalem, Les cinc catequesis mistagògiques, 5, 21-22. 
48 Agustí, Sermó 27, 2. 
49 Agustí, Enarrationes in psalmum 33, 10. 
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participació en l'eucaristia en temps de les persecucions, desafiant totes les prohibicions. Així va 
passar amb els quaranta-nou cristians detinguts a Abitene (Tunísia) en plena assemblea 
dominical (febrer del 304). Interrogats sobre el motiu de la seva transgressió de la llei, un d'ells, 
Emèrit, va contestar: «No podem viure sense l'àpat del Senyor». Per ells, el més enllà de la 
celebració consistia en la fidelitat fins a la mort. Trobem testimonis idèntics al llarg de tota la 
història. Els camps nazis en van fornir més d'un. 

La pregària de l'Església, al final de la missa, s'orienta vers el més enllà de la celebració, com ho 
podem comprovar recorrent els formularis del Missal per a l'oració després de la comunió i la 
benedicció solemne del sacerdot, o reflexionant sobre l'abast dels mots de comiat. 

L'oració després de la comunió es vincula estretament a aquesta. Té la finalitat de demanar a Déu 
que l'eucaristia llevi fruit en tots els qui l'han rebut. Però la generositat amb què aquests es 
consagren al servei de l'evangeli en les seves activitats quotidianes és un dels fruits, i no pas dels 
més petits, de la seva participació a la taula de Crist. «Us preguem, Senyor, que allò que 
celebrem en aquest sagrament sigui veritat en les nostres obres» (3r. diumenge de Quaresma), o 
també: «En participar, Senyor, de la plenitud de la vostra gràcia, us preguem que, amb la 
fortalesa del convit eucarístic, els vostres fidels que viuen inserits en les activitats humanes 
siguin valents testimonis de la veritat evangèlica i facin sempre present i activa l'Església en les 
realitats temporals» (Formularis diversos, n. 12). En la benedicció solemne, que el sacerdot 
utilitza alguns dies, apareix sovint un desig o una consigna idèntica: «Que el Senyor us faci 
testimonis de la veritat davant els germans» (Epifania); «Que, enriquits amb els dons de la fe, 
l'esperança i la caritat, fructifiqueu en aquesta vida amb bones obres» (Temps ordinari, 4). 

«Germans, aneu-vos-en en pau», diu finalment el diaca o el prevere per acomiadar l'assemblea. 
En aquesta ordre, hi ressonen aquestes paraules de Crist: «Aneu a convertir tots els pobles» (Mt 
28,19), o bé aquestes: «Aneu a les sortides dels camins i convideu a la festa tothom qui trobeu» 
(Mt 22,9). 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Amb l’ajuda del consiliari mirem d’aprofundir en el sentit de les diferents parts de la 

celebració eucarística: 

• El marc de la celebració: el diumenge; la comunitat convocada... 

• La litúrgia de la Paraula: entrada; la Paraula de Déu; la veu de l’Església; el símbol de 
la fe; les pregàries dels fidels... 

• La litúrgia de l’eucaristia: el pa i el vi; acció de gràcies; la pregària eucarística... 
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EL DIA DEL SENYOR (Dies domini) 50 
1. El dia del Senyor .com fou definit el diumenge des dels temps apostòlics. ha tingut sempre, en 
la història de l’Església, una consideració privilegiada per la seva estreta connexió amb el nucli 
mateix del misteri cristià. El diumenge, en efecte, recorda, en el ritme setmanal del temps, el dia 
de la resurrecció de Crist. És la Pasqua de la setmana, en què se celebra la victòria de Crist sobre 
el pecat i sobre la mort, l’acompliment en ell de la primera creació, i l’inici de la «nova creació» 
(cf. 2 Co 5, 17). És el dia de l’evocació adorant i agraïda del primer dia del món, i alhora la 
prefiguració, en l’esperança activa, de l’«últim dia», quan Crist vindrà en la glòria (cf. Ac 1, 11; 
1 Te 4, 13-17) i seran fetes «noves totes les coses» (cf. Ap 21, 5). 

Al diumenge, doncs, s’adiu bé l’exclamació del salmista: «Avui és el dia que ha fet el Senyor: 
alegrem-nos-en i celebrem-lo» (Sl 118[117], 24). Aquesta invitació a la joia, que la litúrgia de 
Pasqua fa seva, porta la marca de l’admiració de què foren afectades les dones que havien assistit 
a la crucifixió de Crist quan, anant al sepulcre «de bon matí, el primer dia després del dissabte» 
(Mc 16,2), el trobaren buit. I invito a reviure, en certa manera, l’experiència dels dos deixebles 
d’Emmaús, que sentiren «ardent el cor» mentre el Ressuscitat els acompanyava pel camí, 
explicant les Escriptures i revelant-se en el «partir el pa» (cf. Lc 24, 32-35). I el ressò de la joia, 
primer vacil·lant i després desbordant, que els Apòstols sentiren el vespre d’aquell mateix dia, 
quan foren visitats per Jesús ressuscitat i reberen el do de la seva pau i del seu Esperit (cf. Jn 20, 
19-23). 

2. La resurrecció de Jesús és la dada originària en què es basa la fe cristiana (cf. 1Co 15, 14): 
meravellosa realitat, percebuda plenament a la llum de la fe, però històricament atestada pels qui 
tingueren el privilegi de veure el Senyor ressuscitat; esdeveniment admirable que no sols es 
distingeix d’una manera absolutament singular en la història dels homes, sinó que també es 
col·loca al centre del misteri del temps. A Crist, en efecte, com recorda, en la suggestiva litúrgia 
de la nit de Pasqua, el ritu de preparació del ciri pasqual, pertanyen «el temps i els segles». Per 
això, commemorant no sols un cop a l’any, sinó cada diumenge, el dia de la resurrecció de Crist, 
l’Església vol indicar a cada generació allò que constitueix l’eix central de la història, al qual es 
remeten el misteri dels orígens i el del destí final del món. 

Hi ha motiu, doncs, per a dir, com suggereix l’homilia d’un autor del segle IV, que el «dia del 
Senyor» és el «senyor dels dies». Els qui han rebut la gràcia de creure en el Senyor ressuscitat no 
poden deixar de copsar el significat d’aquest dia setmanal amb l’emoció vibrant que feia dir a 
sant Jeroni: «El diumenge és el dia de la resurrecció, és el dia dels cristians, és el nostre dia»‘ 
Aquesta és, en efecte, per als cristians la «festa primordial», posada no sols per marcar la 
successió del temps, sinó per revelar-ne el sentit profund. 

3. La seva importància fonamental, sempre reconeguda en dos mil anys d’història, la subratllà el 
Concili Vaticà II: «Seguint una tradició apostòlica, que té origen en el dia mateix de la 
resurrecció de Crist, l’Església celebra el misteri pasqual cada vuit dies, en l’anomenat amb raó 
dia del Senyor o diumenge». Pau VI subratllà novament aquesta importància en aprovar el nou 
Calendari romà i les Normes universals que regulen l’ordenament de l’any litúrgic. La 
imminència del tercer mil·lenni, que demana als creients que reflexionin, a la llum de Crist, sobre 
el camí de la història, els invita a redescobrir amb nou vigor el sentit del diumenge: el seu 
«misteri», el valor de la seva celebració, el seu significat per a l’existència cristiana i humana. 
                                                 
50 JOAN PAU II El Dia del Senyor (Dies Domini). Documents del Magisteri 33. Ed Claret. Introducció. 
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Prenc acta de bon grat de les múltiples intervencions magisterials i de les iniciatives pastorals 
que, aquests anys de postconcili, vosaltres, venerats germans en l’episcopat, individualment o 
conjuntament .ben ajudats pel vostre clergat., heu desenvolupat sobre aquest tema important. Al 
llindar del Jubileu de l’any 2000, he volgut oferir-vos aquesta Carta apostòlica per sostenir el 
vostre compromís pastoral en un sector tan vital’ Però alhora desitjo adreçar-me a tots vosaltres, 
estimadíssims fidels, com fent-me present espiritualment a cada comunitat on cada diumenge us 
aplegueu amb els vostres pastors per celebrar l’Eucaristia i el «dia del Senyor». Moltes de les 
reflexions i dels sentiments que animen aquesta Carta apostòlica han madurat durant el meu 
servei episcopal a Cracòvia i posteriorment, després d’assumir el ministeri de bisbe de Roma i de 
Successor de Pere, en les visites a les parròquies romanes, fetes regularment precisament els 
diumenges dels diversos períodes de l’any litúrgic. En aquesta Carta em sembla així continuar el 
diàleg viu que m’agrada mantenir amb els fidels, reflexionant amb vosaltres sobre el sentit del 
diumenge, i subratllant les raons per a viure’l com a veritable «dia del Senyor» també en les 
noves circumstàncies del nostre temps. 

4. A ningú no se li escapa que, fins a un passat relativament recent, la «santificació» del 
diumenge era facilitada, en els països de tradició cristiana, per una ampla participació popular i 
quasi per l’organització mateixa de la societat civil, que preveia el repòs dominical com un pilar 
en la normativa referent a les diverses activitats laborals. Però avui, en els mateixos països en 
què les lleis sancionen el caràcter festiu d’aquest dia, l’evolució de les condicions 
socioeconòmiques ha acabat sovint per modificar profundament els comportaments col·lectius i 
en conseqüència la fisonomia del diumenge. S’ha consolidat amplament la pràctica del «cap de 
setmana», entès com un temps setmanal de lleure, a passar potser fins i tot lluny de la residència 
habitual, i sovint caracteritzat per la participació a activitats culturals, polítiques, esportives, el 
desenvolupament de les quals coincideix en general precisament amb els dies festius. Es tracta 
d’un fenomen social i cultural que no està mancat certament d’elements positius en la mesura 
que pot contribuir, en el respecte als valors autèntics, al desplegament humà i al progrés de la 
vida social en el seu conjunt. 

Respon no sols a la necessitat del repòs, sinó també a l’exigència de «fer festa» que es troba en 
l’ésser humà. Malauradament, quan el diumenge perd el significat originari i es redueix a pur 
«cap de setmana», pot passar que l’home romangui tancat en un horitzó tan restringit que ja no li 
permet de veure el «cel». Llavors, tot i que vagi vestit de festa, esdevé íntimament incapaç de 
«fer festa». 

Als deixebles de Crist, però, els és demanat de no confondre la celebració del diumenge, que ha 
de ser una veritable santificació del dia del Senyor, amb el «cap de setmana», entès 
fonamentalment com a temps de simple repòs o d’evasió. És urgent, a propòsit d’això, una 
autèntica maduresa espiritual, que ajudi els cristians a «ser ells mateixos», en plena coherència 
amb el do de la fe, sempre disposats a donar compte de l’esperança que hi ha en ells (cf. 1 Pe 
3,15). Això comporta també una comprensió més profunda del diumenge, per poder-lo viure, ni 
que sigui en condicions difícils, amb plena docilitat a l’Esperit Sant. 

5. La situació, des d’aquest punt de vista, es presenta més aviat variada. Hi ha, per un costat, 
l’exemple d’algunes joves Esglésies, les quals mostren amb quin fervor es pot animar la 
celebració dominical, tant a les ciutats com en els pobles més dispersos. En canvi, en altres 
regions, a causa de les mencionades dificultats sociològiques, i potser de la manca de fortes 
motivacions de fe, es registra un percentatge singularment baix de participants a la litúrgia 
dominical. En la consciència de molts fidels sembla atenuar-se no sols el sentit de la centralitat 
de l’Eucaristia, sinó fins i tot el del deure de donar gràcies al Senyor, tot pregant-lo junt amb els 
altres al si de la comunitat eclesial. 
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A tot això s’afegeix que, no sols en els països de missió, sinó també en els d’antiga 
evangelització, per la insuficiència dels sacerdots a vegades no es pot assegurar la celebració 
eucarística dominical a cada comunitat. 

6. Davant aquest panorama de noves situacions i consegüents interrogants, sembla més que mai 
necessari recuperar les motivacions doctrinals profundes que hi ha a la base del precepte 
eclesial, perquè a tots els fidels resulti ben clar el valor irrenunciable del diumenge en la vida 
cristiana. Fent-ho així, ens movem seguint les petjades de la perenne tradició de l’Església, 
vigorosament recordada pel Concili Vaticà II quan ensenyà que, el dia del diumenge «els fidels 
han de reunir-se en assemblea perquè, escoltant la paraula de Déu i participant en l’Eucaristia, 
facin memòria de la passió, de la resurrecció i de la glòria del Senyor Jesús, i donin gràcies a 
Déu que els «ha regenerat en l’esperança viva gràcies a la resurrecció de Jesucrist d’entre els 
morts» (1 Pe 1, 3)». 

7. En efecte, el deure de santificar el diumenge, sobretot amb la participació a l’Eucaristia i amb 
un repòs ric de joia cristiana i de fraternitat, s’entén bé si es consideren les múltiples dimensions 
d’aquest dia, a les quals prestarem atenció en la Carta present. 

És un dia que es troba al cor mateix de la vida cristiana. Si, des del començament del meu 
Pontificat, no m’he cansat de repetir: «No tingueu por! Obriu de bat a bat les portes a Crist!», en 
aquesta mateix línia voldria avui invitar tothom amb força a redescobrir el diumenge: No tingueu 
por de donar el vostre temps a Crist! Sí, obrim a Crist el nostre temps, perquè el pugui il·luminar 
i encaminar. 

Ell és el qui coneix el secret del temps i el secret de l’etern, i ens ofereix el «seu dia» com un do 
sempre nou del seu amor. El redescobriment d’aquest dia és una gràcia a implorar, no sols per 
viure amb plenitud les exigències pròpies de la fe, sinó també per donar concreta resposta a 
anhels íntims i veritables que hi ha en cada ésser humà. El temps donat a Crist no és mai temps 
perdut, sinó més aviat temps guanyat per a la humanització profunda de les nostres relacions i de 
la nostra vida. 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Com vivim els militants el sentit cristià del diumenge? 

2. Quines dificultes presenta el text d’aquesta carta apostòlica? (podeu llegir-la sencera). 

3. Creus que el que es diu ací entronca amb el sentiment actual de la majoria de cristians i 
de grups evangelitzadors? Si no és així per què creus que passa? 

 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
251 

 

MEDITACIÓN SOBRE EL PADRE NUESTRO 51 

PADRE NUESTRO  

No hay en el lenguaje humano ninguna palabra en que se condense toda la buena nueva que 
Cristo trajo a la tierra, como en la palabra que el hombre dirige a su Dios llamándole: Padre. 
Dios, nuestro Padre, nosotros sus hijos. 

La palabra Padre la repite Cristo muchísimas veces, tanto en sus sermones a los judíos y 
apóstoles como en sus oraciones. Especialmente se ve esto en los Evangelios de San Mateo y 
San Juan. San Mateo trae esta palabra 44 veces, Juan cerca de 115 veces. De esto se deduce cuán 
profundamente impresionó esta palabra a los apóstoles y cuánto se grabó en su memoria. 

Al poner esta palabra al principio de su oración, Cristo quería producir en nosotros los mismos 
sentimientos que El abrigaba. Por eso se puede comprender cuánto le agrada el que este 
pensamiento fundamental de su trato con Dios halle un eco fiel en nuestras oraciones. 

Cuando un niño no conoció a su padre como la imagen perfecta del amor providencial, y no 
creció al calor de este amor, siempre sentirá la falta de uno de los aspectos más felices de su 
vida. Lo mismo acaece en el hombre que no aprendió sentirse hijo de Dios. A él no le queda más 
remedio que pedir con toda reverencia como los discípulos: "Señor, enséñanos a orar". 

¡Padre! ¡Cuán feliz me siento en la convicción de tener por Padre a Dios, el Eterno e Inmenso, el 
Creador y Señor de todas las cosas creadas! ¡Qué ánimo y aliento, qué confianza en todas las 
situaciones de mi vida me da esta seguridad! ¡Oh Padre mío, yo creo en tu eterno amor para 
conmigo! Cuán fielmente cumpliste siempre tus obligaciones de Padre conmigo! Yo a mi vez 
quiero ser fiel hijo tuyo y buen hermano de tus hijos, mis hermanos en la tierra, ante todo de tu 
Hijo que me recuperó los derechos perdidos de ser hijo tuyo. 

QUE ESTÁS EN EL CIELO 

Allí arriba donde vive mi Padre, está mi patria y mi casa paterna. ¡Cuán pequeña parece ante esto 
la pobre tierra con sus sufrimientos y gozos pasajeros, con sus cuitas y placeres! Voy a guardar 
viva en mi alma siempre una verdadera nostalgia del cielo. Ella fortalecerá mi voluntad con el 
propósito decidido de una vida sin mancha, y preservar mi alma del deseo de enamorarse de 
objetos terrenos y de buscar mi consuelo en las cosas de la tierra. 

