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Barcelona, 13 de desembre de 2018                                                                             ANY XI  núm.        465 

 El Papa ens parla de “La força de la vocació”. Un llibre especial 
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Els amagatalls de Déu  
 
N'hi ha que busquen Déu. D'altres, el rebutgen. N'hi ha que el neguen. D'altres n'esperen 
la revelació. Uns el volen veure cara a cara. Altres el combaten. Coexisteixen persones 
que dediquen la seva vida en un monestir per establir una relació amb Déu o buscar-lo 
mitjançant una recerca infatigable amb aquelles que l'ignoren o, fms i tot, l'abominen. No 
és fàcil perquè la seva realitat arrela en el seu propi misteri i perquè implica obrir-se a un 
món de transcendència. Amb tot, Déu continua present en la nostra societat. Molts 
experts treballen en l'elaboració d'un retrat robot a partir dels indicis que conten sobre ell. 
Per als cristians, Jesucrist és el rostre de Déu. Per als islàmics, Mahoma és el seu 
profeta. Per als jueus, es tracta de Jahvè, l'innombrable. Per als hindús, els déus són 
múltiples i els altars a divinitats diferents nombrosos. Els budistes persegueixen la saviesa 
i la il·luminació, però no l'acostumen a concretar en cap figura divina. Els partidaris de la 
new age parlen d'energia en un horitzó de substantius vaporosos.  

Per a la meva percepció, Déu és 1' interrogant (i la resposta) mes profund de l'existència. 
Si utilitzo esquemes lògics, puc formular l'argument ontològic de sant Anselm i les proves 
tomistes, però hi ha alguna cosa que se m'escapa entre els raonaments proposats. Potser 
sé més el que és que el que no és. No sé si en capto la realitat tal com és o me la imagino 
a la meva manera. Em sembla un intent insuficient el desig actual de sexualitzar-lo en 
convertir-lo en pare i mare a la vegada. Més que revelar-me la seva essència, se'a 
mostren una altra vegada les mancances del llenguatge que utilitzem. La metàfora hi 
ajuda, però soluciona poc. Els cants emocionals de la grandesa de Déu tenen el seu 
atractiu, però tampoc no són la clau definitiva per arribar-hi. Potser constitueixen un altre 
intent per controlarlò i per fer-lo a la nostra mesura.  

Crec que la llum de Déu és tan potent i el seu amor tan profund que ens resulta 
irnpós^sible càptar.-hè la llum i 1' ainór cara à cara. Per això, penso que Déu utilitza 
nombrosos arnagatalls per continuar presenten la nostra vida i peimetre'n el coneixement 
gradual a través de revelacions petites. Els místics són els que han sabut descodificar 
més bé aquestes presències,.tot i que el punt de partida era la inquietud per saber en quin 
amagatall Déu s'havia posat, com recorda el primer vers santjoanista del Càntic espiritual: 
«Oh ets. Estimat?»  

Els amagatalls de Déu són múltiples i variats. Moltes vegades, impensables. Déu s'amaga 
en els colors de la tardor que desperten en el cor un sentiment de plenitud i de bellesa. 
Déu s'amaga en una partitura musical que ens permet elevar-nos en un món superior. 
Déu s' amaga en la vida dels pobres i necessitats, els drets dels quals no són respectats. 
Déu s'amaga en els capítols dolorosos de la nostra vida i en les pàgines més angoixoses 
de la nostra biografia. Quan dins nostre es trenca alguna cosa, passa com en la ruptura 
d'un flascó de perfum. La crisi allibera una presència abans continguda. Déu s'amaga en 
els moments d'alegria. Déu s'amaga en el sexe i en 1' amor. Déu s' amaga en la 
comunitat. Déu s' amaga en les víctinies de la injustícia; Déu s'amaga en els temples 
budistes i en les sales del Vaticà, en les cabanes d'un poblat africà i als palaus 
governamentals. Déu s'amaga, fins i tòt i sobretot, al mateix cor de cada home i de cada 
dona.  

Qualsevol moment i lloc poden constituir el nucli de l'experiència divina: «Allà em 
mostraries el que la meva ànima pretenia.» Tot és possible mentre mantinguem el cor 
obert. N'hi ha que troben l'amagatall de Déu. Són els que poden proclamar: «Ja només en 

D’entrada 
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estimar és el meu exercici.» Deixar fluir la seva presència, no posar pals a les rodes, no 
tancar els ulls. No hi ha lloc per a la prepotència, sinó per a la humihtat. Només cal 
recordar que «en ell vivim, ens movem i som» (Ac 17,28) 

 
 
Un reguitxell de temes d’actualitat 
 
En aquest informatiu, tenim una serie de temes importants que cal remarca. 
 

1. La presentació del llibre del Papa sobre la vida religiosa, l’únic en l’especificiatat 
del seu contingut, tindrà lloc a la Sala Pere Casaldàliga amb el suport de l’URC. 
Una trobada de la vida religiosa per al dia 17 de desembre, dilluns, a la 7 de la 
tarda. 

 
2. Un record commemoratiu del 70è aniversari de la Declaració Universal de Drets 

Humans. Encara, en molts llocs i situacions, cal passar del reconeixement a 
l’aplicació. Sense defallença i amb perseverança. HI ha massa en joc per oblidar-
ho. 

 
3. Els màrtirs d’Àlgèria han estat beatificats. Les paraules del Papa són prou 

explícites: “Creiem que aquest esdeveniment sense precedents al vostre país 
dibuixarà en el cel algerià un gran signe de fraternitat destinat al món sencer”. 
 

4. Llegir la realitat actual a la llum de l’Evangeli no és una tasca fácil en aquests 

moments que vivim a casa nostra. Escoltar la veu de Déu entre tant soroll polític i 

mediàtic no esdevé una tasca sense dificultats. En les opcions polítiques, pluralitat. 

En el camp dels drets humans i de la justícia, especialmente en el tema de la presó 

preventiva, la postura dels bisbes és clara. La vaga de fam ha provocat uns escrits i 

reaccions, sobre els quals es recullen alguns textos. Els Caputxins de Sarrià i el 

Monestir de Santa Maria de Montserrat han palesat signes clars d’hospitalitat i 

d’acolliment. 

5. “Tender puentes” entre l’Església i les persones LGBTI, tal com escriu James 
Martín, sj, en el seu llibre, esdevé una proposta i un motiu de reflexió que té gran 
importancia en l’acció humana i pastoral. 

 
Lluís Serra Llansana 

 
La germana Rita Mª da Paixâo Valente, clarissa de 
Vilobí d’Onyar va presentar el dia 5 de setembre a 
l’ISCREB (Institut de Ciències Religioses de Barcelona, 
la tesina de llicenciatura “Ecologia en Santa Clara 
d’Assís. Relació-comunió amb tota la creació”, dirigida 
per Jacint Duran i Boada.  
Unacontingut de gran actualitat a través d’un triangle 
clau: espiritualitat, ecologia i Santa Clara. Aborda també 
el mètode clarià com una proposta d’ecoespiritualitat a 
través de mirar, considerar, contemplar i transformar.  
Una tesina excel·lent, en la línia de la història de la vida 
monàstica i de la Laudato Sii del papa Francesc. 
Felicitats! 
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A SET DÈCADES DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DRETS HUMANS  
 

Problemàtiva viva | http://www.pastoralfamiliarbcn.cat/index.php?aam_media=7795 
 
El proper 10 de desembre de 2018 es compliran setanta anys de la proclamació de la 
Declaració Universal de Drets Humans (en endavant la Declaració o DUDH): una bona 
raó, doncs, per recordar allò que significà aquella proclamació i per reflexionar sobre la 
interpel·lació que conserva la seva vigència.  

La Declaració de 1948 estava inscrita en el nou marc de relacions internacionals 
promogut principalment amb la Carta fundacional de les Nacions Unides, que creà 
aquesta organització el 24 d’octubre de 1945. De fet ho diu expressament el propi 
Preàmbul de la DUDH: “Considerant que els pobles de les Nacions Unides han ratificat en 
la Carta llur fe en els drets humans fonamentals, en la dignitat i el valor de la 
persona humana i en la igualtat de dret d'homes i dones; i que han decidit de 
promoure el progrés social i millorar el nivell de vida dins d'una llibertat més àmplia, 
[c]onsiderant que els Estats membres s'han compromès a assegurar, en cooperació 
amb l'Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets 
humans i les llibertats fonamentals, ... “ l’Assemblea General de les Nacions Unides 
“proclaims this Universal Declaration of Human Rights”.  

