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Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau: "Un Estat català hauria de combatre tant el 
fonamentalisme religiós com el laïcisme excloent" 

Aquest dissabte, 30 de maig, la llibreria Claret de Barcelona ha acollit el simposi 
"Catalunya aconfessional o laica? La regulació jurídica del fet religiós i les diverses 
confessions", organitzat per la Fundació Claret conjuntament amb Justícia i Pau i el Grup 
Sant Jordi. Des de l'Agència Cristiana de Notícies Flama hem parlat amb un dels ponents 
participants –el director de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez– sobre els punts clau pel que fa 
a la Catalunya del futur i el tractament que se li hauria de donar al fet religiós. 
 
FLAMA.INFO | Redacció, 3 maig 2016 
 
1. Quina relació hauria de tenir un futur Estat català amb el fet religiós i les 
religions? 
Un Estat català hauria de reconèixer de forma expressa, protegir i garantir plenament –en 

totes les seves dimensions– el dret a
la llibertat religiosa, com un dret 
humà fonamental, reconegut als 
Tractats internacionals de drets 
humans i protegit per organismes i 
tribunals internacionals en matèria 
de drets humans. D'altra banda, 
hauria de deixar clar que no pren 
posició, ni fa seva, ni s'identifica amb 
cap tradició religiosa en particular, ni 
tampoc antireligiosa, ni amb 
l'ateisme, ni amb l'agnosticisme; sinó 
que obre l'espai públic a totes les 
confessions i tradicions religioses i 
de pensament dels seus ciutadans, 
les respecta i valora positivament en 

la mesura que facin una aportació social positiva, i col·labora amb elles en tot allò que 
afavoreixi el bé comú. Aquesta configuració es podria anomenar Estat aconfessional 
cooperatiu. 
 
2. L’actual Parlament de Catalunya ha creat una Comissió Parlamentària del procés 
constituent, que durant els propers mesos convidarà diverses entitats, institucions i 
ciutadans a fer aportacions a la futura constitució catalana. Com hauria d'aparèixer 
el fet religiós en aquesta Carta Magna? 
Una Constitució catalana hauria de reconèixer els principis següents: 1) Llibertat religiosa 
com a dret fonamental de les persones i com a principi inspirador o informador de 
l'actuació dels poders públics, amb garantia de no discriminació per raó de creences, 2) la 
separació entre Estat i confessions, institucions o tradicions religioses; 3) la col·laboració 
dels poders públics amb les confessions religioses per tal d'afavorir el bé comú.
En el fons, del principi de llibertat religiosa, en sentit ple, en deriven els altres dos 
principis. 
 
3. Quins errors hauríem d'evitar repetir pel que fa a la regulació jurídica espanyola -
o d'altres països Europeus- del fet religiós? 
Evidentment, caldria evitar un model d'Estat confessional (encara que crec que, en 
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realitat, aquí ningú el reclama seriosament), però també un Estat laïcista que margini o 
ignori el fet religiós. 
Hi ha dues concepcions que no són respectuoses de la llibertat religiosa, que es troben en 
molts països i de les quals cal fugir i combatre: el fonamentalisme religiós, que vol 
imposar una visió religiosa sobre les altres, i el laïcisme excloent, que combat les 
religions, les voldria eliminar, marginar o excloure de l'espai públic. 
Per tant, la Constitució ha de reconèixer la llibertat religiosa i establir els principis generals 
que he esmentat abans: llibertat, separació i cooperació. Però sense pretendre determinar 
ni tampoc excloure aplicacions concretes d'aquests principis, les quals hauran de ser 
decidides posteriorment per amplis consensos o majories d'acord amb les circumstàncies 
i l'evolució de la realitat. 
 
4. Actualment, el fet de 
viure la fe es considera 
més aviat una cosa 
privada, pròpia de la 
intimitat personal. Fins a 
quin punt és important 
la dimensió pública de la 
fe i què s'hauria de fer a 
Catalunya (la present i la 
futura) per potenciar-la? 
Això és un error. La 
persona és un ésser 
relacional. Es constitueix 
en la relació amb els altres. Per això, la fe religiosa no és solament una dimensió 
personal, sinó un fet social, que rep i es viu en comunitat. Per tant, la llibertat religiosa, 
com a dret humà, inclou una dimensió interna individual, la llibertat de consciència, però 
s'exerceix també col·lectivament i s'ha de poder expressar públicament. Si es pretengués 
limitar-la exclusivament a una dimensió personal i apartar-la de l'espai públic, com voldria 
cert laïcisme excloent, es vulnera un dret humà fonamental. 
Per tant, la llibertat religiosa inclou el dret a manifestar públicament les pròpies creences 
en l'espai públic, en el discurs, el testimoni, les pràctiques personals, la indumentària, la 
simbologia; també inclou el culte i els ritus, que necessiten uns locals i edificis adients, així 
com l'ensenyament. I també inclou la llibertat d'acció i autoorganització de les confessions 
i col·lectius religiosos d'acord amb els seus propis criteris. Evidentment, aquests drets 
s'han d'exercir respectant els drets dels altres. 
D'altra banda, les religions fan un servei a la societat en múltiples camps: social, cultural, 
educatiu, assistencial, solidari, de cohesió social. Contribueixen a l'assoliment de valors 
ètics, a la justícia i la pau. L'Estat democràtic precisament es nodreix dels valors ètics que 
hi aporten les tradicions arrelades socialment i aquestes han de poder actuar lliurement 
en l'espai públic. Si es priva a les religions de l'espai públic per desenvolupar-se, 
s'atempta contra la llibertat religiosa i es danya el bé comú. 
Això no vol dir que els poders públics hagin de seguir necessàriament el punt de vista 
d'una religió determinada, però aquests punts de vista s'han de poder expressar lliurement 
sense discriminació i ser escoltats, com els de qualsevol altra tradició o corrent de 
pensament. 
 
5. Fins a quin punt és condicionant el Govern o l'opció política que tiri endavant 
aquesta futura Catalunya per la veritable protecció del dret a la llibertat religiosa?
Seria desitjable un consens entre les principals forces polítiques catalanes per blindar la 
llibertat religiosa i els principis que he esmentat. Llibertat religiosa, separació, valoració
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positiva i cooperació. Això garantiria que, al final del procés, la llibertat religiosa surti 
efectivament protegida en benefici de tots. 
 
6. La seva conferència duia per títol "La llibertat religiosa com a dret humà 
fonamental en la perspectiva del dret internacional i de la doctrina social de 
l’Església".  Primer, s'està respectant aquest dret en la Catalunya actual? Si no es 
fa, quins passos s'haurien de seguir per fer-ho? I, seguidament, en què 
coincideixen i en què no ambdues perspectives? Cal apropar aquestes dues 
vessants (la del dret internacional i la de la Doctrina Social de l’Església)? 
Existeixen certes dificultats per exercir la llibertat religiosa per a algunes minories al nostre 

país, que tenen dificultats per 
disposar dels espais per al culte 
que necessiten, per a expressar la 
seva fe amb la indumentària o 
simbologia sense discriminacions, 
per a l'ensenyament i la 
transmissió de la seva fe, o per a 
rebre assistència religiosa en 
determinades situacions. 
D'altra banda, hi ha un cert corrent 
d'opinió que voldria excloure la 
religió de l'espai públic, recloure-la 
en la intimitat, així com limitar o 
eliminar la col·laboració i la relació 
dels poders públics amb les 

confessions religioses. Aquests és un greu error que caldria corregir urgentment.  
Considero que el reconeixement de la llibertat religiosa en els Tractats internacionals 
s'adiu plenament amb el que reclama la doctrina social de l'Església. El problema és un 
altre. En molts països, la llibertat religiosa és greument vulnerada de múltiples formes, 
especialment per legislacions, governs, grups o corrents fonamentalistes. Hi ha greus 
persecucions i atemptats contra diferents religions. Els cristians són assassinats i 
perseguits i es veuen expulsats de molts països. També els musulmans són greument 
agredits en molts llocs, incloent Europa. 
 
7.  La relació d’un estat respecte a les diverses confessions religioses també 
implica altres iniciatives educatives, socials, etc. Quina perspectiva hi ha per a 
aquests vessants de l'Església en la Catalunya del futur? Quines haurien de ser les 
formes de cooperació entre l’Estat i les religions per protegir la seva funció social 
positiva en la cohesió de la societat? 
Els àmbits de col·laboració ja existents actualment són múltiples i hauríem d'evitar posar-
los en perill. En tot cas, cada àmbit admet diferents models i concrecions, cadascun amb 
els seus avantatges i desavantatges, que caldria debatre i intentar arribar a consensos. 
Per exemple, caldria debatre de quina manera l'Estat català vol col·laborar amb les 
confessions religioses per tal que aquestes es puguin autofinançar raonablement i sense 
dependències exteriors, atesa la seva funció social. En aquest sentit, cal tenir present que 
l'Estat finança també l'activitat d'altres institucions justament per la seva funció social, com 
ara els partits polítics, els sindicats o les associacions esportives. Caldria veure quina és 
la millor fórmula per a les confessions religioses. Una opció a debatre seria que l'Estat 
català permeti que els creients de les diferents confessions més arrelades financin la seva 
confessió via assignació tributària voluntària, com ja es fa en molts països europeus, 
incloent estats no confessionals. O bé a través d'exempcions i desgravacions fiscals als 
donatius, com es fa actualment amb les institucions socials d'utilitat pública. 



