
    

La història de l’URC es cita a Montserrat 
 

Una vegada celebrada la cloenda dels 30 anys de l’URC, com a apèndix al programa aprovat, 
el dia 26 de març, dissabte, s’han reunit a Montserrat les religioses i els religiosos que han 
estat membres de les juntes directives  en algun període al llarg d’aquests 30 anys. No 
tothom s’hi ha pogut fer present, com per exemple, el P. Alfred Roca, salesià, primer president 
de l’URC, que es troba actualment a Etiòpia, però tothom s’hi ha sentit agermanat de cor.  

 
 

Assistents 
 

Balcells, Josep M.  Escolapis  
Bassols, Dolors Carmelites de la Caritat – Vedruna  
Borràs, Pere Jesuïtes  
Botam, Joan Caputxí 
Casas, Núria Companyia de Maria 
Castellà, Josep Carmelites Descalços  
Castells, Enric Caputxí 
Espinosa, Ma. Isabel Salesianes  
Farret, Isabel Trinitàries 
Font, Montserrat Dominiques de l’Anunciata  
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Freixas, Eulàlia Missioneres Immaculada Concepció  
Gendrau, Josep Franciscans  
Martínez, Cristina Teresianes  
Muñoz, Màxim Claretians 
Samper, Genís Escolapis  
Serra, Lluís Germans Maristes  
Taberner, Lourdes Missioneres Immaculada Concepció 
Tuñí, Oriol Jesuïtes 

 
L’Eucaristia ens aplega al peus de la Moreneta 
Els membres de l’URC han estat un grup més dels que han pelegrinat a Montserrat per 
celebrar l’Eucaristia, en una basílica plena de gent. Els preveres religiosos han concelebrat.  
 

   
 

L’evangeli del dia coincideix, des d’una altra òptica, amb el sentit de la trobada: “calia 
celebrar-ho i alegrar-se” . El P. Cebrià Pifarré pronuncia l’homilia, que reproduïm tot seguit 
de forma íntegra: 
 

Dissabte II de Quaresma:  Mi 7:14-15.18-20;  Lc 15,1-3.11-32 
 

Val la pena d’escoltar amb cor atent les lectures que la litúrgia posa 
a la nostra consideració en aquests dies quaresmals. Són com petits 
joiells, veritables catequesis per al poble cristià en ruta vers la 
Pasqua per a la qual el Crist ha ressuscitat. Al text profètic de 
Miquees llegit com a 1a lectura d’aquest dissabte de la 2a setmana 
de Quaresma, hem escoltat una pregària que bé podríem fer nostra. 
En plena dissort, en una situació d’indefensió total, sense que a 
l’horitzó s’albiri cap sortida, els exiliats d’Israel s’adrecen a Déu amb 
súplica insistent, a fi que converteixi en realitat les promeses fetes 
als pares: «Senyor, vós que estimeu la bondat, pastureu el vostre 
poble, el ramat que és la vostra heretat. I, tal com vau jurar als 
nostres pares, no li tingueu en compte les culpes passades, perquè 
vós estimeu la bondat». D’aquest misteri de Déu, enamorat de la 

bondat, incansable a perdonar, guarir, alliberar, saciar, se’n feia ressò el salm 102, que hem 
cantat tot seguit, a tall de meditació: «El Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, ric 
en l’amor. Ell perdona les culpes i ens guareix de tota malaltia. El seu amor als fidels és tan 
immens com la distància del cel a la terra». Il·lustració del tot singular, sorprenent, de la 
bondat de Déu, ho ha estat encara la bellíssima paràbola evangèlica, prou coneguda, 
reportada per sant Lluc, sobre el pare que acull el fill disbauxat. Jesús hi descriu la seva 
vivència de Déu, el pare bo. El misteri de Déu i del seu Regne, experimentat com a misteri 
d’immediatesa i de confiança, de proximitat amorosa i d’entranyable benignitat, li era com una 
cremada en l’ànima. No és pas com una mena de jutge sempre a l’aguait, o com un rei o 
senyor que, preocupat tan sols per la seva glòria, es desentén de la nostra sort, que hem 
d’imaginar Déu. El Déu de Jesús és com un pare que respecta les decisions dels seus fills, 
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quan algun d’ells li demana la part de l’herència que li pertoca. Veu amb tristesa com el fill 
més jove se’n va de casa, però ja mai no l’oblida. El fill sempre podrà tornar a casa. Les 
portes no li seran pas tancades. I el dia que aguaità el fill retornant a casa, fet una desferra, 
famolenc i humilat, després de portar una vida dissoluta i absurda, el pare misericordiós no 
esperà pas que el fill travessés el portal de casa, sinó que, trencant tots els 
convencionalismes socials i, com si s’oblidés de la seva dignitat de cap de família, avançant-
se, li sortí a l’encontre, corrents, «se li tirà al coll i el besava» amb tendresa de mare. I a fi 
d’estalviar-li més humiliacions, no s’està d’interrompre la confessió del fill, que ja prou que ha 
patit. Per acollir-lo com a fill, el pare no té necessitat d’explicacions, ni d’un ritual de 
purificació. Mai no ha deixat d’estimar el seu fill. Tothora, nit i dia, n’ha esperat el retorn. Foll 
d’alegria, li posa l’anell de l’aliança i del perdó, sandàlies de dignitat, car un fill no pot anar 
descalç com un esclau, els vestits millors. I convida tothom a festa, celebrada amb música i 
cant de dansa. «Calia alegrar-se i fer festa, perquè aquest germà teu, que ja donàvem per 
mort, ha tornat a la vida; ja el donàvem per perdut i l’hem retrobat», digué el pare al fill gran. 
Perquè és prop del pare, no pas en la deriva d’una vida dissoluta i pecadora que el fill la 
coneixerà la vera i esplèndida festa del cel, la festa del perdó i de la pau. És així com Jesús 
vivia el misteri de la bondat entranyable de Déu. No és des de la llunyania que Déu ens 
busca, sinó que en Jesús se’ns apropa per omplir-nos amb l’alegria del seu perdó i de la seva 
gràcia. Als qui potser se senten perduts en un món de buidor espiritual, caòtic, sense sentit, 
orfes de Déu, Jesús els recorda la proximitat de Déu que, com el pare de la paràbola, nit i dia 
espera el retorn del seu fill estimat. 
 
Reunió del grup amb el P. Abat a la Sala de Romerie s 
 

Passem a l’Hostatgeria 
per tenir una reunió 
entre tots els 
participants. El P. Josep 
Mª Soler, abat de 
Montserrat, actua 
d’amfitrió, però deixa tot 
el protagonisme al grup. 
Un petit detall parla amb 
eloqüència. 
Normalment, té una 
cadira especial. Una 
vegada arribat i després 
de saludar un a un tots 
els presents, agafa una 
cadira normal i deixa de 
banda la seva. Ens acull 
al monestir, però és un 
membre més del grup, 
encapçalat pel P. Màxim 
Muñoz, president de l’URC, i la Gna. Mª Eulàlia Freixas, vicepresidenta, elegits fa justament 
deu dies. 
La conversa segueix un fil d’espontaneïtat, ja que no hi ha cap guió preestablert. Les meves 
impressions brollen amb naturalitat al ritme de les intervencions i del diàleg. 
 
 

1. Una història de fidelitat i compromís postconcil iar 
Tots ells han viscut, durant l’exercici de les seves responsabilitats, etapes importants de 
l’Església i de la societat en moments, a voltes, convulsos. El Concili Vaticà II ha estat un 
referent indefugible. S’han seguit les seves directius amb fidelitat i compromís. Les errades, 
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els dubtes i el desencerts no enfosqueixen una dedicació generosa. Les seves conviccions i 
els seus somnis s’han inspirat en les pàgines de l’evangeli. El retorn a les arrels ha constituït 
un desafiament que s’ha portat a cap amb decisió. Pàgines d’una història que mereixen 
admiració i reconeixement. 
 

   

 
2. Un cop d’ull a la història de la vida religiosa a Catalunya 
La vida religiosa a Catalunya ha estat capdavantera a buscar fórmules de col·laboració i de 
presència. La unió de les branques femenina i masculina per al servei de les Institucions 
religioses enceta un camí que després s’ha seguit a molts indrets geogràfics. Cadascú narra 
la història i afegeix una peça al trencaclosques de la història. Els protagonistes de fa unes 
dècades incorporen informacions que resituen opcions i projectes. La presidència de l’URC, 
en el seu moment, a càrrec d’una religiosa evidencia una mentalitat d’obertura i de normalitat, 
avançant-se a l’època. El Congrés de la Vida Religiosa representa un impuls en el diàleg i en 
la intercongregacionalitat. El sentit d’Església hi és present. Les paraules de Jesús ressonen 
en el cor dels presents: “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." (Lc 
17,10) 

 
3. Un horitzó de futur amb esperança 
La reunió no es redueix a utilitzar el retrovisor ni a instal·lar-se en el passat. Hi ha preocupació 
pel present i un esguard vers el futur. No sempre bufen bons vents. La feblesa del moment 
actual, especialment en el camp vocacional, nodreix la humilitat i l’esperança, però no hi ha 
renuncia ni braços caiguts. La urgència de l’evangeli esperona a mantenir el rumb amb la 
confiança posada en el Crist. Molts dels presents no estan en les responsabilitats que fa anys 
exercien, però tots estan al peu de canó. Una joia per a la vida religiosa. 
 