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE 

¡Que tú, oh Padre, encuentres en el mundo aquella gloria externa que se te debe en la vida 
pública y privada de los hombres, en la ciencia y las bellas artes, en la técnica y en la vida 
política, ante todo en la práctica de las virtudes de tus hijos! ¡Ojalá todo sea dirigido para 
promover tu honra y gloria! Esta es mi primera aspiración en todas mis oraciones, como es el 
principal interés de los hijos buenos que el padre de familia sea honrado y amado de todos. 

Oh querido Padre que estás en los cielos, necesito pedirte muchas cosas: soy pobre y necesito mi 
pan cotidiano; soy más pobre porque necesito el perdón de mi culpa: soy aún más pobre, porque 

                                                 
51 Text anònim, pres d'un antic devocionari titulat "El tesoro del Sagrado Corazón de Jesús". 
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necesito ser librado siempre de nuevos peligros; soy pobrísimo, porque necesito ser preservado 
de la perdición eterna. Pero todas esas cosas no han de ser lo primero que te pido. El primer y 
principal objeto de todos mis anhelos es que tu nombre sea santificado. ¡Ojalá toda mi vida sea 
dedicada a conseguir este fin primordial de todos los hombres de la tierra! 

VENGA A NOSOTROS TU REINO 

Nosotros somos tu propiedad y posesión, oh Señor. Fortalece en nuestros corazones la 
convicción de ser tuyos a fin de no servir a nadie fuera de Ti. No permitas que el espíritu del 
mundo reine en perjuicio de las almas inmortales. Refrena la incredulidad, la soberbia y la 
sensualidad. Extiende tu reino por medio de la propagación de la fe entre todos los pueblos de la 
tierra, por la libertad y exaltación de la Iglesia, por la multiplicación de su influjo en todas las 
manifestaciones de la vida a su alcance, para ennoblecer la sociedad y poder llevarla a su 
verdadera felicidad. Toma posesión de los corazones de todos los hombres a fin de que puedan 
llegar a ser herederos de tu reino eterno. 

HÁGASE TU VOLUNTAD 

Estas palabras tienen un sentido doble. Hay una voluntad de Dios que el hombre tiene que 
cumplir con sus obras. Hay otra que debe respetar y sufrirla con paciencia. Mas ambas 
voluntades debemos tomar como con ambas manos. De ahí que esta petición contiene primero el 
sincero propósito de cumplir la voluntad de Dios; segundo, la generosa resolución de aceptar 
todas las disposiciones de la Divina Providencia, aun las más pesadas y dolorosas, con plena 
sumisión y entrega de si mismo; tercero, el fervoroso ruego por el auxilio de la divina gracia para 
el constante cumplimiento de estos propósitos. 

Toda mi felicidad y mi valor dependen de si me someto con toda mi alma a la voluntad de Dios o 
no. Yo renuncio a mi propia voluntad y a mis deseos particulares. ¿Qué importa todo eso, con tal 
que se cumpla la voluntad de Dios? Sólo aquello tiene razón de ser, que deriva de la siempre 
santa, siempre amable, siempre bondadosa voluntad divina y está en conformidad con ella. 

Danos, oh Padre, tu poderosa gracia que nos hace abrazar y cumplir siempre lo que Tú quieres, y 
nos mantiene firmes y fuertes en todo lo que dispone o permite tu santa Providencia. 

EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO  

En el cielo ya no hay desobediencia, ni murmuración, ni tardanza, ni vacilación en el 
cumplimiento de la voluntad divina. Allí todos quieren sólo lo que Dios quiere, y lo quieren con 
amor puro. El perfecto cumplimiento de la divina voluntad es la bienaventuranza de todos los 
bienaventurados. Ojalá también nosotros en la tierra no trabajáramos por ningún otro ideal que el 
cumplir, como los ángeles y santos del cielo, la voluntad de Dios, en lo grande como en lo 
pequeño con toda perfección asequible con el auxilio de la divina gracia. 

El fiat (hágase en mí según tu palabra) de la Madre de Dios dio la señal para que se verifique el 
gran misterio de la Encarnación del Verbo Eterno con todas las bendiciones que de ahí vinieron 
sobre los hombres. 

Otro fiat de la boca del Divino Salvador en el jardín de Getsemaní significaba la aceptación del 
cáliz de la Pasión para el ofrecimiento del sacrificio cruento, por el cual el Cordero de Dios quitó 
los pecados del mundo y nos abrió el cielo. 
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En la misma línea está ahora el fiat que el divino Maestro pone en nuestra boca en el Padre 
nuestro, y que diariamente sube de nuestros labios a las alturas del cielo. 

Digamos, pues, este nuestro fiat con el mismo espíritu y con la misma generosidad con que El y 
su santísima Madre pronunciaron el suyo. 

Hasta aquí, el devoto que ora, piensa más en el Padre celestial que en sí mismo. El defiende más 
los intereses de Dios que lo suyos propios. Es evidente que con ello procura, a la vez, en 
realidad, su propia felicidad. En estas tres primeras peticiones está el centro de gravedad del 
Padre nuestro; y cuanto más ellas llenan nuestra alma, tanto más fuerza tendrán ante Dios las 
siguientes peticiones, en las que recomendamos a la bondad divina nuestros propios asuntos y 
aspiraciones diciendo implícitamente: Por la gloria de tu santo nombre, danos, oh Padre, el pan 
de cada día, perdónanos nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo 
mal. 

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA 

Bajo el concepto de "pan de cada día" que pedimos para todo el género humano, entendemos en 
primer término todos los bienes materiales y espirituales que el hombre necesita para la vida 
terrenal y existencia digna a su naturaleza. Llama nuestra atención que, cuando las peticiones 
anteriores, abrazan el cielo, la tierra y la eternidad, ésta se concreta al día que pasa y al pan que 
necesitamos. 

Esta petición debe ser condicional, esto es, unida a la anterior a la que pedimos que se haga la 
voluntad de Dios en todas las cosas. Así pedimos aquí que nos dé el pan de cada día, si así es su 
santa voluntad. 

Incondicional debe ser esta petición sólo cuando la referimos al pan de la divina gracia que 
diariamente necesitamos, o al pan de la Hostia divina. El recuerdo del Santísimo Sacramento es 
el pensamiento más hermoso y tierno que la palabra "pan" puede sugerirnos. 

Que siempre aumente el número de los fieles que reciben diariamente este pan celestial y que 
con ellos se multiplique el número de aquellos en que Cristo vive y reina y que viven en Cristo; 
esto significaría el más perfecto cumplimiento de esa petición, la solución de la atormentadora 
cuestión por el pan cotidiano que tanto interesa a los hombres. 

Muy convenientemente se une a esta petición la Comunión espiritual, a la vez que el ruego por 
aquellos pobres, a quienes falta el pan del día. No en balde Cristo acentúa tanto en esta y en las 
siguientes peticiones el concepto de familia que prima en ellas, que se llega a pensar que, no se 
nos concedería ningún pedido personal, que no alcance a la vez a todos nuestros hermanos. 

PERDONA NUESTRAS OFENSAS, COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONA-
MOS A LOS QUE NOS OFENDEN 

Esta petición intenta mantener vivo en nosotros el espíritu de penitencia. 

El perdón de los pecados es la necesidad más urgente del caído género humano. No hay cosa que 
oprima tanto como una culpa no expiada. Ahora bien, el precio del perdón de toda la culpa del 
hombre lo pagó Cristo por medio de sus infinitos méritos, adquiridos por su vida, pasión y 
muerte. Pero la aplicación de estos méritos al alma exige su cooperación a la gracia. Esta 
cooperación no presta, desgraciadamente, millares de almas. Para todas ellas pedimos nuevas y 
más abundantes gracias de perdón y conversión. En esto estriba el significado de esta petición. 
Al formularla no pensamos solamente en nuestra culpa personal, sino también en la de nuestra 
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familia, de nuestros hermanos y allegados, de nuestro pueblo, patria y de todo el linaje humano. 
Este apostolado de la oración, esta petición por la conversión de los pecadores, disidentes, 
infieles y paganos, es una obra excelente de misericordia que cada cual puede hacer. 

En todo ello hay que tener presente que Dios nuestro Señor es Padre bondadosísimo, inclinado 
por naturaleza a usar de misericordia donde quiera que note alguna buena voluntad en el hombre. 
No creamos algo de Dios que tendríamos reparo o vergüenza de creer de nuestro propio padre. 
Para nosotros pedimos la gracia de recibir siempre dignamente el Sacramento de la Penitencia y 
de no engañarnos acerca de la seriedad de nuestra contrición y sinceridad de nuestros propósitos, 
prometiendo a la vez cumplir con la condición expresada en las palabras que agregamos: "como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden". El perdón que Dios nos concede está en 
relación exacta con la conducta que nosotros observamos con nuestros prójimos (Mt 7, 2). Un 
silencioso y sincero: "Perdona nuestras ofensas" por la salud de nuestro prójimo es la mejor 
contestación al rencor y la antipatía natural que se levanta en nuestro interior, y constituirá 
nuestro perdón y justificación ante el tribunal divino. 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN 

En esta petición imploramos, nos preserve Dios de nuestros pecados, confesión que avergüenza 
nuestro orgullo. No podemos confiar en nosotros mismos. La historia de nuestra vida es en su 
mayor parte la historia de nuestras derrotas en las tentaciones. Sólo el que se teme a si mismo y 
confía en el auxilio de Dios, está seguro de no pecar. Al pedir que Dios no nos deje caer en las 
tentaciones, nos obligamos, a la vez, a evitar todas las ocasiones de pecado y emplear los medios 
necesarios para no pecar. 

Adviértase aquí el plural "nos". Lo que cada cual pide para sí, lo implora igualmente para todos 
sus prójimos. ¡Con qué insistencia surgirá muchas veces de los corazones buenos y celosos de la 
salvación de las almas esta petición a favor de las que se hallan confiadas a su cuidado, 
especialmente para conservar la inocencia de la vida! ¡Cuán necesaria es tal oración, ante todo en 
la época actual en que toda la atmósfera se halla envenenada del olor pestífero de la tentación! 

Y LÍBRANOS DEL MAL 

Líbranos de todo lo que significa en realidad un mal. Luego, no de las cruces de la vida, puesto 
que ellas no son un verdadero mal, sino gracias divinas; pero sí, de las consecuencias del pecado, 
de la ceguera del espíritu y de la flojedad de la voluntad, de todo influjo del mal en cuanto nos 
separa de Dios y del cielo; ante todo para nosotros y para todos nuestros allegados, de la 
consecuencia más funesta del pecado y del mal más grande, que es la perdición eterna. 

Oh Padre celestial, líbranos de la pena eterna del infierno. Defiende, Señor, a tu pueblo: límpiale, 
bondadoso, de todos los pecados: pues no le dañará ninguna adversidad mientras no le domine 
alguna maldad.  
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PADRENUESTRO DE SAN FRANCISCO 52 
Oh santísimo Padre nuestro: creador, redentor, consolador y salvador nuestro. 

Que estás en el cielo: en los ángeles y en los santos; iluminándolos para el conocimiento, porque 
tú, Señor, eres luz; inflamándolos para el amor, porque tú, Señor, eres amor; habitando en ellos y 
colmándolos para la bienaventuranza, porque tú, Señor, eres sumo bien, eterno bien, del cual 
viene todo bien, sin el cual no hay ningún bien. 

Santificado sea tu nombre: clarificada sea en nosotros tu noticia, para que conozcamos cuál es la 
anchura de tus beneficios, la largura de tus promesas, la sublimidad de la majestad y la 
profundidad de los juicios. 

Venga a nosotros tu reino: para que tú reines en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a tu 
reino, donde la visión de ti es manifiesta, la dilección de ti perfecta, la compañía de ti 
bienaventurada, la fruición de ti sempiterna. 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo: para que te amemos con todo el corazón, 
pensando siempre en ti; con toda el alma, deseándote siempre a ti; con toda la mente, dirigiendo 
todas nuestras intenciones a ti, buscando en todo tu honor; y con todas nuestras fuerzas, gastando 
todas nuestras fuerzas y los sentidos del alma y del cuerpo en servicio de tu amor y no en otra 
cosa; y para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, atrayéndolos a todos a tu 
amor según nuestras fuerzas, alegrándonos del bien de los otros como del nuestro y 
compadeciéndolos en sus males y no dando a nadie ocasión alguna de tropiezo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día: tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo: para memoria e 
inteligencia y reverencia del amor que tuvo por nosotros, y de lo que por nosotros dijo, hizo y 
padeció. 

Perdona nuestras ofensas: por tu misericordia inefable, por la virtud de la pasión de tu amado 
Hijo y por los méritos e intercesión de la beatísima Virgen y de todos tus elegidos. 

Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden: y lo que no perdonamos plenamente, 
haz tú, Señor, que lo perdonemos plenamente, para que, por ti, amemos verdaderamente a los 
enemigos, y ante ti por ellos devotamente intercedamos, no devolviendo a nadie mal por mal , y 
nos apliquemos a ser provechosos para todos en ti. 

No nos dejes caer en la tentación: oculta o manifiesta, súbita o importuna. 

Y líbranos del mal: pasado, presente y futuro. 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Paràfrasi feta per St. Francesc sobre la pregària que Jesús ens va ensenyar. 
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UN PADRENUESTRO DIFERENTE53 
Hoy he rezado el Padrenuestro con los niños acogidos en el Pangarap Shelter. No me da 
vergüenza decir que no me salían las palabras y que las lágrimas apretaban para salir por mis 
ojos. Pangarap Shelter es un Centro para los niños de la calle. Son los niños que viven, es un 
decir, en las calles de Manila. Son, como tantos otros, los pobres de los pobres. 

Abandonados por sus familias, maltratados por la vida, juguetes sexuales de adultos sin 
escrúpulos, dueños de una infancia secuestrada por la globalización, saben más de la vida que yo 
con mis ya bastantes años encima. En el Centro encuentran su primera familia, su primer hogar. 

SALIDA DE LO COTIDIANO 

Rezando con ellos el Padrenuestro he sentido rabia, he sentido el dolor acumulado en sus vidas 
machacadas, he sentido la injusticia tremenda de este mundo que aniquila a los débiles. Pero 
también he sentido que hay algo más. Al menos, hay un hueco para la esperanza, alguien o algo 
capaz de crear un espacio de libertad, habitado por la ternura y la misericordia donde esos niños 
pueden escapar del círculo infernal en el que se han encontrado envueltos. 

Rezando con ellos el Padrenuestro, me venía a la mente o, mejor al corazón, lo vivido en los días 
pasados. Han sido días de contraste que me han sacado de lo ordinario, acompañando a un 
equipo de televisión que venía a grabar un programa en Payatas, cl basurero de Manila. En 
realidad es un basurero y un barrio al mismo tiempo. 

Cinco mil familias, entre setenta y ochenta mil personas, que aquí las familias son muy grandes, 
viven en y del mismo basurero. Pero no nos hemos quedado en los planos generales. 

Como decía Emilio, el cámara del equipo, hay que acercarse hasta el primer plano para que la 
imagen diga algo. Y vive Dios que nos hemos acercado. Hasta conectar con la mirada de los 
niños que viven en Payatas y trabajan cada día rebuscando en lo que dejan los camiones, antes de 
que las grandes máquinas aplanen toda la basura para dejar sitio a lo que traen otros camiones. 
La gran ciudad como Manila produce toneladas de basura cada día entre lo que se desperdicia 
hay mucho que se puede reciclar. Hay mucho dinero en juego. Pero no son los niños que vimos 
los que se aprovechan de esos tesoros. Ellos son los pobres de los pobres. 

Hay mafias organizadas que ya a la entrada del basurero seleccionan todo aquello que puede ser 
aprovechable. Para los pobres que viven en el basurero, quedan los últimos desperdicios, lo que 
ya nadie ha querido. Allí, en las montañas de basura, familias enteras rebuscan, cada uno armado 
con un pequeño gancho, para encontrar algo que vender y sacar lo necesario para malvivir. Todo 
depende de la suerte, pero nunca mucho más de lo equivalente a uno o dos dólares por día. 

Con eso no se puede vivir. Menos mal que no gastan en transporte porque viven en el mismo 
basurero. Tampoco les resulta muy cara la vivienda. Sus casas están construidas con lo que otros 
hemos tirad a la basura porque creíamos que ya no valía para nada. Allí, en medio de la basura 
los niños. Siempre los niños. Jugando y trabajando. Es, posiblemente, lo Único que han visto en 
su vida: un basurero. Algunos de ellos tienen suerte y van a la escuela por la mañana, pero por la 
tarde tienen que ir a trabajar en el basurero. Parece que es una condena de la que no podrán 
escapar nunca. 