   
 

        5 | 32 

Un altre àmbit important de col·laboració és l'ensenyament. En aquest sentit, considero 
positiu mantenir la integració de les escoles de titularitat religiosa en l'oferta pública 
educativa, com una bona fórmula per fer efectiu el dret dels pares a elegir l'ensenyament 
pels fills que vagi d'acord amb les seves conviccions religioses i morals, dret reconegut als 

Tractats internacionals. Això 
és un model que es dóna en 
molts països europeus i 
evidentment també en el 
nostre, per una llarga tradició 
d'iniciativa social en l'àmbit 
educatiu, amb bons resultats. 
Crec que això no s'hauria de 
trencar, més enllà de la seva 
concreció exacta. 
Un altre àmbit important de 
col·laboració, ja existent, però 
millorable, és en la garantia de 
l'assistència religiosa en 
determinats centres públics, 

com presons o hospitals o altres. 
I en fi, hauria de mantenir-se la col·laboració ja existent en àmbits com l'atenció social als 
col·lectius més vulnerables, l'atenció sanitària o la cultura, la presència de la religió en els 
mitjans de comunicació públics... 
 
8. Pel que fa a l’Església catòlica en concret, cal tenir en compte que diversos 
partits de l’Estat espanyol, fa temps que expressen la seva intenció de modificar o 
fins suprimir els acords amb la Santa Seu. Què pensa d'això? D'altra banda, quina 
hauria de ser la relació d'una Catalunya independent amb la Santa Seu? 
Com ja he dit, l'Estat ha de col·laborar amb les diferents confessions religioses, i això 
comporta arribar a acords. Aquests acords poden tenir diferents continguts, en funció del 
que a cada moment ambdues parts consideren viable i oportú, tenint en compte també 
l'arrelament, possibilitats i circumstàncies de cada confessió religiosa. 
Evidentment, l'Església catòlica és una de les principals confessions religioses i 
precisament la majoritària en la nostra societat, de manera que aquesta col·laboració és 
indefugible. Per tant, tant l'Estat espanyol com un Estat català haurien de mantenir acords 
de col·laboració amb ella, com també amb les altres confessions prou arrelades: esglésies 
evangèliques i ortodoxes, comunitats islàmiques i comunitats jueves. 
 
9. Al simposi va ressonar la frase "els cristians no volem privilegis, ni quedar-nos 
tancats a la sagristia". Quin paper han de tenir els cristians en la Catalunya del 
futur? 
En efecte, el que demanem els cristians no són privilegis, sinó respecte a la llibertat 
religiosa, que inclou, com hem dit, una dimensió pública. Hem de poder expressar 
públicament i col·lectivament la nostra fe i, també, com qualsevol altre col·lectiu social, 
poder expressar lliurement, de forma individual o col·lectiva com a Església, les nostres 
posicions en tot allò que creiem que té a veure amb els principis ètics que han de regir 
una societat justa. 
Alhora, desitgem col·laborar, personalment i través de les nostres institucions, amb els 
poders públics en diversos àmbits. I demanem la disponibilitat de l'Administració per fer 
possible aquesta col·laboració. I això que demanem per a nosaltres, ho demanem també 
per a la resta confessions religioses, per les raons que ja he dit. 
D'altra banda, els cristians tenim una responsabilitat que deriva de la nostra fe i és la de 
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contribuir tant com puguem al bé comú des de múltiples vessants. De fet això ja és una 
realitat des de sempre, i de forma destacada, en la història del nostre país. Sincerament, 
penso que la fe cristiana fa una aportació extraordinàriament positiva al desenvolupament 
humà integral de la nostra societat. 
 
10. En aquest sentit, també va quedar clar que Catalunya no és pas anticlerical... En 
concret, quina ha de ser l'aportació de l'Església a aquest nou Estat? 
Jo crec que és important que l'Església pugui continuar col·laborant com fins ara al bé 
comú des de les seves múltiples i diferents realitats, institucions i comunitats, amb la seva 
acció social, cultural, educativa, assistencial, sanitària, etc. També ha de poder continuar 
oferint el seu pensament i punt de vista sobre les grans qüestions i reptes de la nostra 
societat, sempre des dels seus valors i específics punts de vista, al costat dels altres 
grups socials. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. En una Catalunya cada cop més globalitzada, amb noves religions arribant cada 
dia al territori, com es reforçaria a la Catalunya del futur el diàleg interreligiós per 
evitar que la religió fos element de confrontació i convertir-la en un lligam per 
enfortir la societat? 
És evident que les confessions religioses presents a Catalunya tenen el gran repte no 
solament de dialogar, sinó de cooperar i treballar juntes en favor de la convivència, la pau 
i la justícia social. Penso que, en aquest sentit, encara hi ha un camp molt llarg per 
recórrer. Tot just estem començant a fer-ho. Caldria intensificar els llaços i espais de 
col·laborar en tots els àmbits i a tots nivells. És molt el que compartim les religions. 
 
12. Fins a quin punt és important posar tots aquests aspectes sobre la taula abans 
d'esdevenir un nou estat d'Europa? De qui seria responsabilitat un bon 
funcionament de l'àmbit religiós al país? 
Jo penso que aquest simposi ha estat una manera de posar el tema sobre la taula. Ara 
caldria que se'n parlés a diferents nivells, sobretot si avança el denominat procés 
constituent. És responsabilitat de tots, Govern, institucions socials i confessions religioses, 
cadascú en el seu àmbit, fer possible que les religions tinguin un paper positiu en el 
desenvolupament de la nostra societat. 
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EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO,  

CAMINO DE TRANSFORMACIÓN INTERIOR   

 
CONDICIONES Y RIESGOS 

 
(De las ‘Reuniones de ‘Voies de l’Orient’, 30 mayo 2014) 

 
Ante el relato de una experiencia esta presentación puede ser una buena introducción. He 
tenido la oportunidad de residir, solamente unos días, en Benarés. He recorrido las calles 
de la ciudad santa, yendo de templo en ashram y, sobre todo, descendiendo a los ghats, 
las grandes escaleras que conducen al Gange. He residido al lado del Das aswa medh 
ghat. El último día fui a despedirme del Río, al pie de mi ghat. Pude hablar con un anciano 
devoto que sabía un poco de inglés y le dije cómo admiraba ese ambiente religioso tan 
intenso. Me preguntó qué esperaba para descender al agua y le respondí que me habían 
aconsejado mucho no bañarme en un agua tan sucia… Ante su rostro tan sorprendido, 
comprendí que debía ser muy estúpido para no aceptar esta oportunidad que se me 
ofrecía. Así que me quité la ropa y me sumergí hasta el cuello en el Río. Llevado por la 
corriente me volví hacia la fuente y, juntando las manos, recé.  

Creo que esta es la experiencia del diálogo intrareligioso: desnudarse, sumergirse 
en el Río sagrado del hinduismo, rezar ante la Fuente de donde manan todas las gracias 

El diàleg interreligiós : camí de transformació interior 
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espirituales. No me cansé de mirar con simpatía, de admirar y de tratar de comprender, 
cuando acepté, en nombre de mi fe, acoger totalmente al otro, estar sumergido en otra 
tradición espiritual. Entonces, penetrado por su fascinación, ocurrió algo nuevo: Viví una 
conversión, no un paso de una religión a otra, sino una nueva comprensión de mi propia 
tradición religiosa.  

Pero, antes de ir más lejos y de ver cuáles son las condiciones y los riesgos de 
este camino de encuentro, quiero precisar más esta experiencia.  

 

I. Un encuentro que nos transforma 
 
Hay varias expresiones para decir qué es este diálogo. Anoto cinco.  

Existe primero (1) la expresión ‘diálogo intrareligioso’. La palabra puede parecer ambigua. 
Puede significar el diálogo que se vive en el ’interior’ de una confesión religiosa, pero, en 
este caso, sería mejor hablar de diálogo ecuménico. La otra acepción es de Raimon 
Panikkar en el contexto interreligioso: «El verdadero encuentro entre las religiones es en 
sí mismo religioso, transcurre en el corazón de la persona en búsqueda de su propio 

camino. Es entonces cuando se 
realiza el diálogo intrareligioso. (...) El 
diálogo intrareligioso es un diálogo 
interior en el que se lucha con el 
ángel y consigo mismo. (...) El diálogo 
intrareligioso es, por su misma 
naturaleza, un acto de asimilación – 
que yo llamaría eucarístico.»1 

Para evitar ambigüedades del 
término se habla fácilmente (2) de 
‘diálogo de experiencia religiosa’ «en 
el que las personas enraizadas en su 
propia tradición religiosa comparten 
sus riquezas espirituales, por ejemplo, 
en lo que se refiere a la oración y a la 
contemplación, a la fe y a los caminos 
de búsqueda de Dios o del Absoluto». 

Esta es la expresión que propone el Consejo Pontificio parar el Diálogo Interreligioso en 
su documento ‘Diálogo y Anuncio’2. 

Podría decirse también que esta experiencia realiza el diálogo en su sentido más 
pleno: es (3) ‘una palabra atravesada’, según una posible etimología de la palabra ‘dia-
logos’; es una palabra de fe que se deja tocar y alterar por otra palabra, se convierte así 
en una palabra hospitalaria.  

Se propuso también (4) la expresión ‘diálogo del silencio’3. Efectivamente, se trata 
de una complicidad tácita respecto a lo inefable. Esta expresión paradójica expresa bien 
la naturaleza de esta experiencia. Ciertamente que, en algún nivel, un diálogo explícito es 
necesario e incluso indispensable. Pero se trata de realidades espirituales y este diálogo 
está condenado a no hablar más que de verdades penúltimas; las palabras se detienen 
en el umbral de lo indecible, por tanto de lo esencial. El ‘diálogo del silencio’ va más lejos, 
con mucha más humildad. Una imagen lo expresa bien: con frecuencia se ha propuesto la 
imagen de la montaña que los fieles de distintas religiones escalan para encontrarse en la 
cima. Pero esta imagen es falsa. Propongo otra imagen de escalada, la de un volcán en 
                                                            
1 Panikkar, Raimon. Le dialogue intrareligieux. Paris : Aubier, 1985, p. 8‐10 
2 Bulletin N° 77 du CPDI (1991) 
3 Susan Walker (Ed.). Speaking of Silence. New York: Paulist Press, 1987. 
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actividad. A los fieles de distintas religiones les atrae esta cima y, llegando a lo más alto, 
descubren el cráter de fuego que les fascina pero que les mantiene separados. El diálogo 
intrarreligioso es esta fascinación común, una comunión en una búsqueda infinita. Lo que 
nos reúne es lo que nos sobrepasa. 