Dinar de germanor 

   
 
Una vegada s’ha efectuat la foto de grup, el dinar de germanor es realitza a l’Hotel Abat 
Cisneros. Les converses segueixen de manera informal. Els presents reben el recordatori dels 
DVD del Simposi de l’URC.  
El comiat serveix per palesar la satisfacció viscuda en aquesta jornada de fort caire 
intercongregacional. 

Lluís Serra, secretari general 
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Escola Cintra, jornada de portes obertes 

 
 

V Jornada de mestres i professors de religió a Mont serrat 
 

NOTA DEL SECRETARIAT INTERDIOCESÀ PER A L’ENSENYAME NT DE LA RELIGIÓ A 
CATALUNYA 
 
El proper 9 d’abril es trobaran a Montserrat prop de la meitat dels mestres i professors de 
religió catòlica de les escoles de Catalunya en una jornada de formació i festiva, en el marc de 
la V Jornada de mestres i professors de religió catòlica de Catalunya. Aquesta  jornada és 
organitzada pel Secretariat Interdiocesà per a l’Ensenyament de la Religió a Catalunya 
(SIERC) i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Les altres edicions s’han fet a Barcelona 
(en dues ocasions), Tarragona i Sant Julià de Lòria (diòcesi d’Urgell).  
 

Enguany a Montserrat es reuniran més de 500 mestres i professors provinents de les 10 
diòcesis amb seu a Catalunya, amb la presidència de l’Arquebisbe de Tarragona, Mons. 
Jaume Pujol, la presència de Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i el P. 
Abat de Montserrat, Josep M. Soler, que és qui farà la conferència inicial.  
 

Tot seguit els inscrits es repartiran en grups per realitzar els quinze tallers de formació fins a 
l’hora de dinar.  
 

Després de dinar, el germà Andreu M. Martínez, monjo de Montserrat, farà un breu concert 
d’orgue a la basílica i tot seguit, al mateix lloc, se celebrarà l’Eucaristia, presidida per Mons. 
Agustí Cortés, bisbe de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 
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En acabar l’Eucaristia, es llegirà el manifest de la jornada i se celebrarà l’acte de comiat. 
S’espera la confirmació de l’assistència a l’acte d’alguna autoritat del Govern de la Generalitat. 
 

Per a més informació podeu adreçar-vos a Pere Micaló, director del SIERC, 649371658. 
 

28 de març de 2011” 
 

Llorenç Puig: “Pregària per a joves” 
  

A la Cova de Manresa ofereixen, del 15 al 20 
d’abril, un temps d’aprenentatge i d’experiència per 
viure a fons «el nostre camí i la nostra vida com a 
cristians». Adreçat a persones de totes les edats, 
però especialment a joves universitaris o 
professionals. Durant cinc dies proposen uns 
Exercicis Espirituals per viure una experiència de 
silenci, «austera, però molt potent pel que significa 
deixar-se portar per la força del descobriment d’un 
Jesús molt viu i captivador, que té coses a dir-nos, 
personalment», afirma l’organitzador, el P. Llorenç 
Puig, sj., que treballa habitualment amb joves 
(www.covamanresa.cat / 938 720 422). 
 
Quines són les pautes principals per a la 
pregària en comú? 

En els Exercicis Espirituals de Sant Ignasi, que és el que proposem, no hi ha massa temps 
de pregària en comú. Es tracta, més aviat, d’un temps d’experiència sobretot personal, que 
arriba al fons del cor. Tots necessitem a vegades un temps de desert per poder anar més a 
fons en el nostre camí. Com diu sant Ignasi, del que es tracta és que «el Creador obri en la 
seva creatura» ben directament, sense més sorolls ni destorbs...  
 
Quina estructura tindran aquests Exercicis? 
Seguirem a grans trets les línies fonamentals dels Exercicis de Sant Ignasi. Es tracta 
bàsicament de tenir un temps per gaudir del do de la vida, de la pròpia història, i de l’amor 
fundant de Déu envers cadascun de nosaltres. També, de contemplar la vida de Jesús, de 
seguir les seves passes, de familiaritzar-nos amb Ell en el nostre interior... I, per acabar, es 
tracta de veure com podem, en la nostra vida concreta, ser més fidels al «somni que Déu té 
per a mi». Un somni que passa, evidentment, per servir i estimar millor, més a fons, els 
altres. 
 
Com fer de la pregària una activitat atractiva per als joves? 
Es tracta de trencar una barrera que sembla que ens impedeix fer silenci i entrar en el nostre 
interior, allà on Déu ens parla més suaument. I també es tracta de trencar la barrera del 
temps, que sembla separar-nos de Jesús. Amb la pregària contemplativa, un descobreix que 
Jesús segueix amb un potencial captivador que desconcerta. En realitat, els joves tenen 
sovint una espiritualitat més desenvolupada de la que pensem. Del que es tracta és de 
llançar-se a la piscina i veure que en ella un es pot moure millor del que creia. I que, a dins, 
hi ha tot un món per descobrir. 
 

Òscar Bardají i Martín 
Full Dominical 
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Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

EE1 
 Dates: 3 a 9 de juliol 

 
 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC  
P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat 
"Madurar l'amistat amb Jesucrist amb l'Evangeli de Joan" 
Inici: 3 de juliol, diumenge, amb el sopar  
Final: 9 de juliol, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció 
Reserva i pagament: URC 
 

 

EE2 
Dates: 7 a 13 d’agost  

 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC  
P. Josep Vilarrúbias, claretià 
Inici: 7 d’agost, diumenge, amb el sopar  
Final: 13 d’agost, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció  
Reserva i pagament: URC 
 

 
Forma d’inscripció per als Exercicis Espirituals a Vic:  

 Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 
(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

 Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. 

 Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
 
Organitza : URC-CEVRE en coordinació amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, el 
Monestir de Montserrat i la Cova de Manresa. 

 

El Simposi de l’URC en tres DVD a l’abast de tothom  
 

Les persones i comunitats que 
desitgin disposar de les conferències 
en vídeo del Simposi de l’URC poden 
demanar-les a secretaria (Noemí, de 
3 a 7 de la tarda, de dilluns a 
divendres) al preu de 8 €. El pack 
està integrat per tres DVD. Aquest 
treball ha estat possible per la 
col·laboració benèvola de la secció 

universitària dels Germans de La Salle en la filmació 
encapçalada pel G. Josep Martí, i pel tractament i acabat per part de Feliu Martín, germà 
marista. 
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Jornada de Formació Permanent amb la Gna. Teresa Fo rcades i Vila 
 

 

Jornada de Formació Permanent 
UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)    

Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es  

Secretaria: urc.info@gmail.com 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 
l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 
 

FEMINITAT I MASCULINITAT 
a càrrec de 

Teresa Forcades i Vila 
 

Teresa Forcades i Vila va néixer l'any 1966 al barri de Gràcia 
de Barcelona. Va estudiar Medicina a la Universitat de 
Barcelona i després de traslladar-se als EUA va fer 
l'especialitat de Medicina Interna a la Universitat Estatal de 
Nova York (1995) i va obtenir el màster en Teologia (Master 
Divinitas) a la Universitat de Harvard el 1997. 
De tornada a Catalunya, va ingressar el setembre del 1997 al 
Monestir de Sant Benet de Montserrat. Com que havia estudiat 
teologia en una facultat protestant, i a més especialitzada en 
teologia feminista, no li van convalidar els estudis de Harvard. 
Llavors es va llicenciar en Teologia fonamental a la Facultat de 
Teologia de Catalunya, en l'Institut de Teologia Fonamental de 
Sant Cugat (2005), completant el doctorat el 2009. En el camp 
de la medicina es va doctorar en Salut Pública a la Universitat de Barcelona (2004). 
Des del 2006 treballa en investigació teològica a la Universitat Humboldt de Berlín. 
Va dedicar la tesina de llicenciatura a la Trinitat, obra que s'ha publicat en el llibre La Trinitat, avui (Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, 2005) i la tesi doctoral en teologia al concepte de “Ser persona avui: Estudi del 
concepte de «persona» en la teologia trinitària clàssica i de la seva relació amb la noció moderna de llibertat”, el 7 
d'octubre de 2008. 

 

Entre les seves obres assenyalem:  

• Els crims de les grans companyies farmacèutiques (PDF). Barcelona: 
Cristianisme i Justícia, juliol 2006.  