                                                 
53 FERNANDO TORRES. Tret de la revista "Quetzal". Febrer 2005. núm. 39. 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
257 

DEJARSE MIRAR 

Tengo ahora, clavados en mi mente, los ojos de uno de esos niños. Se llama Fred. Trabaja en una 
tienda de basura, porque llamarla chatarrería, sería subirla mucho de categoría. Es uno de los 
lugares donde los que rebuscan la basura venden lo poco que encuentran. Es afortunado. Gana 
algo más de dos dólares y medio al día. En la misma tienda le dan de comer los dueños. Allí 
duerme también. 

Con ironía triste, muy triste, podríamos decir que está interno. Su cama son unas tablas lisas 
colocadas encima de la misma basura. Es casi seguro que es el que más gana en su familia y que, 
siendo el mayor de los hijos, contribuye a pagar los estudios de sus hermanos menores. No sé si 
Fred logrará salir alguna vez de ese círculo infernal de la miseria en que está metido sin saberlo. 
Probablemente no. En sus ojos hay un cierto peso de tristeza. Incluso cuando sonríe no le 
abandona la tristeza. 

Hay más miradas en mi memoria. Pienso ahora en Charlin y su hija Katy. Las dos trabajan en la 
basura. El marido está en casa. Nos dicen que está enfermo, que tiene una herida en el pie. Pero 
cuando lo vemos nos entra la sospecha de que la herida, bien pequeña, no es más que una 
disculpa para dejar que su mujer y su hija se encarguen del trabajo duro. 

En casa tienen también tres cerdos. Los alimentan con lo que sacan del basurero. Como se ve, a 
los pobres la basura les cunde mucho. Katy, la hija, tiene la cara de la adolescente de quince años 
que está diciendo "buenos días" a la vida por primera vez. Pero a ella le ha tocado decirlo en 
medio del basurero. Su inocencia está teñida de nostalgia de otros mundos y otras suertes que 
quizá ha podido atisbar en la pantalla de la televisión. Pero cuando despierta de sus sueños de 
adolescente se encuentra con la real pesadilla del basurero en el que trabaja y malvive. Charlin, 
la madre, tiene una mirada que, sin palabras, nos dice que está resignada en su suerte. Resignada 
y en paz. Es una mirada triste. Sus ojos me dicen que ella también soñó como su hija, otra vida, 
otro mundo. Pero ya sabe que no es posible. 

El círculo se ha cerrado y no hay salida para ella. ¡Cuántos primeros planos! ¡Cuántas vidas 
arruinadas! Rezar con ellos y ellas en el corazón el Padrenuestro no es lo mismo. Las palabras 
"Padre", "Reino", "Pan", "Perdona", "Mal" son clavos y la voz de cada uno de los niños el 
martillo que me los hunde en el corazón. En realidad, no he rezado yo. Me han rezado el 
"Padrenuestro", me lo han machacado en los oídos. Y en mi corazón han quedado mezcladas sus 
palabras con el dolor, la injusticia y la muerte en que han vivido cada uno de ellos. Por eso las 
lágrimas, por eso la angustia. Ese Padrenuestro me ha exigido un suplemento de fe del que 
carezco en cuanto salgo de las cuatro paredes de mi confortable vida. Al final, han sido los 
mismos niños los que me han devuelto la esperanza. No es la misma que tenía antes. Ahora tiene 
un componente nuevo: sus miradas. En adelante las miradas de los niños del basurero de Payatas 
y del Pangarap Shelter serán parte imprescindible de mis Padrenuestros. Y decir "Padre" tendrá 
otro sabor. 
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PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. A partir de la pregària del Parenostre fes una glossa o una meditació pensant en el teu 

grup d’infants i en el MIJAC. 

 

PARENOSTRE 

QUE ESTEU EN EL CEL, 

SANTIFICAT SIGUI EL TEU NOM; 

VINGUI A NOSALTRES EL TEU REGNE; 

FACI’S LA TEVA VOLUNTAT 

AIXÍ A LA TERRA COM ES FA EN EL CEL 

EL NOSTRE PA DE CADA DIA 

DONEU-NOS, SENYOR, EL DIA D’AVUI 

I PERDONEU LES NOSTRES CULPES 

AIXÍ COM NOSALTRES 

PERDONEM ELS NOSTRES DEUTORS. 

NO PERMETEU QUE CAIGUEM EN TEMPTACIÓ 

I DESLLIUREU-NOS DE QUALSEVOL MAL. 

AMÉN. 
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ELS MOVIMENTS LAÏCALS 54
 

I. EL LAIC A LA SOCIETAT 

L'Església, impulsada per l'Esperit, al llarg de la història ha realitzat la seva missió de 
testimoniar i impulsar la presència del Regne de Déu en cada època històrica i en cada situació 
concreta. Aquest Regne es fa realitat i es concreta en la vida quotidiana de cada persona i en cada 
moment històric. Per aquesta raó es necessari estar permanentment analitzant el marc social i 
eclesial en el que vivim, per poder descobrir l'Esperit. Crec convenient recollir a trets generals 
els eixos que determinen el context social en el que la nostra Església, i en particular el laïcat, 
hem de portar a terme la missió d'evangelitzar. 

CONTEXT ECONÒMIC 
Des de fa uns quants anys estem immensos en una crisi econòmica que castiga amb més duresa 
als més febles (principi de "Mateos"). Tasses elevades d'atur, augment de la precarietat dels 
contractes, creixement de les borses de pobresa... totes aquestes situacions condemnen a moltes 
persones a la irrellevància social i a la marginació. 

Des d'un marc internacional, cal destacar la mundialització de l'economia, les finances i la 
cultura; aguditzant-se la tensió entre un Nord ric i un Sud pobre que cada cop es va empobrint 
més i es va tornant més dependent (principi de "Mateos"). 

Dintre d'aquest context, la temptació de la insolidaritat sobrevola sobre tots els nostres caps. Els 
creients molt sovint ens debatem o movem entre consolidar o avançar dintre del nivell de vida 
adquirit i l'exigència de l'Evangeli que proclama benaurats als pobres i ens crida als seguidors de 
Jesús a un compromís efectiu amb els pobres 

Hi ha que destacar que dintre d'aquest context, s'ha experimentat un avanç a l'hora de col·laborar 
a través de mitjans econòmics i humans en la solució de situacions de gana, misèria, desastres 
humanitaris, marginació i desigualtat [Cal destacar que la majoria d'ONG's o Càritas estan 
formades per cristians]. També cal destacar 1) les veus que demanen un model socioeconòmic 
basat en la solidaritat, diferent al model propugnat. pel capitalisme lliberal; i 2) els gestos de 
solidaritat amb els països més pobres i totes aquelles veus que reclamen un repartiment més just 
d'un be escàs com es el treball. 

Context polític 
A la societat es respira un sentiment de desencís polític, que està unit al desprestigi de la mateixa 
activitat política, desprestigi que està propiciat pel pragmatisme de la vida pública i per la 
magnitud dels casos de corrupció. Aquesta situació propícia la temptació de l'absentisme, de 
l'abandonament o la no incorporació a la política (entès aquesta amb una visió ampla), a de 
desentendre's i a refusar el compromís des de les diferents opcions polítiques o el que podria ser 
més greu a no sotmetre a la llum de l'Evangeli les pròpies conviccions u opcions polítiques. 

Malgrat això, continuen havent persones creients que creuen que la democràcia és la millor 
forma de convivència i que s'ha d'anar-la construint dia a dia i amb paciència. 

                                                 
54 Tica Font i Gregori Arenys, 4 de febrer 1997. 
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També crec que els sectors més inquiets dels laics creients s'estan desplaçant des de formes 
clàssiques de compromís polític, cap als nous moviments socials i cap a formes que 
desenvolupen la participació cívica (sintonia dels joves amb el moviment d'objecció de 
consciència, insubmisos, ocupes...). 

CONTEXT CULTURAL 
En una època anterior l'existència personal i col·lectiva estava dominada o fortament 
influenciada pel fet religiós. Avui la secularització sembla haver configurat la cultura occidental; 
per una part veiem s'està oblidant o arraconant la transcendència com a suport de l'existència 
humana, i, simultàniament, s'aprecien signes de crisis de pèrdua de sentit. De mica en mica, la 
religió i la fe es van recloent a l'àmbit del privat i Déu va deixant de ser necessari per estructurar 
la convivència humana des de la solidaritat i la llibertat. 

També voldria destacar la progressiva implantació d'una cultura i mentalitat de tipus urbà i 
d'àmbit cada cop més planetària (anem cap a una uniformitat cultural). Aquesta mundialització 
de la cultura posa de manifest el pluralisme, la diversitat... I és des d'aquest marc de pluralisme 
cultural intern i extern al nostre ambient més proper, que hem de fomentar l'obertura, la 
tolerància, el respecte, el diàleg i la integració de persones i col·lectius de diferents mentalitats i 
cultures, però també és important saber conservar la pròpia identitat. Per aquesta raó es 
important l'existència d'una comunitat cristiana com a realitat associada i com a lloc d'acollida i 
de trobada. 

Globalment voldria destacar la presència de joves que participen en moviments socials 
alternatius, en ONG's, en experiències educatives de carrer, en l'acompanyament a 
drogoaddictes, a nens de fracàs escolar i propers a la marginació... Aquestes experiències són 
una alegria i una esperança per a l'Església. 

II. EL LAIC A L'ESGLÉSIA 

De la mateixa manera que el context social afecta de forma diferent a les actituds i als 
compromisos dels laics cristians, de la mateixa manera podem descobrir una gran varietat de 
grups de laics dintre de la comunitat eclesial, que presenten característiques diferents i 
complexos. 

SENTIT DE PERTINÈNCIA A L'ESGLÉSIA 
Un bon nombre de seglars, poden ser considerats com una majoria silenciosa. Són cristians que 
van habitualment o amb certa periodicitat als actes de culte. Formen un grup poc exigent, agraït 
amb els serveis que li presten i que qualsevol cosa que faci el capellà ja li està bé. Les 
característiques d'aquestes persones són molt diverses: són gent molt religiosa, d'una arrelada 
pertinència a l'Església, formades en una tradició religiosa de tipus individualista. Moltes 
vegades tenen una fe desconnectada de la vida diària i estan poc preocupades per articular i 
discernir la realitat social, laboral, familiar... amb criteris cristians. 

També hi ha cristians amb una feble identitat eclesial. Viuen la seva experiència cristiana "per 
lliure". La seva relació amb l'Església i amb els creients, es redueix a la demanda o participació 
en sagraments (boda, bateig, funeral) de forma ocasional. En aquest grup ens tornem a trobar que 
les persones entenen la fe d'una forma individualista, que afecta solament a la consciència 
personal; tenen una comprensió espiritualista de la fe cristiana, una desconfiança cap tot el que 
signifiqui institució i una ideologització de la fe. 
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Aquests laics, crec que procedeixen d'una concepció eclesiològica anterior al Concili Vaticà II, 
on l'eclesiologia imperant era de tipus piramidal i en la que la tasca del laic s'entenia com una 
participació en l'apostolat jeràrquic. El Concili Vaticà II ens ha aportat una eclesiologia de Poble 
de Déu, ens ha donat una missió al laic: la d'evangelitzar i formar la consciència cristiana, de 
manera que s'impregni l'Esperit de l'Evangeli en les comunitats, ambients, i en definitiva a la 
societat. 

Fruit d'aquesta nova visió és que cada cop hi ha un nombre més gran de creients laics, que són 
conscients de la seva vocació de seguidors de Jesús i viuen la seva pertinença a l'Església de 
forma adulta i amb profunditat, il·lusió i fidelitat. Són cristians que tenen una doble ciutadania, la 
civil i la eclesial, però una única consciència que es deixa guiar per l'Esperit. 

La majoria d'aquest laïcat, que participa de sentir-se enviat, apòstol o agent de missió, està 
organitzat en algun tipus d'associació i tracta de il·luminar amb l'Evangeli els diferents aspectes 
de la seva vida, buscant una complementarietat entre la fe que professa i els comportaments de la 
vida quotidiana. tant en el pla personal, familiar, social, professional o en les seves opcions 
cíviques i polítiques. 

LAIC ORGANITZAT 
Crec que la majoria de membres del Poble de Deu no es conscient d'aquesta crida personal. 
Solament una minoria del laicat viu la seva existència cristiana com una vocació específica. 
Malgrat això cada cop hi ha més laics que volen viure la fe d'una forma madura i coherent; són 
conscients de la crida que els fa Jesús per viure i col·laborar en la construcció del Regne en els 
seus àmbits de vida quotidiana. 

Un obstacle per a la promoció d'un laic adult podem trobar-lo en els mateixos capellans, en 
aquells que tenen una visió del laic com un objecte al que dedicar-se, com un destinatari passiu o 
com un col·laborador abnegat. 

En la mesura que creixi el tarannà evangelitzador i de missió de la nostra Església, augmentarà la 
presència de laics conscients de la seva vocació en les estructures cíviques, socials i polítiques. 
Quan el laic assumeixi aquesta missió, necessita d'un grup, associació o comunitat per 
reflexionar, compartir, celebrar la fe i discernir la seva actuació. 

En els últims anys han sorgit amb força diversos grups eclesials (associacions, moviments, 
comunitats, carismàtics...), que permeten cultivar i compartir la fe. 

La seva aparició no està lliure de problemes o de perills. Oblidar-se de la seva vocació 
evangelitzadora i tancar-se excessivament en el servei al seu propi grup, el que genera 
particularismes o atomitzacions i el perill de ser la única referència eclesial, debilitant-se la 
comunió eclesial amb la resta d'Església. 
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III. LA DIMENSIÓ SECULAR. CARACTERÍSTICA DE TOTA L' ESGLÉSIA 

La dimensió secular és una característica de tota l'Església, és un element constitutiu de 
l'Església. L'Església està inserida en el món i en la història. La comunitat cristiana neix i creix 
en el món, és enviada al món com a missatgera de la Bona Noticia, compartint i discernint les 
alegries, esperances, tristeses i angoixes de les persones, i sobretot dels més pobres. 

La secularitat, és a dir, la consciència i experiència de viure el moment concret històric en el 
món, afecta a tots els membres de l'Església i no solament al laïcat. No podem afirmar que la 
secularitat és el camp propi del laic i que els capellans tenen la missió d'edificar l'Església. Tant 
els laics com els capellans tenim dues ciutadanies (una civil i una eclesial), però una sola 
consciència, o també podem dir que tots tenim una sola direcció que s'estructura en dos camps. 

La secularitat de l'Església, l'obertura dialogant al món, és un signe de garantia i de fidelitat a 
l'Esperit, a la missió de l'Església i al projecte de construcció del Regne de Déu. 

IV. DESAFIAMENTS 

FORMACIÓ I PREPARACIÓ DE LAICS 
Formació entesa no com una simple adquisició de sabers, sinó com un procés per anar 
aconseguint una manera de ser, se pensar, de sentir, d'actuar, de viure (personal i 
comunitàriament) l'Evangeli. La formació deu impulsar, orientar i donar sentit a tota la vida de la 
persona i a la del grup o comunitat. Hem de impulsar una formació que tingui com a eix la 
vivència i el cultiu de la identitat cristiana, que anima la tasca d'educar la consciència i la fe, 
d'aprofundir el missatge de l'Evangeli i que impulsa la vida d'oració, contemplació i celebració 
de la fe. 

La formació ha d’ajudar a viure i a enfortir la coherència cristiana, personal i comunitària, en tots 
els aspectes i en tots els moments de la vida. Formar-se, "'estar en forma", suposa una unificació 
de la fe i la vida, entre la fe i la conducta. 

La formació i l'acompanyament dels laics en el seu compromís i missió evangelitzadora, 
requereix i urgeix a la formació dels capellans. Si un capellà ha de promoure carismes i la 
presència dels laics en la vida pública, serà necessari que conegui la realitat del món i la realitat 
de l'apostolat seglar, que actualitzi la seva formació i es capaciti per acompanyar als laics. 

IMPULS DE L'APOSTOLAT ASSOCIAT 
L'acció evangelitzadora de l'església i dels cristians té una dimensió temporal i històrica, i les 
iniciatives de l'apostolat seglar deuen impulsar la presència i compromís dels seus membres en la 
vida social. Jo crec, que és molt difícil, però no dic impossible, que un laic en solitari, sense cap 
grup, comunitat o associació pugui portar a terme la seva vocació missionera. Tot cristià 
compromès necessita d'una comunitat reduïda on compartir, reflexionar i discernir la seva vida, 
la seva fe i el seu compromís. 