Se debería hablar también de (5) oración interreligiosa como se vivió en Asís el 27 
de octubre, cuando todos los participantes estaban unidos en una oración común, más 
allá de las variadas formulaciones. No se pretendió que se tratara de oraciones 
yuxtapuestas, ¡porque no lo eran! «Eran orantes con orantes», como los Hnos. de 
Tibhirine. Es la forma más 
fuerte de comunión 
interreligiosa. Pero es 
necesario precisar todavía más 
en qué condiciones se 
practica. 

 
Para poder abordar las 

exigencias del diálogo a este 
nivel, deben recordarse dos 
características más.  

No hay que olvidar 
nunca que el diálogo 
intrareligioso es, en primer 
lugar, un diálogo interreligioso. Está situado y forma parte de una completa experiencia 
espiritual, siempre encarnado en un contexto sociocultural, incluso político, como los 
protagonistas del diálogo en Asia nos han dado a entender bien. Para fomentarlo es 
necesario otras formas de diálogo, diálogo de vida, de obras y de intercambios explícitos.  

La reciprocidad es igualmente necesaria: sin el diálogo de experiencia espiritual en 
el horizonte las otras formas correrían el riesgo de faltarles vida. La misión del diálogo 
interreligioso no es una botella que se lanza al mar. Gracias a los testimonios de quienes 
han descubierto esta complicidad misteriosa entre las diferentes espiritualidades, las 
personas que se han comprometido en una colaboración multireligiosa por la justicia y la 
paz, o en un riguroso intercambio en lo que se refiere a doctrina y prácticas de otras 
religiones, saben que, en definitiva, todas las religiones son de alguna manera 
compatibles. A un nivel que las sobrepasa a todas pueden comunicar y realizar una 
secreta comunión. El diálogo de la experiencia espiritual es la piedra angular del diálogo 
interreligioso. Si no es posible encontrarse verdaderamente a este nivel, todo el edificio 
del encuentro de las religiones sería inconsistente e incluso condenado a la ruina. 
  
 

II. Condiciones para comprometerse 
 

Para enfocar una acogida interreligiosa en el hogar de nuestra vida espiritual, 
conviene verificar si estamos bien preparados.  

Particularmente veo necesarias dos condiciones previas. 
Primero (1) nuestro enraizamiento en nuestra tradición. Thomas Merton nos 

recuerda: «Este diálogo contemplativo debe estar reservado para los que han sido 
seriamente formados con años de silencio y una paciente iniciación en la meditación»4. 
Para que la experiencia del encuentro dé fruto, debe ser vivida por personas que han 
alcanzado una madurez espiritual real y, en consecuencia, una libertad espiritual. Para 

                                                            
4 Merton, Thomas. Journal d’Asie. Paris : Critérion, 1990, p.263. 
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construir un puente hay que asegurarse que el puntal de este lado del río esté bien 
fundamentado en la roca, de otra forma no se alcanzará nunca la otra orilla.  

Por otro lado esta formación debe ser igualmente intelectual, teológica. Merton 
también dice: «Añadiría que [este diálogo] debe estar reservado a los que han abrazado 
de forma totalmente seria su propia tradición (monástica) y tienen un auténtico contacto 
con la historia de su comunidad». Una ‘fe de carbonero’ seguramente es respetable, pero 
no es suficiente para los que quieren encontrarse con otra tradición, con el peligro de 
confundirlo todo. 

En segundo lugar, para que el diálogo sea intrarreligioso, es necesario que la 
interpelación recibida de la otra tradición haya efectivamente tocado el corazón de los 
interlocutores. Es la segunda condición. Un 
conocimiento objetivo benévolo no puede 
alcanzar del todo el fondo de la persona. Se 
han visto grandes conocedores de una 
religión que han frecuentado durante años los 
grandes maestros de otras religiones sin que 
eso haya cambiado su vida. Ahora bien, 
tampoco hay que temer que la acogida 
concreta de otra espiritualidad desestabilice al 
que se arriesga o ponga en cuestión muchas 
de sus convicciones. Como se verá a 
continuación, en este caso una nueva 
dinámica espiritual puede tener lugar. 
Podremos comprobar que si los interlocutores 
están bien formados, esta dinámica es muy 
fecunda.  

Por otra parte, como esta formación 
exige una información particular sobre nuestra propia tradición y, evidentemente, un 
conocimiento objetivo de la tradición encontrada es del todo indispensable. El buen 
sentido exige asegurarse primero que los testigos de la otra tradición sean válidos, para 
no correr el peligro de perderse en una secta. El deseo de conocer bien la tradición 
encontrada está dictado, sobre todo, por el respeto y la integridad intelectual. ¿Qué 
pensaríamos de un amigo budista que pretendiera conocer y respetar el cristianismo, pero 
que nunca hubiera leído un evangelio? ¿Hay muchos cristianos que hayan leído el 
Dhammapada, la Bhagavad Gita o el Corán?  

 
En resumen, estas condiciones son las necesarias de la hospitalidad: para acoger 

a un huésped hay que asegurarse de que tenemos una casa estable para recibirlo. 
Además, respetar bien a nuestro huésped quiere decir que le respetemos por lo que es, 
otro, y no querer hacerlo nuestro. Finalmente, como todas las tradiciones de la 
hospitalidad intuyen, es necesario acordarnos que el huésped es también un mensajero 
de Dios, y preguntarnos qué nos dice de su parte. 

Entonces podemos realizar un verdadero diálogo ‘de la fe a la fe’, es decir, desde 
nuestra vida de fe, con la esperanza de reencontrar la fe de nuestro interlocutor. Más 
concretamente aún, diría que podemos realizar un diálogo ‘de la fidelidad a la fidelidad’. 

 

 
III. Tres etapas de encuentro 

 
El camino del diálogo interreligioso no es un recorrido para realizar de una vez para 

siempre. Cada encuentro es una nueva historia. Sin embargo, pueden destacarse algunas 
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características de este proceso recurrente. Y es necesario haberlo recorrido alguna vez 
para tener la experiencia completa del diálogo interreligioso. 

 
 
1. Empobrecimiento  
 
La primera experiencia que descubre el que se expone con sinceridad en este 

diálogo es una pérdida de pistas y un cierto desconcierto. Generalmente esperamos un 
encuentro que nos enriquezca ofreciendo explicaciones y seguridades nuevas. Y, de 
hecho, los intercambios interculturales e interreligiosos nos lo aportan enormemente, al 
menos a un cierto nivel del que nos agrada hablar. El exotismo fascina siempre. Pero a un 
nivel más profundo, el de nuestra fidelidad, los encuentros engendran graves cuestiones. 
Tomamos conciencia de que nuestras tradiciones se han enriquecido mucho pero se han 
hecho cada vez más complejas a lo largo de los siglos por su defensa e ilustración. Han 
tenido también una tendencia a formar un caparazón de protección para defender su 

identidad y excluir la discusión. Ahora bien, 
estas riquezas y estas convicciones se revelan a 
menudo menos evidentes y menos esenciales 
cuando descubrimos que las otras tradiciones 
también las han desarrollado.  

El encuentro interreligioso en profundidad 
acaba necesariamente en una relativización de 
nuestras tradiciones. Pero no podemos caer en 
un relativismo – que es una ideología– ya que la 
experiencia espiritual está a otro nivel. Este 
encuentro opera, en todo caso, una limpieza e 
incluso un cierto despojamiento de nuestras 
certezas. Cuando nos dejamos sumergir en el 
universo espiritual de otras religiones puede que 
nos veamos desamparados, despojados y más 
vulnerables. Pero esta situación donde hemos 
sido colocados, a pesar de dar cuenta de 
nuestra fe más fundamental, es una ocasión 
para desarrollar una confianza más loca. Sí, se 
revela un cierto desconcierto, se manifiesta una 
condición particularmente propicia para vivir la 
acogida del otro en nombre de nuestra fe, pues 

nuestro corazón se manifiesta desnudo y con una nueva forma de humildad. Descubrimos 
que la comunión de corazones no se produce cuando experimentamos un intercambio de 
nuestras riquezas doctrinales, culturales y espirituales sino cuando compartimos nuestras 
pobrezas y nuestros interrogantes. 

Finalmente, parece que esta pobreza así vivida es, en realidad, una 
bienaventuranza evangélica. La práctica del diálogo interreligioso puede ser también un 
camino de conversión evangélica.  

 
2. Transformación 
 
Cuando el corazón ha sido tocado, porque se presenta desnudo, puede ser 

también transformado. Quienes excluyen a priori toda posibilidad de cambio a lo largo de 
un encuentro, lo reducen a un intercambio de cortesía. Sabemos bien que la cogida de la 
alteridad altera. No se sale indemne de un verdadero encuentro.  
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También hay que asegurarse de que tenemos la madurez espiritual suficiente para 
exponerse a este cambio. La confrontación con una fe religiosa diferente es, de alguna 
manera, una prueba de fuego. Hay algunos intercambios que desfiguran y desnaturalizan 
– el leño expuesto al fuego pronto se reduce a ceniza– pero en otros casos la experiencia 
es totalmente positiva, y la transformación manifiesta incluso nuestra verdadera 
naturaleza y sus posibilidades todavía insospechables. Para ilustrar esto, me gustaría 
evocar la parábola del alfarero. Él colabora con el fuego. Su parte de trabajo consiste en 
modelar un vaso, un tazón, un botijo. Para ello escoge tierra y le da una bella forma. Deja 
secar el modelado, después lo mete al horno, delicadamente porque todavía está frágil. 
La pieza que sale del horno, después de cocerla, es la misma que la que había 
introducido, pero ¡no es la misma! Tiene la misma forma, no ha añadido un gramo de 
tierra, pero es totalmente otra, es más sólida, ha adquirido un nuevo color e incluso se ha 
hecho sonora. El fuego ha dado todas estas posibilidades al trabajo del alfarero.  