• La Trinitat, avui. Barcelona: Abadia de Montserrat, octubre 2005.  
• La teologia feminista en la història. Barcelona: Fragmenta, juny 2007  
• La teología feminista en la historia. Barcelona: Fragmenta, març 2011   

Data: 2 d’abril de 2011, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col�legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   

           L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres TF. 
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Marc Vilarassau Alsina, sj: “La vocación, horizonte  y frontera” 
 

Gentilesa de Sal Terrae 99 (2011) 17-28 
 

Marc Vilarassau Alsina, sj - *Trabaja en pastoral. Lleida 
 

Resumen 
Hace tiempo que sentimos, de forma especialmente aguda en Europa, una sequía vocacional. 
¿Es un proceso irreversible? ¿No deberíamos hacer algo de autocrítica? En todo caso, no se 
trata de idear nuevas estrategias o de afinar más en el marketing, sino de inaugurar y 
promover una nueva cultura vocacional que transforme de raíz nuestras actitudes y nuestras 
perspectivas de futuro. Se trata de convertir el tema vocacional, no en una frontera que ya no 
podemos traspasar, sino en un horizonte hacia el que tender de forma renovada. 
 
«Queridos Reyes Magos…  
os pido más vocaciones a la vida consagrada» 
Debo empezar este artículo con algunos previos. Soy jesuita y voy a hablar de las vocaciones 
a la vida consagrada desde esta perspectiva. Creo que la Iglesia necesita vocaciones 
consagradas, tanto a la vida religiosa como a la sacerdotal. Las necesita para llevar adelante 
su misión de evangelización y de animación comunitaria de la fe cristiana. Pero también como 
signo para todos de que el seguimiento de Jesús en pobreza, castidad y obediencia puede 
llenar toda una vida. En Occidente, y particularmente en Europa, se habla mucho de crisis de 
las vocaciones consagradas, y no voy a ser yo ahora quien la niegue. Siguen siendo ciertas 
aquellas palabras de Jesús: «Es mucha la mies, y pocos los segadores». Más aún en 
nuestros días, cuando sentimos con especial intensidad la radical reducción demográfica de la 
población consagrada en los últimos treinta años. 
Me gustaría analizar aquí algunos porqués de esa reducción y proponer algunas pistas que 
nos ayuden a modificar esa tendencia, huyendo por igual del derrotismo y de la complacencia. 
No se trata de idear nuevas estrategias, afinar más en el marketing, o introducir algunos 
cambios superficiales; se trata, más bien, de inaugurar y promover una nueva cultura 
vocacional que transforme de raíz nuestras actitudes y nuestras perspectivas de futuro. Se 
trata de convertir el tema vocacional en nuestras comunidades cristianas, no en una frontera 
que ya no podemos traspasar, sino en un horizonte hacia el que tender de nuevo. 
 
El prejuicio ideológico como frontera 
La primera frontera que nos ha frenado y deberíamos tratar de superar es la frontera 
ideológica. Clerical, anticlerical; «carca», «progre»; derechas, izquierdas... son extremos que 
te sitúan necesariamente a un lado u otro de la frontera. No hay lugar posible de encuentro, 
sino exclusivamente de confrontación. Se trata de una frontera nítidamente trazada entre la 
tendencia nostálgica que abanderó las opciones aperturistas nacidas del Concilio Vaticano II y 
una tendencia restauracionista en la Iglesia que pasa factura de los excesos de esas opciones 
aperturistas volviendo a «lo de antes» con un encono exacerbado. Cada sector construye su 
propio muro, cada vez más alto; y si no te alineas a tiempo, corres el riesgo de quedar aislado 
en tierra de nadie. Y mucho me temo que, en esa contraposición, los aperturistas tenemos 
todas las de perder, si no las hemos perdido ya todas, y no siempre por culpa de los otros, 
como ahora me gustaría poder mostrar. 
¡Cuánto tiempo y energía perdemos en España (especialmente en España) pasando el filtro 
de la afiliación (¿a qué sector estás afiliado?) antes de dignarnos escuchar a alguien, acoger 
una idea, incorporar una propuesta...! Lo primero es colocar a la persona en un bando, saber 
si es de los nuestros o de los otros. Padecemos una ansiedad etiquetadora. Eso suele 
simplificar el pensamiento y empobrecer las ideas. Y eso lo hacen estupendamente tanto los 
«carcas» como los «progres». Hay una ortodoxia rancia que funciona imponiendo una serie 
de clichés que incorporan necesariamente un discurso perteneciente a una determinada línea 
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ideológica. Recuerdo a algunos compañeros que, para calibrar la ortodoxia de un discurso, 
contaban las veces que contenía la palabra «pobres». ¡Vaya manera de empobrecer un 
discurso... y de convertir a los pobres en una muletilla ideológica...! Esos compañeros 
«progres» hacían exactamente lo mismo que algunos seminaristas «carcas» que contaban las 
citas del magisterio de la Iglesia para certificar el valor de un determinado discurso teológico. 
Todos ellos, aunque fuera desde escenarios opuestos, tocaban el mismo tipo de música. 
Y como yo me encuentro, por historia y por afiliación, del lado de los «progres», se me va a 
permitir hacer autocrítica. No siempre ha sido ni es culpa de los «carcas». También nosotros 
hemos utilizado a los «carcas» como coartada para mantener vivo nuestro discurso y justificar 
nuestras lamentaciones. ¿Cuántos iconos de lo «carca» hemos erigido para parapetarnos en 
contra de ellos? El clergyman, el hábito, el arrodillarse en misa, el rosario, la piedad popular, 
el incienso, la liturgia, el respeto a la jerarquía, la figura del papa, los tópicos periodísticos de 
la moral católica...: con todos estos iconos y unos cuantos más hemos levantado nosotros la 
frontera, como si lo importante fuera eso. Traspasar alguno de esos obstáculos te hacía 
incurrir ipso facto en la excomunión. Y así nos hemos ido empobreciendo, perdiendo las 
fuerzas con contraposiciones ideológicas de opereta, pagando con la misma moneda a 
quienes confieren a esos iconos un valor absoluto. El problema de los «progres» no ha sido la 
falta de pureza ideológica, como pretenden algunos que siguen tirando balones fuera, sino la 
falta de vitalidad espiritual y apostólica. Ahí es donde debe residir la autocrítica necesaria, si 
queremos no seguir anclados en la autojustificación barata. Esa falta de vitalidad espiritual y 
apostólica constituye, a mi parecer, la principal causa de nuestra sequía vocacional. 
 
Falta de vitalidad 
¿Puede una comunidad cristiana mantener su vitalidad espiritual y apostólica sin un aprecio 
real de la vocación consagrada? ¿Puede uno ser cristiano a fondo sin haberse planteado 
nunca seriamente esa posibilidad como voluntad de Dios para su vida? En nuestras 
comunidades cristianas, muy pocos parecen plantearse la vocación religiosa y sacerdotal 
como horizonte vital posible. Pero es que muy pocos se plantean la vocación matrimonial y 
familiar también como llamada de Dios, como concreción de la misión de anunciar el Reino de 
Dios. ¿No denota esto una falta de vitalidad preocupante de cara al futuro? 
Pero no es igual en todas partes; se dan perfiles bastante diferenciados que vale la pena 
tener en cuenta para ver si son circunstanciales o si denotan tendencias de fondo a las que 
convendría prestar más atención. Por un lado, hay movimientos, monasterios, órdenes 
religiosas, seminarios... que, dada la tendencia generalizada, parecen eludir la carencia 
vocacional con sorprendente holgura. Por otro lado, tenemos muchos de los seminarios 
diocesanos y la mayoría de las formas tradicionales de la vida religiosa, tanto activa como 
contemplativa, que basculan entre la lenta y simple disolución y una supervivencia a menudo 
renqueante e incierta, aliviada ocasionalmente por vocaciones venidas de otras latitudes. 
No pretendo analizar aquí las causas de estas diferencias, pero sí tratar de ver cómo se 
plantean unos y otros el aspecto vocacional, no en las grandes proclamas, sino en las 
actitudes y en los discursos ordinarios. ¿Cómo se valora, en unos y otros ambientes 
religiosos, el tema vocacional? ¿Qué posición ocupa en el ranking de prioridades reales? 
¿Qué medios se le dedica? ¿Cómo afecta a la organización, a la planificación y a la identidad 
del grupo de cara a su misión en la Iglesia? 
 