En la mesura en que l'Església sigui més missionera, hi haurà més laics compromesos en aquesta 
missió, i per tant més associacions, grups o comunitats laïcals. Ara ja podem comprovar que 
cada cop hi ha una major pluralitat de formes d'apostolat associat, d'acord amb la seva vocació i 
compromís preferent. 

DICOTOMIA PASTORAL TERRITORIAL - PASTORAL D'AMBIENT  
La pastoral parroquial durant anys o segles ha donat per suposada la fe de les persones i la seva 
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orientació principal consistia en el manteniment de la fe dels creients, principalment a través dels 
sagraments. En la mesura en que ha canviat la realitat i la mentalitat de que tots som creients i 
descobrim la increença en la nostra societat, hem descobert que la nostra societat és també una 
terra de missió i que l'evangelització no és una tasca a portar a terme fora de la nostra societat 
sinó també aquí. Això ha fet necessari un altre tipus de pastoral, una pastoral d'ambients i amb 
una especial vocació per la missió. 

Lo normal d'una pastoral d'ambients és l'acció missionera, el testimoni en l'ambient i la 
transformació de les estructures mundanes des dels valors del Regne. La qual cosa demanarà una 
nova espiritualitat, una lectura creient de la realitat, una confrontació amb l'evangeli i un 
compromís decidit pel canvi de les estructures del món. 

També es important amb aquesta pastoral el respectar la diversitat de plantejaments, formes i 
organitzacions. Amb el temps va creixent la consciència diocesana d'aquest tipus de pastoral i va 
essent assumida en els plans de la diòcesi. El problema de la pastoral d’ambients ha estat i és la 
centralitat laïcal i la seva difícil inserció en la parròquia, que respon més a una pastoral de 
manteniment. 

En la pastoral d'ambient el protagonisme és dels laics. Aquesta pastoral requereix un nou 
concepte de capellà, no com una identificació amb la parròquia, sinó com un servei ministerial 
diocesà. 

Finalment voldria fer menció de l'aparició i creixement de les associacions laiques agrupades al 
voltant de l'espiritualitat i el cultiu de la fe (incloent aquí els moviments carismàtics), que tampoc 
s'estructuren al voltant de les divisions territorials o parroquials, sinó dintre de l'Església local. 
Crec que aquest fenomen requeriria un estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Creus que els moviments laïcals estan en crisi avui dia a la nostra Diòcesi? Quina és 

l’experiència que tens des del MIJAC? 

2. Agafa les Conviccions del MIJAC i analitza una a una si encara respon o no al que 
l’Evangeli ens demana com a militants d’Acció catòlica en el nostre món d’avui dia. 

3. Creus que hem de canviar algun aspecte? En som fidels a l’esperit de les Conviccions? 
Com vivim la nostra “doble ciutadania” enmig del món infantil? 
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LA IGLESIA ¿PUEDE 'AGGIORNARSE'? 55 
El papa Juan XXIII intentó poner al día a la Iglesia convocando por sorpresa el Concilio 
Vaticano II, para que la Curia Romana no se lo impidiera, como hizo con el Papa anterior; pero 
todo quedó en su mayor parte en bellas palabras que no se han cumplido. Una vez más se hace 
realidad el refrán francés: "El infierno está empedrado de buenos propósitos". 

Y si leemos los documentos y discursos de los dirigentes máximos de esta institución 
encontraremos en ellos también cosas positivas entre un fárrago de otras que anulan esas buenas 
intenciones. 

Por ejemplo, si tomo la Carta Apostólica de Juan Pablo II, que llamó expresivamente Ante el 
tercer milenio, leeremos el dolor que manifiesta de palabra este Papa y lo pide a los católicos, 
por "los métodos de intolerancia e incluso de violencia" que han existido en la Iglesia, lo mismo 
arriba que abajo. Y que constituyen "verdaderas formas de antitestimonio y escándalo", por eso 
pide un examen de conciencia y el arrepentimiento correspondiente. Pero señala con 
momentánea sinceridad que estos negativos actos "permanecen como tentaciones del presente". 

Cualquier persona imparcial estaría de acuerdo con esto, pero miraría con lupa esa última frase de 
que todo ese mal no ha terminado, sino que son tentaciones que nos amenazan ahora en la Iglesia. 

De ahí que no basta pedir perdón por cosas que pasaron hace siglos, como la condenación a 
muerte en 1498 del fraile dominico Savonarola por haber condenado públicamente los desmanes 
del papa Alejandro VI; o el castigo cruento del profesor de la Universidad de Praga Jan Hus, en 
1415, por defender ideas que hoy aceptó el Concilio Vaticano II. O la persecución del científico 
Galileo, hoy por fin reivindicado por la Iglesia después de siglos. Y para mí el más cercano a mi 
pensamiento es el sacerdote filósofo Rosmini, cuyas inteligentes y renovadoras ideas fueron 
condenadas en el Índice de Libros Prohibidos a finales del XIX, y ahora es reivindicado por el 
Papa actual y el cardenal Ratzinger, introduciendo incluso su causa de beatificación, lo cual nos 
hace pensar que él es el ejemplo renovador que deben seguir los católicos, y no el de la Iglesia 
oficial que le condenó a instancias de otro Papa, León XIII. 

Tendrían que seguir las jerarquías actuales de la Iglesia el diálogo pedido por Pablo VI en su 
encíclica Ecclesiam suam a todos los niveles internos y externos a la institución. Por eso 
suprimió Pablo VI el Índice de Libros Prohibidos, para dar más libertad a la discusión teológica 
dentro de la Iglesia y para "descubrir elementos de verdad en las opiniones ajenas", como decía. 
Además, reconoció que en la Iglesia muchas cosas pueden cambiar y simplificarse, y estaba 
dispuesto a ello "si la observancia de las normas eclesiásticas se puede hacer más fácil por la 
simplificación de algún precepto, y por la confianza concedida a la libertad del cristiano hoy". Es 
más: con los demás cristianos "estamos dispuestos a secundar los legítimos deseos", ¿sobre qué?: 
"En tantos puntos diferenciales, relativos a la tradición, a la espiritualidad, a las leyes canónicas, al culto". 

El obispo Walter Kasper, gran teólogo recientemente elevado al cardenalato por Juan Pablo II, 
sostiene que se pueden dar, si miramos a la historia, una pluralidad de teologías, de 
espiritualidades, de ordenamientos eclesiales, y también de fórmulas de confesión de la fe. Por 
ejemplo, habla de los condicionamientos excesivamente humanos que jugaron un papel decisivo 
en la formulación del dogma cristológico del Concilio de Calcedonia, influyendo en él las 
rivalidades de grandes sedes episcopales entre sí, y además, la presión del poder imperial. ¿No 

                                                 
55 E. MIRET MAGDALENA. EL PAÍS 29-04-2003. 
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deben los teólogos católicos actuales aclarar todo ello para entender lo que de verdad se quiso 
entonces decir usando conceptos que resultan tan confusos, y no por eso intentar de autorizarlos 
la Iglesia como pretende ahora con Tamayo? 

Y están los estudios históricos sobre el error de san Agustín acerca de su idea del pecado 
original, como han estudiado muchos teólogos como el holandés Schoonenberg o el español 
Domiciano Fernández, lo cual no se tiene en cuenta en la enseñanza corriente, dando antiguas y 
sobrepasadas explicaciones que van contra el sentido común del que piensa ya de mayor sobre 
esa enseñanza. Y lo mismo diríamos del elemento humano discutible que rodea al papado, o a la 
Curia romana. Y en cuestiones dogmáticas estamos dando pasos atrás, por ejemplo, en la forma 
ingenua de tratar la Resurrección de Jesús, como si fuera un cuento para niños, que no se hacen 
ninguna pregunta. Y se oculta que en los años cincuenta el gran pensador católico francés Jean 
Guitton, profesor grandemente respetado por Pablo VI, y nombrado auditor del Concilio 
Vaticano II, publicó un libro definitivo sobre este misterio de Jesús (El problema de Jesús), 
publicado en España con censura eclesiástica, donde decía algo indudable: "A mí me parece que 
Tiberio, Tácito, Filón, Pilato, Josefo, si hubieran estado presentes en la sala en que Jesús se 
aparecía, no habrían percibido nada". Ése era -para él- un hecho real, pero no histórico, en ese 
sentido de no ser visible para un observador cualquiera. Es lo que 30 años después dice el 
teólogo Luis González Carvajal en su Teología para universitarios, que la Santa Sede le ha 
dedicado cuidadosa atención, y no lo ha prohibido, pues ya santo Tomás dijo que los apóstoles 
tras la resurrección vieron a Jesús sólo con "los ojos de la fe". 

Otro problema es lo que quiera decir la divinidad de Jesús. Tendríamos que hacer un 
replanteamiento actual para que entendiéramos los católicos lo que se quiso decir en el discutido 
Concilio de Calcedonia. ¿Es quizá la idea hindú de un avatar supremo? 

Veo difícil en nuestro país esa puesta al día que quería para la Iglesia Juan XXIII, aunque ojalá 
me equivoque. Somos dados a los grupitos sectarios que se creen poseedores absolutos de la 
verdad. Yo, en cambio, querría ser discípulo de nuestro clásico Suárez, que decía algo que 
nuestros eclesiásticos olvidan en su conducta: "En casi todo es difícil conocer la verdad". Y ojalá 
estos jerarcas leyeran a nuestro místico del Siglo de Oro fray Juan de los Ángeles, que nos 
recordaba: "El que más sabe apenas sabe dos definiciones esenciales de cuantas cosas Dios 
creó". Algo que aprendí yo también del premio Nóbel, el inteligente agnóstico Bertrand Russell. 

Ante todo esto, en nuestro país tenemos que hacernos diálogo a todos los niveles, como decía el 
poeta Hölderlin, y repetía lo mismo Heidegger (Esencia de la verdad), o Vattimo (El fin de la 
modernidad). 

¿Será algún día todo esto verdad en la Iglesia y fuera de ella? Piénsenlo los jerarcas eclesiásticos, 
los intelectuales y los políticos. 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Què en penses del to d’aquest article? Creus que la nostra església respon als signes dels 

temps? És possible el diàleg Església i societat actual? Quina és la praxi del MIJAC? 
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ANUNCIAR EL EVANGELIO ES LA RAZÓN DE SER DE LA 
IGLESIA 56 
San José, Costa Rica - ¿Cómo decirle al maltratado, al oprimido y marginado que Dios lo ama? 
Esa fue la pregunta esencial que se planteó la Teología de la Liberación (TL) en sus primeras 
décadas y que, años después, sigue vigente, afirmó el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, 
considerado "padre de la Teología de la Liberación. 

De lo que se trata es de que la Iglesia anuncie el amor de Dios. Ese es su mensaje central. Todo 
lo demás son variaciones de esa verdad fundamental del evangelio, agregó Gutiérrez ante unas 
60 personas, entre profesores, estudiantes e invitados de la Universidad Bíblica Latinoamericana, 
en su sede de la capital costarricense. 

En las propuestas originales de la TL, señaló, hay asuntos centrales que mantienen su vigor. En 
primer lugar, la situación del continente planteó una nueva presencia o irrupción de los pobres. 
Ésta es una presencia conflictiva que presenta un enorme desafío a la tarea misionera de la 
Iglesia. Había que encontrar una manera pertinente de hablar acerca del amor de Dios, y nuestra 
teología se comprometió con esa búsqueda, dijo. 

En segundo lugar, anotó, la TL se preguntó por el significado de los pobres y por la perspectiva 
desde dónde debía hablarse de ellos. Esta segunda cuestión hacía referencia, en concreto, a las 
personas pobres, y no solamente a la pobreza como una abstracción sociológica. Era necesario 
definir el punto de vista o "mirador", desde el cual la Iglesia debía leer la realidad de los pobres. 
Nuestro mirador, dijo, era y sigue siendo la evangelización; desde ella se concibe nuestro 
compromiso con "los desheredados de este mundo".  

El tercer asunto clave en el origen de la TL y que mantiene plena vigencia es la pregunta ¿Qué es 
hacer teología?, puntualizó Gutiérrez. La teología, reiteró, "es una reflexión sobre la práctica de 
la vida cristiana, en la que se unen la práctica contemplativa y el compromiso histórico; es decir, 
el amor a Dios y el amor al prójimo". En este sentido, agregó, es "acto segundo" cuyo punto de 
partida es la vida del cristiano en la historia. "Me importa un comino que al compromiso 
cristiano con todos los seres humanos, comenzando con los más despreciados, se le llame o no 
Teología de la Liberación. Que lo llamen cómo les parezca mejor", aseveró. Al fin y al cabo, 
acotó, lo más importante de la TL, que son los pobres y marginados, no le pertenece a ella sino al 
mensaje del evangelio de Jesucristo; y éste, sin duda, será para mí siempre lo más importante. 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Quins punts en comú hi trobes entre els postulats de la “teologia de l’alliberament” i la 

vida i Conviccions del MIJAC? 

2. A la llum d’aquest article, quines han de ser les prioritats del MIJAC? 

                                                 
56 Extracte de la Conferència pronunciada per Gustavo GUTIÉRREZ a la Universidad Bíblica de San José (Costa 
Rica). Article publicat el 22/08/2002 Fuente: ALC 
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PERFILS DE L'ESGLÉSIA QUE ANEM CONSTRUINT 57 
Els qui signem aquestes Reflexions, membres del Fòrum Joan Alsina, partint de les inquietuds de 
les nostres comunitats, a la llum de l'Evangeli i del Concili Vaticà II, amb visió de futur: 

Caminem cap a una Església més humil, que es fa preguntes, que cerca, que parla un llenguatge 
com el de Jesús, capaç de ser entès i acollit tant per la gent senzilla com per la gent d'estudi. 

Caminem cap a una Església més atenta als valors nous que apareixen i menys dolguda pels 
costums que es perden, una Església que proposa, que convida a viure amb més plenitud, que 
ofereix un vigor d'esperit i de confiança en les persones. 

Caminem cap a una Església més interessada pel Projecte de Jesús i per la construcció del Regne 
de Déu ara i aquí que no pas per ella mateixa, una Església més creïble, que prega i que parla 
més des de la manera de viure i menys des dels discursos i documents. 

 

 

 

1.- CAP A UNA ESGLÉSIA MÉS PARTICIPATIVA I DEMOCRÀT ICA 

A l'Església, poble de Déu, comunitat de germans, tots, homes i dones, tenim la mateixa dignitat 
i tots, amb diferents carismes, hi tenim els mateixos drets i els mateixos deures. Hem de trobar-
hi, per tant, la possibilitat de desenvolupar les pròpies qualitats i els propis talents, en bé de la 
comunitat. Ens hi hem de poder expressar amb tota llibertat i respecte, i no ha d'haver-hi 
qüestions vedades a un diàleg fraternal. 

L'autoritat dins l'Església és un servei a la comunitat, i mai no ha de ser exercida com un poder 
damunt dels altres, ja que exercir-la d'aquesta manera contradiu l'Evangeli. Per això, no s'ha de 
prescindir mai del parer de les persones i comunitats interessades, sinó que cal demanar-lo 
sempre i tenir-lo en compte, de manera que la consulta esdevingui una pràctica habitual. Hem 
d'arribar a una autèntica participació i democratització en l'Església, d'acord amb la definició de 
poble de Déu, del Concili Vaticà II. Aquesta consulta s'ha de realitzar sobretot a l'hora de 
prendre decisions importants per a la comunitat, com són els nomenaments i les preses de 
posició pública sobre temes controvertits, tant eclesials com cívics i socials. La persona a qui 
correspongui parlar en nom de l'Església, ja sigui en l'àmbit parroquial, diocesà o universal, cal 
que ho faci sense imposar res ni coaccionar la consciència de ningú. 

                                                 
57 Fòrum Joan Alsina. Gener del 2002. 
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D'acord amb el Concili Provincial Tarraconense quan afirma que l'Església és una i pluriforme, 
no pas monolítica, tots els membres del poble de Déu, des del Papa a l'últim batejat, hem 
d'abandonar actituds negatives, com la desqualificació dels qui no pensen com nosaltres, 
l'enyorança de la influència social que en altres temps tenia la jerarquia eclesiàstica, la por del 
món, dels canvis socials i polítics i, sobretot, la por a l'autocrítica. 

Som membres d'una Església d'un país concret, que és Catalunya, per tant hem d'assumir i 
estimar les nostres arrels històriques, les nostres tradicions, la nostra cultura i la nostra parla. 