Esto se verifica en todo encuentro interpersonal sincero. Exponiéndonos a una 
cierta radiación de otra persona, descubrimos que somos transformados. Si las 
circunstancias de este encuentro son buenas, la presencia del huésped es una gracia. 
San Benito pide en su Regla que se laven los pies a los huéspedes que están de paso, y 
se canta el versículo del salmo: «Acogemos tu amor en medio de tu templo». La acogida 
no es sólo un servicio, es sobre todo una oportunidad de renovación. El encuentro 
interreligioso es un ejemplo notable de una 
transformación que puede manifestar posibilidades 
insospechadas de nuestra propia tradición.  

 
3. Unificación 

 
 En una tercera etapa, el proceso del encuentro 
devuelve al peregrino a su casa y le permite 
reencontrar una nueva unidad interior.  

El primer encuentro con otra tradición espiritual 
había provocado una conmoción, a veces incluso 
cierto desconcierto. La nueva tradición que, a veces, 
suscitaba una cierta fascinación, le hacía sentirse mal 
con su propia tradición. Para algunos, como para el 
padre Oshida en 1943, este descubrimiento le 
conducía a una conversión que implicaba incluso el 
rechazo a su propia pertenencia original al budismo. 
Todavía hoy somos testigos de estas conversiones 
cuando los cristianos descubren el budismo o viceversa. En nosotros verificamos que, en 
tales casos, generalmente no hay lugar para situar un diálogo interreligioso; la convicción 
es exclusiva, no queda más que un monólogo. Y, a menudo, también somos testigos de 
que el momento viene de una reconciliación. Con el desarrollo de la madurez espiritual, 
gracias precisamente a la religión nuevamente acogida, la anterior actitud exclusiva se 
manifiesta ahora limitada y estéril. El verdadero diálogo puede comenzar cuando se ha 
reencontrado con sus raíces espirituales, antes alejadas. Como decía el padre Oshida, 
más tarde: «Soy un budista que ha encontrado a Cristo». 

La senda del diálogo favorece también una unificación de toda la persona. Esta 
unificación es dinámica y no una síntesis o un estadio final del encuentro donde el 
movimiento podría pararse. No se trata, pues, de la creación de una nueva espiritualidad 
híbrida, que escogería sus elementos de aquí y allá. Eso ocurrió, sobre todo, en los 
primeros descubrimientos entre orientales y occidentales. Pienso aquí en la ‘teosofía’. 
Pero eso no tiene gran cosa que ver con el diálogo intrarreligioso. Algunos cristianos que 
no han realizado la experiencia de un diálogo en profundidad, todavía hoy temen que esto 
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acabe en un sincretismo y desacreditan, sobre todo, que el diálogo sea un paso 
comprometido. Pero, poco a poco, el discernimiento avanza gracias a personas como los 
padres Oshida y Amaladoss, o Claire Ly. Con ocasión de los anteriores encuentros ‘Asís’ 
esta cuestión de la ‘doble pertenencia’ se ha estudiado más extensamente.  

 

IV. Pistas del diálogo intrareligioso 
 

Todos reconocen hoy la importancia, e incluso la necesidad, del diálogo 
interreligioso para la paz del mundo. El diálogo de la vida cotidiana, de las obras comunes 
y de los teólogos es indispensable para el porvenir del mundo. 

En cuanto al encuentro a un nivel más profundo – tanto interreligioso como 
interconviccional – es indispensable para el porvenir de las religiones. Para afrontar las 
cuestiones que el mundo actual plantea, que manifiestan el vacío de las iglesias y de los 
templos, las religiones no pueden encontrar respuestas en una sola tradición. En esta 
fase una actitud autorreferencial es estéril. Una sociedad en crisis no puede encontrar 
remedios para aquello que ha provocado la crisis. No es este el lugar para enumerar las 

características de 
la Iglesia católica 
que ha contribuido 
a engendrar los 
problemas 
actuales. 
Solamente diré con 
Adolphe Gesché: 
«No es bueno para 
el cristiano estar 
solo».  

¡No son las 
otras religiones las 
que van a salvar la 
Iglesia! La actitud 
de acogida es 
decisiva para que 
sobreviva. «Fuera 
de la Iglesia no hay 

salvación». Yo diría hoy mejor: «Fuera del diálogo no hay salvación para la Iglesia». Por 
otra parte, este diálogo no se entabla solamente con las otras religiones, se vive con la 
humanidad y con todos los que creen, con todos estos ‘signos de los tiempos’, como 
decía Juan XXIII. Este diálogo se desarrolla de forma particularmente feliz entre las 
espiritualidades, porque, como hemos visto, sólo con un gran acuerdo y un gran estímulo 
se puede realizar. Este diálogo me parece emblemático para el encuentro de una 
humanidad fecunda y creadora del porvenir. Es decir, la importancia de la contribución de 
todos los que se comprometen a una búsqueda espiritual en diálogo.  

 
Pierre-François de Béthune  

Monastère Saint-André de Clerlande 
OTTIGNIES –Louvain-la-Neuve 

(Bélgica) 
Traducción: Rosa Mª de la Parra 
Monestir de Sant Père de les Puel·les 
BARCELONA 



   
 

        14 | 32 

 
 
Entrevista Josep Massot i Muntaner, monjo, filòleg i historiador 

La Vanguardia 2 Maig 2016 

 

Els premis Serra d’Or fan 50 anys. Durant molts anys van crear el cànon literari, artístic i 
teatral de Catalunya i van aplegar els intel∙lectuals i creadors més importants del país. Al 
seu voltant giraven els debats més encesos i les batalles culturals més influents. És el 
premi més antic i el que reuneix quasi tots els àmbits de la creació. Avui es lliuraran els 
d’enguany al Palau Moja, de Barcelona. Josep Massot  i Muntaner, la gran figura que 
representa la continuïtat del catalanisme cultural i director actual de la revista, repassa la 
història dels premis. 
 
Quin era el context del país quan va néixer la revista?  
Actualment hi ha una gran confusió sobre la situació del català en temps del franquisme, i 
aquests premis són una manera d’aprendre el que passava. En aquells moments només 
sortia una revista i amb dificultats enormes. A partir del 1962 havia de passar censura 
prèvia, en retallaven moltíssimes coses i així i tot ens van obrir molts expedients i posar 
multes. A banda d’això és una mostra de com passaven les coses. Els premis es van 
crear fa 50 anys i no podíem donar-los en públic. La primera demostració pública va ser 
d’una manera discretíssima l’any 1977, quan feia dos anys que havia mort Franco i encara 
vam rebre una carta del Govern Civil. Durant un munt d’anys aquests premis eren els 
únics que es donaven. I eren apreciats pel prestigi que hi donàvem, perquè no tenien 
dotació econòmica. Eren l’equivalent als premis nacionals catalans. 
 
Els primers van ser per a Teoria dels cossos, de Gabriel Ferrater; El carrer de les 
Camèlies, de Rodoreda i El quadern gris, de Pla...Caram! 
I això que Josep Pla era malvist, però el jurat va deixar de banda les coses que no li 
agradaven de Pla i li van donar el premi.  
 

“Els premis Serra d’Or eren com els premis nacionals catalans” 
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Joaquim Molas va dir que “fóra bo de separar netament els mòbils comercials dels 
intel∙lectuals” als premis literaris.“ Així proposaria de fer dos tipus de premis: uns 
de comercials, cuinats per les editorials, i sota la despesa i la responsabilitat 
d’aquestes. I uns altres, diguemne, oficials, que haurien d’ésser concedits a obres 
ja publicades”.  
Crec que va ser un poc l’origen dels premis. Un dia li vaig demanar: “Qui és que es va 
inventar els premis?”, i ell em deia: “No me’n recordo, possiblement, jo”, segurament 
d’acord amb Triadú. En aquell moment tenien molt bona relació, sempre la van tenir, però 
en un moment van tenir certa tibantor, perquè tenien conceptes diferents en la crítica 
literària, i al final, quan van ser membres de la Fundació Rodoreda, van tornar a tenir una 
bona relació. 
 
Els marxistes del realisme social (Molas) com es portaven amb els cristians 
(Triadú)?  
Serra d’Or era i continua sent una revista plural. Hi havia discussions, baralles, però al 
final s’arribava al consens.  
 
El pujolisme va intentar el control de la revista?  
La idea era de Josep Benet. A Monserrat hi havia dues revistes, Germinabit i Serrad’Or, 
que eren pràcticament iguals. L’any 1959 ens vam fusionar, per raons de tipus econòmic, 
amb l’equip de Germinabit,i el director de Serra d’Or va ser Jordi Pinell, triat per l’abat 

Escarré perquè era 
escriptor. Pinell no es 
va entendre mai amb 
Ramon Bastardas i 
Max Cahner, els quals 
van fundar després 
Edicions62.La solució 
va ser posar Jordi 
Sarsanedas com a cap 
de  redacció i substituir 
Pinell pel pare Maur 
Boix, que era més 
contemporitzador. Així 
es va crear un difícil 
equilibri entre gent 
molt variada. Entre els 
punts de vista distints 

hi havia el de Jordi Pujol, que quan es trobava amb Maur Boixal metro l’intentava influir, 
però la seva mà no es va deixar notar gaire. Després va augmentar el consell i el va 
invitar, però Pujol va tenir-hi molt poca influència.  
 
La revista va ser un instrument per imposar el cànon Molas?  
Hi havia gent molt diferent, com Alexandre Cirici o Jordi Carbonell. Hi eren Molas i 
Castellet, però també Albert Manent i Joan Triadú, i Sarsanedas, amic de tothom.  
 