Grupos con tasa vocacional negativa 
Hay grupos que llamaremos «viejos». Grupos con más salidas que entradas, en los que la 
tasa de mortalidad supera la tasa de natalidad. Pero quisiera poner el acento no tanto en la 
cuestión de la edad o el número cuanto en la de la actitud. Llamo «grupos viejos» a aquellos 
que han gastado la munición fuerte, y solo les queda la nostalgia y una cierta amargura. 
Creyeron que esto de las vocaciones era asunto exclusivamente del espíritu y que bastaba 
con «ser auténticos», que el resto ya vendría. Se parecen a mi amigo artista, que dice que 
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para vender cuadros no hace falta marchante; que si son buenos, se venden solos. Y así le 
va: que no vende ni una rosca. Es la tentación del puritanismo, del cristianismo ético de los 
perfectos. Aunque puedan todavía publicar documentos sobre la importancia de la promoción 
vocacional, estos grupos ya no se lo creen, han empezado hace tiempo a bajar persianas y 
han colgado en un lugar bien visible el rótulo «se liquida el stock». Se empezó con eso tan 
evangélico de ser levadura en la masa, pasar desapercibido..., y se olvidó que, si desaparece 
la masa, ¿para qué sirve la levadura? Si desaparece el misionero, acaba desapareciendo 
también el Evangelio. 
Luego, cuando ya era demasiado tarde, se encontró el filón: los laicos. Para estos grupos 
viejos y resignados la solución es clara: se ha acabado el tiempo de la vida consagrada, para 
dejar paso a los laicos: son ellos los que han de llevar la Iglesia, los que han de darle su 
carácter testimonial, los que han de gobernarla, los que han de dar cuenta de todos los 
carismas, los que han de orar a todas horas, los que han de estar en el mundo, los que han 
de cuidar de la prole, los que han de asegurar la cadena de transmisión..., llevando de esta 
manera a lo que yo llamo el colapso laical, una especie de sobrecarga que ha llevado a los 
laicos primero, y a todo el sistema después, a una especie de cortocircuito. Se empezó bien y 
se acabó mal, cayendo en esta trampa mortal en la que muchos han quedado 
embarrancados: «cuanto más consagrado, menos laico; cuanto más laico, menos 
consagrado». Craso error. 
 
Grupos con tasa vocacional positiva 
Por otro lado, hay grupos que llamaremos «nuevos», grupos, en 
definitiva, que se renuevan vocacionalmente, con una tasa de 
natalidad positiva, equilibrados demográficamente, por decirlo de 
alguna manera. Dejando de lado un cierto triunfalismo ingenuo, 
propio de estos grupos, y con los pies en la tierra –pues a 
menudo los grandes crecimientos y entusiasmos del hoy hacen 
más dura la penuria vocacional del mañana–, me interesa 
observar algunas de las características de estos movimientos 
que sí viven la vida cristiana con un cierto optimismo vocacional. 
Uno de los aspectos que sorprenden en primera instancia es la 
unidad de laicos y consagrados en un mismo entorno 
comunitario. Digo «unidad», no mezcla ni confusión; cada cual 
con su identidad específica, sanamente asumida y vivida como 
complemento, nunca como competencia desleal. Un segundo 
aspecto que va asociado casi siempre al primero es la valoración 
positiva que en estos grupos se da de la vida consagrada. La 
vocación religiosa o sacerdotal tiene un cierto rango de prestigio en el grupo, es preservada 
como algo valioso para el grupo entero, aunque sea minoritario, precisamente por ser 
minoritario, como un activo que hay que proteger e incentivar. 
Un tercer aspecto es que existe un claro liderazgo en la comunidad; liderazgo en el sentido 
evangélico, como no puede ser de otra manera; liderazgo en orden a la misión: alguien que 
envía y alguien que es enviado; alguien que convoca y alguien que es convocado; alguien que 
preside y alguien que es presidido. Otro aspecto que aparece de forma invariable en estos 
grupos es una clara vocación al matrimonio centrada en la familia y los hijos como misión 
prioritaria, sin que ello implique dejación de otros aspectos de la misión y de la gestión 
comunitaria. La familia como misión vivida en profundidad y plenitud, sin complejos, así como 
la educación de los hijos y el asegurar la continuidad en la cadena de transmisión de la fe. Un 
último aspecto que merece la pena destacar, dado el objetivo que nos ocupa, es la conciencia 
colectiva de la importancia del cuidado de la «cantera», el futuro del grupo y su supervivencia, 
que pasa por la responsabilidad de todos, cada uno a su nivel. 
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Grupos ignacianos 
Después de este recorrido general a vista de pájaro, podemos centrarnos en nuestro entorno, 
el de la Compañía de Jesús y de los movimientos laicales ignacianos: ¿cómo vivimos 
nosotros el problema vocacional, en qué situación nos encontramos y por qué? ¿Qué pasa 
con los movimientos laicales ignacianos y su relación con la Compañía de Jesús? ¿Qué es lo 
que no funciona, pensando en clave vocacional? ¿Cómo podría funcionar mejor? ¿Qué 
debería cambiar, en clave de futuro y de vitalidad apostólica renovada? 
Detectemos primero algunos de los problemas de los movimientos laicales ignacianos en 
general, al menos en Cataluña, y sin pretender generalizar. En los últimos años se ha dado en 
muchas de nuestras comunidades cristianas algo que podríamos llamar un cierto «principio de 
disgregación»: cada grupo, una comunidad; cada jesuita, un grupo; cada laico, un carisma. A 
menudo, los grupos de inspiración ignaciana afirmaron su identidad desmarcándose del 
liderazgo jesuítico que los vio nacer y crecer. Eso provocó que los jesuitas tiraran por su 
cuenta en el trabajo de la cantera juvenil y vocacional. El resultado ha sido una desconexión 
cada vez mayor de las comunidades laicales adultas con la cantera juvenil, que está 
resultando letal para ambas. 
«A menos vida consagrada, menos vida laical»...: esa ha sido la conclusión real del proceso, y 
no la que se prometían algunos, con toda buena voluntad, pero ingenuamente. A mi parecer, 
la reversión de ese proceso es una de las mayores urgencias pastorales que debemos 
afrontar si queremos empezar a superar ciertos escollos identitarios en los que hace un 
tiempo que estamos, por así decirlo, encallados, tanto consagrados como laicos ignacianos. 
Compañía de Jesús y movimiento laical ignaciano deben compartir cantera y alimentarla 
mutuamente, ya que en el momento en que eso deja de suceder se inicia la decadencia. Las 
comunidades ignacianas se alimentan de la pastoral juvenil de la Compañía de Jesús y, 
viceversa, las vocaciones a la Compañía de Jesús deberían salir mayoritariamente del seno 
de las comunidades ignacianas, en el contexto de los Ejercicios Espirituales de elección, en la 
etapa universitaria. Afortunadamente, parece que nos hemos dado cuenta, y en esas estamos 
de un tiempo a esta parte. 
 