Era, doncs, un punt d’arribada d’un camí, no excessivament llarg ni extens, seguit 
primordialment per la cultura occidental i del qual no n’havia estat absent la tradició 
cristiana (només cal pensar en el Bill of Rights dels Estats Units o en la declaració 
francesa dels Droits de l’homme et du citoyen, així com en les contribucions civilitzatòries 
de l’escola de Salamanca i de personatges com Francisco de Vitoria en el segle XVI), 
però també era un punt de partida d’un programa ambiciós per a la construcció de la 
llibertat, la justícia i la pau en el món (així també en el Preàmbul de la DUDH).  

No obstant alguns, crítics amb la DUDH, hi van veure des de l’inici una certa restricció 
(reacció) d’altres propòsits que només tres anys abans la Carta fundacional de les 
Nacions Unides també havia pretès poder assolir: drets amb la correlació de deures, 
especialment dels (Estats) més poderosos, acolliment real dels drames dels pobles, i de 
les minories, desplaçats per les dues guerres mundials, relaxament de les tensions 
colonials que eren molt vives (i transformades en relacions nord-sud, continuen sent-ho), 
etc.1  

70è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans 
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Però la DUDH com a punt de partida no era una simple generalització de les principals 
manifestacions brillants de la dignitat humana produïdes en la història (especialment 
europea) dels darrers segles. La DUDH reclamava un reconeixement “seriós” dels drets 
que enunciava (taking rights seriously), és a dir atribuint títols als subjectes d’aquests 
drets per a poder-los exigir davant de tothom i, per tant, bastint marcs institucionals que 
poguessin sancionar efectivament a qui els vulnerés. Amb molta precisió s’ha dit que “[l]os 
derechos humanos han de ser ante todo derechos en su sentido fuerte de títulos de 
acreditación de libertad; solo acto seguido, humanos sin acepciones añadidas, esto es, 
derechos no reconocidos y garantizados por pertenencia a una comunidad política, estatal 
o interestatal, sino por condición humana”2.  

Descrit sumàriament, en la pròpia DUDH hi havia una part de tot això que podia ser, en 
aparença, relativament fàcil d’acomplir: quan el dret humà en qüestió fos un dret 
reconegut pel corresponent Estat al qual el subjecte afectat pertanyia; en d’altres termes, 
quan la constitució de l’Estat incorporés el dret humà i el transformés en un dret subjectiu 
associat al reconeixement de la ciutadania i, per tant, exigible davant dels seus tribunals. 
A fer això tots els Estats membres de les Nacions Unides s’hi havien compromès. No 
obstant, després de 70 anys molts no ho han acomplert encara, i dels que ho han 
acomplert, la gran majoria tenen pendent articular l’eficaç tutela dels drets “més” socials 
(vegeu, per exemple l’estat en què es troben els drets assenyalats en els articles 22, 23, 
24 i 25 ... dret a la seguretat social, al treball, al descans, a un nivell de vida digna ...). 

human rights), com hem dit, àdhuc els vinculats a la ciutadania, s’havien declarat l’any 
1948 des d’un pla superior, no associat a la condició de ciutadà d’un Estat determinat del 
subjecte que n’era el titular, sinó associat a la seva condició humana: “a la dignitat i el 
valor de la persona humana” simplement, com hem vist que deia el Preàmbul3. I això 
també requeria per a la seva eficàcia un marc institucional estatal, però sobretot un marc 
internacional que la fes possible. En qualsevol cas: un ordenament jurídic dels “drets 
humans” (un human rights law).  

Només un exemple: l’article 13.2 de la DUDH diu “Tota persona té dret o sortir de 
qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi” (i, en canvi, quantes persones, és a dir, 



6 | 41 

 

homes i dones, estan atrapats avui caminant per les fronteres?). Aquí l’exigència és clara, 
més enllà, però també, més cap aquí dels Estats: “urgeix crear llocs de protecció per 
aquells éssers humans que no tenen cap altre passaport que el valor de la seva dignitat”4.  

Per a tot això, naturalment, però no solament, l’Organització de les Nacions Unides hi ha 
esmerçat molts esforços que, sistematitzats, trobarem al web de l’Oficina per l’Alt 
Comissionat (de les Nacions Unides) pels Drets Humans 
(https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx). Si ho visiteu, observareu que s’ha fet molta 
feina, però que encara en queda molta per fer.  

I nosaltres ¿com podem honorar aquest 70è aniversari? A nosaltres cristians, aquesta 
data, vist de què es tracta, ens hauria d’interpel·lar especialment: o és que no parlem 
d’això quan parlem de la dignitat de tots els homes arrelada en la nostra condició de fills 
de Déu? O és que no és això el que demanem quan reclamem el respecte seriós a 
aquesta filiació divina de tots els homes?  

De fet, des de 1945 l’església ha mantingut un diàleg permanent amb l’Organització de les 
Nacions Unides, i ha efectuat una contribució important per a la materialització de la 
DUDH, naturalment des de la fe, però en una perspectiva que posa també en el centre la 
llibertat, la justícia i la pau, com ho feien l’originària Carta fundacional de 1945 i la DUDH 
de 1948. El magisteri de Joan XXIII, Pau VI i Joan Pau II aquí és essencial5, i el 
recordatori de les enormes mancances que encara existeixen, fet pel Sant Pare Francesc 
a principis d’aquest any també6.  

Finalment la cita d’Isaïes (Is. 32, 15-17) ens sembla oportuna i, en tot cas, meravellosa 
com a descripció del nostre objectiu: “Llavors l’estepa es convertirà en un jardí, i el jardí 
serà un gran bosc. El dret habitarà a l’estepa, en el jardí hi regnarà la justícia. El fruit de la 
justícia serà la pau, la calma i la seguretat en seran per sempre la collita”.  

 
Preguntes per a reflexionar  
1. Coneixem quins són els drets concrets establerts per DUDH?  

2. Som conscients del contínuum de dignitat entre el missatge cristià i la DUDH?  

3. Promovem en la nostra família el debat rigorós i informat sobre els drets humans?  
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4. Estimulen els nostres joves a comprometre’s amb el respecte i desplegament dels drets 
humans, encara que tinguin dubtes sobre la seva fe, o senzillament no tinguin fe?  
 
Barcelona, Novembre de 2018 
 
 
1 D’això, en part, se n’ocuparà el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966, però aquí avui no festegem el 
seu aniversari.  
2 Vid. Bartolomé CLAVERO, Derecho Global. Por una historia verosímil de los derechos humanos, Madrid, Editorial 
Trotta, Madrid, 2014, p. 223   
3 Així expressament a Luigi FERRAJOLI, "Dai diritti del cittadino ai diritti della persona", a La cittadinanza. 
Appartenenza, identità, diritti, recull preparat per D. Zolo, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 263-292 (també en espanyol 
“De los derechos del ciudadano a los derechos de la Persona” a Derechos y Garantías. La Ley del más dèbil, Madrid, 
Editorial Trotta, 1999, pp. 97-123).  
4 Vid. José LAGUNA, Acollir-se a Sagrat. La construcció jurídica de llocs habitables, Cristianisme i Justícia, Quadern 

210, 2018, p. 8.  
5 Per una síntesi de la contribució del magisteri de l’Església en relació al marc institucional –la necessitat d’una 
autoritat rectora de a comunitat internacional- també per a l’eficàcia dels drets humans vid. Ricard CASADESÚS “Davant 
d’un nou ordre mundial, una autoritat global. L’ONU i el magisteri de l’Església”, Revista Catalana de Teologia, 2011, 

Vol. 36, núm. 2, pp. 591-610 (consultable en línia: 
https://www.raco.cat/index.php/RevistaTeologia/article/view/249836/351277), d’on ve també la cita del Profeta més avall 
en el text.  
6 Vid. Discurs del Sant Pare Francesc als membres del cos diplomàtic acreditat davant de la Santa Seu (8 de gener de 

2018), localitzable aquí: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/january/documents/papa-
francesco_20180108_corpo-diplomatico.html.   