Serra d’Or era llegida com la Bíblia.  
Era l’única revista que hi havia i tothom volia que parlés d’ells. Vam crear una secció que 
es deia Lletra de Batalla, amb discussions enceses, amablement i no tan amablement. No 
era tan pacífica com és ara. Les cartes al director eren interessantíssimes, hi ha gent que 
n’ha fet tesines. Tenim una sèrie de fulls de censura d’articles, cartes...la censura era molt 
forta segons el moment. Depenia un poc del censor o de la traça dels que tractaven amb 
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ells, Maur Boix o Sarsanedas. Hi havia paraules que no es podien dir, noms que no es 
podien esmentar.  
 
Per exemple?  
Si deies que la nostra cultura estava perseguida, encara que ho diguessis ben dit, això ho 
treien. A vegades no ho entenien i d’altres feien veure que no ho veien. Va haver-hi un 
any que van deixar publicar les traduccions de Marcuse, però en castellà no les deixaven 
publicar. De cara a l’estranger podien dir que hi havia més llibertat i pensaven que en 
català les llegia menys gent. En llibres vaig descobrir que si hi posava notes no les 
tocaven, per això de vegades posava notes llargues.  

Quan la llengua i la cultura eren perseguides i la gent no sabia escriure català, 
molts van aprendre a escriure amb Serra d’Or...  
Sí, hi havia bons escriptors. Ara tenim més llibres, però probablement no tanta qualitat, 
però això no vol dir res, d’aquí a dos anys pot canviar. Hi havia un moment que teníem 
grans escriptors, però al costat seu n’hi havia molts de mediocres. Espriu escrivia com si 
la llengua acabés amb ell. Hi ha gent a qui no li agrada Espriu, però era un escriptor 
fantàstic. Ha sortit Josep Maria Espinàs, que és un escriptor popular, però que escriu molt 
bé, les coses van com van. A totes les cultures, no saps ben bé per què, surten aquesta 
mena de personatges excepcionals.  
 
Com van encaixar a la revista els escriptors de l’exili amb els de l’interior? Molts es 
van queixar... 
Tinc la impressió que no ja Serra d’Or sinó des de la tercera Corona literària de 
Montserrat, la del 1956, les relacions van ser bones. Hi havia poetes com Josep Carner i 
Agustí Bartra, i la censura en va fer un informe. Quan Carner va venir de Brussel∙les, 
Baltasar Porcel li va fer una entrevista. Albert Manentera el gran especialista en literatura 
de l’exili i Riera i Llorca feia una columna cada mes i va escriure molt sobre ells. Bartra era 
molt amic del pare Pinell. I Calders hi va col∙laborar molt. Després es van barallar amb 
Molas per raons de visió literària. Serra d’Or tenia molts subscriptors a l’estranger. 
 
Molas va afavorir Edicions 62? 
Durant els primers anys van premiarmoltsllibresde62,unacosa que podia semblar 
estranya, perquè Molas i Castellet tenien molta vinculació amb 62, però perfectament 
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comprensible perquè era l’editorial que publicava més literatura en català. Després va 
passar el mateix amb Isidor Cònsul, que tenia molta relació amb Proa.Però hem tingut 
jurats molt variats. 
 
Hi va haver censura eclesiàstica?  
Vam premiar dues vegades Albert Boadella, que tenia obra antieclesiàstica. Els jurats 
sempre han fet el que han volgut. No hi ha hagut mai cap problema. 
 
I La passió segons Renée Vivien, de Maria Marçal. 
El jurat no ha rebut mai cap pressió. 
 
Quin va ser el pitjor moment? 
Serra d’Or va estar a punt de tancar quan Edicions 62 va fer fallida i va carregar el deute a 
la distribuïdora IFAC. Això va arruïnar moltes editorials. Cahner va perdre tots els diners 

que hi havia posat. 
L’editorial se’n va sortir en 
bona part amb els llibres 
que guardava en estoc. 
Edicions 62 explica la 
història molt sui gèneris.  
 
Quin és el balanç 
d’aquests 50 anys? 
El balanç és molt positiu i 
no e l faig jo sol, sinó també 
els autors premiats ie ls 
membres dels jurats, als 
quals hem demanat l’opinió. 
Si es volgués fer un llibre, 
un cànon sobre les cent 
millors obres catalanes, en 
narrativa, teatre, recerca, a 
Serra d’Or no hi seria tot, 
però sí la part més 
important i els autors més 
importants.  
 
Què considera que és 
prioritari ara: prestigiar 
l’autor o augmentar el 
nombre lectors en català? 
Les dues coses. Crear més 
lectors, sí, però no lectors 
de Corín Tellado, sinó 
lectors d’autors importants, 
una cosa difícil en aquests 

moments, perquè els editors, lògicament, volen vendre i fan propaganda d’autors que són 
importants i tenen un alt valor literari, però també en fan d’altres que són persones que 
mereixen tot el respecte però que no són gran escriptors. L’altre dia llegia un article que 
parlava de les vendes del dia de Sant Jordi i deia que d’aquí uns quants mesos 
probablement els autors de la majoria de llibres que s’han venut aquest dia rebran una 
nota de l’editorial on els diran que n’han descatalogat els llibres. Això és molt trist 
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A finals d’abril, Antoni Bassas va pronunciar una conferència als caputxins de Pompeia 
titulada La veritat als mitjans de comunicació, que es pot recuperar íntegrament a través 
de www.catalunyareligio.cat. Comunicador excel·lent, va desenvolupar el tema des de 
dins de la professió, i va captar l’atenció de tots els que hi vam assistir. En destaco dues 
afirmacions: «Una de les decepcions de la vida és descobrir que els mitjans de 
comunicació no diuen la veritat. Això no ho dic amb alegria, ho dic amb una pena horrible 
perquè m’estimo la feina i perquè tinc la pretensió de pensar que els meus col·legues 
també» i «el periodisme arrossega un dèficit de veritat sovint imputable al periodista i al 
mal ús de les capacitats professionals».  

En la mesura que els mitjans de comunicació s’allunyen de la veritat, perden la seva 
funció social, entren en l’abús de poder i manifesten símptomes de corrupció. Tenir el 
micròfon connectat als altaveus proporciona ressonància, però no garanteix la qualitat del 
seu contingut. Publicar un article a les pàgines dels diaris, tampoc. Sovint s’abusa de la 
credibilitat dels destinataris. Una societat on no existeix confiança està malalta, però 
aprofitar-se de la credibilitat de la gent per servir interessos espuris és lamentable. Quan 

es coneix una notícia de primera mà, des de 
dins, sovint s’hi adverteixen errors, imprecisions, 
tergiversacions... Si s’aplica aquest criteri a la 
resta de notícies, quin grau de credibilitat ens 
han de merèixer? 

Wifredo Espina en el seu darrer i apassionant 
llibre Quan volien silenciar-me. Memòries d’un 
periodista inconformista escriu: «El periodisme 
actual pateix d’un mal que es generalitza i que ja 
sembla crònic: l’espectacularització de la 
informació i la frivolització i manipulació de 
l’opinió (…) Els mitjans de comunicación s’han 
fet més massius, més mediocres. Com més 
massiu és un mitjà de comunicació, més baixa 
en serà la qualitat. Es fa tot per obtenir 
audiència —com més àmplia millor—; el que 
mana són els diners. I ja tenim el mitjà de 
comunicació donant peixet al gran públic i 
menyscabant el rigor» (p. 253). 

Fer una anàlisi comparativa dels diaris, de les 
emissores de ràdio o de les cadenes de televisió 
en el tractament d’una mateixa notícia aboca a 

descobrir-hi diferències substancials. És important detectar el «gènere literari» de cada 
mitjà, l’orientació ideològica, les dependències empresarials i polítiques, l’estil rigorós o 
demagògic, les vinculacions, els silencis, les obsessions, les veritats i les mentides... Si es 
tracta de mitjans públics, hom pot esperar una servitud menor als interessos particulars, 
malgrat que no sempre passa així. 

La transformació tecnològica i els canvis d’hàbits dels lectors, dels oients o dels 
espectadors sacsegen la professió periodística. Les seves competències podran variar, 
però sempre hi haurà un reclam ètic indefugible. N’hi ha que deningren la veritat, però 
encara queden raons per a l’esperança gràcies a periodistes honrats, valents i 
compromesos. 

Lluís Serra Llansana 

Dèficit de veritat 
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Unos 70 provinciales y delegados participan en la segunda conferencia sobre la 
protección a los niños 

DARÍO MENOR (ROMA) | No 
hay mejor antídoto contra los 
abusos sexuales a menores 
cometidos por eclesiásticos que 
escuchar directamente a una 
víctima. Lo saben bien los cerca 
de 70 provinciales y delegados 
de los maristas que participaron 
en la Conferencia sobre la 
Protección a los Niños 
organizada por esta 
congregación en su casa general 
de Roma del 18 al 22 de abril. El 
momento más emotivo de este 
encuentro, que tuvo una edición 

anterior en 2012, lo protagonizó la alemana Agnes Wich, quien ofreció su testimonio tras 
sufrir violencia sexual por parte de un sacerdote. 

“Hemos hecho bastante formación, por lo que creo que hay buena sensibilización y 
claridad sobre cómo actuar, al menos a nivel intelectual. Pero la verdadera transformación 
interior se da sobre todo cuando uno escucha relatos de víctimas”, contó Emili Turú, 
superior general de los maristas. “Un provincial nos decía que ha invitado a todos los 
miembros de su consejo a que, en un momento u otro, escuchen a alguna víctima de 
abusos, para que se hagan cargo de la gravedad del tema, no solo con su cabeza, sino 
también con el corazón”. 

Wich impactó a los participantes con una intervención en la que no se anduvo con medias 
tintas. “Los abusos son una enfermedad sistemática de la Iglesia de la que solo se curará 
si reacciona, si acaba del todo con el sistema enfermo que protege al 
abusador”, denunció. Esta mujer de mediana edad que relató su experiencia al papa 
Francisco cuenta lo que le ocurrió para ayudar a prevenir la pederastia. También participó 
en el seminario uno de los líderes de la campaña emprendida por el Pontífice para que no 
haya más casos de abusos sexuales a niños dentro de la Iglesia, el jesuita Hans Zollner. 
Miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, felicitó a los maristas 
por su trabajo educativo y mostró su esperanza de que continúen con “su compromiso” en 
la salvaguardia de los menores. 