De la afiliación a la vocación 
En relación con lo planteado hasta aquí, me gustaría analizar más a fondo algunas posibles 
razones de esa falta de vitalidad vocacional de nuestras comunidades. La primera cuestión 
que me planteo cuando pienso en ello es si no habremos apostado a menudo por una vida 
cristiana más centrada en la afiliación que en la vocación. «Estoy afiliado a esta comunidad, a 
esta parroquia, a esta comunidad de vida cristiana (CVX), a esta ideología, a estos que son 
de los míos..., frecuentemente contra aquellos que son los malos». Cristianismo de partido 
que reseca y acaba pudriendo la raíz. Desaparece la voluntad de Dios para mi vida como 
centro desde donde soy enviado a la Iglesia y al mundo, y aparece en su lugar mi derecho a 
voto: ¿a quién voy a dar mi voto como cristiano?; ¿en qué nido cristiano me quiero resguardar 
de la Iglesia y del mundo?; ¿en qué nicho me voy a sentir confirmado y seguro? 
La gran pregunta no debería ser «a qué grupo estoy afiliado», sino «de quién recibo yo la 
misión». Dicho de otro modo, ¿quién me envía? La misión cristiana se recibe de alguien, y se 
responde de ella ante alguien: así funciona en la Iglesia desde su fundación. Jesús enviaba a 
los apóstoles de dos en dos y después les pedía cuentas. Y el que me da la misión tiene que 
estar autorizado a hacerlo para que sea misión de Jesús y no un golpe de genio del 
superapóstol de turno. ¡Qué mecanismos más sutiles y perversos utilizamos para apropiarnos 
ilícitamente de la misión...! ¡Cuántos pseudoapóstoles que se han enviado a sí mismos sin las 
credenciales de su Señor...! ¡Cuánta impostura disfrazada de perfección moral, de autoridad 
esotérica, de liderazgo carismático...! ¡Cuánto guru emocional...! Y así nos convertimos en 
cristianos que van por libre, en almas puras que profesan un cristianismo de buenas 
intenciones y grandes eslóganes, pero vacío por dentro. Eso mata la vitalidad y las 
vocaciones. 
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Del pacto a la alianza 
De esta manera, nos hemos ido convirtiendo más en cristianos del pacto que de la Alianza. 
Hacemos un pacto con Dios: «mira, yo te doy mi voto, voy a la Eucaristía, soy catequista, toco 
la guitarra, hago el camino de Santiago o voy a Taizé cada verano..., y tú te estás tranquilito, 
sin darme sobresaltos». Nos acostumbramos a Dios y hacemos nuestros planes al margen de 
Él, esperando que venga a rubricar nuestras opciones en el último momento. Dicho de otra 
manera, nosotros rellenamos todos los apartados del contrato y, una vez controlados todos 
los flecos, le presentamos el contrato de nuestra vida a Dios para que lo firme. Aquí empieza 
y acaba el protagonismo que le damos a Dios: Él es el big boss que nos protege y firma los 
cheques; el resto es cosa nuestra. 
Pero vivir en clave vocacional es otro asunto. Para empezar, consiste en presentarle a Dios el 
contrato de nuestra vida, por nuestra parte casi en blanco. Un contrato que hemos recibido de 
Él y que lleva ya escritas algunas de sus cláusulas más importantes. Para, a partir de ahí, ir 
escribiendo con Él las concreciones e ir definiendo las opciones que nos acercan más a 
nuestra felicidad, vista esta no tanto con nuestros ojos, sino con los suyos, que son los 
definitivos. Y en ese contrato el apartado de la vocación consagrada es uno de los que 
aparecen primero: «te lo ofrezco antes que cualquier otra posibilidad; si tú quieres, no se 
hable más». Esa sería, a mi parecer, la actitud que deberíamos promover en nuestras 
comunidades si queremos recuperar la vitalidad apostólica y vocacional; actitud, por otro lado, 
que propone Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales. 
De lo contrario, ¡con qué facilidad caemos en ese cristianismo pactista del «no hace falta»...!: 
«no hace falta ser sacerdote para poder animar una comunidad; no hace falta ser religioso 
para vivir la entrega a la misión con exclusividad; no hace falta consagrarse para poder vivir la 
vocación con radicalidad; no hace falta...». Pero ¿qué esconde esta postura? Una 
desconfianza de los carismas que el Espíritu ha ido suscitando en la Iglesia; una dejación de 
responsabilidad respecto de nuestra tradición y su continuidad; un falso idealismo que busca 
siempre la novedad como una huida hacia adelante; un falso espíritu de fundador que al final 
siempre queda en un grupito que no sobrevive a sí mismo; una ingenuidad simplona que 
piensa que los carismas se pueden vivir sin institución y que la institución, lejos de 
protegerlos, acaba siempre matándolos. 
 
Diversidad de carismas 
La Iglesia se organiza desde los inicios carismáticamente, porque es el Espíritu el que la rige 
y la conduce. Los carismas se validan en Iglesia, se confirman y se reconocen eclesialmente, 
porque no son carismas para uno, sino para el cuerpo. Puede que haya cosas de la 
organización de la Iglesia que nos disgusten o con las que estemos en desacuerdo, pero no 
las vamos a cambiar creando una mini-iglesia paralela. En todo caso, lo que no vamos a 
cambiar es la organización carismática de la Iglesia, la estructuración del cuerpo según las 
vocaciones que el Espíritu Santo suscita en su seno, vocaciones que se reciben 
individualmente, pero que se confirman y se consagran comunitariamente. 
Habrá quien considere que la vida religiosa tradicional es un carisma ya agotado en la Iglesia 
(hay quien lo defiende, tanto por la izquierda como por la derecha), y que hay que buscar 
nuevas formas más adaptadas a nuestra sensibilidad contemporánea. Sea como fuere, el 
carisma de la vida consagrada no es un lujo innecesario en la Iglesia, sino uno de los signos 
imprescindibles para todo el cuerpo de su vitalidad espiritual y de su radicalidad evangélica. 
 
La Iglesia, horizonte o frontera 
Como colofón, me parece oportuno detenerme precisamente en la Iglesia como frontera. Me 
atrevería a afirmar que nuestro futuro vocacional se juega en una profunda reforma de nuestro 
sentir con la Iglesia; reforma no meramente cosmética o estratégica, sino verdaderamente 
espiritual, que restaure de raíz nuestra identidad jesuítica e ignaciana. 
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Hay quien todavía mira la frontera desde dentro y dice: «extra ecclesiam nulla sallus» (fuera 
de la Iglesia no hay salvación); otros, en cambio, la miran desde fuera y exclaman: «intra 
ecclesiam nulla sallus» (dentro de la Iglesia no hay salvación). ¿Cómo salir de esta dicotomía 
tan falsa como fatal? Si bien no es cierto que fuera de la iglesia no hay salvación, sí lo es que 
al margen de ella no la hay. «Fuera» de la Iglesia, quizá sí, pero no «sin» ella o «al margen 
de» ella. La salvación cristiana pasa por la historia y lo concreto de su cuerpo visible, ya que, 
de lo contrario, quizá sea salvación, pero no será cristiana. 
El dogma cristiano de la encarnación no afecta solo a la asunción de una carne biológica en 
Jesús de Nazaret, sino también de una carne histórica en la Iglesia. Sigue siendo válido para 
su cuerpo histórico lo que lo fue para su cuerpo biológico: que solo se puede salvar lo que se 
asume plenamente. Dios asume plenamente su cuerpo histórico como prolongación de su 
cuerpo humano, plenamente humano. Y lo asume salvándolo y para la salvación, para ser 
signo y sacramento de salvación ofrecida a todos los hombres. Este es el origen y la finalidad 
de la Iglesia, y para esto pervive en la historia hasta el fin de los tiempos, cuando Dios lo será 
todo en todos. 
 
Empatía con la Iglesia 
No hay vocaciones sin una inequívoca empatía con la Iglesia, con sus sufrimientos, con su 
desconcierto, con sus miedos y sus carencias...; pero también, y sobre todo, con sus gozos y 
sus esperanzas, que son muchas. Estamos en esto bajo el signo de Rut: no lo entiendo todo, 
no lo comparto todo..., pero «tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». El deseo de 
seguir a Jesús, la obediencia a su voluntad, pasa también por este Getsemaní eclesial. La 
frontera pasa de golpe por el interior de la Iglesia, de mi vinculación a ella, ya no separando, 
sino uniendo mis dudas y mi confianza. 
La encarnación es dolorosa, la carne impone una exasperante lentitud al espíritu, y es que la 
encarnación es la kénosis del espíritu... Nosotros querríamos liberarlo de la carne y de la 
historia, dejándolo volar libre, sin ataduras, sin estructuras, sin mediaciones humanas, sin 
ambigüedades, puro como la energía, libre como nuestros inciensos aromáticos que 
sobrevuelan la realidad sin aterrizar en ella..., pero Dios no. 
La iglesia católica tiene sus defectos, sus desavenencias, sus disensiones, pero se mantiene 
indefectiblemente una en la diversidad. Creo que este aspecto no se calibra lo suficiente 
cuando se sitúa uno en esa frontera eclesial donde se perciben más las sacudidas y las 
dificultades que las virtudes. Se habla mucho en el presente de la «fidelidad creativa», y yo 
deseo que sea más que un eslogan elegante para salir del paso y contentar a todos. La 
fidelidad no puede ser más que creativa, al menos si nos situamos dentro de la tradición 
ignaciana de servir a la Iglesia, dispuestos a acudir a sus fronteras y ampliar sus horizontes, 
también vocacionales. 
 
Conclusión 
Llegamos en este punto al final del artículo. Quizá me haya excedido en algunos criterios y en 
algunas conclusiones, o tal vez haya simplificado más de lo justo o haya caído también yo en 
el eslogan fácil que suelo denunciar. Espero, sin embargo, no haberme «pasado demasiados 
pueblos» en el intento, y que lo incisivo de algunas afirmaciones, más que dificultarlo, ayude 
al debate y enriquezca nuestros análisis. Reconozco que no es un artículo preciosista, sino 
más bien trazado a brocha gorda (así me salen los escritos últimamente). Quizá estoy en una 
fase de mi vida en que necesito sacarlo todo a lo bruto antes que poner orden y concierto. Yo 
también estoy en «crisis», espero que en positivo, es decir, en fase de revisión y de 
autocrítica. Y este tema de las vocaciones me afecta profundamente, no solo por el interés 
legítimo de tener compañeros de camino con los que compartir vida y misión, sino también 
por el aprecio que siento por una forma de vida que es uno de los motores más eficaces de la 
vitalidad apostólica y espiritual de nuestra Iglesia. 
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Germanetes de Jesús a França 
 