 
 
 

Més enllà de les paraules boniques 

La Vanguardia (Català) - 11 Dec 2018 
Graça Machel G. MACHEL, vicepresidenta de The Elders, exministra d’Educació de 
Moçambic 

 
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets”. Aquestes paraules 
senzilles però poderoses formen part de la primera línia de la Declaració Universal dels 
Drets Humans, que va ser adoptada per les Nacions Unides en una reunió extraordinària 
celebrada a París aquesta setmana fa 70 anys. 

No obstant això, signifiquen alguna cosa avui per a un nen al Iemen l’escola del qual ha 
estat bombardejada, per a una supervivent d’una violació al sud del Sudan o per a 
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dissidents de Rússia o de l’Aràbia Saudita que viuen amb el temor de ser segrestats i 
assassinats? 

I què ofereixen a la pròxima generació de líders, els quals veuen moltes persones que 
actualment estan en el poder als seus països reduint o degradant la importància dels drets 
humans mentre la política nacional i internacional impulsen cada cop més a la polarització 
i el populisme? 

Crec que el 70è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans és un moment 
crític per reafirmar els seus valors i garantir-ne la rellevància. Això significa involucrar els 
ciutadans, escoltar les víctimes que han patit la violació dels seus drets humans i advocar 
per polítiques que protegeixin aquests drets fent que els líders retin comptes. 

Siguem francs: parlar és fàcil. Si bé 
aquesta setmana es pronunciaran 
paraules boniques per 
commemorar l’aniversari de la 
declaració, milions de civils 
innocents s’enfronten a una fam 
devastadora al Iemen a causa del 
bloqueig permanent dels seus ports 
i fronteres terrestres per part de la 
coalició que dirigeix l’Aràbia 
Saudita. 

L’ONU ha advertit que la meitat de 
la població del Iemen (14 milions, 
de 28 milions de persones) es veu 
amenaçada per la fam, mentre que 
l’organització benèfica Save The 

Children calcula que des del 2015, 85.000 nens menors de cinc anys han mort de 
desnutrició aguda causada per la guerra. 

Això constitueix una violació atroç dels seus drets humans col·lectius i és una altra prova 
més de l’ús de la fam com a arma de guerra, com ja s’ha vist a Síria i al Sudan del Sud. 

Els membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides han d’actuar 
amb urgència i bona fe en tots aquests conflictes perquè no sonin buides les seves 
declaracions vanes. 

Per al Iemen, això significa que els Estats Units, el Regne Unit i França exerceixin una 
pressió real sobre els seus aliats regionals que impulsen el conflicte, suspenent la venda 
d’armes, i demostrant el seu ple suport als esforços de pau de l’ONU que ofereixen l’únic 
camí cap a una solució duradora i justa. 

El Iemen és, per descomptat, només un exemple grotesc de les violacions contínues dels 
drets humans. De Palestina a la República Centreafricana, d’Eritrea a Birmània i de 
Veneçuela a Síria, a innombrables dones, homes i nens se’ls neguen els seus drets i són 
objecte de detencions arbitràries, tortures, agressions sexuals i assassinats. 

Els tirans i els dictadors s’envalenteixen encara més quan els líders democràtics 
renuncien a les seves responsabilitats de defensar els drets humans i el dret internacional, 
actuant a favor del cínic aïllacionisme o del covard curtterminisme. 

La falta endèmica de confiança en les institucions públiques que observem durant la 
dècada posterior a la crisi financera mundial significa que existeix una amenaça molt real 
per als drets humans, ja que els que suposadament parlen en nom de les persones 
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consideren que els esmentats drets són un impediment per al control del poder i el seu 
enriquiment personal. 

Per poder preservar el llegat i garantir la perdurabilitat de la Declaració dels Drets Humans 
és essencial comprendre el context històric que és subjacent a la seva gènesi. 

Va néixer de la devastació de la Segona Guerra Mundial, l’atrocitat de l’Holocaust i la 
determinació (com es va veure en els judicis contemporanis de Nuremberg) de crear nous 
instruments per impartir justícia i protegir els drets, així com les llibertats. 

Especialment, la declaració és un text global, basada en la Declaració dels Drets de 
l’Home de la Revolució Francesa, així com en la noció africana d’Ubuntu (que va explicar 
eloqüentment l’arquebisbe Desmond Tutu), que significa “la meva humanitat està 
inextricablement lligada a la teva”. 

Tot i això, el seu poder sempre ha depès de la voluntat política dels dirigents de defensar, 
i no només amb xerrameques hipòcrites, les seves nobles aspiracions. 

Les darreres set dècades n’ofereixen innombrables exemples depriments. 

El mateix any en què es va firmar la declaració, Sud-àfrica va iniciar el procés 
d’implementació del seu brutal règim d’apartheid; els palestins van ser desposseïts en 
massa en la nakba vinculada a la fundació de l’Estat d’Israel; a més, la Gran Bretanya i 
França van participar en conflictes militars a tot el món per intentar preservar els seus 
imperis colonials. 

Per parafrasejar George Orwell, molts 
dels líders que van firmar la declaració 
el 1948 van sentir clarament que “tots 
els drets humans són iguals, però 
alguns són més iguals que d’altres”. 

Els drets humans de les víctimes del 
colonialisme, racisme i altres formes 
de discriminació, des del sexisme i 
homofòbia fins a l’empobriment 
estructural i els prejudicis de classe 
només s’han aconseguit gràcies a la 
lluita d’activistes valents. 

Aquest va ser el camí que va seguir 
Nelson Mandela, un home que va 
lluitar tota la seva vida per la llibertat i la justícia a Sud-àfrica. Fa vint anys, es va adreçar 
a l’Assemblea General de les Nacions Unides per commemorar el 50è aniversari de la 
declaració. Mentre lloava el poder de les seves paraules, va desafiar els seus companys 
líders mundials, dient que “la incapacitat d’aconseguir aquesta visió... resulta dels actes 
de comissió i omissió, particularment per part d’aquells que ocupen posicions de lideratge 
en la política i l’economia”. 

Les seves paraules encara continuen sent certes malgrat els anys i ens haurien d’inspirar 
a demanar que els nostres líders retin comptes i a assumir la responsabilitat de les 
nostres pròpies accions com a ciutadans del món. 

Junts, encara estic convençuda que podem aconseguir aquesta llibertat, que és el nucli de 
la Declaració Universal dels Drets Humans, tant avui com en el futur. 

El 70è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans és un moment crític per 
reafirmar el seu valor Innombrables dones, homes i nens de tot el món són objecte 
d’agressions sexuals, assassinats i tortures. 
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Mensaje del Santo Padre por la beatificación de los mártires Mons. Pierre Claverie, 
O. P., obispo de Orán, y 18 compañeros (religiosos y religiosas) en Argelia, 
08.12.2018 

 
Publicamos a continuación el mensaje 
que el Santo Padre Francisco ha 
enviado con motivo de la beatificación 
de los mártires Mons. Pierre Claverie, 
OP, obispo de Orán, y dieciocho 
compañeros (religiosos y religiosas) en 
Argelia leído por el Prefecto de la 
Congregación de Causas. de los 
santos, S.E el cardenal Giovanni 
Angelo Becciu, enviado especial del 
Papa en la celebración: 

 
Mensaje del Santo Padre 

Queridos hermanos y hermanas, 

Este sábado, 8 de diciembre, la Iglesia en Argelia celebra con alegría la beatificación de 
diecinueve religiosos y mártires. Me sumo a su acción de gracias por estas vidas 
entregadas totalmente por amor de Dios, del país y de todos sus habitantes, cuya humilde 
vida cotidiana compartís con espíritu de hermandad, amistad y servicio. Recibid aquí mi 
aliento fraternal para que esta celebración ayude a sanar las heridas del pasado y cree 
una nueva dinámica de encuentro y 
convivencia siguiendo las huellas de 
nuestros beatos. 