Prevención 

“Desde 2007 estamos comprometidos activamente en la defensa de los derechos de los 
niños a través de una presencia ante el Comité de los Derechos de los niños de la ONU 
en Ginebra, donde tenemos el estatus consultivo. La protección ante cualquier abuso se 
sitúa en este contexto amplio, empezando por protegerlos en nuestras propias 
instituciones”, explicó Turú. “El encuentro que tuvimos en 2012 fue muy importante para 
crear programas de prevención y dotarnos de orientaciones y protocolos para ello”. 

Vida Nueva : « Los maristes se vacunan contra los abusos » 
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Raúl Figuera, provincial de la región marista 
Compostela, reconoce que antes del 
seminario de 2012 no conocía la magnitud 
del problema. “Aquellas conferencias me 
abrieron los ojos y la cita de ahora nos llena 
de energía para seguir profundizando en la 
sensibilización y para reforzar nuestra 
convicción de que hay que actuar caiga 
quien caiga”, declaró. Otro de los 
participantes fue Luis Carlos Gutiérrez, 
provincial de América Central, quien aseguró 
que los planes de acción han tenido un gran 
recibimiento. “Se han asumido con una gran 
responsabilidad y con la conciencia clara de 
que hay que seguirlos por el bien de las 
víctimas”, dijo a Vida Nueva. 

Emili Turú consideró también de gran ayuda el programa de prevención frente a la 
polémica generada por las acusaciones de encubrimiento de abusos en el colegio Sants-
Les Corts de Barcelona. “Nuestros protocolos se basan, entre otros, en criterios de 
transparencia, colaboración con la justicia y atención prioritaria a las víctimas, por lo que 
las acusaciones de encubrimiento carecen de todo fundamento”, aseguró el superior 
general. 

En el nº 2.986 de Vida Nueva | 29.04.2016 
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Hi ha un camí que ens pot conduir a despertar-nos i a despertar els 
altres, perquè entenguem que tots podem ser part de la solució al 
drama que viu molta gent i que anomenem crisi. És obligació de 
tots fer el possible per fer del món un espai d’oportunitats en el qual 
el més important és la persona. 
El papa Francesc, la Pentecosta del 2013, va narrar la història que 
explica un midrash bíblic d’un rabí del segle XII. Narra la història de 
la construcción de la Torre de Babel. Quan queia un totxo era una 
tragèdia nacional i l’obrer culpable era castigat. Però si queia un 
obrer no passava res. Això passa avui: si les inversions cauen una mica és una tragèdia, 
però si moren de fam les persones no passa res. Aquesta és la nostra crisi d’avui! I una 
comunitat humana, una societat, solidària, capaç d’aturar-se, de reflexionar, de teixir 
sinergies i complicitats, és el revulsiu que necessitem per anar en contra d’aquesta 
mentalitat en la qual la persona no compta i és menyspreada en la seva dignitat, perquè 
ens hem construït molts ídols per garantir egoistament només el nostre benestar al preu 
que sigui. 

Avui parlem molt que hem de canviar el sistema: i l’hem de canviar. Però si canviem el 
sistema i les estructures, però no som capaços de canviar el nostre cor, no haurem fet 

res. La gran revolució avui 
no ve per les mans 
aixecades i els punys 
tancats: la gran revolució 
avui neix en un cor 
reconciliat, pacificat, de la 
determinació de ser feliços 
i treballar perquè tothom ho 
sigui.  Estem parlant de 
quelcom més que 
autoestima i treball en 
equip; estem parlant d’una 
actitud que és quelcom 
més que l’optimisme i la 
motivació. Estem parlant de 
la passió i compromís per 
la humanitat; una passió i 
un compromís compartit. I 
compartir implica, com diu 
la paraula, partir i repartir, 
compartir amb els altres el 
pa, la saviesa, la dignitat, la 
lluita; tot allò bo i bell que hi 

ha al món i que és per a tots. La pobresa espiritual d’uns pocs ha generat la misèria 
material d’una gran quantitat de persones. I aquesta és l’hora d’apostar per la gran 
revolució de la bondat i de la tendresa, posant al centre la persona i treballant perquè tots 
tinguin oportunitats i puguin asseure’s al banquet de la vida en el moment present i per a 
tota l’eternitat. 
 
Lucía Cara, religiosa dominica de Manresa 
Catalunya Cristiana, núm. 1911 

En el centre: la persona 
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Presentació dels vuit llibres sobre l’Any Sant de la Misericòrdia 
 

En el marc de l’Any Sant de la Misericòrdia, convocat pel 
Papa Francesc, i per tal de poder aprofitar al màxim les 
possibilitats del Jubileu, el Consell Pontifici per a la Promoció 
de la Nova Evangelització ha editat uns subsidis pastorals, 
per a ser oferts a totes les diòcesis del món. Són vuit llibrets 
sobre diversos temes relacionats amb la misericòrdia. 

Els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, conscients 
de la importància que aquests subsidis arribin als fidels de 
casa nostra, han encarregat al Centre de Pastoral Litúrgica de 
Barcelona la seva publicació en català. La traducció catalana 
dels vuit llibrets ha estat presentada a Barcelona, pels autors 
de la traducció, a la parròquia de Santa Madrona, en un acte 
organitzat per la Conferència Episcopal Tarraconense, 
Càritas diocesana de Barcelona i el Centre de Pastoral 
Litúrgica, el president del qual, el Dr. Jaume Fontbona, ha 
moderat l’acte. 

El primer llibret, “Celebrar la Misericòrdia”, ha estat presentat 
per Maria Guarch;  

el segon, “Els salms de la Misericòrdia”, per M. Àngels 
Termes;  

el tercer, “Les paràboles de la Misericòrdia”, per Jaume 
Fontbona;  

el quart, “La Misericòrdia en els Pares de l’Església”, per 
Norbert Miracle;  

el cinquè, “La confessió, sagrament de la Misericòrdia”, per 
Jaume Fontbona;  

el sisè, “Sants en la Misericòrdia”, per Mercè Solé;  

el setè, “Els papes i la Misericòrdia”, per F. Xavier Aróztegui  

i el vuitè, “Les obres de Misericòrdia corporals i espirituals”, 
per Joan Torra. Per part seva, Eduard Sala, cap d’Acció 
Social de Càritas diocesana de Barcelona, ha exposat 
possibles camins per passar de la teoria a la pràctica, camins 
per viure la Misericòrdia. 

L’opció pels últims, pels més necessitats, és la clau per 
entendre la misericòrdia de Déu; la reflexió sobre la 
misericòrdia està present transversalment en els Pares de 
l’Església i en els escrits dels papes dels s. XX i XXI; la 
misericòrdia de Déu ens fa reconèixer com a germans i ens 
empeny a viure la fraternitat com a servei; el perdó regenera 
el penitent a la gràcia rebuda en el baptisme; sentir-nos 
perdonats ens fa créixer en l’amor; la misericòrdia és el camí 
que uneix l’Església i el món, han estat algunes de les 
expressions que s’han escoltat en aquest acte de presentació 
dels vuit llibrets sobre l’Any Sant de la Misericòrdia. 

Viure la misericòrdia : de la teoria a la pràctica 
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ENSENYAR EL QUI NO SAP 
Angel Jesús Navarro Guareño 

*Capítol del llibre «Un amor sense límits. Les catorze obres de misericòrdia» (Editorial 
Claret, 2016), editat amb motiu de l’Any de la Misericòrdia. En aquest recull d’articles, 
diversos autors fan un comentari de   cadascuna de les obres de misericòrdia. 
Gentilesa de “La Missa de cada dia”. 
 
Tothom venia a trobar Jesús i ell els ensenyava 
(Mc 2,13). 

La dimensió sacra de la misericòrdia 
Entenem per obres de la misericòrdia el conjunt d’accions que revelen de forma pràctica 
l’actitud fonamental de lliurament i donació als altres que Jesús proclamava en la seva 
predicació del Regne de Déu: «Sigueu misericordiosos, com el vostre Pare és 
misericordiós» (Lc 6,36). 
No obstant això, potser el primer que hem de considerar si volem indagar en aquest tema 
és el mateix terme «misericòrdia». D’arrel llatina, la paraula «misericòrdia» és el producte 
resultant de la fusió d’altres dos mots llatins: el verb mitto – misi, enviar (en el sentit d’anar 
a esbrinar o a veure una cosa), i el nom cor – dis, el cor. O sigui, una cosa així com «anar 
a esbrinar el cor d’altri», o també posar-se en la pell o, millor encara, posar-se en el més 
íntim d’una altra persona… Una etimologia, sens dubte, ben impactant, perquè ens 
transmet també el sentit més pregon del principal misteri de la fe cristiana: l’encarnació de 
Déu en el seu Fill, Jesucrist. En l’encarnació Déu es col·loca en el més íntim de la 
naturalesa humana gràcies a Jesús, el Crist, plenament home (He 4,15) i plenament Déu 
(Jn 10,30). La misericòrdia, des d’aquesta perspectiva, esdevé, doncs, l’actitud cristiana 
per excellència, ja que reprodueix a escala humana el mateix designi salvífic de Déu, que 
surt a l’encontre de la humanitat per mitjà de l’encarnació del seu propi Fill. La 
misericòrdia, així, és el rostre pràctic (d’acció) de l’ésser de Déu. 
I si això ens ho ensenya l’etimologia llatina del terme «misericòrdia», albirem, però, un 
canvi de perspectiva en l’etimologia grega del mateix terme. En efecte, la paraula 