 

2.- CAP A UNA ESGLÉSIA DECIDIDAMENT POSICIONADA A F AVOR DE LA 
JUSTÍCIA I LA LLIBERTAT. 

Cal una Església més preocupada per la igualtat i la fraternitat, qüestions centrals en el missatge 
de Jesús, i molt més crítica amb el model de vida que imposa el neoliberalisme dominant. Ha de 
ser clara l'opció pels febles i necessitats, s'ha de trencar el poder del diner que genera un ordre 
injust, arbitrari i arrogant. 

A dins de l'Església cal assegurar l'exercici real de tots els drets humans, tant per als homes com 
per a les dones, sense excepció. Serà aleshores quan estarem legitimats per exigir-ho de portes 
enfora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Quina és l’Església que anem construint des del MIJAC? 

2. Quines són les nostres aportacions concretes al Moviment, a l’Acció catòlica, a les 
parròquies, a la Diòcesi, a l’Església en general? 
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QUINA ESGLÉSIA SOM I QUINA VOLDRÍEM 58 
El Grup de Joves de Cristianisme i Justícia hem volgut fer una reflexió en veu alta sobre 
l'actualitat eclesial en el nostre camí d'aproximació a la figura de Jesús de Natzaret. La nostra 
intenció és compartir les nostres reflexions com una aportació més, amb d’altres, dintre 
l’assemblea fraterna que és l'Església.  

La nostra intenció és compartir (a) el que creiem que és l’Església, i per tant, el que som dintre 
d'aquesta; i (b) quina seria l'Església que voldríem. Hi ho posem en condicional perquè 
considerem que és amb l’aportació de tots i cadascun dels que vivim dintre el catolicisme –i 
també les esglésies germanes- que cal caminar cap aquesta nova Església.  

I. QUINA ESGLÉSIA SOM? 

En primer lloc, ens plantegem quina Església som realment. Intentarem inculpar-nos en tot allò 
amb què contribuïm a que la nostra Església no sigui, no pas falsament sinó per tal de fer-nos 
conscients i intentar que realment comenci a canviar partint de quatre punts que considerem 
essencials. 

No som ni fem una Església adaptada als signes dels temps, atenta al món en què vivim i als 
canvis que se succeeixen. No estem disposats a acceptar al qui ve de fora, amb la seva forma de 
pensar, de pregar, de vestir i fins i tot d'equivocar-se. No entenem que Déu és present en totes les 
religions i cultures, en tots els homes i dones i entre ells fa néixer la Veritat. No tenim la valentia 
d’acceptar les nostres contradiccions i disposar-nos a aprendre dels altres, dels nous temps, dels 
nous reptes.  

No som ni fem una Església testimonial i vivencial. Caiem en el parany d'un món que prima la 
forma davant el contingut. Pensem que hem de canviar als altres, i no pas començar per nosaltres 
mateixos. Evangelitzar és, principalment, testimoni i vivència, i la resta ja ho fa el Senyor. No 
confiem en Déu; creiem que tot ho hem de fer nosaltres, i imposar-ho als altres per estalviar 
temps, i així el que fem és ofegar l'espai al Senyor, que és el veritable actor de tot plegat, la 
veritable Ànima.  

No som ni fem una Església més participativa, horitzontal, respectuosa de la pluralitat perquè 
tenim el cor massa dur encara, massa interessat i proteccionista. Transmetem a l’Església allò de 
pecat que té la societat i que tant condemnem, i a sobre tenim la gosadia d'acusar a sectors 
germans dins la mateixa per tal de excusar-nos de tot allò que no hem deixat que el Senyor 
transformi en nosaltres.  

No som ni fem una Església que prioritzi l'ésser humà i la lluita per la justícia que és l'essència 
que manté la dignitat de fills de Déu, d'éssers humans. Actuem com els fariseus condemnant a 
mort a Jesús en els nostres germans. No hem après encara a llegir l'Evangeli en cada situació que 
se'ns planteja dia a dia, en cada persona que creua les nostres jornades.  

                                                 
58 Reflexió feta pel grup de joves de Cristianisme i Justícia. Barcelona 2002 arran de la controvertida canonització 
del beat Josemaria Escrivà de Balaguer. 
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II. QUINA ESGLÉSIA VOLDRÍEM? 

1. Adaptada als signes dels temps  
Voldríem una Església més flexible, que no veiés els canvis del seu entorn com una amenaça 
sinó com una oportunitat per ser més fidel a Jesús. Com diu Jesús: Vosaltres sou la sal de la 
terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per a res, sinó per a 
llençar-la fora i que la gent la trepitgi." (Mt 5, 13-14). Estem cridats a ser testimonis enmig del 
món i a lluitar per la seva transformació i la de la seva gent, no hem estat cridats a mantenir-nos 
purs i no contaminar-nos.  

Voldríem una Església que potenciés la dignitat de tots els éssers humans. Caldria acollir i 
respectar més la diversitat en totes les cultures i tradicions. Cada ésser humà és producte dels 
valors i realitats que ha viscut al seu entorn immediat i en la seva pròpia història sense ser-ne 
directament responsable.  

Voldríem una Església que contribuís a la valoració per igual dels gèneres. Una Església que 
propiciés la participació plena de les dones en les seves decisions i organització i que no es 
tanqués al diàleg en qüestions com l’accés de la dona al sacerdoci. Tanmateix, una Església que 
no fes discriminació de cap tipus a causa de la inclinació sexual, prioritzant la persona per sobre 
de tot.  

2. Testimonial i vivencial  
Voldríem una Església que, com Jesús de Natzaret, sigui testimoni fidel de Déu des del servei, el 
diàleg i l’acollida, però mai amb afany de poder de cap mena (polític, econòmic, social, religiós, 
etc.). Jesús, tot i tenint la possibilitat de salvar-se, com li deien els romans i jueus quan era clavat 
a la creu ("tu que ets Déu, salva't"), el seu únic anhel i poder era l’amor fet vida, en coherència i 
amb entrega total i absoluta.  

Voldríem una Església on cada cristià/ana faci de la seva responsabilitat (sigui laic, prevere, 
religiós, bisbe o Papa) una vocació absoluta de servei amb humilitat.  

Voldríem una Església que prioritzés la comprensió mútua i el respecte a la diversitat d'opinions 
amb les altres confessions, religions i col·lectius de la societat; que es senti una veu més i no la 
única en la construcció d’un món més just.  

3. Més participativa, horitzontal i respectuosa de la pluralitat  
Voldríem que realment l’Església siguem tots els cristians i sense exclusions. El que fa l’Església 
és el que fem els seus membres. L’Església som tots.  

Voldríem una Església que deixés participar a les seves bases en la seva direcció. Som persones 
que vivim la nostra fe i intentem entregar-nos als altres de la mateixa manera qualsevol altre 
estament eclesial. El fet diferencial entre la gruixuda base i l’esvelta cúpula és que aquella està 
immersa molt més amb els seus peus al fang del món. Les decisions haurien de seguir una 
direcció de baix a dalt i no a l'inrevés.  

Voldríem una Església amb una estructura gens pretensiosa, horitzontal i sensible a la pluralitat. 
Partint de les petites i mitjanes comunitats (parròquies i moviments), aquestes haurien de tenir 
una forma de representació a la pròpia diòcesi, i les diferents diòcesis representació en un 
organisme de més amplada geogràfica i així successivament. Per això és necessari que les 
representacions no segueixin criteris de favoritismes ni de caire economicista per escoltar els 
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diferents grups. Cal desempallegar-se de l'Estat absolutista medieval que sembla que encara 
impera i que delata el seu anacronisme.  

4. Prioritària de l'ésser humà i en la lluita per l a justícia  
Voldríem una Església que estigués més decididament al costat dels pobres, que no tingués por 
d'ells ni els utilitzés, sinó que com va fer Jesús estigués al seu costat..  

Voldríem rescatar amb més força cada dia la prioritat de Jesús que sempre va centrar-se en 
l’home i la dona. Un excés de dogmes ens allunya de la realitat i ens fa oblidar als altres. La 
lluita per la justícia ha de ser irrenunciable i per això cal actuar. L’Església, com Jesús, ha de 
tornar a l’home i a la dona la dignitat de Fills de Déu i ha de portar-los l’alliberament.  

Voldríem una Església on la lluita per la justícia és no tenir por a denunciar el mal per a 
combatre'l i transformar-lo. És necessari un compromís veritable de tots els cristians i cristianes 
per la justícia, que ha de ser tant en la nostra vida diària com en esferes més globals. Els cristians 
hauríem d’adquirir un posicionament ètic fent una opció radical pel Regne de Déu, que tantes 
vegades queda sotmès a l'interès particular i temporal  

Voldríem que el compromís de l’Església fos el que va anunciar Jesús a la sinagoga (Lc 4, 18s):  

L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, 
perquè ell m'ha ungit. 
M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, 
a proclamar als captius la llibertat 
i als cecs el retorn de la llum, 
a posar en llibertat els oprimits, 
a proclamar l'any de gràcia del Senyor. 

III. EPÍLEG D'ESPERANÇA  

Desitjaríem que la nostra estimada Església arribés a ser cada vegada més estimada i més Església. 
Per a això, cal que, com va fer i ensenyar Jesús, no tinguem por de la Veritat. La Veritat que hi ha 
al món , en els homes i dones, en les cultures i les religions i, naturalment, la que hi trobem a 
l'Església Catòlica que és de la que fonamentalment bevem per a les nostres vides.  

Volem sentir-nos cada vegada més integrats en una Església Catòlica evangelitzadora. Com 
sabem, Església vol dir Assemblea: la reunió, la trobada, la comunió, en definitiva, de tots els 
creients. Catòlica significa universal: que no és d'uns ni d'altres sinó de tots, no està sotmesa a 
sectors ni privilegis de cap mena. I evangelitzadora: que visqui (abans que difongui) la Bona 
Notícia de Jesús.  

Desitjaríem que la nostra Església fos, veritablement, una obra de construcció del Regne de Déu, 
que és la justícia, la pau i el goig de l'Esperit (Rom 14, 18). I estem convençuts que som els 
propis creients que ho hem de fer amb fe, esperança i caritat profundes i convençudament 
transformadores, malgrat les nostres debilitats i defectes. Perquè el Senyor fa de les nostres 
febleses, la força (2 Co 12, 1-10).  

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Quina és l’Església que voldríem des de la “mística” del MIJAC? 
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¿QUÉ IGLESIA QUERÍA JESÚS? 59 
Es bien conocida la actual crisis del sacerdocio en la Iglesia católica. Cada vez con mayor 
frecuencia vemos asumir el papel de guías o líderes parroquiales a seglares que, por no estar 
«ordenados», no pueden celebrar la eucaristía con sus feligreses, como sería su obligación. Esto 
no planteaba problema alguno en la Iglesia primitiva, donde la celebración eucarística dependía 
sólo de la comunidad. Los encargados de presidir la eucaristía, de acuerdo con la comunidad, no 
eran «sacerdotes ordenados», sino feligreses absolutamente normales. En la actualidad los 
llamaríamos seglares, es decir, hombres e incluso mujeres, por lo común casados, aunque 
también los había solteros. Lo importante era su nombramiento por la comunidad. ¿Por qué lo 
que antaño fue posible no habría de serlo también hoy?  

Si Jesús, como se afirma, fundó el sacerdocio de la Nueva Alianza, ¿por qué no hay de ello la 
menor mención durante los primeros cuatrocientos años de la vida de la Iglesia? Se dice también 
que Jesús fundó los siete sacramentos administrados en la Iglesia católica. En más de un caso es 
difícil probarlo, pero en lo que atañe al sacramento del orden resulta totalmente imposible. Más 
bien mostró Jesús, con palabras y hechos, que no quería sacerdotes. Ni él mismo era sacerdote ni 
lo fue ninguno de los Doce, ni tampoco Pablo.  

De igual manera es imposible atribuir a Jesús la creación del orden episcopal. Nada permite 
sostener que los Apóstoles, para garantizar la permanencia de su función, constituyeran a sus 
sucesores en obispos. El oficio de obispo es, como todos los demás oficios en la Iglesia, creación 
de ésta última, con el desarrollo histórico que conocemos. Así la Iglesia ha podido en todo 
tiempo y sigue pudiendo disponer libremente de ambas funciones, episcopal y sacerdotal, 
manteniéndolas, modificándolas o suprimiéndolas.  

La crisis de la Iglesia perdurará mientras ésta no decida darse una nueva constitución que acabe 
de una vez para siempre con los dos estamentos actuales: sacerdotes y seglares, ordenados y no 
ordenados. Habrá de limitarse a un único «oficio», el de guiar a la comunidad y celebrar con ella 
la eucaristía, función que podrán desempeñar hombres o mujeres, casados o solteros. Quedarían 
así resueltos de un plumazo el problema de la ordenación de las mujeres y la cuestión del 
celibato.  

A la pretensión de acabar con las «dos clases» existentes en la Iglesia suele objetarse, sobre todo, 
que siempre se han dado evoluciones estructurales fundadas -aunque indirectamente- en el 
Nuevo Testamento. El ejemplo aducido más a menudo es el del bautismo de los niños, que no 
aparece expresamente en el Nuevo Testamento, pero que tampoco lo contradice. Ahora bien, esa 
referencia a las «evoluciones estructurales» sólo puede tenerse por válida mientras tales 
evoluciones sean conformes a los enunciados básicos del Evangelio. Si se oponen a éste en 
puntos esenciales, han de considerarse ilegítimas, insostenibles y nocivas.  

Esto se aplica sin duda alguna a la Iglesia «sacerdotal» o clerical. Interrogando a los testigos de 
los tiempos bíblicos y del cristianismo primitivo, llegamos a la conclusión clara y convincente de 
que episcopado y sacerdocio se desarrollaron en la Iglesia al margen de la Escritura y fueron más 
adelante justificados como parte del dogma Todo parece indicar que ha llegado la hora, para la 
Iglesia, de regresar a su ser propio y original.  

                                                 
59 HEERBERT HAAG. 
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CONCLUSIÓN: 

Resumiendo lo dicho en los capítulos que preceden, podemos retener lo siguiente:  

- En la Iglesia católica hay dos estamentos, clero y laicado, con distintos privilegios, 
derechos y deberes. Esta estructura eclesial no corresponde a lo que Jesús hizo y enseñó. 
Sus efectos, por tanto, no han sido beneficiosos para la Iglesia en el transcurso de la 
historia.  

- El concilio Vaticano intentó, sí, salvar el foso existente entre clérigos y laicos, pero no 
logró suprimirlo. También en los documentos conciliares, los seglares aparecen como 
asistentes de la jerarquía, sin ninguna posibilidad de reivindicar sus derechos con 
eficacia.  

- Jesús rechazó el sacerdocio judío y los sacrificios cruentos de su época. Rompió las 
relaciones con el Templo y su culto, celebrado por sacerdotes. Anunció la ruina del 
Templo de Jerusalén y dio a entender que en su lugar no imaginaba ningún otro templo. 
Por eso fueron los sacerdotes judíos quienes le llevaron a la cruz.  

- Ni una sola palabra de Jesús permite deducir que deseara ver entre sus seguidores un 
nuevo sacerdocio y un nuevo culto con carácter de sacrificio. Él mismo no era sacerdote, 
como no lo fue ninguno de los doce apóstoles, ni Pablo. Tampoco en los restantes 
escritos neotestamentarios se percibe huella alguna de un nuevo sacerdocio.  

- Jesús no quiso que hubiera entre sus discípulos distintas clases o estados. «Todos sois 
hermanos», declara (Mt 23,8). Por ello, los primeros cristianos se daban unos a otros el 
nombre de «hermanos» y «hermanas», teniéndose por tales.  

- En contradicción con esa consigna de Jesús, se constituyó a partir del siglo III una 
«jerarquía» o «autoridad sagrada», de resultas de la cual los fieles quedaron divididos en 
dos estamentos: clero y laicado, «ordenados» y «pueblo». La jerarquía reivindicó para sí 
la dirección de las comunidades y, sobre todo, la liturgia y acrecentó su poder hasta que 
el papel de los seglares quedó reducido al de meros servidores obligados a obedecer.  

- La extensión de la Iglesia por el mundo exigió cargos oficiales que, como demuestra la 
historia, tomaron formas muy diversas. Todos esos oficios, incluido el de obispo, son 
creaciones de la Iglesia misma. En su mano está, pues, conservarlos, modificarlos o 
suprimirlos, según lo requieran las circunstancias.  