Estoy muy agradecido al Presidente 
de la República Democrática Popular 
de Argelia, el Sr. Abdelaziz Bouteflika, 
y a sus colaboradores, por facilitar la 
celebración en Argelia de la 
beatificación del obispo Pierre 
Claverie y de sus dieciocho 
compañeros y compañeras, mártires 
del amor más grande. Quiero expresar también todo mi afecto por el pueblo argelino que 
 ha conocido grandes sufrimientos durante la crisis social de la que fue víctima en los 
últimos años del siglo pasado. 

En memoria de la muerte en Argelia de estas diecinueve víctimas cristianas, los católicos 
de Argelia y del mundo quieren celebrar la fidelidad de estos mártires al proyecto de paz 
que Dios inspira a todos los hombres. Al mismo tiempo, quieren llevar en sus oraciones a 
todos los hijos e hijas de Argelia que han sido, como ellos, víctimas de la misma violencia 
por haber vivido, con fidelidad y respeto por el otro, sus deberes de creyentes y 
ciudadanos en esta tierra bendita. También rezamos por ellos y expresamos nuestro 
homenaje agradecido. 

Beatificació dels màrtirs d’Algèria: missatge del Papa 



11 | 41 

 

La Iglesia católica en Argelia se sabe heredera, con toda la nación argelina, del gran 
mensaje de amor propuesto por uno de los muchos maestros espirituales de vuestra 
tierra, San Agustín de Hipona. Quiere servir el mismo mensaje, en estos tiempos en que 
todos los pueblos quieren avanzar en su aspiración de "Vivir juntos en paz". 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la beatificación de nuestros diecinueve hermanos y hermanas, la Iglesia quiere 
testimoniar su deseo de continuar trabajando por el diálogo, la concordia y la amistad. 
Creemos que este evento sin precedentes en vuestro país dibujará en el cielo argelino un 
gran signo de fraternidad destinado al mundo entero. 

Nos alegra que esta celebración se pueda vivir en un santuario dedicado a la Virgen 
María, que está particularmente presente en nuestras dos tradiciones religiosas. ¡Que la 
mirada materna de la Santísima Virgen María, llena de gracia, toda hermosa y toda pura, 
os proteja y os guarde.” 

En el Vaticano, 2 de diciembre de 2018. 

FRANCISCO 
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Quan ja penso en un “a-Déu”... 
 

 Si m’arribés un dia, que podria ser avui mateix, 
en què fos víctima del terrorisme que sembla 
abastar ara tots els estrangers que viuen a 
Algèria, m’agradaria que la meva comunitat, la 
meva Església, la meva família... recordessin que 
la meva vida ha estat lliurada a Déu i a aquest 
país. Que acceptin que l’Únic Mestre de tota vida 
no pot ser estrany a aquest brutal adéu. Que 
preguin per mi: com podria jo ser trobat digne 
d’aquest sacrifici? Que sàpiguen associar 

aquesta mort a la de tantes víctimes que, també de manera violenta, són deixades en la 
indiferència de l’anonimat. 
La meva vida no val pas més que qualsevol altra. Tampoc menys. En qualsevol cas no té 
pas la innocència del nen. He viscut prou com per saber-me còmplice del mal que sembla, 
per desgràcia, prevaler en aquest món, inclús del qui em colpirà a cegues. M’agradaria, 
quan m’arribi l’hora, de tenir aquest moment de lucidesa que em permetés demanar perdó 
a Déu i als meus germans del món i també el de perdonar de tot cor a qui em matarà. No 
puc desitjar pas aquesta mort, em sembla important dir-ho. No veig pas, de fet, perquè 
m’hauria d’alegrar que aquest poble que estimo sigui acusat indiscriminadament del meu 
assassinat. Seria massa fàcil creure que, allò que potser es dirà “la gràcia del martiri”, que 
també l’hauríem de concedir a qualsevol algerià, sobretot si actua en fidelitat a tot el que 
representa l’Islam. 
Conec el menyspreu amb què hom ha tractat els algerians. Conec també les caricatures 
de l’Islam que fomenta un determinat islamisme. És massa fàcil el tenir una bona 
consciència quan volem identificar aquesta via religiosa amb el fonamentalisme dels seus 
extremistes. Per a mi Algèria i l’Islam són una altra cosa: són un cos i una ànima. Em 
sembla que ho he proclamat abastament i tot el que en sé i he vist m’han conduït sovint al 
veritable fil conductor de l’Evangeli après en la falda de la meva mare, la meva primera 
Església. I això, precisament a Algèria i en el respecte dels creients musulmans. La meva 
mort, evidentment, semblarà donar la raó a aquells que de seguida em van titllar d’ingenu 
o d’idealista: “Que digui, ara, tot el que en pensa!” Però tots aquests han de saber que per 
fi entendré la meva punyent curiositat. Vet aquí que per fi podré, si a Déu plau, submergir 
la meva mirada en la del Pare per contemplar, amb Ell, els seus fills de l’Islam tal com Ell 
els veu, enterament il·luminats per la glòria de Crist, fruits de la seva Passió, investits pel 
do de l’Esperit. La serena alegria serà sempre establir la semblança tot jugant amb les 
diferències. 
Aquesta vida sembla perduda, tant per a mi mateix com per als altres. Jo dono gràcies a 
Déu, que sembla haver-ho volgut així malgrat tot. A partir d’ara i amb aquest GRÀCIES 
està tot dit. Us ben incloc, amics d’ahir i d’avui i a vosaltres, els meus amics d’aquí, al 
costat de la meva mare, del meu pare, de les meves germanes i dels meus germans i dels 
seus... el cèntuple, com se’ns havia promès! I a tu, també, l’amic de la darrera hora que 
no sabràs pas el que estàs fent. Sí, per a tu també les meves GRÀCIES i aquest “a-Déu”. 
I que ens sigui donat el retrobar-nos tots dos, bons lladres, al Paradís, si Déu, nostre 
Pare, ho vol. 
Amén! Inch’Allah! 
 
Alger, 1r de desembre de 1993 | Tibhirine, 1r de gener de 1994 | Christian 

Testament espiritual de Christian de Chergé 
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Publiquem tot seguit diversos documents que 
en sacsejat l’opinió pública aquests darrers 
dies. La carta d’Isabel Turull, que es pregunta 
“On sou, bisbes” ha obtingut una resposta que 
posa negre sobre la blanc el pensament i les 
pràctiques dels bisbes. Altres documents 
complementen aquestes reflexions entorn de 
la realitat actual, inclosa la vaga de fam. 
 
 
 
 

On sou, bisbes? 

Carta a la Conferència Episcopal Tarraconense i a la jerarquia 
eclesiàstica catalana 

 

ISABEL TURULL NEGRE 

Com a cristiana i persona que ha triat Crist com a eix que guiï la meva vida i que, per tant, 
miro cada dia de viure i créixer en els valors cristians, em pregunto: on sou? On sou els 
que se suposa que heu de ser els meus representants? On sou els que us considereu 
representants de Jesús a la Terra? 

 Jesús digué: truqueu i us obriran. Com 
és que les portes de la jerarquia 
eclesiàstica resten tancades a una 
injustícia que estan patint alguns dels 
vostres germans i veïns i que ha portat 
uns d’ells a optar per una opció tan 
dràstica com és una vaga de fam per 
clamar justícia? També digué Jesús: allò 
que feu al més petits dels meus 
germans, m’ho feu a mi. Què faria ell 
sabent que hi ha nou persones del seu 
poble, molts d’ells seguidors seus, 
tancades injustament i veient vulnerats 
els seus drets civils i humans? Restaria 
callat? 

No us demano que us posicioneu a favor 
de la independència, la qüestió no és 
aquesta. Faig un crit desesperat perquè 
com a cristians us pronuncieu davant 
d’una injustícia. Segur que sabeu el que 
està passant, ja que l’Església no ha 
d’estar tancada en despatxos sinó al 
costat del seu poble. Estic segura que 

Llegir la realitat actual a la llum de l’Evangeli 

https://www.ara.cat/firmes/isabel_turull_negre/
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voleu estar informats de si realment s’està produint una injustícia o no amb aquests 
germans. No m’heu de creure a mi quan parlo d’injustícia, ho podeu esbrinar vosaltres 
mateixos i, amb tot el respecte, ho hauríeu de fer. I si realment existeix la injustícia de què 
us parlo, heu de dir-ho ben alt. 