La misericòrdia, amor sense límits 
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«οικτειρω» que significa tenir compassió o ser misericordiós, prové de la conjunció de dos 
mots grecs: el nom οικος (casa o família) i el verb τειρω (infringir o patir). Aquesta 
construcció semàntica ens dóna una visió diferent del que s’entenia, almenys des del punt 
de vista de la llengua grega, per una acció de misericòrdia i que seria quelcom semblant a 
«patir pels de casa». De fet, l’origen etimològic del terme rauria, molt probablement, en la 
descripció del patiment que un pare sent per les necessitats dels seus fills… I això de nou 
ens porta a la teologia bíblica, àdhuc veterotestamentària, farcida d’expressions del neguit 
que Déu, com a Pare, sent pel seu estimat fill, Israel (o la humanitat). La misericòrdia, així, 
és el rostre contemplatiu (de contemplació) de Déu. 
Acció i contemplació, doncs, són els dols pols necessaris per a una adequada comprensió 
del terme «misericòrdia». Per això, quan desenvolupem el sentit de les tradicionals obres 
de misericòrdia (espirituals i corporals), caldria tenir sempre ben present aquest binomi 
inserit en la mateixa etimologia clàssica del terme «misericordia»: 1) la seva dimensió 
pràctica (llatina) i 2) la seva dimensió contemplativa (grega). Perquè, tant si es tracta de 
dignificar el cos com l’esperit de tota persona humana, caldria no solament executar-ho en 
la seva materialitat (segons la sola dimensió pràctica) sinó també saber-ho «contemplar». 
O el que és el mateix: saber fer un esforç per descobrir en tota acció de misericòrdia la 
necessària dimensió sagrada que l’acompanya, la seva dimensió contemplativa (de fet, 
cum – templum en llatí vol dir restar en companyia en un espai sagrat), o sigui… 

«sacralitzar» (fer sagrada) tota acció destinada a la 
dignificació d’una persona.  
Recordem que la persona humana per a 
l’antropologia cristiana és cos i esperit, i en aquest 
sentit és un tot complex i indestriable, i no divisible. 
Però alhora la persona humana és l’únic ésser 
«capaç de Déu», segons ens advertia Karl Rahner,1 
i per això com a cristians tenim l’obligació 
d’aproximar-nos a ella no sols des del respecte a la 
seves dimensions corporal i espiritual, sinó encara 
amb una devoció continguda davant la seva 
«capacitat de Déu». Contemplar l’altre no és 
únicament un exercici descriptiu; l’altre, segons ens 
ha ensenyat Lévinas resseguint la tradició bíblica, és 
algú que ens commou, i ens obliga a posicionar-nos 
davant d’ell, a redefinir-nos a nosaltres mateixos, i a 
implicar-nos-hi.2 
Una visió plenament cristiana de la misericordia ens 

emmena necessàriament a dur-la a la pràctica amb l’atenció que l’antropologia bíblica ens 
marca. En efecte, ajudar la naturalesa humana és ajudar el «recipient tangible de Déu»,3 
el seu sagrari. Així, tot i que ens reservem l’actitud d’adoració exclusivament per al culte 
diví, en canvi, com a cristians, ens hem d’exigir «devoció» (promesa de respecte 
reverencial) quan practiquem la misericòrdia davant tota persona. 
 
Ensenyar en la misericòrdia 
Traslladem ara aquesta perspectiva «devocional» que la teologia cristiana presta al 
concepte de misericòrdia respecte a la temàtica que ens ateny: ensenyar el qui no sap. Si 
tenim present el que hem afirmat anteriorment, hauríem de saber discernir quin és el nucli 
autèntic d’aquesta proposició… I potser encara estaríem temptats de col·locar-lo en 
l’acció pràctica d’instruir (ensenyar…), o tal vegada en la descripció negativa dels 
objectius que hem d’aconseguir (… no sap). Però l’autèntic nucli rau sempre en el qui, en 
la persona que tenim davant, en el seu valor i en la seva dignitat, en aquesta dimensió 
sacra de qui ha de ser subjecte de la nostra acció misericordiosa.  
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No és gens anodí, doncs, començar per esbrinar el que realment és important, perquè, 
com farem notar, quan hom parla d’ensenyament o d’educació, marra totalment el seu 
camí quan perd la perspectiva del que és realment important (la persona) i traspassa a 
allò secundari (sigui el contingut, els objectius, la didàctica, el procediment o qualsevol 
altre element de l’educació) l’eix central a partir del qual cal articular tota acció 
pedagògica. No hi ha autèntica misericòrdia si prèviament no hi ha hagut commoció 
davant l’altre, ja que la misericòrdia (posar-se a la pell de l’altre) és necessàriament la 
conseqüència d’aquesta commoció. Igualment no hi ha autèntica educació si prèviament 
hom no s’ha deixat commoure, si hom no ha valorat altament (els cristians diríem «ha 
estimat») la persona a la qual dirigirà la seva acció educativa; perquè educar, 
necessàriament, és la conseqüència d’una vocació, d’una crida que sorgeix quan l’altre et 
commou, i et mou a implicar-te en la seva vida. 
 
Aprendre a conéixer, aprendre a ser 
De fet, l’etimologia de la mateixa paraula «educació» ja ens mostra per se el sentit mateix 
del terme… Educar prové dels mots llatins ex (preposició que denota sortida cap enfora) i 
del verb duco (conduir o portar): portar enfora, o sigui «extreure». Alguns llatinistes creuen 
que l’origen més antic del terme podia procedir del món agrari del Laci, on sembla que 
s’anomenava així l’acte de pouar. 
A nivell antropològic, en canvi, aquesta aproximació ja ens estableix unes premisses 
clares. Educar, abans que tot, no consisteix en la simple transmissió de coneixements o 
de dades. Educar sobretot rau en «l’art d’ajudar algú a treure de si mateix el màxim de 

profit de les seves possibilitats i de 
les seves capacitats». No ensenyem 
quan concedim part del nostre 
coneixement a un altre, sinó quan 
som guies en la descoberta de les 
possibilitats i habilitats que l’altre ja 
té…  
De fet, l’etimologia de la paraula 
«pedagogía» parteix d’aquest 
mateix sentit personalista i de 
guiatge que té el terme educar en la 
seva arrel etimològica, ja que en 

grec παιδος αγω (‘paidos ago’) volia dir guiar el nen, el jove… De fet, el pedagog 
(παιδαγωγος) era l’esclau encarregat de portar els nens de les famílies patrícies (les 
úniques que es podien permetre tenir esclaus molt ben instruïts) a l’acadèmia dels filòsofs. 
Quan hi anaven, interrogaven el jove sobre el que podien preguntar o qüestionar (obrien 
el desig de saber, obrien gana) i quan en tornaven ajudaven els joves a comprendre el 
sentit del que els havien transmès (feien millor i més comprensible el coneixement, 
ajudaven a pair). I, així, els pedagogs duien a terme els dos moments cabdals de tota 
acció educativa: 1) desvetllar l’interès pel coneixement (aprendre a conèixer) i 2) saber 
apropiar-se d’allò que es coneix (aprendre a ser).4 
 
El pal de paller de l’educació 
Educar, doncs, rau en el fet de col·locar l’altre (l’alumne) en el centre, a creure en ell; ja 
que no podem pouar, com dirien els antics romans, si no creiem fermament que el pou 
contindrà aigua. I per això no podem ensenyar si no creiem fermament en aquell que està 
aprenent. I amb aquesta afirmació tornem de nou a la premissa de l’encarnació… «Déu 
ha estimat tant la humanitat (el món) que ha donat el seu Fill únic» (Jn 3,16). És perquè 
Déu ha cregut en l’home, i perquè l’ha estimat, que s’ha fet pedagog, que s’ha fet guia de 
la mateixa humanitat, humanitzant-se per mitjà del seu Fill… 
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Podríem dir que la pedagogia de l’evangeli ja ens mostra aquesta necessitat primera de 
col·locar en el centre de tota educación la persona… Així l’educació no se sustenta en 
primer terme en el docent; se sustenta sobretot en l’alumne. És l’educand el nucli primer i 
més valuós de tota acció educativa, i qui hauria de modelar tot procés d’aprenentatge. 
Imaginem-nos ara un món educatiu en què objectius, procediments i valors, capacitats, 
habilitats i avaluació, metodologies i didàctiques, tot… absolutament tot, estigués amarat 
d’aquest primer principi de col·locar l’alumne en el centre, al bell mig de qualsevol dels 
nostres actes educatius… Potser en un món així l’educació no seria entesa com una 
arena destinada a la pugna política, o malmesa enfront de l’economia o dels interessos 
dels uns o dels altres… Potser si recuperéssim el caràcter «devocional» (sacre) que té tot 
acte educatiu, recuperaríem també el veritable valor de l’ensenyament en el creixement 
de tot individu i de la societat sencera. 
 
Ensenyar a «empoderar-se» 
Ensenyar, abans que tot, és mostrar els signes del món (literalment aquest és el seu 
significat etimològic: in-signare, «en els senyals»), 
o sigui mostrar les petjades que la vida deixa en la 
creació, i mirar d’interpretar-les… Ensenyar és 
dotar l’altre de les capacitats i habilitats que li 
permetin «empoderar-se»5 (fer-se poderós, sòlid i 
autònom) de la pròpia vida, i decidir per un mateix 
amb prou garanties… És ajudar a construir la 
llibertat de tota persona com a pròpia, a fer tota 
persona responsable dels seus propis actes i 
decisions…  
Els coneixements per si sols no tenen gaire valor, i 
menys en un món com el nostre en què la 
tecnologia ens posa a l’abast tota mena de 
coneixements en un obrir i tancar d’ulls… en un 
clic de ratolí… No, no és la simple acumulació i 
retenció de dades, el que dignifica la persona; és 
l’ús que fem del coneixement el que realment ens 
defineix com a humans, el que realment ens fa 
lliures i autònoms. La tasca principal de l’educació 
és, doncs, dotar tota persona de les habilitats i capacitats que li permetin esdevenir ella 
mateixa, actor de la pròpia vida i responsable dels seus propis actes. 
 