- A partir del siglo V se hizo necesaria, para celebrar la eucaristía, la intervención de un 
sacerdote sacramentalmente ordenado. Desde entonces se abrió también camino la idea 
de que la ordenación sacerdotal imprime un «carácter» indeleble en quien la recibe. Esta 
doctrina, reelaborada por la teología medieval, sería elevada al rango de dogma de fe por 
el concilio de Trento, en el siglo XVI.  

- Durante cuatrocientos años, los «seglares», según el término hoy utilizado, estuvieron 
presidiendo la eucaristía. Esto prueba que para ello no es necesario el concurso de un 
sacerdote que haya recibido el sacramento del orden, idea imposible de fundamentar 
tanto bíblica como dogmáticamente.  

- El requisito previo para presidir la eucaristía debe ser, pues, no una consagración u 
ordenación sacramental, sino un encargo. Este cometido puede confiarse a un hombre o a 
una mujer, casados o célibes. Ambos por igual tienen derecho a postular cualquier oficio 
eclesiástico, lo que incluye automáticamente la facultad para celebrar la eucaristía. 
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LA IGLESIA DE JESÚS, COMUNIDAD LIBERADORA 60 
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¿QUÉ PASA EN LA IGLESIA?  

La situación por la que pasa hoy la Iglesia es bien difícil. Nos encontramos en tiempos de 
malestar, crisis, confusión, huída, cambio...  

� Malestar en aquellas personas que no les gusta cambiar nada en su vida por perder la 
seguridad que habían recibido en su infancia.  

� Confusión en otros que no aciertan a distinguir qué es lo importante y qué es lo 
secundario en la vida de los cristianos y de la Iglesia. 

� Huída en aquellos que no quieren o no pueden soportar este tiempo difícil.  

¿COMO NOS PODEMOS ORIENTAR? 

¿A dónde debemos acudir para buscar luz y claridad en todo esto? ¿Quién nos puede sacar de la 
confusión? ¿De dónde sacar fuerzas para seguir adelante en la transformación de la Iglesia? 

                                                 
60 Reflexió sobre l'Església feta per Ramir VEGA i Xavier PEDRÓS, militants de la GOAC de Sant Boi de 
Llobregat, el 10 de març de 2002, durant la celebració del 25è Aniversari de la Parròquia de St. Josep (St. Vicenç 
dels Horts). 
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� Todas estas preguntas estarían casi contestadas si todos los cristianos no hubiésemos 
dejado de mirar constantemente y honradamente el Evangelio de Jesús, el liberador de los 
pobres y oprimidos, resucitado de entre los muertos e Hijo de Dios.  

� Dijo Jesús: “Yo soy la luz del mundo: el que me sigue no andará en la oscuridad, tendrá 
la luz de la vida”.  

Pero, antes de comentar lo que dice el Evangelio sobre la Iglesia, vamos a analizar la situación 
en la que nos encontramos. Hay diferentes maneras de pensar sobre el cristianismo, según le 
interesa a cada uno y existen también ideas distintas y a veces contrarias sobre lo que debe ser la 
Iglesia.  

TRES TIPOS DE CRISTIANISMO  

Presentamos a continuación diversos modelos de entender el cristianismo, siendo conscientes de 
que esquematizamos.  

1.- “Dios a la carta”  
Es la religión de aquellas personas que utilizan a Dios para protegerse de las fuerzas de la 
naturaleza y satisfacer las necesidades fundamentales de la vida. Es la religión que expresan 
aquellas personas que desean para sus hijos en el bautismo que Dios les dé salud y suerte (el 
tema de los exvotos, las mismas imágenes religiosas, tenidas como milagrosas. Se acude a ellas 
para nos libren de los males y nos protejan...)  

La idea de Dios es la de un poder que interviene directamente en la naturaleza a favor del 
hombre.  

Jesucristo sería el gran santo que murió en la cruz y consuela al hombre en los momentos 
difíciles, pero sin influir para nada en la vida corriente.  

Es una religión casi de tipo comercial: pedimos a Dios favores y se lo pagamos con nuestras 
cosas cuando creemos que los hemos recibido.  

Un ejemplo reciente: el presidente Bush, en nombre de Dios y de la Justicia Infinita, ha 
declarado la “guerra santa” contra los musulmanes. Por el otro lado, sectores fanáticos 
musulmanes invocan el nombre de Alá para declarar también la guerra. (En la Biblia se insiste en 
“no invocar el nombre de Dios en vano...”.). Todos manipulan al mismo Dios para sus intereses.  

2.- Religión para la otra vida 
La gran preocupación, en este caso, es asegurar el problema de la salvación eterna. Trata de dar 
respuesta al problema del “más allá”, con la consiguiente indiferencia, desprecio o huída de los 
problemas sociales, económicos y políticos, siempre que a uno no le vaya muy mal. Es la 
religión de los que se limitan a preocuparse por “salvar su alma”. El Dios de este modelo 
religioso nada tiene que ver con esta vida, pertenece sólo a la otra.  

Jesucristo es el Dios oculto y humillado que predica el desprendimiento de lo material e invita a 
su imitación. Se manifiesta, además, como el gran perdonador de los hombres. Así se dice: 
“murió por nuestros pecados”, sin poner nombre a las causas históricas que provocaron su 
asesinato. 

Esta forma de entender la religión se llama dualista, porque separa y distingue dos vidas: ésta y 
la otra, cuando en realidad sólo hay una única vida que continúa más allá de la muerte.  
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Una buena parte de la burguesía española, que se considera cristiana, y practicante, pertenece a 
este tipo de cristianismo. No es extraño que se escandalicen de que algún sacerdote predique 
sobre temas relacionados con problemas sociales. O cuando el mismo Papa denuncia en sus 
encíclicas sociales la injusticia y la opresión que produce el sistema capitalista, cuya finalidad es 
la consecución del máximo beneficio económico de unos pocos, sin dar respuesta a las 
necesidades de los hombres y mujeres de nuestro mundo. (Cabe recordar cómo en 
Centroamérica, hace pocos años, sectores conservadores animaban al asesinato de los “curas 
comunistas”. En Guatemala, aparecían pintadas de este tipo: “Haga patria, mate un cura”. 
Recordar las matanzas de catequistas y comunidades campesinas, los asesinatos de Mons. 
Romero y los jesuitas de El Salvador...).  

Hay también una buena parte de los católicos tradicionales, que tienen una práctica religiosa 
basada en una concepción individualista de la fe cristiana. Para ellos el cristianismo consistiría 
en ser buenos cristianos y buenos ciudadanos, pero con una visión muy centrada en el 
cumplimiento de los deberes del culto, pero sin descubrir que el seguimiento a Jesús conlleva 
una vivencia comunitaria. En este sentido, cabe destacar la proliferación de comunidades de 
carácter intimista y muy cerradas en sí mismas, con una visión muy conservadora sobre el 
mundo y la Iglesia. 

3) Fe cristiana como Cristianismo de liberación 
Este modelo se fundamenta en una opción adulta, libre y consciente, de seguimiento a Cristo, 
unida a los demás creyentes. Trata de buscar en Cristo la respuesta a los deseos más hondos y 
nobles del corazón humano.  

Es una fe en Jesús que cuestiona la vida, no para huir de ella ni para solucionarla con hechos 
milagrosos, sino para ser plenamente hombres y mujeres, honrados, alegres, serviciales, 
comprometidos en la construcción de un barrio mejor, de una sociedad mejor, de un mundo 
mejor, de una Iglesia-fraternidad al servicio del Reino de la Justicia y de la Solidaridad, que es el 
Reino de Dios.  

TRES MODELOS DE IGLESIA 

Lo mismo que en la práctica religiosa hemos descrito tres tipos de cristianismo, podemos 
también ver tres modelos de Iglesia, tres modos distintos de entenderla.  

1.- Antes del Concilio Vaticano II (“Preconciliar”)  
Se trata del ideal de Iglesia que siguen abrigando aquellas personas que, de una manera u otra, 
piensan que en el fondo el Concilio Vaticano II ha sido una gran desgracia para la Iglesia. Estas 
personas están convencidas de que la Iglesia tendría que seguir siendo lo que siempre fue:  

� Conservadora 

� Dedicada exclusivamente al culto 

� De derechas 

2.- Conciliar 
Aquí están encuadrados los que piensan que el Vaticano II ha sido un punto de llegada y no un 
punto de partida. Por esto, los que tienen esta mentalidad están alarmados por las cosas nuevas 
que se han producido a partir del Concilio. Piensan que la Iglesia, a pesar de que la formemos 
todos, llamándose Pueblo de Dios, es la jerarquía quien es de verdad la Iglesia.  
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Desde el punto de vista social y político pretenden, en principio, que la Iglesia sea neutral, no de 
derechas ni de izquierdas, es decir “del medio, del centro”, que en la práctica coincide con el 
orden establecido, con un capitalismo suavizado o una derecha civilizada.  

3.- Postconciliar 
En este tercer grupo se sitúan todos los que creen que el Concilio fue un buen punto de partida, 
pero al mismo tiempo están convencidos de que el Concilio se quedó atrás. De ahí que entre la 
iglesia concebida como “Pueblo de Dios” y la Iglesia comprendida como “jerarquía” se orientan 
claramente por la primera. Es más, ante la jerarquía suelen adoptar una postura crítica. 

Las personas y grupos que se encuadran en este modelo de Iglesia afirman que su opción es “por 
una iglesia de los pobres, del pueblo”, y quieren barrer los vestigios del triunfalismo eclesial. 
Para ellos, la suerte de la Iglesia no debe estar cimentada sobre el poder, sobre los privilegios, 
sino sobre el servicio. Estos cristianos ven en la Teología de la Liberación una fuente de 
esperanza y de motivación. 

Estas personas y colectivos son muy críticos con las ciertas prácticas y planteamientos de la 
Iglesia Jerárquica, y que alejan cada vez más de ella a amplios sectores de la sociedad. Casos 
como el escándalo financiero de Gescartera, las escuelas católicas subvencionadas, los 
profesores de religión expedientados, la moral sexual represora, el celibato obligatorio de los 
clérigos (recordemos el comunicado reciente de 75 curas de la Diócesis de Girona), los acuerdos 
Iglesia-Estado que la sitúan en una postura de alianza con el poder establecido, la marginación 
de la mujer en la iglesia, el autoritarismo basado en el modelo clérigos-laicos (frente al modelo 
comunidad-ministerios), la represión de los teólogos de la liberación... 

Estos cristianos desde el punto de vista político, son “de izquierdas”, expresión que abarca desde 
el socialismo moderado hasta los partidos, sindicatos y organizaciones radicales (radical de 
“raíz”) de la izquierda.  

CONCLUSIÓN 
Aunque entre los diferentes modelos de Iglesia existen zonas intermedias, estos son los tres tipos 
de iglesia que existen hoy en la práctica. Ahora bien, estando así las cosas, a nadie le puede 
extrañar que la confusión entre los cristianos sea considerable.  

Y sobre todo, a nadie le debe sorprender que el problema más serio que hoy se plantea a los 
cristianos es el problema de los diversos modelos de iglesia que de hecho existen entre los 
cristianos. En cuanto al pluralismo político, ¿todo vale? En los años 70-80 los “cristianos por el 
socialismo” tuvieron que justificar teóricamente su “opción por el marxismo, por la vía 
socialista”. Pero... con el Evangelio en la mano, no sería más coherente que los “cristianos de 
derecha” (que, en definitiva apuestan por ser “cristianos por el capitalismo”) se tuvieran que 
preguntar si hay para ellos espacio eclesial? El teólogo Leonardo Boff tiene un libro con un título 
muy contundente: “Dentro del capitalismo no hay salvación” (Ed. Nueva Utopía). Y en cuanto 
al pluralismo eclesial, también “todo vale”? ¿El Dios de Jesús es el mismo Dios que el de los 
afiliados al Opus Dei? Conviene recordar aquello que decía Alberto Iniesta, obispo de Vallecas 
(Madrid): “Siempre que la Iglesia toma partido por los pobres es infalible, porque ocupa el lugar 
que ha ocupado Jesús”.  

Mientras tanto, nuestras iglesias están vacías, el clero cada vez más envejecido, existe una crisis 
de la práctica sacramental... Muchas personas acuden a las iglesias en los cuatro “momentos-
clave” de su vida, más por un acto social que por un sentimiento de vinculación profunda y 
existencial: Los bautizos, las primeras comuniones, las bodas y los entierros.  
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LA COMUNIDAD DE JESÚS 

La verdadera raíz del problema, lo que está en juego es la idea que tenemos de la Iglesia y el 
papel que tiene que cumplir en el mundo y en la sociedad. Esto es lo que vamos a ver a 
continuación.  

a) La comunidad de Jesús 
En los evangelios aparece claramente descrito un hecho fundamental: Jesús formó en torno a sí 
una comunidad de discípulos. Aquella comunidad es el modelo fundamental de lo que tiene que 
ser el nuevo Pueblo de Dios.  

La Iglesia, por lo tanto, ha de acudir siempre a aquel modelo para saber lo que ella debe de ser en 
el mundo. Toda renovación, en el presente y en el futuro, será auténtica en la medida en que sea 
la actualización y la puesta en práctica de la comunidad de discípulos que formó Jesús.  

Esta comunidad de discípulos es un grupo relativamente amplio y numeroso: setenta y dos de 
ellos fueron enviados por Jesús a una misión especial (Lc. 10,27). En el grupo había hombres y 
mujeres.  

Es un grupo grande, pero dentro de él hay un pequeño núcleo de 12 discípulos, que tendrán una 
misión especial. Pero lo principal es la comunidad toda entera.  

b) Una comunidad ¿para quÉ? 
La incorporación a esta comunidad no es presentada por los evangelios como algo necesario e 
imprescindible para obtener la salvación eterna. Es decir, la función de la comunidad cristiana no 
consiste en asegurar la salvación para la otra vida. Esto lo vemos claramente en el pasaje 
evangélico del joven rico (Mt 19,16-29): A la pregunta del joven: “¿Qué tengo que hacer para 
conseguir la vida eterna?”, Jesús le contesta: “Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los 
mandamientos”.  

La respuesta de Jesús no se refiere, por lo tanto, a la necesidad de entrar a formar parte de la 
comunidad para obtener la salvación eterna; esta salvación es fruto del cumplimiento de los 
mandamientos. Sólo cuando el joven dice que “todo esto lo he cumplido”, pero que quiere ir más 
lejos, entonces es cuando Jesús le presenta una exigencia nueva: la renuncia al dinero, para entrar 
a formar parte de la comunidad de los discípulos de Jesús.  

La misma conclusión se deduce del relato en que aquel maestro de la Ley planteó la cuestión: 
“¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?” (Lc. 10, 25). La respuesta de Jesús es igual a 
la que dio al joven rico: Guarda los mandamientos. Amarás a Dios y al prójimo como ti mismo. 
Pero el otro le pregunta para quedar bien: pero quién es mi prójimo. Entonces Jesús narra la 
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parábola del buen samaritano (el sacerdote, el levita, el samaritano...) Jesús le pregunta: ¿A tu 
parecer, quien actuó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? – El que se 
compadeció de él. – Vete y haz tú lo mismo.  

Para Jesús el prójimo no es sólo el que necesita ayuda, sino que también eres tú cuando te 
aproximas al otro. HACERSE PRÓJIMO-PRÓXIMO DE LOS OTROS, sobre todo de aquellos 
que están a tu lado y que está oprimidos, explotados, necesitados de ayuda y de justicia.  

Y más claramente, se advierte este planteamiento en Mt. 25, 31-46, en la parábola del juicio 
final, en que lo decisivo es haber dado de beber al sediento, de comer al hambriento, vestir al 
desnudo, visitar al preso, acoger al inmigrante... Es decir, lo que va a decidir el destino definitivo 
de unos y otros es el comportamiento del hombre con el hombre, especialmente con el pobre, 
con el que sufre, con el perseguido... (A. Comín, cristiano y comunista, miembro del PSUC, que 
murió en 1980 y que contribuyó con su testimonio y con sus libros al encuentro entre marxismo 
y cristianismo, decía: “Los hombres no se separan entre los que creen en Dios y los que no creen 
en Dios, sino entre los que creen el hombre y los que no creen en el hombre”). 