L'Església, com va fer Jesús, no s’ha d’amagar de res i ha de ser valenta en els moments 
difícils 

De què teniu por? De perdre clientela? Si és això, llavors la vostra Església és una 
empresa i us hauríeu de treure la paraula 'cristians'. Qui sap, potser faríeu que moltes 
d’aquestes persones que teniu por de perdre coneguessin realment l’Evangeli i el 
missatge de Jesús. Potser és el que toca, tornar a les arrels cristianes per construir un 
món més just on primer siguin les persones i on les persones s’estimin, que és l’únic 
manament que ens donà Jesús. D’altra banda, quan anuncieu l’Evangeli però no el poseu 
en pràctica, també em pregunto si això no seria una mica “fer servir el nom de Déu en va”. 

I si esteu fent alguna cosa, per què tant de secretisme? Porten més d’un any injustament 
tancats. Jesús denunciava la injustícia a tot arreu i sense por, per què vosaltres n’heu de 
tenir? Llegiu entre d’altres Lc 21, 12-19. 

¿No ens va dir Jesús “Sou la llum del món [...] 
ningú encén una llàntia per posar-la sota una 
mesura, sinó en el portallànties perquè faci llum 
[...] Que brilli igualment la vostra llum davant la 
gent, així veuran les vostre bones obres" (Mt 5, 
14-16)? Per això he decidit fer-vos arribar 
aquesta carta de forma pública: perquè 
l’Església, com va fer Jesús, no s’ha d’amagar 
de res i ha de ser valenta en els moments 
difícils. “Feliços els perseguits pel fet de ser 
justos” (Mt 5, 10). I per això m’agradaria rebre 
una resposta d’una Església valenta, d’una 
Església que no s’amaga, d’una Església que 
doni una resposta pública sense importar-li les 
conseqüències per part de les persones que 
només tenen el poder com a Déu. 

Faig un crit desesperat perquè com a cristians 
us pronuncieu davant d’una injustícia 

Potser un cop més s’obtindrà el silenci com a 
resposta. Cadascú que segueixi la seva consciència. Només voldria que recordéssiu com 
és que un dia vàreu decidir seguir el Crist i que tornéssiu a l’Evangeli, no amb paraules, 
sinó amb fets. 

¿No va ser Jesús, que curava en dissabte, i en preguntar-l'hi, va respondre: “Què és 
primer, la llei o les persones?” No us explicaré la crueltat que patim famílies i presos per 
una situació que ara s’ha agreujat. Però sapigueu que les persones no s’han tingut en 
compte, ans al contrari, s’ha anat a fer mal. Podeu fer la comparació amb molts casos 
recents. 

Malgrat que obtingui el silenci com a resposta, dins meu no hi ha espai ni per a la 
rancúnia, ni per a l’odi, ni per a la venjança. He crescut des de petita amb valors cristians i 
no conec ni vull conèixer aquests sentiments, que només fan malbé les persones. Tampoc 
la meva fe es veurà afectada en absolut pel silenci jeràrquic, ans al contrari. Ara és temps 
d’Advent, d’esperança. 
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Si em dieu que l’Església no fa política, us diré que en el moment en què no denuncia el 
fet que unes persones honestes, que no han fet cap mal a ningú, estiguin tancades a la 
presó, l’Església catòlica està faltant al seu principi cristià de ser al costat del poble, dels 
que pateixen, del proïsme... i, per tant, amb el seu silenci està fent política. Voldria 
recordar que al Concili Vaticà II, arran dels problemes amb els drets del pobles d’Amèrica, 
es va acordar que l’Església no es posicionaria però vetllaria perquè es pogués negociar 
d’igual a igual. I jo pregunto, com es pot negociar d’igual a igual amb persones innocents 
a la presó? 

Podeu dir que particularment pregueu per ells i estic segura que deu ser així. Jesús també 
pregava, però la pregària li donava la força per actuar. Sisplau, per la caritat i la 
misericòrdia que tan paleses queden a l’Evangeli, actueu! 

I és bo no oblidar algunes cites: “Era a la presó, i vinguéreu a veure’m” (Mt 25, 36). I 
“recordeu-vos dels presos com si fóssiu presos amb ells” (He 13, 3). 

Per a mi, l’únic camí és i serà sempre "Estimeu-vos els uns als altres". 

Isabel Turull Negre és germana de Jordi Turull. 

 
 

NOTA DE LA SECRETARIA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL 
TARRACONENSE 

10 de desembre de 2018 

Resposta a la carta oberta de la Sra. Isabel Turull a la Conferència 
Episcopal Tarraconense 
 
Benvolguda Isabel, 
 
Fa alguns dies que vau escriure una carta oberta als bisbes de Catalunya, i us 
preguntàveu on eren en aquests moments en què el vostre germà Jordi Turull i altres 
dirigents polítics es troben sofrint una llarga presó preventiva, i en el moment angoixant en 
què quatre d’ells han iniciat una vaga de fam a la presó de Lledoners. I explicàveu que 
mereixen molt de respecte per les seves fermes conviccions i creences. Les vostres 
paraules són colpidores, per als Srs. Bisbes. 
 

 En aquest moment volen 
expressar-vos el seu 
respecte i alhora la seva 
profunda preocupació, 
davant la vaga de fam 
que porten a terme 
aquests quatre polítics, 
que posa greument en 
perill la seva salut i la 
seva vida. Els cristians 
som defensors de la vida i 
vetllem per no posar-la en 
risc. Aquesta iniciativa 
mostra la situació 
excepcional en què es 

troben aquests i altres dirigents catalans en presó preventiva decretada pel Tribunal 
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Suprem que els comporta un llarg temps de privació de llibertat, sense que s’hagi celebrat 
cap judici oral. En el seu cas costa d’entendre la llarga presó preventiva. Els Bisbes 
confien que les autoritats judicials competents resoldran de forma ràpida i ajustada al dret 
els recursos plantejats, i que el futur judici a què seran sotmesos serà un judici amb 
plenes garanties i en el mínim període de temps possible. 
 
Fins ara els bisbes de Catalunya, sempre amb discerniment pastoral i per responsabilitat 
envers la missió rebuda, han donat a conèixer de formes diverses, amb les seves 
intervencions en notes, escrits, homilies, declaracions, entrevistes i intencions de pregària, 
el seu desig que s’arribi a una solució justa per als polítics empresonats, que ajudi la pau 
social. A la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense del passat mes de juliol 
varen manifestar amb unanimitat de tots tretze bisbes que havien tingut notícia de 
l’apropament d’alguns antics membres del Govern de la Generalitat i altres dirigents 
socials a Centres penitenciaris ubicats en territori català, i que celebraven l’aplicació 
d’aquesta mesura legal i humanitària que, sens dubte, afavoriria el contacte amb les 
famílies d’aquests detinguts en presó preventiva. També afegien que desitjaven que es 
donessin passos perquè es pogués trobar una solució a l’actual situació que fos justa i 
acceptable per a tothom, amb un gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i 
recerca del bé comú. 

 
 No van citar al juliol el text on s’inspiraren i que estava subjacent del Papa Francesc, 
quan es va dirigir a l’Associació Internacional de Dret Penal (24.10.2014), que afirmava 
que “la presó preventiva (quan de forma abusiva procura un avançament de la pena 
prèvia a la condemna, o com a mesura que s’aplica davant la sospita més o menys 
fundada d’un delicte comès) constitueix una altra forma contemporània de pena il·lícita 
oculta, més enllà d’un vernís de legalitat. La qüestió dels detinguts sense condemna s’ha 
d’afrontar amb la deguda cautela, des del moment que es corre el risc de crear un altre 
problema tan greu com el primer, si no pitjor: el dels reclusos sense judici, condemnats 
sense que es respectin les normes del procés”.  
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També us puc dir que des de llavors, els bisbes que tenen polítics empresonats en 
centres situats a les seves Diòcesis han visitat, de forma volgudament discreta però 
compromesa, els qui pateixen la manca de llibertat. I ho faran novament amb motiu del 
Nadal ja proper, com fan sempre. També s’han entrevistat amb alguns familiars per donar-
los suport en aquests moments de sofriment, i valoren que moltes Parròquies i Centres 
religiosos siguin promotors dels drets de les persones i procurin estar ben propers i 
acollidors a totes les situacions de sofriment, com les de la vostra família, o per altres 
causes. 