A tall de conclusió 
Potser ara sí que ens hem fet una imatge més nítida del que hauria de ser l’acte 
misericordiós d’ensenyar el qui no sap des de la perspectiva teològica i antropológica 
cristiana… Sentir la vocació per l’altre, acompanyar-lo devocionalment en la vida, dotar-lo 
de tot allò que necessiti per tal que esdevingui «ell mateix», plenament ell mateix… com 
féu Déu amb la humanitat, per mitjà del misteri de la seva encarnació… Un misteri que es 
repeteix en cada acte de misericòrdia que hom fa quan ensenya el qui no sap… 
I especialment això és així quan un bon mestre sap ensenyar allò que realment cal… Com 
ens recorda aquell conte de l’ocell que volia regir el món: «Diu que una vegada hi havia, fa 
molt de temps, un ocell que volia regir el món. I per tal d’assolir-ho demanà a Déu que el 
dotés de tanta força que ningú no el pogués vèncer mai. Demanà també que li atorgués 
tanta velocitat que mai cap altre ocell, ni cap ésser viu, no el pogués aconseguir. Demanà 
també la bellesa, una bellesa sense parió que deixés bocabadat tothom… Demanà, 
doncs, tot allò que li permetés de regir el món amb grandesa, magnanimitat i poder… 
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»Déu se’l mirà de reüll, com estranyat de tant d’afany, com si hagués creat un animalet 
massa estúpid per a demanar aquestes coses!… 
»I Déu decidí donar-li allò que en realitat demanava:  
»Més que la força de l’individu, li donà la força de la multiplicació… 
»Més que la velocitat del llamp, li donà la destresa del vent que s’escola quan ningú no hi 
pensa… 
»Més que una bellesa enlluernadora, que és efímera com la flor, li donà la bellesa de la 
senzillesa, aquella que dura per sempre… 
»I Déu el féu pardal… perquè governés el món, perquè resistís els enemics, perquè 
vencés el temps i omplís el món de senzillesa… perquè, de tan petit, fos tan gran… 
»I és que de vegades Déu ens ensenya justament el que necessitem aprendre… encara 
que no li ho sapiguem demanar. 
 
Notes 
1. Karl Rahner (1977), El oyente del mensaje en Curso fundamental sobre la fe. Herder, Barcelona. 
2. Emmanuel Lévinas (1993), Humanismo del Otro Hombre, Caparrós Editores, Madrid. 
3. Agustí d’Hipona, La ciutat de Déu. 
4. I aquests, com sabem, són dos dels quatre pilars de l’educació que ens descrivia Jacques Delors (1996): «Los cuatro 
pilares de la educación», en La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre 
la educación para el siglo XXI, Santillana/UNESCO, Madrid. 
5. Terme que ha fet popular en el món educatiu el reconegut director de Grangeton, Richard Gerver (2012), 
Crear hoy la escuela del mañana. SM, Madrid. 
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ANS - 04/05/2016 Pier Jabloyan, salesià des d'Alep: "Benvolgut P. Mounir, et 
demano que pregueu per nosaltres i pel poble d'Alep perquè aquesta guerra 
innecessària acabi aviat". 
 
"Estimat Pare Mounir, salutació des D'Alep, la ciutat moribunda, com ve anomenant-se. La 
situació a la ciutat és molt difícil i preocupant". Així escriu el P. Pier Jabloyan, SDB, d'Alep, 
per informar al P. Munir El Rai, l'Inspector d'Orient Mitjà, que es troba aquests dies a Itàlia, 
sobre la situació de la ciutat després dels últims bombardejos. Fins i tot els Salesians es 
van veure obligats a suspendre les activitats de l'oratori en aquesta "inútil guerra" i es 
dediquen a donar acollida als necessitats. 
 
El P. Jabloyan especifica com els problemes no sorgeixen tant de la "manca de serveis 
públics (electricitat, falta de combustible, manca d'aigua o altres necessitats)", sinó dels 
massius i continus bombardejos: "trets de morters, coets, bombes i artilleria pesada ... 
Tots aquests bombardejos tenen un únic objectiu: la ciutat i la població civil. S'han 
comptat moltes víctimes i sobretot molts joves i infants ". 
 
"Com a Salesians - continua la carta - hem paralitzat totes les nostres obres i de manera 
especial l'Oratori i les activitats, al mateix temps, tenim la disponibilitat per donar acollida a 
qui ho necessita o està en perill. Fins al moment, gràcies al Senyor , nosaltres estem bé ". 
Conclou el jove salesià: "Benvolgut P. Mounir, et demano que pregueu per nosaltres i pel 
poble d'Alep perquè aquesta guerra innecessària acabi aviat". 
 
En un missatge publicat  el 2 de maig per l'Agència Fides, els bisbes Catòlics d'Alep han 
dirigit la seva crida "a la consciència de les persones que dissenyen i a aquells que estan 
executant aquesta guerra", advocant per la fi de les hostilitats per " amor de Déu "i per la" 
Misericòrdia dels homes ", pel " crit de sang dels infants i dels màrtirs que s'eleva a Déu "i" 
per les llàgrimes de les mares en dol ". Alhora, els bisbes van instar a no perdre 
l'esperança, segur que tant sofriment serà "santificat i santificant, per la pau a Síria i la 
salvació de la nostra ciutat". 

Últimes notícies d'Alep, la ciutat moribunda 
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EE1  Dates: 18 a 24 de juliol de 2016, dl.-dg. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Toni Pou, monjo 
Tema: Meditacions bíbliques sobre la misericòrdia 
Inici: matí del dia 18 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 24 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 

EE2 Dates: 8 a 14 d’agost de 2016, dl.-dg. 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
G. Bernat Juliol, monjo 
Tema: Contemplar el rostre de la misericòrdia.  
Inici: matí del dia 8 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 14 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC  
a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 

11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a 
divendres, de 09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 
 

2. Segon pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 18-24 juliol) o EE2 Montserrat, 8-14 agost) 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions. 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2016

TANCAT 
Totes les places ocupades 
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MONESTIR DE LES PUEL·LES 
 
VETLLA 
Vetlla de Pentecosta 
dia: dissabte 14 de maig 
hora: 7 de la tarda 
 
TALLER DE CAL·LIGRAFIA 
Iniciació a la lletra itàlica 
amb Conxa Adell i Cardellach 
dia: dissabte 21 de maig 
hora: tot el dia 
 
I també RECÉS D'ESTIU A LA CIUTAT 
Un temps per a cada cosa 
(resseguint el llibre de Cohèlet o Eclesiastès) 
amb Conxa Adell i Cardellach 
dies: dilluns 25 al dissabte 30 de juliol 
 
Més informació 
www.benedictinessantperepuelles.cat 
 
 
ASSOCIACIÓ CINTRÀ | ESCOLA CINTRA 
 

 
 
VI CENTENARI DEL NAIXEMENT DE SANT FRANCESC DE PAULA 
 
 
 
 

 
Seminari d'Inversió Ètica i Responsable per a Congregacions i Institucions Religioses. 
 
Destinataris: administradors/es provincials i generals de congregacions religioses i 
responsables d’aquestes àrees. 

Actes, cursos, activitats… 

Seminari d'Inversió Ètica i Responsable per a Congregacions i 
Institucions Religioses 
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Organitza: Bank Degroof 
Petercam  
 
Data: 25 de maig de 2016 
 
Lloc: Bank Degroof Petercam 
Spain. Diagonal 464, Barcelona 
 
Hora: 16:30 – 18:30 
 
Rinascimento Real State 
Ponent: Antonio Sánchez Fraga 
Soci i Administrador Únic  
Ponència: El dinamisme del "patrimoni estable" de les Congregacions i Institucions 
Religioses. Comentaris i reflexions sobre "les línies orientatives per a la gestió dels béns 
dels Instituts de Vida Consagrada". Focus en particular sobre el patrimoni immobiliari. 
Hora: 16:30 - 17: 15h 
 
Christian Brothers Investment Services, Inc (C.B.I.S.) 
Ponent: Alessandro Lombardi 
President de la Divisió Europea 
Ponència: Com invertir en els mercats financers de manera fiable, amb responsabilitat 
social i criteris ètics compatibles amb els valors i principis de l'Església catòlica. 
Hora: 17:15 - 18: 00h 
 
La durada aproximada serà de dues hores. Atès que l'aforament és limitat, li preguem 
confirmar la seva assistència abans del 13 de maig al telèfon 93 445 85 32 o mitjançant el 
correu electrònic: eventos@degroofpetercam.com Per a consultes i aclariments sobre 
aquest seminari es poden adreçar a David Mateos, 934458538 i dmateos@privatbank.es 
 
Ponents: 
Antonio Sánchez Praga. Llicenciat en Economia per la Universitat de Valladolid i en Dret 
Canònic (especialitat en dret patrimonial) per la Universitat del Santo Corazón de Roma. 
Actualment es Soci i Administrador Únic de la societat immobiliària Rinascimento Real 
Estate, amb seu a Roma. 
 
Alessandro Lombardi. Graduat en llengües i professor d’ètica i finances en diverses 
universitats. Autor de llibres pels quals ha guanyat algun premi en matèria de divises 
internacionals i en novel·la històrica. 
Actualment és President de la Divisió Europea de Christian Brothers Investments Services 
i promotor de CBIS Global Funds. 
Prèvia a la seva incorporació a CBIS ha estat a BNP Paribas Roma, Banca KBL Fumagalli 
Soldan de Milà i Opere di Religione (Vaticano Bank). 
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      MAIG 
15 dg Festa de la Pentecosta 
16 dl Festa: segona Pasqua (Barcelona) 
19 dj SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relación Bisbes i Religiosos) 
22 dg Festa de la Santíssima Trinitat: jornada Pro Orantibus 
23 dl CEVRE: formació inicial 
30 dl CEVRE: formació inicial 

 

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC 

Director del CEVRE 
sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  
http://www.urc.cat 
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