Quan em vaig trobar a l’atur durant un llarg període, vaig sentir un malestar que s’instal·lava 
en mi. Estava preocupada i no arribava a retrobar la calma. Tenia necessitat de gastar energia 
en diferents activitats, quan aquest període hauria pogut ser propici per a la lectura, que  

trobava a faltar.  
Gràcies a una associació d’inserció vaig tornar a 
trobar un treball professional. A mi i als meus 
companys això ens permet de tornar a una feina 
durant sis, dotze o màxim divuit mesos. És 
important, perquè es torna tenir un ritme i una 
socialització. Formem un grup de nou persones 
amb un responsable, i aprenem tot el dia a 
treballar en equip. Alguns treballen 20 hores per 

setmana, altres 26, en funció del contracte de treball, que és de 6 mesos renovables.  
La nostra feina consisteix, durant l’estiu, a netejar els camins de muntanya (amb tisores de 
podar, netejadores, rasclets). Durant l’hivern plantem cledes i, quan fa molt de fred i hi ha neu, 
com aquest any, preparem  llenya en paquets per vendre. 
En general, les persones estan a l’atur fa uns quants anys, i 
aquest contracte subvencionat per l’Estat els ajuda a reinserir-
se a la vida activa. 
Pel meu passat rural, aquesta feina en plena naturalesa em va 
molt bé, em permet apostar totalment per aquesta vida 
d’equip, he sentit que la vida de relació era important. 
En aquesta associació hi ha la tradició que els «antics» 
expliquin als «nous» la manera de fer la feina. No és fàcil quan 
hom té el seu propi punt de vista i tota una experiència! “Saber estar-hi”, ser acollidora i 
receptiva a l’altre és reconèixer-lo i donar-li el seu lloc. És molt motivador per a tots, perquè 
tothom necessita ser reconegut pels altres i l’etapa en què ja se sap treballar dóna molta 
seguretat. 
Aquest parèntesi en el període d’atur no sempre és ben entès pels meus companys. D’una 
banda, no ofereix la seguretat de desembocar en una feina estable, i per aquest fet, les 
motivació és feble. D’altra banda, quan la precarietat  s’instal·la, és molt difícil trobar valor per 
fer totes les gestions i contactes necessaris. Un noi que està en aquesta situació deia:  

“Quan m’anaven a renovar el contracte em vaig preguntar si l’acceptaria: no és més que una 
feina “subvencionada”, treballo a mig temps, el sou és una misèria, què haurà canviat d’aquí a 
un any? Però vaig dir-me que encara valia més ser allà, ocupat, que no fer res i vagar per la 
ciutat.” 

Procurant estar atenta me n’adono que són ells, 
els «petits», que m’ensenyen i em fan descobrir 
qui sóc en realitat. Em descobreixen també el 
veritable rostre de Déu a través de la seva vida 
ferida, a través dels signes del compartir, a 
vegades molt delicat, i dono gràcies a Déu per 
ser testimoni de tot això. 
Quan arribem a l’inici d’un corriol per a netejar-
lo, després d’haver escoltat les consignes del 
cap d’equip, sovint cadascú es precipita cap a la 
seva màquina de desbrossar preferida. He après 
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a ser una mica ràpida per a no quedar-me a part, a no fer sempre el que els altres no volen fer 
i a arribar a trobar el meu lloc a l’equip. Acceptar també el ritme, trobar el just mitjà fent la 
meva feina el millor que puc, però respectant les possibilitats dels altres. 
Com diu una cançó que m’agrada molt: 

L’humil servidor té el lloc més bell, 
servir Déu torna l’home lliure com Ell. 

El nostre cap d’equip, molt humà, es posa a l’abast de tots i permet 
una vida d’equip simpàtica. Sap transmetre els seus coneixements, 
tant en l’aspecte material com del medi ambient o cultural. A les 
cruïlles dels camins trobem moltes creus, a vegades passem davant 
de petites esglésies camperoles, i sovint ell diu una paraula que obre 
l’esperit a més coneixement. 
Cada camí és únic com aquell o aquella que és allà per fer que estigui 
net i bonic. A través d’aquesta feina Déu em sacseja, m’interpel·la, camins plens de fang, de 
pedres, mai rectes, sota el sol i la pluja. Em transforma perquè el meu cor s’obri sempre cada 
cop més a aquest «altre» que ha estat creat a la imatge de Déu. 

Germaneta Claire Iris 
 

Racó de lectura 
 

Álvaro Chordi Miranda, Volver a creer con los jóvenes. Explorando nuevos horizontes. 
Frontera Hegian, 73 

 

Presentat el llibre «Una Iglesia nazarena. Teología  desde los 
insignificantes» 

 

(Miquel Àngel Codina 
Catalunya Cristiana)  
El dilluns 21 de febrer es va 
presentar a Cristianisme i 
Justícia de Barcelona el llibre 
Una Iglesia 
nazarena. Teología desde los 
insignificantes, escrit per 
Víctor Codina, s.j., teòleg i 
professor de la Universitat 
Catòlica Boliviana, i publicat 
per l’Editorial Sal Terrae dins 
de la seva col·lecció 
Presencia Teológica. A l’acte 
de presentació hi va intervenir 
l’autor, acompanyat de Josep 
Rambla, especialista en 

espiritualitat ignasiana, i Anna Saumoy, teòloga i educadora social. 

«Aquest llibre ajudarà els lectors a aprofundir en la vivència de la fe cristiana. És una bona 
contribució per a la pròpia renovació espiritual. T’encomana a viure en el si de l’Església de 
Jesús i ens mostra una imatge de Déu que és Pare i Mare», va afirmar Anna Saumoy. També 
va recordar al nombrós públic assistent que coneixia el P. Víctor Codina des de feia quaranta 
anys, «quan tots dos vivíem en el mateix barri de l’Hospitalet», i que havia estat «professor 
meu de Teologia». 
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Germen esperançador 
El llibre, viscut i escrit des de Bolívia, vol prendre seriosament la gran importància evangèlica i 
teològica de la gent senzilla, pobra i exclosa. Tot i que moltes vegades viuen una fe informal al 
marge de l’Església oficial, aquestes persones constitueixen un germen esperançador i una 
alternativa evangèlica en aquests moments de profunda secularització religiosa. «Tot i que 
aquestes pàgines estan escrites des de l’Amèrica Llatina, el seu missatge pot aportar 
moltíssim a Occident», va puntualitzar Saumoy. 
Segons la ponent, l’autor analitza essencialment tres temes: la devoció a Maria, «un signe 
d’esperança per a tots els que pateixen situacions de marginalitat»; els sacramentals, 
«celebracions vinculades al món dels sagraments», i l’esperit de pregària, «a través del qual 
els pobres posen en mans de Déu i Maria les seves penes i el seu futur». Anna Saumoy va 
posar en relleu que «l’Evangeli ens evoca un Jesús pobre que estima i es fa estimar». 
 

Obra de plenitud  
Per la seva banda, Josep Rambla va rememorar que el P. Víctor Codina va ser present en el 
naixement, l’any 1981, de Cristianisme i Justícia, un centre d’estudis promogut per la 
Companyia de Jesús de Catalunya, la tasca prioritària del qual és «el servei de la fe i la 
promoció de la justícia». 

«Una Iglesia nazarena —va explicar Rambla— és l’obra de plenitud del seu autor, científica i 
rigorosa, que inspira i il·lumina. D’una banda, ofereix una teologia global i, de l’altra, defensa 
l’opció preferencial pels pobres. Hi conflueixen nombrosos elements. Rere del seu pensament 
hi ha tota una vida, una manera de ser. Formula molt bé com hauria de ser la teologia.» 

El P. Víctor Codina, en parlar del seu nou llibre, va voler destacar la vessant natzarena de 
l’Església: «Natzaret és el “cognom” de Jesús. És molt més que un lloc purament geogràfic. 
És a Natzaret on Jesús s’obre al misteri del Pare. Natzaret és un estil de vida que ha d’amarar 
l’Església i tota la societat.» I va afegir: «Cal obrir la reflexió teològica a altres cultures i 
tradicions.»  

 

El president de l’URC parla per a www.catalunyareligió.cat 
«Posem la nostra vida al servei d’un projecte conju nt» 

 

(Jordi Llisterri – CR) És el nou 
president de la Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC). El provincial dels 
Claretians de Catalunya, Màxim 
Muñoz, va ser elegit en el darrera 
assemblea per representats dels 
6.000 religiosos i religioses que hi ha 
a Catalunya. 
 

En aquest vídeo presenta a 
CatalunyaReligió el treball actual de 
l’URC i ens parla del sentit de la vida 
religiosa i de la seva vocació:  
http://www.catalunyareligio.cat/artic
les/12471  

Nascut el 1958, Màxim Muñoz és doctor en Teologia, va ser un dels principals animadors 
d’Hora-3, i és professor en excedència de Cristologia i Mariologia a la Facultat de Teologia de 
Catalunya. Substitueix Mª Cristina Martínez com a president de l’URC, després de ser-ne 
quatre anys vicepresident. 
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Dos actes: Estació d’Enllaç i 3a Trobada de volunta ris del quart món  
 

Estació d’Enllaç  
pren com a tema 

“Les creus d’avui”, 
amb Siro López, 

mim. Dia 8 d’abril, 
a les 10 de la nit, a 
Sant Joan Bosco 

(Plaça Ferran 
Reyes, 2) 

 
 

3ª Trobada de 
voluntaris que 

treballen pel quart 
món. Dia 9 d’abril. 
A les Teresianes 
de Ganduxer, de 
10.30 a 17.30 h. 
 