Ahora bien, si el fin de la comunidad no es asegurar la salvación para la otra vida, ¿qué pretendió 
Jesús al formar la comunidad en torno a él? ¿Qué pensó, por lo tanto, acerca de lo que debía ser 
la Iglesia? A esta pregunta vamos a responder con tres puntos: 

� La condición de admisión en la comunidad 

� El programa de vida y acción 

� La actitud básica y fundamental que debe reinar en la comunidad 

c) La condición para entrar en la comunidad 
Está claro en los relatos evangélicos que la condición indispensable, absolutamente necesaria, 
para entrar a formar parte del grupo o comunidad, es la renuncia al dinero, la renuncia a la 
acumulación de la riqueza, y a todo lo que se tiene. A anteponer la construcción del Reino de 
Dios, a los intereses egoístas, individualistas... Así plantea Jesús el ingreso en el grupo: Pedro y 
Andrés “dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron”, y así sucesivamente. El joven rico no 
entra en la comunidad porque no estaba dispuesto a renunciar a lo que tenía. 

Pero no se trataba de dejar el dinero por dejarlo; se dejaba para compartirlo con los demás. La 
Iglesia tiene que ser en el mundo, ante todo, la comunidad de los que comparten con los demás 
lo que poseen, siendo –con esta práctica- un signo profético de “denuncia” de las injusticias y de 
un “anuncio” ya concreto, de que es posible vivir la fraternidad.  

d) El programa de vida y acción 
Jesús presenta en las Bienaventuranzas su programa de vida y acción. Promete la felicidad para 
sus discípulos, pero una felicidad que llega por caminos diferentes de los que ofrece el mundo (el 
poder, la riqueza, la fama....). Los seguidores de Jesús han de hacer exactamente lo contrario..., 
así mismo la Iglesia.  

El programa de Jesús consiste, ante todo, en elegir ser pobre, para tener de verdad solamente a 
Dios por Rey, y no estar sometidos ni al poder, ni al dinero ni al prestigio.  

(Pero ¿qué pasa en nuestro entorno? El desclasamiento social, las loterías, la cultura dominante, 
que fomenta el individualismo, la ley de la selva...). De ahí se sacan tres consecuencias:  

� Los que sufren van a dejar de sufrir  
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� Los violentos dejaran de serlo 

� Los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados 

La razón de esta situación desconcertante se explica en la quinta bienaventuranza: “Dichosos los 
que prestan ayuda porque ésos van a recibir ayuda”. En la comunidad todos se ayudan, a nadie le 
falta nada, todo va estar a disposición de todos.  

Y más en el fondo, la causa de todo esto se explica en la sexta bienaventuranza: en la comunidad 
los hombres y mujeres serán “limpios de corazón”, es decir gente sin mala intención, sin ideas 
torcidas, por eso ellos “van a ver a Dios”.  

En la séptima bienaventuranza, Jesús elogia a los miembros de la comunidad porque van a 
trabajar por la paz. El grupo cristiano va a ser fuente de armonía y reconciliación entre los 
hombres, de tal manera que va instaurar una sociedad basada en la justicia y en la fraternidad...y 
en la aceptación incondicional del otro. 

Finalmente, la ultima bienaventuranza elogia a los que “viven perseguidos por su fidelidad” 
porque ellos tienen a Dios por Rey... Ponerse a practicar este programa es asumir el conflicto... 

e) La actitud básica y fundamental en la comunidad 
En la comunidad de Jesús, que prefigura y determina lo que debe ser la Iglesia, se exige una 
actitud fundamental: El servicio, el servicio a los demás. Jesús habla claro: 

“Sabéis que los jefes de las naciones las tiranizan y que los grandes las oprimen. No será así 
entre vosotros. Al contrario, el que quiera subir, sea servidor vuestro; y el que quiera ser primero, 
que sea esclavo vuestro. Igual que este hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar 
su vida en rescate de muchos” (Mt. 20, 25-28).  

Diamantino García, cura obrero, fundador del SOC (Sindicato de Obreros del Campo Andaluz), 
resumía muy acertadamente esto diciendo: “Los primeros en el servicio, los últimos en el 
beneficio”.  

En la comunidad no puede haber ni ambición de poder o dominación, aunque esté camuflada por 
motivos religiosos y con la excusa de la obediencia. Por esto se comprende que Jesús prohíba 
toda utilización de títulos de honor en la comunidad. Los títulos que utiliza el clero están 
prohibidos en el Evangelio: Padre, maestro, doctor, señor, excelencia, eminencia... 

Por otro lado, el proyecto comunitario de Jesús se visualiza muy poco en el seno de nuestra 
Iglesia en la que conviven sectores cristianos con prácticas de explotación y opresión, y otros 
sectores cristianos que viven esta explotación y luchan contra ella. 

Bien al contrario, en la comunidad, dice Jesús, “todos sois hermanos”, y “el más grande de 
vosotros será servidor vuestro”. De ahí, que en el grupo cristiano tiene que reinar la mas absoluta 
igualdad, hasta el punto que ni siquiera Jesús se comporta como “señor” y llama a los discípulos 
“amigos” y “hermanos”. Recordemos el ejemplo de la Última Cena, cuando Jesús lava los pies a 
sus discípulos.  

Jesús no fue maestro, ni cura...fue un pobre entre los pobres... que tomó conciencia de la realidad 
que sufría su pueblo y que hizo un proceso radical de identificación con la causa del Reino de 
Dios. Tal como dice Leonardo Boff, Jesús fue un hombre que vivió tan profundamente su 
humanidad que, humano como Jesús, sólo pudo ser Dios mismo. La encarnación de Dios no 
significa sólo que Dios se hizo hombre. Quiere decir mucho más. Él participa realmente de 
nuestra condición humana y asume nuestros anhelos más profundos.  
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LA IGLESIA MAÑANA 

Resumiendo, lo que se ha dicho hasta aquí: la comunidad que forma Jesús no está pensada para 
asegurar la salvación de las almas en la otra vida. Tampoco la comunidad se organizó para 
santificar las almas, mediante la conversión individual e interior de los corazones. La conversión 
de los individuos fue ya el resultado de la predicación de Juan el Bautista. Pero tal conversión no 
fue suficiente.  

Jesús no se limitó a convertir individuos, sino que, desde el primer momento, se dedicó a formar 
un grupo de discípulos a los que, cada vez más, dirigió su mensaje. En el grupo se compartió lo 
que se tenía entre todos, se procuró a toda costa que nadie se impusiera a los demás, evitando la 
dominación de unos por otros, se convivió con Jesús, con su estilo y su forma de comportarse 
ante los ricos y ante los pobres, ante los dominadores y ante los dominados, ante la religión 
establecida y los poderes públicos.  

¿Qué pretendió Jesús con todo esto? Sencillamente, proponer un nueva manera de vivir como 
hombres nuevos y mujeres nuevas, organizando un nuevo tipo de sociedad, que consiste en la 
fraternidad , en la comunidad de las personas que se aman.  

El proyecto de Jesús chocó con los intereses de los poderosos, con el sistema religioso y el 
sistema político. Lo detuvieron, lo torturaron, lo asesinaron, como subversivo político y como 
blasfemo del Dios de los Judíos. Conviene tomar conciencia de este dato histórico: Jesús no 
murió en la cama, de un resfriado común. Murió asesinado por los poderosos de su tiempo, 
porque asumió el conflicto y el compromiso por construir la Fraternidad Humana, que es el 
Reino de Dios. 

Sin duda, en la Iglesia de hoy, hay muchos claros oscuros: “es casta” y “es prostituta”, es “santa” 
y es “pecadora”. Los cristianos tampoco somos perfectos. Pero una cosa está muy clara en los 
Evangelios: Seguir el camino de Jesucristo nos llevará a caminos y sendas que son inseguros, 
terrenos por explorar, en el territorio de los pobres, oprimidos y marginados del sistema. Esto 
nos comportará asumir riesgos, conflictos, que llevan a la cruz, tal como experimentó Jesús. Jean 
Gaillot, obispo francés, tiene un libro muy bonito titulado: “Una iglesia que no sirve, no sirve 
para nada”. En este caminar eclesial tenemos muchos compañeros y compañeras de viaje. 
Muchos también nos han precedido en el camino de la cruz, como Mons. Romero, los jesuitas 
del Salvador, numerosos laicos, catequistas y religiosos/as. Más cerca de nosotros, hace poco 
tiempo moría Joan Gomis, presidente de Justícia i Pau, un profeta auténtico, de la Iglesia de 
Barcelona.  

Por un Concilio Vaticano III 
En el seno de la Iglesia tenemos que seguir trabajando por su transformación evangélica, 
haciéndola más fraternal. Algunas de las tareas que urgen (muchos sectores proponen la 
convocatoria de un Concilio Vaticano III):  

� Es preciso pasar del modelo de clérigos-laicos, a la comunidad-ministerios. Urge una 
mayor participación democrática, en base a la igualdad fraternal del Evangelio.  

� Compromiso profundo de la Iglesia por la liberación de los pobres y oprimidos, 
animando a todos los cristianos a vivir y trabajar por la justicia, la paz, la defensa de la 
Naturaleza. Desvincularse de toda alianza con los poderosos, y de todo signo de poder y 
de prestigio, que constituye un escándalo para los sencillos y los sectores más alejados de 



ESCOLA   D'INICIADORS   MIJAC 
SOBRE ELS ANIMADORS I LA FE 

 
283 

la Iglesia. La renovación de la Iglesia vendrá cuando los pobres se apropien de aquello 
que se les ha expropiado: la buena noticia del evangelio. Devolver el evangelio a los 
pobres... 

� Desvincular el ministerio sacerdotal de la forma de vida celibataria; celibato opcional; 
acceso de las mujeres al ministerio sacerdotal. 

� Valoración positiva de la sexualidad como parte importante del ser humano creado y 
aceptado por Dios.  

� Mensaje de alegría en vez de mensaje de amenaza.  

Y todo esto vivirlo ya desde ahora mismo en nuestros pequeños grupos, comunidades, 
parroquias.... 

Como hizo Juan XXIII, urge convocar un nuevo Concilio, una nueva Iglesia, abriendo las 
ventanas a la esperanza de tanta gente que aguarda la Buena Noticia de Jesús.  

"Si me matan resucitaré en el pueblo salvadoreño, se lo digo sin ninguna jactancia, con la más 
grande humildad". (Oscar Romero, en una entrevista a un periodista, pocos días antes de su 
asesinato. Marzo 1980). 

"Siempre que la Iglesia toma partido por los pobres es infalible, porque ocupa el lugar que 
ocupó Jesús". (Alberto Iniesta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Llegiu amb atenció els dos articles que parlen sobre l’Església de Jesús (l’anterior i 

aquest) i plantegeu les vostres qüestions: dubtes que hagin sortit, descobertes... 

2. Creieu que l’Església actual viu l’esperit evangèlic de Jesús? I nosaltres, el MIJAC? 
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TEXTOS DE KARL RAHNER SOBRE L'ESGLÉSIA 61 

1. SENTIT DE L'ESGLÉSIA 

Aquesta comunitat [l'Església] ha de ser aquella que, malgrat el seu pobre caràcter 'petit 
burgès'..., parla en veu alta i té la valentia esgarrifosa d'anunciar que aquesta planura miserable 
que forma la nostra existència actual té cims que s'eleven fins a la llum eterna del Déu infinit, 
cims que tots nosaltres podem escalar. I que aquesta trista i abismal planura, que sembla 
mancada de fonaments conté, tanmateix, fondàries que nosaltres no hem explorat encara i que, 
allí on nosaltres pensem que hem experimentat i descobert que tot és un absurd, continua havent-
hi profunditats que es troben plenes del mateix Déu. 

Un testimoni com aquest, propi d'aquesta comunitat que té la valentia indescriptible d'atrevir-se a 
anar en contra de totes les experiències barates dels homes, hauria d'alçar-se com un únic crit per 
sobre d'aquesta història, dient: "Déu existeix, Déu és l'Amor! La seva victòria ja s'ha realitzat i 
tots els torrents de llàgrimes de patiment que encara flueixen per la nostra terra han estat ja 
vençuts i s'han assecat a la seva mateixa font. Totes les nostres tenebres són com la nit que 
sembla més fosca abans que surti el sol. Val la pena que visquem". 

Aquest testimoni és el signe d'aquesta comunitat anomenada Església, en la mesura que ella és 
més que una simple part del conjunt de la humanitat, a la qual Déu ja no permet que s'aparti del 
seu amor. La seva essència veritable i més profunda, la seva tasca més autèntica no consisteix a 
aconseguir que els homes tinguin quelcom de respecte per Déu, ni consisteix tampoc a oferir una 
mica de decència i humanisme per contrarestar l'egoisme brutal dels homes. La seva essència no 
és la llei sinó l'evangeli: que Déu venç per la seva pròpia acció i que ell es dóna d'una manera 
generosa a favor d'aquesta humanitat i del seu món. Aquest és el testimoni del que és més 
inversemblant, que és l'única veritat, la veritat última. (Vom Sinn des kirchlichen Amtes, pg. 20). 

2. PECAT DE L'ESGLÉSIA 

La debilitat humana i la insuficiència pecadora, la petitesa, la ceguesa, la falta de valentia per 
assumir les exigències de l'hora actual, la falta de comprensió davant les necessitats del temps, 
davant les seves tasques i tendències de futur..., totes aquestes formes de conducta molt humanes 
són també les formes de conducta de les autoritats i de tots els membres de l'Església i elles 
influeixen també en allò que l'Església és i fa. 

Si algú volgués negar això o dissimular-ho o treure-li importància o dir que aquesta ha estat 
només una càrrega o un defecte dels primers temps de l'Església, superada ja en l'actualitat..., si 
algú pensés així, estaria deixant-se portar per una ceguesa embogida i per un orgull clerical, per 
un egoisme de grup i per un culte a la personalitat que és propi d'un sistema totalitari, que no 
convé de cap manera a l'Església en tant que comunitat de Jesús pacient i humil de cor... 
[L'Església] sovint no té el coratge de mirar el futur com a futur de Déu, igual que ha 
experimentat el passat com de Déu també. Amb freqüència glorifica el seu passat, i mira el 
present (allí on no ho ha fet ella mateixa) amb ulls torçats, condemnant-ho massa fàcilment. Amb 
freqüència, avança lentament en qüestions de ciència, i en els segles XIX i XX ha dit que no amb 

                                                 
61 "Papers". Cristianisme i Justícia - n. 168 - Desembre 2004. Petita antologia de textos eclesiològics de K. Rahner 
feta per aquesta publicació l'any del centenari del seu naixement. 
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massa rapidesa, quan hagués pogut dir un sí abans, per descomptat matisat i distintiu. Ha estat 
més sovint pels poderosos i s'ha fet massa poc advocada dels pobres. Ha dit la seva crítica als 
poderosos d'aquesta terra massa suaument, de tal manera que més aviat semblava com si volgués 
procurar-se una coartada sense entrar de debò en conflicte amb els grans d'aquest món. Es manté 
molts cops més amb l'aparell de la seva burocràcia que no pas amb l'entusiasme del seu esperit... 
en els portadors del ministeri ha comès sovint injustícies contra sants, pensadors, contra els qui 
pregunten dolorosament, contra els seus teòlegs que només volien servir-la incondicionalment. 
(Escrits de Teologia, V, pàg. 24-25). 

3. TASQUES DE L'ESGLÉSIA AVUI 

En el terreny de l'espiritualitat som, fins a un extrem terrible, una Església sense vida... Als 
funcionaris eclesiàstics els dic (i amb això, naturalment, tiro una pedra grossa sobre la meva 
pròpia teulada): figureu-vos per un moment, amb una mica d'imaginació existencial, que no sou 
funcionaris eclesiàstics, que aneu pels carrers guanyant-vos el pa com un escombriaire o (si ho 
preferiu) com un científic al seu laboratori de física de plasmes, on no se sent en tot el dia cap 
paraula sobre Déu i, no obstant això, s'aconsegueixen èxits esplèndids. Figureu-vos que el vostre 
cap està cansat de tant escombrar els carrers o de la física molecular amb la seva matemàtica... I 
ara intenteu dir als homes d'aquest entorn el missatge cristià, intenteu predicar-los el missatge de 
Jesús sobre la vida eterna. Escolteu com ho dieu, noteu vosaltres mateixos com sona, penseu 
com ho hauríeu de dir perquè no topi d'entrada amb un rebuig semblant al que en aquest ambient 
es trobaria un que volgués parlar de medicina tibetana. Què diríeu en aquestes circumstàncies? 
Com començar a descriure la paraula Déu? Com parlar de Jesús d'una forma que els altres 
puguin tenir una certa sospita de la importància que té en la vostra vida, importància real i 
significativa també per a la vida que els altres porten? 

L'Església ha de ser una institució moral, però no moralitzant... Primer de tot i sobretot, hem de 
donar notícia a l'home d'avui de l'íntim, radiant i alliberador misteri de la seva existència, que 
salva de l'angoixa i l'autoalienació, i al qual nosaltres anomenem Déu. Si l'home no ha fet, ni tan 
sols inicialment, l'experiència de Déu i del seu Esperit que allibera de la culpa i de l'angoixa vital 
més profunda, no tenim per què manifestar-li les normes morals del cristianisme: no podria 
entendre-les; a tot estirar, li podrien resultar causa de coercions més radicals i d'angoixes més profundes... 