 Us puc assegurar que els pastors de l’Església que fa 
camí en aquesta terra, han volgut transmetre a les seves 
comunitats cristianes i a la societat en general, de forma 
respectuosa i humil, que el diàleg, el respecte, el perdó 
mutu, la reconciliació i la recerca del bé més gran, ni que 
sigui amb sacrificis per part de tots, serà el que ens durà a 
la concòrdia i a la pau social. 
 
Els bisbes s’uneixen respectuosament a la vostra 
preocupació pel vostre germà i pels altres que estan 
realitzant vaga de fam, i sapigueu que, el respecte 
escrupolós que els bisbes volen mantenir a les diverses 
opcions polítiques lícites i presents en la comunitat eclesial, 
no és absentisme o distància freda sinó valoració positiva 
de la pluralitat que actualment es dóna entre nosaltres i 
atenció pastoral a la unitat eclesial i a la caritat que ha de 
regnar en tot. 
 
Restem a la vostra disposició, i continuem pregant per ells i 
pel futur en pau del nostre país. Ben cordialment, 
 
Mn. Norbert Miracle 
Vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense 

 
 

Comunicat del Monestir de Montserrat  

Montserrat, 2 de desembre de 2018.  
 
Davant de la voluntat expressada pels senyors 
Jordi Sánchez i Jordi Turull d’iniciar una vaga de 
fam indefinida a la presó de Lledoners, volem 
expressar el nostre absolut respecte per una 
decisió tan personal i que pot comportar unes 
conseqüències tan greus per a la seva salut.  

Reiterem el que ja hem dit en altres ocasions 
sobre el fet que la presó preventiva de diversos 
polítics catalans no és entesa per una part molt 
important de la nostra societat, augmenta 
innecessàriament la tensió en el nostre país i 
impedeix que hi hagi un diàleg més sincer i serè 
entre totes les parts. Un diàleg que ha d’estar 
basat en la comprensió mútua i el respecte.  
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Que Santa Maria de Montserrat, Mare de la Pau i de la Concòrdia, il·lumini els nostres 
passos. Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat 
 

Dejuni solidari i vetlles solidàries amb els presos catalans 

La diòcesi de Solsona dóna suport a aquesta carta: 

DEJUNI SOLIDARI i VETLLES SOLIDÀRIES AMB ELS PRESOS 
CATALANS 

EN VAGA DE FAM A LLEDONERS 

 Profundament entristits per la situació que ha 
portat alguns polítics catalans a iniciar una vaga 
de fam, cristians d’arreu del país, més enllà 
dels propis posicionaments polítics respecte 
al procés independentista, en senyal de 
solidaritat amb ells i tot demanant una solució 
justa al conflicte català-espanyol en curs, hem 
decidit fer dejuni els divendres fins que duri 
la vaga de fam d’aquests nostres germans. 

Qui desitgi afegir-se a aquesta iniciativa i fer-
ho saber a Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi 
Sánchez i Jordi Turull, pot escriure nom i cognoms amb el lloc de  residència 
a capellans.cat@gmail.com o bé per WhatsApp a 619 951 902. Aquestes dades es 
mantindran reservades i seran comunicades personalment als presos en vaga de fam. 

Juntament amb aquest dejuni –que cadascú fa segons cregui convenient (total, a pa i 
aigua, o reduint considerablement el menjar o altres coses)-  es proposa també de 
convocar els divendres de forma transversal i oberta vetllades de reflexió, meditació i 
pregària, amb el títol genèric d’ESPIRITUALITAT I SOLIDARITAT AMB ELS PRESOS 
CATALANS EN VAGA DE FAM. 

http://bisbatsolsona.cat/2018/12/dejuni-solidari-vetlles-solidaries-presos-catalans/ 
 
 
 

Nosaltres sí que hi som! 

Entenc la indignació d'Isabel Turull davant l'aparent indiferència de 
l'Església 

ARA 05/12/2018  

  M. VICTÒRIA MOLINS 

Vull respondre a l'article d'Isabel Turull a l'ARA de dimarts passat. Entenc la seva 
indignació davant l'aparent indiferència de l'Església pel que fa a la injustícia que s'està 
cometent amb els presos polítics. Tots hem trobat a faltar alguna paraula seva... Però des 
d'aquí vull manifestar la meva opinió, que és la de molts i moltes companys de camí. 

mailto:capellans.cat@gmail.com
http://bisbatsolsona.cat/2018/12/dejuni-solidari-vetlles-solidaries-presos-catalans/
https://www.ara.cat/firmes/m-_victoria_molins/
https://www.ara.cat/firmes/m-_victoria_molins/
https://www.ara.cat/opinio/isabel-turull-negre-on-sou-bisbes_0_2136386471.html
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Isabel, trobes a faltar la veu de l'Església, que, com a catòlica, veus representada pels 
nostres bisbes. I és per això que no pots entendre que no hagin manifestat la seva opinió 
o fins i tot la seva intermediació en el cas. 

Jo no vull ficar-me en aquesta decisió, i no sé ben bé per què no s'han sentit les seves 
veus, o quina és la seva opinió respecte al fet que no arribin les resolucions dels recursos 
presentats al TC per uns polítics i líders d'institucions com Òmnium cultural i l'Assemblea 
Nacional Catalana que porten més d'un any en presó preventiva, cosa força insòlita. Tan 
insòlita com que hagin de ser 'condemnats' preventivament sense causa justa... 

L'Església en general, i en particular l'Església catalana, és més que els bisbes que ens 
representen 

També m'ha admirat la teva formació i coneixement de les Escriptures, en especial dels 
Evangelis, que fas servir per demostrar qualsevol tipus d'intervenció cristiana i evangèlica. 
Si et serveix de consol, et vull recordar que l'Església en general, i en particular l'Església 
catalana, és més que els bisbes que ens representen: som tots nosaltres, tu, i jo i tots els 
que volem viure de la força de l'Evangeli. I, també per al teu consol, t'aconsello que 
llegeixis la carta dels sacerdots –i ara també dels religiosos i religioses que ens unim a la 
protesta i fins i tot parlem de fer algun acte més significatiu en protesta pel que 
considerem una injusta situació envers els nostres germans de la presó. 

 

No només parlo per mi, que conec molt directament el que és la vida de les presons i no 
em costa gaire imaginar-me com ho estan vivint unes dones i uns homes que no han fet 
res que justifiqui una mesura "preventiva" que té més caire de venjança que de càstig 
merescut. Parlo també sabent que hi ha molta gent dels meus que pensa així. I et dono la 
raó quan dius que no és excusa dir que l'Església no fa política. Perquè realment la 
defensa de la veritat i la justícia i manifestar-se al costat dels germans que pateixen la 
injustícia és més propi dels seguidors de l'Evangeli que de ningú. 

Tens raó quan dius que Jesús denunciava la injustícia. Ell, tot compassiu i misericordiós, 
no es va privar de dir coses molt fortes a les 'institucions' que representaven el poder 
religiós del poble. No obstant això, les seves crítiques es tornen comprensió i amor 
incondicional quan parla amb cadascun dels que formen aquestes institucions i comprèn 
les seves actuacions personals. Jo, que vull que el meu cor s'assembli una mica al seu, 
faig el mateix. No m'agrada el seu silenci davant una injustícia tan gran, el silenci 
institucional de l'Església. Però no m'atreveixo a judicar cadascú en particular perquè 
ignoro les seves raons. 