 

Presentada la campanya SOS Bebé  
 

 
 

A causa de la crisi, la Fundació Rosa Oriol i l’empresa de missatgeria MRW han promogut la 
campanya SOS Bebé, impulsada per sor Lucía Caram. La seva finalitat és recollir llet infantil i 
bolquers per poder-los distribuir a través de la Plataforma d’Aliments de la Fundació Rosa 
Oriol i de l’Obra Social de l’orde de Sant Joan de Déu, que els repartiran entre els col·lectius 
més necessitats. Recentment es va presentar aquesta iniciativa a l’Hospital Infantil de Sant 
Joan de Déu, en un acte que va comptar amb la presència dels esportistes Andrés Iniesta i 
Marc Coma. 
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El llibre dels llibres, a l’abast de tothom  
 

Sis entitats catalanes especialitzades en edicions bíbliques fan possible una edició de 
30.000 exemplars de la Bíblia de la BCI a un preu p opular (9,95 €) 
 
Institucions (Publicacions de l’Abadia de Montserra t i Editorial Claret) i persones de la 
vida consagrada han estat fortament implicades en a quest projecte. El P. Agustí Borrell, 
secretari de l’Associació Bíblica de Catalunya i me mbre de la junta directiva de l’URC, 
és responsable d’un dels pròlegs d’aquesta edició. 

 
Amb l’objectiu de convertir-la en un llibre de 
referència en l’àmbit de la cultura i de la 
societat catalanes, aquesta nova edició 
compta amb 95 il·lustracions de Perico 
Pastor 

 
Barcelona, 30 de març de 2011. Amb 
l’objectiu de posar la Bíblia a l’abast de 
tothom, de convertir-la en un llibre de 
referència religiós i cultural imprescindible, 
sis entitats catalanes especialitzades en 
edicions bíbliques –Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Happy Books, 
Centre de Pastoral Litúrgica, Editorial 
Claret, Societat Bíblica i Associació Bíblica 
de Catalunya– n’han promogut una edició 
acurada i a un preu molt popular (9,95 €). 

 
El tiratge ha estat de 30.000 exemplars. El text bíblic –que es presenta a una sola columna– 
és la traducció de la Bíblia Catalana Interconfessional (BCI) i conté un centenar d’il·lustracions 
de Perico Pastor, el qual, a més, ha dissenyat la coberta en col·laboració amb Daniel Giralt-
Miracle. L’edició incorpora deu mapes històrics a color de l’Orient Pròxim, Palestina, 
Jerusalem i de l’expansió del cristianisme i, a més, un índex temàtic amb referències bíbliques 
a paraules clau –alegria, amistat, amor, bellesa, consciència, diner, esperança, espiritualitat, 
generositat, guerra, humilitat, injustícia, llibertat, mal, mentida, mort, orgull, paciència, pau, 
perdó, reconciliació, sinceritat, sofriment, vellesa, veritat, vida...–. Aquesta nova edició també 
inclou tres textos d’introducció, a càrrec del Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia 
de Catalunya; del Dr. Agustí Borrell, secretari de l’Associació Bíblica de Catalunya; i del Dr. 
Rafael Argullol, professor de la Universitat Pompeu Fabra, escriptor i filòsof. 
 
La Bíblia és el best seller número u de la història. Arreu del món se’n venen 25 milions 
d’exemplars cada any, ha estat traduïda a 2.300 llengües. Sens dubte, és un referent 
necessari de les civilitzacions del segle XXI. Les seves traduccions n’han fet el llibre més 
globalitzat, més difós, més present en les cultures del món. Com afirma el Dr. Armand Puig en 
el pròleg, la Bíblia és «un text sense fronteres, ni físiques ni mentals; és un llibre europeu, 
però també del Pròxim Orient asiàtic: en ell es forja una síntesi extraordinària entre el món 
jueu i el món cristià, entre Orient i Occident, entre Jerusalem i Atenes, i Roma, la seva 
prolongació natural». Cal destacar també que, en el segle XV, la llengua catalana va ser la 
quarta llengua europea, després de l’alemany, el neerlandès i l’italià, a tenir una Bíblia 
impresa. Va ser l’any 1478, i la Bíblia es va imprimir a la ciutat de València. 
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El Dr. Armand Puig també afirma en la introducció d’aquesta nova edició que «llegir la Bíblia 
és llegir el propi cor, els propis sentiments, la pròpia vida; la Bíblia és un gran itinerari, que 
comença amb la creació del món i de l’home i s’acaba amb la nova creació, amb el món nou i 
la terra nova; la Bíblia no és triomfalista sobre la condició humana, però tampoc no fa un 
discurs catastrofista sobre el que som i el que podem ser; la Bíblia no és un monòleg, ni per 
part de Déu ni per part de l’ésser humà: és un diàleg entre l’un i l’altre; la diferència entre Déu 
i l’home no l’assenyala la distància que hi ha entre l’un i l’altre, sinó la capacitat de relacionar-
se que sorgeix d’un afecte que es dóna i es rep; la Bíblia presenta un Déu molt humà; l’home 
és amic de Déu; la humanitat de Déu arriba al seu punt màxim en Jesús de Natzaret; el relat 
bíblic no és una saviesa arcana ni un camí de felicitat consumista, ni un conjunt de normes 
inflexibles; la Bíblia és, per damunt de tot, la història d’una relació de dos éssers personals, 
Déu i l’home; és un text íntim i expansiu, interior i exultant, directe i eficaç; la Bíblia ha estat 
vehicle d’expressió i d’identitat del poble jueu, però també del cristianisme, i per això s’ha 
convertit en un dels pilars de la cultura occidental». 
 
El coneixement de la Bíblia ha disminuït en el nostre entorn, com també ho ha fet tot el que té 
a veure amb la religió i amb la tradició cristiana. La Bíblia és un llibre que ha tingut una 
transcendència grandíssima en la història de la nostra cultura i la nostra civilització, però 
actualment no hi ha prou consciència d’això. No obstant, en els darrers temps han sorgit veus 
del món intel·lectual, cultural, universitari, dels mitjans de comunicació, lamentant d’alguna 
manera aquesta pèrdua de relació del nostre país amb la Bíblia. Sovint, són persones que no 
estan vinculades a l’Església o que ni tan sols són creients. Aquest va ser un dels motius pels 
quals es va plantejar la necessitat de fer alguna acció perquè la Bíblia tornés a estar a l’abast 
de la gent i suscitar-ne un nou interès. Si amb aquesta Bíblia popular es pot arribar a posar el 
text sagrat en mans de moltes persones, segurament molta gent s’identificarà amb el 
missatge de la Bíblia i hi trobarà allò que està buscant, però que no sap on trobar. 
 
La Bíblia no és només un text per als creients. Com també afirma el professor Rafael Argullol -
que es declara agnòstic- en el seu text d’Introducció d’aquesta nova edició: «la Bíblia és un 
document de cultura tan primordial que, sense la seva existència, no tindria cap sentit parlar 
de l’art o de la literatura amb el significat actual d’aquests termes». I encara: «La Bíblia és un 
dels documents religiosos més decisius de la història: la seva influència no només ha 
vertebrat grans comunitats de creients, sinó que ha configurat poderosos corrents 
civilitzadors; Europa no és comprensible sense la Bíblia», assegura el Dr. Argullol. «Per als 
creients, és un llibre imprescindible, però també ho és per als no creients que volen 
comprendre el món i descobrir la bellesa de la vida. La Bíblia és una llibre intel·lectualment 
fonamental, que actua com a educador de la sensibilitat i com a introductor a la cultura». I 
conclou: «Hem de tornar a la lectura de la Bíblia per entendre, en la seva complexitat, el 
nostre art i la nostra literatura; per gaudir d’una fabulosa experiència estètica; per retornar als 
nostres orígens culturals i espirituals; i, sobretot, per cercar de comprendre alguna cosa del 
que som enmig de l’oceà de preguntes que és l’existència». 