L'Església ha de deixar de donar aquestes receptes barates de petits clergues que viuen al marge 
de l'autèntica vida de la societat i la cultura moderna, i remetre aquestes decisions a la 
consciència individual. Això pot semblar, en molts casos, simplista i precipitada, fins i tot pot ser 
que, en realitat, amb el terme 'consciència' defensi l'arbitrarietat subjectivista que no té res a 
veure amb una consciència autocrítica, responsable davant Déu i temorosa de l'autèntica culpa 
com a possibilitat real; però, fonamentalment, si s'entén bé, aquesta exigència és molts cops 
veritable... No significa la retirada del cristianisme i de l'Església del terreny de la moral, sinó un 
canvi de finalitat molt important en la predicació cristiana; el seu deure és formar la consciència i 
no primàriament amb un adoctrinament casuístic, sinó suscitant la consciència i educant-la per a 
una decisió autònoma i responsable en les situacions concretes, complexes i no racionalitzables 
per complet, de la vida humana... (Cambio estructural en la Iglesia; pgs. 102s i 86s). 

4. SOBRE ACTUACIONS OFICIALS 

Les actuacions del Magisteri pressuposen, sense més ni més, que els seus destinataris no tenen 
cap dubte enfront de l'autoritat formal del magisteri i deixen tranquil·lament que siguin aquests 
els qui s'esforcin per la comprensió necessària per decidir. (Un important teòleg romà em va dir 
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un cop que aquesta manera de procedir està legitimada per l'essència mateixa del Magisteri; 
l'argumentació per a la decisió pertany a la tasca dels teòlegs i no del Magisteri). L'església 
"docent" i el seu magisteri pressuposen silenciosament que, quan es dirigeixen a catòlics, parlen 
a una massa relativament homogènia de persones, en la visió del món de la qual només hi ha la 
fe cristiana i aquesta d'una manera molt diferenciada i acompanyada d'un respecte més o menys 
absolut enfront de l'autoritat del Magisteri. Això no s'afirma explícitament... Però el fet és que en 
la teoria i en la pràctica amb prou feines es pren en consideració l'enorme diferència entre la fe 
magisterial i la real consciència creient de la massa de catòlics. Que l'índex del "Dentzinger" 
només molt rarament estigui en els caps dels cristians reals no és d'entrada tan trist com els 
sembla a alguns, temptats d'identificar la fe salvadora amb la formació teològica. Atès que el 
coneixement subtil i matisat sobre un tema pot ser, fins i tot, nociu per a la seva apropiació 
existencial. I m'atreveixo a sospitar que també en els actuals catecismes, per molt moderns que es 
presentin, hi ha massa coses i, no obstant això, no s'hi ofereix d'una manera viva i realitzable allò 
que és el més decisiu i definitiu que ha de ser dit costi el que costi. De fet, allò que constitueix 
l'Església és la fe real que està en els caps i els cors de l'Església, i no pròpiament l'ensenyament 
del Magisteri. 

No es pot pretendre que l'Església consta només dels seus sants; la fe del cristià mitjà no és 
simplement una mena de resum torturat de la doctrina del Magisteri; al contrari: aquesta mateixa 
fe, en tant que portadora de salvació i recolzada en l'autocomunicació del mateix Déu, és també 
veritablement la fe que la Gràcia de Déu vol activar i fer viva a l'Església. Aquesta fe no ha de 
ser jutjada pels seus continguts objectivats en paraules sinó que, encara que la seva objectivació 
verbal i conceptual sigui pobra i limitada, continua essent obra de Déu en els homes, duta a 
terme per l'autodonació de Déu a través de l'Esperit Sant i, per tant, pot superar amb escreix la 
més sublim objectivació teològica. Perquè el "dipòsit de la fe" no és primer de tot una suma de 
frases amb formulació humana, sinó l'Esperit de Déu que s'entrega a la humanitat sense retorn i 
opera en els homes concrets la fe que realment tenen. Per descomptat, aquest Esperit crea també 
la comunitat de fidels..., però això no canvia res en el fet que el que importa en principi i en 
definitiva és la fe realment realitzada en els homes concrets i que aquesta és, en sentit ple, la que 
produeix salvació i comunica el mateix Déu, per precàries i fragmentàries que siguin les seves 
objectivacions conceptuals en els caps dels homes. (Schriften zur Theologie, XVI, pàg. 221-23). 

El que succeeix és simplement això: el magisteri de l'Església es pot equivocar i, de fet, s'ha 
equivocat molts cops també en el s. XX (ibíd. XV, pàg. 364). Al meu parer, ni l'argumentació 
bàsica ni l'autoritat d'ensenyament de l'Església, a la qual de fet s'acudeix, ofereixen un fonament 
convincent i obligatori per acceptar la discutida doctrina de Pau VI en l'Humanae Vitae, ni la 
Declaració de la Congregació de la Fe que vol excloure per principi l'ordenació de les dones, 
com quelcom que hauria d'aplicar-se en tots els temps i cultures (ibíd. XIV, pàg. 20). 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Què podem extreure d’aquests escrits sobre la nostra visió de l’Església? 

2. Creus que des del MIJAC (des de dins de l’Església) podem treballar perquè aquesta 
sigui més oberta i més evangèlica? Com? 
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PROPOSTA PASTORAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA I 
BALEARS 62 
Els delegats, responsables i consiliaris de moviments que formem la plenària del SIJ, atents a la 
realitat present i als reptes que ens encomana el Concili Provincial Tarraconense (1995), el treball 
fet per l’Assemblea Diocesana de Menorca (1996-98) i el Sínode de Mallorca (1996-98), 
reformulem aquesta Proposta per enfortir les bases per a una cooperació-coordinació i complemen-
tarietat interdiocesana de Catalunya i Balears que esdevingui una veritable comunió pastoral. 

La nostra acció pastoral ve determinada pel món dels joves. Aquest món, tot i que té unes 
característiques comunes, també esdevé diversificat. 

La resposta que donem a aquesta realitat diversificada ha de partir de la necessitat d'anunciar i 
proclamar la Bona Notícia als nostres joves, per mitjà d'una clara acció evangelitzadora i eclesial. 

Entre tots els agents de pastoral hi ha d'haver un consens bàsic pel que fa a les línies que cal 
seguir. Per a arribar-hi, ens cal un treball constant de clarificació. 

A l'hora de plantejar-nos la necessitat d'un marc global per a l'acció pastoral amb els joves de 
Catalunya i les Balears, ens cal tenir en compte tres apartats fonamentals: 

I. Els criteris teològics i pastorals. 

II.  Elements de coordinació de les diferents actuacions pastorals en la realitat juvenil. 

III.  El secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut. 

I. CRITERIS TEOLÒGICS I PASTORALS 

1.1 L’ATENCIÓ ALS JOVES I A LA SEVA REALITAT 
La nostra acció pastoral parteix de la vida i acció dels joves i s’hi realitza. Això vol dir: 

a) Que els joves han de ser evangelitzats i incitats a ser subjectes actius, protagonistes de 
l’evangelització, artífexs de la renovació social (ChL 46) i no simplement considerar-los 
objectes de la sol·licitud de l’Església. 

b) Que els joves, nois i noies, siguin oberts a la realitat tal com és amb tota la seva complexitat. 
I cal que, en aquesta realitat, hi descobreixin signes d’esperança. 

c) Que partir de la realitat ha de crear en els joves una consciència oberta, crítica i compromesa. 

d) Que cal, per part dels consiliaris, una atenció seriosa a les persones, als joves, emprant una 
pedagogia activa (acció/reflexió/acció/celebració), que els ajudi a obrir-se al seu món, a 
analitzar-lo i millorar-lo; acompanyar-los a ser protagonistes de la seva pròpia vida i a ser 
testimonis de Jesucrist. I tot això, arrelats en el lloc i el temps. 

1.2 CENTRALITAT DEL MISTERI DE JESUCRIST 
L’acció pastoral, com ja hem dit, ha de partir de la realitat dels joves, però sempre amb l’objectiu 
d’acompanyar-los a la fe en Déu Pare, que s’ha revelat per mitjà de Jesucrist, en la comunió de 
l’Esperit Sant que és l’Església. 

                                                 
62 Proposta del Secretariat Interdiocesà de Catequesi. 
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La centralitat del Misteri de Jesucrist és la clau de volta de la nostra acció pastoral. En Jesús, el 
Crist, hi descobrim la realització de les aspiracions més nobles i pregones de la humanitat.  

Això vol dir: 

a) Que es tracta de presentar Jesucrist als joves no purament des de l’atractiu que representa 
com a ideal humà, sinó en tota la seva dimensió de misteri, vivent en l’Església i en la vida 
de les persones. 

b) Que cal preparar-los per al coneixement i adhesió a la persona de Jesucrist, present en la 
història. I, des de l’Evangeli, impulsar-los a construir una societat i una Església lliures de 
tota alienació. 

c) Que cal animar-los a l’encontre personal i comunitari amb el Crist viu, que és “el qui ens ha 
de guiar pel camí de la fe i el qui la porta a plenitud” (Hebreus 12,2). 

d) Que cal acompanyar-los perquè siguin capaços de viure la Bona Notícia dins el seu ambient 
com llevat enmig de la pasta; protagonistes, per tant, de l’acció pastoral. És el que 
l’Evangelii nuntiandi expressa així: “Evangelitzar significa, per a l’Església, portar la Bona 
Nova a tots els ambients de la humanitat i renovar-la” (EN, 18). 

1.3 ARRELAMENT EN LA COMUNIÓ ECLESIAL 
Una mirada purament sociològica de l’Església resta fora de la fe. Una mirada purament 
ahistòrica també resta fora de la fe. La mirada creient porta a contemplar el misteri de Déu a 
l’interior de l’Església històrica. 

Amb això volem afirmar la fe en el misteri de l’Església, realitat divina i humana. L’Església és 
el sagrament universal de salvació (LG 1), tal com ho tenim expressat a Efesis 3,6: “Déu vol que 
en Jesucrist, per l’Evangeli, tots els pobles tinguin part en la mateixa herència (que rebem del 
poble d’Israel), formin un mateix cos (el cos de Crist que és l’Església) i comparteixin la mateixa 
promesa (el Regne de Déu)". 

La pastoral que fem parteix de l’Església i ha de portar a la construcció d’una Església de 
comunió i missió, entorn del Bisbe diocesà, principi i fonament visible de l’Església del lloc (LG 
23). I per a possibilitar la inculturació de la fe i que l’Evangeli parli totes les llengües, convé la 
coordinació pastoral de les Esglésies locals de Catalunya i Balears com a territori definit per una 
cultura i història comunes (cf. CPT 138; LG 23). 

Això vol dir: 

a) Que el procés de revisió de l’acció, de la qualitat de presència, de vivència i celebració de la 
fe, s’ha de fer dins del caliu comunitari (grup, moviment, parròquia, diòcesi). 

b) Que convindria que, entre els joves i els responsables de les comunitats parroquials, hi 
hagués sempre un diàleg obert, que fes possible la inserció progressiva dels diversos grups 
joves a la vida de les mateixes comunitats i que ajudés aquestes comunitats a potenciar la 
seva dimensió evangelitzadora. 

c) Que els moviments són un espai privilegiat on el jove va descobrint la dimensió comunitària 
de la seva fe i va fent progressivament experiència d’Església local i, des d’ella i per ella, de 
l’única Església del Crist (LG 23). 

d) Que cal procurar que hi hagi joves que es formin en teologia i pastoral per a poder realitzar 
una missió activa dins l’Església. 
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e) Que la pastoral juvenil, per a ser completa ha de portar el jove al plantejament seriós de 
l’opció de vida. Cal, doncs, proposar i acompanyar les diverses vocacions eclesials (laïcal, 
religiosa, sacerdotal). 

 

1.4 NECESSITAT D’UNA ESPIRITUALITAT ENCARNADA  
L’acció i el testimoni han d’anar units a la contemplació i a la celebració de la fe.  

Això vol dir: 

a) Cercar la fidelitat a l’Esperit de Jesucrist i disposar-se a fer la seva voluntat. Això implica: 

▪ La transformació del món segons l’esperit de les benaurances (Mt 5,1 ss.), i reconèixer 
Crist en els petits (Mt 25,31 ss.). 

▪ La contemplació i el trobament amb el Crist vivent en l’Escriptura, la litúrgia i la pregària 
personal. 

b) Que la vida segons l’Esperit ha de partir de la vida i ha de tornar a la vida. És a dir, no ha d’estar 
deslligada de la vida de les realitats concretes, sinó que les ha de judicar a la llum de l’Evangeli 
per a una progressiva conversió personal i per a esdevenir autèntics testimonis de Crist. 

c) Que, d’una manera especial dins els moviments i grups de joves, és necessària la presència del 
consiliari o animador de la fe, com aquell adult en edat i en la fe, que és vitalment present en 
el procés educatiu del jove, fent camí amb els mateixos joves. Ell ha d’ajudar a interrogar-se i 
a valorar els fets, situacions i accions en cada moment. Ha d’ajudar a aprofundir i celebrar la 
fe en Jesucrist, i a viure-la comunitàriament. 

d) En la pastoral de joves, el prevere té un paper fonamental en el treball d’acompanyament, 
d’ajut per a discernir la voluntat de Déu, de guia en la vida espiritual i en la celebració dels 
sagraments. Aquest és un treball a realitzar tant amb els joves com amb l’equip d’animadors. 
(Orientacions sobre la pastoral de joventut núm. 47 CEE). 

Aquests principis, i les conseqüències que se’n deriven, ens ajuden a caminar junts en un mateix 
projecte marc de pastoral de joventut a Catalunya i Balears. És aleshores quan, a partir dels 
sectors i medis diversificats, no hi ha perill que l’evangelització i la pastoral realitzades portin a 
la disgregació; ans al contrari: hom va realitzant la tasca de donar respostes cristianes a les 
diverses situacions i a les diverses necessitats humanes. 

Afirmem, per tant, que aquests criteris teològics i pastorals han de ser presents en qualsevol 
projecte de pastoral juvenil a casa nostra. 

 

 

 

PER A LA TEVA REFLEXIÓ 
1. Quines propostes de pastoral fem (o podem fer) des del MIJAC i des del Consell Català 

de Moviments Especialitzats? 

2. Com afrontem des del MIJAC els nous reptes de Pastoral Juvenil i Infantil? 
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PREGÀRIA FINAL 
A mode de cloenda us oferim aquesta bella pregària que remarca el que hem intentat oferir-vos amb aquest material: 

- Abandó en les mans de Jesucrist, que és l’únic que ens pot guiar en el nostre camí. 
- Fe plena en Ell, perquè faci de nosaltres (servents inútils) un instrument de la seva Pau. 
- Entrega als altres (especialment als infants) des del MIJAC (el Moviment que coneixem i ens estimem). 

Per tot això, Senyor, et demanem: 

Señor, 
a menudo me encuentro sentado 
al borde del camino, 
sin ánimo de levantarme. 
Sólo se me ocurre decir: 
Señor Jesús, ten piedad de mí". 
"¿Qué quieres que haga por ti?, me dices. 
"Señor, que vea", 
que te sienta a mi lado. 
Que sienta que te preocupas por mí, 
que te ocupas de mí, 
que conoces mis necesidades. 
Mírame y acéptame tal como soy, 
no me hagas ningún reproche, que me hundiría. 
Hazme ir hacia ti, 
sin dudas, sin miedos. 
Que no busque mi afirmación, 
sino afirmarte a ti, afirmarme en ti. 
Que no me enamore de tantas cosas que al final cansan, 
sino solo de ti que no cansas. 
Que no busque ser servido 
sino servirte a ti en todos mis hermanos. 
Que no busque ser amado y reconocido, 
sino amarte todo en todo. 
Que no pase distraído por las cosas 
y por las personas, 
sino que te busque y te encuentre en todo 
como aquel que viene a buscarme. 
Que no me sienta demasiado satisfecho de mí mismo, 
sino que sea capaz de vaciarme de todo 
para que sólo tú seas mi satisfacción. 
Señor, 
ya ves cómo estoy y qué necesito. 
Te necesito a ti 
pero temo que no te he dejado espacio. 
Te busco pero no termino de encontrarte 
porque el camino que emprendo quizá no es tu camino. 
No estoy bien orientado. 
"¿Qué quieres que haga por ti?" 
"Señor, que vea". 