Isabel, gràcies pel teu testimoni. I torno a dir-te que, si et serveix de consol, nosaltres, 
Església de carrer, ho denunciem! I tant que ho denunciem! 

https://www.ara.cat/opinio/m-victoria-molins-nosaltres-si-hi-som_0_2137586367.html 

https://www.ara.cat/opinio/m-victoria-molins-nosaltres-si-hi-som_0_2137586367.html
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"Algunos rigoristas me atacan por miedo a la propia sexualidad 
complicada", sostiene el jesuita" 

 
"Tenemos que ser claros: es falso decir que los sacerdotes 

homosexuales no pueden vivir el celibato" 
 
Religión Digital 
05/12/2018  

 
 (C. Doody/J. M. Vidal).- El jesuita James Martin 
acaba de publicar en España su libro 'Tender un 
puente' (GC Loyola). Una invitación a la Iglesia a 
tratar a las personas LGBT "no como leprosos", 
como ha venido haciendo, "sino como hijos 
amados de Dios". En esta entrevista, el religioso 
también tacha de "falso" el relato de que los curas 
gays no puedan vivir vidas célibes o que sean la 
raíz de la crisis de los abusos de menores en la 
Iglesia. 
 
¿Qué pretende con su libro? 
Espero que 'Tender un puente' ayude a iniciar 
una conversación en la Iglesia sobre cómo 
podemos tratar a nuestros hermanos y hermanas 
LGBT no como leprosos, tal y como la Iglesia ha 
hecho en el pasado, sino como hijos amados de 
Dios. El Catecismo es el que mejor lo expresa: 
estamos invitados a aceptarlos con "respeto, 
compasión y sensibilidad". 
 
¿Le agrada o le molesta haberse convertido en icono de la lucha de los derechos 
LGTBI en el seno de la Iglesia? 
Bueno, no me considero así. Más bien, me veo a mí mismo como un jesuita que está 
haciendo lo que los jesuitas siempre han hecho, y que todos los Papas recientes les han 
pedido que hagan: acompañar a las personas que están en los márgenes, o en las 
"periferias", como dijo el Papa Francisco. Y no hay nadie en la Iglesia católica más 
marginado que las personas LGBT. 
 
¿Le duele que los rigoristas le ataquen tan duramente? 
Sólo unos pocos me han atacado abiertamente. Muchos más han estado abiertos a la 
discusión, después de haber leído el libro o haber escuchado una de mis conferencias. De 
hecho, muchos de los ataques provienen de personas que no han leído el libro. 
Pero la mayor parte de estos ataques provienen de sitios web supuestamente católicos 
que provocan odio y homofobia, cuando deberían promover el amor y el respeto. También 
es importante decir que 'Tender un puente' cuenta con la aprobación oficial de mis 
superiores jesuitas, que ha sido respaldado por muchos cardenales, arzobispos y obispos, 

James Martin, sj: "Hay cientos, miles de sacerdotes 

homosexuales que llevan vidas santas" 
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que se basa en los Evangelios y que no contradice en absoluto la doctrina de la Iglesia. 
Así que los ataques a veces son desconcertantes. En general, el vilipendio personal y los 
ataques injustos solían molestarme, pero ahora ya no lo consiguen. Porque, ¿qué tipo de 
jesuita sería, si permitiera que algunas personas odiosas y homofóbicas online me 
impidieran amar a los marginados? 
 
¿Hay homofobia en la Iglesia? ¿Más o menos que en las demás instituciones? 
Lamentablemente, hay mucha. La mayor parte proviene del miedo: el miedo a las 
personas que son diferentes, el miedo a escuchar algo nuevo y, a menudo, el miedo a la 
propia sexualidad complicada. 
Probablemente hay más homofobia en la Iglesia católica que otras instituciones porque 
algunos católicos sienten, erróneamente, que su religión lo justifica. Pero el odio nunca es 
justificado por el cristianismo. De hecho, Jesús amaba sobre todo a los más marginados. 
Pero ese odio está disminuyendo a medida que cada vez más personas se sinceran 
respeto a su sexualidad. Y a medida que cada vez más personas se abren o "salen" del 
armario, la gente empieza a reconocerlos como sus hermanos y hermanas, tías y tíos, 
sobrinas y sobrinos, y amigos y compañeros de trabajo. El encuentro disminuye el miedo. 

El padre James Martin, en su charla en el EMF de Dublín 

 
¿Le parece justa la ley vaticana que prohibe la entrada en los seminarios de jóvenes 
con "arraigadas tendencias homosexuales"? 
El Vaticano dice que los hombres con "tendencias homosexuales profundamente 
arraigadas" no deben ingresar en el seminario. Pero los obispos han interpretado esto de 
tres maneras. Primero, ningún hombre gay debería entrar. Segundo, ningún hombre para 
quien su sexualidad sea la parte más importante de su personalidad debe ingresar. En 
tercer lugar, ningún hombre gay que no pueda vivir el celibato debe entrar. Todo lo que 
puedo decir es que conozco a muchos sacerdotes homosexuales que llevan vidas santas 
en la Iglesia. 
 
¿Los sacerdotes y obispos homosexuales que hay en la Iglesia (al parecer, 
muchos) son capaces de cumplir con sus obligaciones de mantener el celibato? 
Sí, ¿por qué no lo serían? Ser gay no significa que tengas que ser sexualmente activo. 
Tenemos que ser claros: es simplemente falso decir que los sacerdotes homosexuales no 
pueden vivir el celibato. La mejor prueba de ello es el hecho de que hay cientos, si no 
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miles, de sacerdotes gays célibes y miembros castos de órdenes religiosas que llevan 
vidas entregadas y de servicio a Dios y a la Iglesia. 
 
¿Qué le parece la aseveración de que la homosexualidad es la causa principal del 
abuso sexual de menores en la Iglesia? 
Tenemos que decir que la mayoría de los casos son hombres que se aprovechan de 
niños y jóvenes varones. Pero esto no significa que todos los sacerdotes gays, o incluso 
la mayoría, sean abusadores. Es un argumento falso. Solo porque lo sean algunos no 
significa que todos o la mayoría lo sean. Además, la mayoría de los abusos sexuales 
ocurre en las familias, y nadie dice que todos los hombres heterosexuales, todos los 
padres o todos los hombres casados son abusadores. Una vez más, es un estereotipo 
peligroso que hay que cuestionar. 
 
¿Es verdad que una parte importante de la jerarquía de la Iglesia estadounidense no 
comulga con el Papa Francisco y está esperando que su pontificado pase como una 
tormenta de verano? 
Es cierto que cierta parte de la jerarquía de los Estados Unidos no favorece las políticas 
del Papa Francisco. Y a veces me sorprende lo estridente que son algunos de estos 
obispos. La ironía es que algunos de estos mismos obispos que, durante los pontificados 
de Juan Pablo y Benedicto, dijeron que nunca se podría estar en desacuerdo con un 
Papa, ahora estén en desacuerdo constantemente. Es una triste ironía. 
 
 
 
VIDA NUEVA Nº 3.100 

6-12 DE OCTUBRE DE 2018 

Un puente entre la Iglesia católica y la comunidad LGTBI 

JAMES MARTIN, SJ 

 

En el verano de 2016, un hombre armado irrumpió en 
una discoteca muy popular entre la comunidad gay 
de Orlando (Florida) y asesinó a cuarenta y nueve 
personas. Se trataba de la mayor matanza colectiva en 
la historia de los Estados Unidos hasta entonces. 

Como reacción, millones de personas en este país, 
incluido yo mismo,lloramos y nos manifestamos en 
apoyo de la comunidad LGTBI. Pero yo estaba 
interesado también por lo que no 
escuchaba. Aunque algunos dirigentes de la Iglesia 
expresaban tanto su pesar como su horror, solo unos 
cuantos de los más de doscientos cincuenta obispos 
católicos empleaban las expresiones gay o LGTBI. El 
cardenal Blase Cupich, de Chicago; el obispo Robert 
Lynch, de Saint-Petersburg (Florida), el obispo David 
Zubik, de Pittsburgh, el obispo Robert McElroy, de San 
Diego, y el obispo John Stowe, de Lexington 
(Kentucky), hablaron todos ellos en apoyo de la comunidad LGTBI o en contra de la 
homofobia en los días que siguieron a la matanza. Muchos más, en cambio, guardaron 
silencio. 

https://www.vidanuevadigital.com/autor/james-martin-sj/
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Aquello me pareció revelador. El hecho de que tan solo unos pocos obispos católicos 
reconocieran a la comunidad LGTBI o incluso emplearan el término gay, en unos 
momentos tan críticos, ponía de manifiesto que la comunidad LGTBI seguía siendo 
invisible en numerosos círculos de la Iglesia. Incluso en medio de la tragedia, sus 
miembros seguían siéndolo. 