 

Creients i agnòstics expliquen la importància de la  Bíblia  
 

Catòlics, protestants, ortodoxos i jueus participen  en l’acte de presentació d’una nova 
edició de la Bíblia, de preu popular i amb presenta ció de qualitat  
 
Pilar Rahola, Rafael Argullol, Màrius Serra, Lluís Martínez Sistach, Perico Pastor, 
Salvador Giner, Núria Solé, Mariona Carulla, Joan R igol, Justo Molinero, Enric Capó i 
Joan expliquen al Petit Palau la seva experiència p ersonal amb la Bíblia 
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Barcelona, 30 de març de 2011. Intel·lectuals i personatges famosos, creients i agnòstics, han 
participat dimecres vespre en l’acte de presentació de la nova edició de la Bíblia en llengua 
catalana, amb el text de la traducció interconfessional (BCI), que ha tingut lloc en la sala El 
Petit Palau del Palau de la Música Catalana. Aquesta edició, de la qual se n’han tirat 30.000 
exemplars, ha estat possible gràcies a la col·laboració de sis entitats catalanes 
especialitzades en edicions bíbliques (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Happy Books, 
Centre de Pastoral Litúrgica, Editorial Claret, Societat Bíblica i Associació Bíblica de 
Catalunya). 
 
L’objectiu d’aquesta edició de La Bíblia -que compta amb 95 
il·lustracions interiors i el dibuix de la coberta de l’artista Perico 
Pastor, i la col·laboració del grafista i crític d’art Daniel Giralt-Miracle- 
és divulgar la idea de la importància de conèixer el text bíblic com un 
dels referents culturals imprescindibles. La Bíblia ha estat la base 
conceptual de múltiples manifestacions artístiques que s’han anat 
succeint en el decurs de la història: pintura, música, arquitectura, 
cinema. La Bíblia ha inspirat produccions literàries de gran volada i, 
en certes cultures com l’anglosaxona o la germànica, el paper del 
text bíblic ha estat de primera magnitud. La Bíblia ha estat vehicle 
d’expressió i d’identitat del poble jueu però també del cristianisme, i 
per això s’ha convertit en un dels pilars de la cultura occidental. 
 
L’acte ha començat a les 19h i ha estat presentat pel periodista 
Josep Cuní, que ha donat pas a diferents persones representatives 
de la societat catalana, creients o agnòstics, que han explicat 
breument per què els sembla important conèixer la Bíblia i quins són els elements que en 
destacarien. Aquestes persones són Pilar Rahola, Rafael Argullol, Màrius Serra, Lluís 
Martínez Sistach, Perico Pastor, Salvador Giner, Núria Solé, Mariona Carulla, Joan Rigol, 
Justo Molinero, Enric Capó i Joan Margarit. A la part final de l’acte hi ha hagut una intervenció 
musical a càrrec del pianista Vicenç Prunés, durant la qual s’han anat projectant en una gran 
pantalla frases de trenta personalitats, que expliquen què és per a elles el text bíblic. 
 

Les frases que recullen les experiències personals, des de la fe o des de l’agnosticisme, i els 
seus autors són les següents: 
 

«Potser ens trobarem que algun dia tots els joves sabran qui eren Apol·lo, Hermes o Afrodita, 
però ho ignoraran tot sobre Iahvè, Abraham o Maria Magdalena.» 
Salvador Alsius, periodista 
 

«La Bíblia és un llibre per a escoltar el silenci.»  
Antoni Batista, professor 
 

«La força del text bíblic ens sacseja i ens neteja la mirada. I quan tornem a mirar la imatge 
plàstica ens fa recuperar la capacitat d’emocionar-nos.»  
Anna M. Blasco i Bardas, historiadora de l’art 
 

«La Bíblia ofereix la història dels humans, el bé i el mal, el missatge de Jesucrist, el 
coneixement de Déu. És bo popularitzar-la.» 
Jordi Bonet, arquitecte 
 

«La Bíblia és, des de tots els punts de vista, la veu del Creador per al món.» 
Aurel Bunda, prevere ortodox 
 

«La Torà ensenya a cada generació una ètica de la vida que fa reflexionar l’ésser humà i el 
porta a conviure en pau, justícia i igualtat.»  
Jorge Burdman, de la comunitat israelita  
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«La Bíblia és una referència obligada en molts àmbits de la nostra vida quotidiana.»  
Miquel Calçada, periodista 
 

«La Bíblia és un llibre complex i contradictori, que desvetlla la intel·ligència, afina el 
pensament i, de vegades, arriba al cor.»  
Salvador Cardús, professor 
 

«La Bíblia és el company més fidel. Tot en un sol llibre.»  
David Castillo, escriptor 
 

«La cultura occidental és incomprensible sense la Bíblia, el seu primer fonament. Europa neix 
de la Bíblia, aquest magnífic esbarzer verbal que crema sense consumir-se.»  
Narcís Comadira, escriptor 
 

 «En un món accelerat on tot sembla 
néixer del no-res i tendeix a la 
flamarada efímera, a la Bíblia crema 
un foc antic, perdurable, que alena 
més enllà dels segles.» 
Carles Duarte i Montserrat, poeta 
 

«La Bíblia significa el naixement del pensament religiós, metafísic, moral i literari d’Occident. 
És el Déu que parla, castiga, perdona i estima.» 
Lluís Foix, articulista 
 

«Amb les seves innombrables narracions, la Bíblia tant ens fa entendre el més pregon del diví 
com el més real de la condició humana. Sorprèn i fascina.» 
Daniel Giralt-Miracle, crític d’art 
 

«La Bíblia és aquesta paraula immensa, que crea l’univers, funda un sentit, crema de 
passions i narra la història d’amor no correspost entre Déu i el seu poble.» 
David Jou, físic i poeta 
 

«Quan tot és tan confús, el vell ordre moral té alguna cosa a dir-nos.» 
Enric Juliana, periodista 
 

«La Bíblia és la porta d’entrada a la intimitat amb Déu.» 
Joan Magí, biblista 
 

«La Bíblia és un dels pilars de la cultura d’Occident, un dels fonaments d’Europa.» 
Joan F. Mira, escriptor 
 

«O la Bíblia o el buit. El buit, ja el tinc. Prefereixo l’esperança.» 
Joan Pera, actor 
 

«La Bíblia és aliment de l’ànima i tresor de la nostra llengua.» 
Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona 
 

«Sense la Bíblia la nostra civilització seria ben diferent. És un llibre fonamental per 
comprendre qui som i d’on venim, i per entendre la història de la humanitat.»  
Carme Riera, escriptora 
 

«La Bíblia, llegida tota ella a la llum de Jesucrist, ens fa sentir la veu dolça del Senyor que ens 
mostra el camí de la vida veritable i de la felicitat plena.»  
Josep M. Soler, abat de Montserrat 
 

«Les figuracions de Perico Pastor articulen, com una frontissa, la lectura i la celebració. És el 
que em commou de la imatge de les noces de Canà: gosar fer visible el miracle.» 
Carles Torner, escriptor 
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«Llegir la Bíblia és endinsar-se en una història d’amor, la d’un Déu que no ha volgut restar 
clos sobre si mateix i que ha enllaçat la seva vida amb el destí de la humanitat.» 
Francesc Torralba, teòleg i filòsof 
 

«La Bíblia és un llibre fundacional.» 
Jaume Vallcorba, editor 
 

«La Bíblia, fascinant i indispensable, és a l’origen de tots els gèneres literaris occidentals, 
exceptuant la dramatúrgia. La seva repercussió religiosa i moral és incomparable.» 
Jaime Vándor, de la comunitat israelita 
 

«La Bíblia és un extraordinari model estètic: un llibre total en què hi ha el codi de les nostres 
referències, temors i esperances, un llibre que ens porta a interpel·lar un món que 
desconeixem.»  
Vicenç Villatoro, escriptor  
 

Variacions: «De lluny, unes dones s’ho miraven...» (Marc 15,40) 
«Abans, ni Crist havia pogut suportar tanta barbàrie... 
Ho diuen els apòstols, ho repetim nosaltres, 
bo i oblidant les altres dones que l’envoltaven: 
Maria la de Magdala, Maria, la mare de Jaume...  
i Salomé, la que no trepitjaria cap escenari. 
No, ella no era la Salomé d’Euterpe, 
no era la venjança contra la moral victoriana; 
no, no era la noia aviciada que silenciarien 
els apòstols i pregonarien d’altres. 
De lluny, però, el dia de la Crucifixió, 
hi havia unes dones que s’ho miraven...» 
Marta Pessarrodona, escriptora 
 

«La Bíblia: testimoni de l’amor sense límits que el cor humà intueix... tem... anhela.» 
Teresa Forcades, monja benedictina 
 

«La Bíblia ens ensenya les riqueses, febleses, dubtes i certeses de la condició humana, i ens 
transmet el missatge alliberador de les benaurances.» 
Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau de Bar celona i professor UAB 
 

«La Bíblia és l’obra més llegida i traduïda del món, el llibre dels llibres, on el lector sempre es 
troba amb ell mateix, el relat més nítid de la condició humana vista des dels ulls de l’home 
salvat.» 
Fèlix Riera, indústries culturals 
 
La cloenda de l’acte ha anat a càrrec del Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de 
Catalunya (FTC) i impulsor principal del projecte. 

 

Contacta amb nosaltres  

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
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