Aquel hecho me ayudó a reconocer algo de un nuevo modo: la obra del Evangelio no 
puede realizarse si una parte de la Iglesia está esencialmente separada de cualquier 
otra parte. Entre los dos grupos –la comunidad LGTBI y la Iglesia institucional– se ha 
abierto un enorme abismo, una separación para la que es preciso construir un puente. 

Durante muchos años, he ejercido mi ministerio y he trabajado con personas LGTBI, en 
su mayor parte católicas. Mi ministerio no ha consistido ante todo en impartir clases o 
seminarios, sino que, más bien, se ha desarrollado a través de cauces más 
informales. Gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, así como 
familiares y amigos suyos han acudido a mí en busca de consejo, asesoramiento, 
confesión y dirección espiritual. Después de una misa, una charla o un retiro, siguen 
haciéndome preguntas sobre temas espirituales y religiosos, planteando cuestiones sobre 
temas relacionados con la Iglesia o, simplemente, compartiendo conmigo sus 
experiencias. 

Las relaciones entre los católicos LGTBI y la Iglesia católica han sido a veces polémicas y 
combativas, y otras veces cálidas y acogedoras. Gran parte de la tensión que 
caracteriza tales y tan complicadas relaciones se debe a una falta de comunicación y a 
una enorme desconfianza mutua entre tales católicos y la jerarquía. Lo que hace falta 
es un puente entre esa comunidad y la Iglesia. 

Por eso querría invitar al lector a que me acompañe mientras trato de describir cómo 
podríamos construir ese puente. A este respecto, querría reflexionar sobre cómo llega la 
Iglesia a la comunidad LGTBI, y viceversa, porque los buenos puentes llevan a la gente 
en ambos sentidos. 
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Dios tiene nostalgia de ti: 
 
Somos de Cristo y esperamos todavía a Cristo. Somos hijos de Dios, y esperamos que 
llegue el día en que se manifieste lo que somos. Vivimos en el agradecimiento, como 
quien todo lo ha recibido ya, y decimos «Ven, Señor Jesús», como quien espera aún 
recibirlo todo. 

Nuestra vida transcurre a un tiempo «dentro» y «lejos» de la Jerusalén que es nuestra 
madre, «dentro» y «lejos» de Cristo en quien fuimos creados y redimidos. Por eso 
agradecemos y clamamos, hacemos fiesta y suplicamos. 

Hoy resonó en nuestra asamblea la palabra del profeta: “Jerusalén, despójate de tu 
vestido de luto y aflicción y viste las galas perpetuas de la gloria que Dios te da”.  

 En tu pobreza, Iglesia amada de 
Dios, creías que eras tú sola la 
que suplicabas, que era sólo tuya 
la nostalgia de la patria, que a ti 
sola estaba reservada la pena de 
la ausencia. Ahora, el profeta te 
recuerda que la patria tiene 
nostalgia de ti, que Jerusalén 
padece por tu ausencia, y que 
Cristo el Señor, tu creador, tu 
redentor, también él pide 
encontrarte. Vendrá a ti tu Señor, 

vendrá a tu encuentro, a tus caminos, a tu noche. Y sólo porque él te desea y viene hasta 
ti, hace posible que tú vayas hasta él. 

“Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura y contempla el gozo que Dios te envía, Dios se 
acuerda de ti, Dios traerá a tus hijos con gloria”.  

El profeta hablaba de Jerusalén, la ciudad que él vio iluminada por el esplendor de la 
gloria divina. Pero tú, que hoy has escuchado el antiguo oráculo, te has visto a ti misma, 
y, obediente a la palabra, subes a la altura de la fe para contemplar desde allí el gozo que 
te viene de Dios, un gozo tan inesperado y tan grande que te parece soñar.  

Hoy subes a la altura y contemplas a tu Señor que viene a ti, humilde, pequeño y pobre 
como una palabra, como un pan, como un niño.  

Hoy subes a la altura, y, por la fe, la esperanza y el amor, recibes al que viene a ti en la 
humildad de la palabra, del pan y de los pobres. 

Hoy, contigo, se pone en pie la Jerusalén del cielo, la ciudad santa, la morada de Dios con 
los hombres, que al gozo eterno por la presencia de su Señor, une el gozo de verse en 
esperanza llena de hijos. Su nombre es también tu nombre: «Paz en la justicia, gloria en 
la piedad».  
Ven, Señor Jesús. 
 
Feliz domingo. 
 
+ Fr. Santiago Agrelo 
Arzobispo de Tánger 

Adviento: El Señor está de camino hacia nosotros 
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Full dominical 
9 de desembre de 2018 
Òscar Bardají i Martín  
Entrevista a Lluc Torcal 
 

Fra Lluc Torcal és monjo de Poblet i, desde fa tres 
anys, procurador general de l’orde del Cister, una 
responsabilitat que li dona «una gran riquesa veient 
altres formes de vida monàstica». Fra Lluc va 
pronunciar la lliçó inaugural de la Fundació Joan 
Maragall, amb el títol: «Conversió ecològica integral: 
una resposta creient al greu problema del canvi 
climàtic.» 
 
La conversió ecològica integral és l’única resposta?  
No és que sigui l’única; és que essent una conversió integral dona resposta a molts dels 
problemes que genera el canvi climàtic. És la recepta que integra totes les solucions 
possibles, perquè requereix una presa de consciència del que estem fent, del que està 
passant; i que ens fa pensar com podem ajudar a contribuir a pal·liar els efectes d’aquest 
canvi.  
 
Com valora la situació del monaquisme cistercenc al món?  
A Europa, la vida monàstica s’està extingint en la major part dels monestirs —en 
quedarien uns deu o dotze—. A l’Àsia, en canvi, està augmentant força; a l’Àfrica, els 
monestirs que tenim també funcionen bé. A Amèrica del Sud, la situación comença a ser 
complicada; mentre que als Estats Units tenim dos monestirs força vius. Per tant, en 
general hi ha esperança per la vida monàstica, tot i que deslocalitzada del continent 
europeu.  
 
Com es viu aquest nou monaquisme, des d’Europa?  
És un signe d’esperança que a l’Àfrica o a l’Àsia hi hagi monestirs amb 150-180 monjos i 
monges; però sempre requereixen una formació especial, perquè hi ha elements de la 
cultura pròpia que influencien en la vida monàstica. Hi ha coses més de fons, com la 
concepció de Déu o la de la mateixa vida comunitària, que mereixen un esforç 
suplementari. La Regla de Sant Benet no es pot descafeïnar en allò que són els seus 
principis i valors, especialment la pregària, el treball i la vida comunitària. 
 

 

Fidelitat a la Regla 
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ORIOL PI DE CABANYES 
La Vanguardia 5/12/2018 

 
 Ha entrat en l’àmbit de tots els àmbits l’antropòleg 
cultural Lluís Duch, un dels assagistes més 
consistents del país. Autor de més de cinquanta 
llibres, va escriure una Antropologia de la vida 
quotidiana que vola més amunt, diguem-ho així, que 
les Mitologies de Roland Barthes sobre alguns 
fenòmens de la cultura de masses a les societats 
occidentals. O que les celebrades Mitològiques de 
Lévi-Strauss. Duch, però, no va tenir aquí l’entorn 
d’acollida dels pensadors francesos. 
 
Era monjo de Montserrat, i és des d’aquest central lloc excèntric des d’on va irradiar un 
pensament fort, però comprensiu amb la feblesa humana, sobre el declivi dels valors 
fundacionals d’una Modernitat en continu estat de deshumanització. Una Modernitat els 
grans crítics de la qual, amb Nietzsche al capdavant, avui apareixen entronitzats (com 
també ha passat, en el camp artístic, amb els creadors de l’antiacadèmia clàssica) en la 
consideració del mercat de les idees, els mitjans i la càtedra. 
 
Els fonaments sòlids de la Modernitat s’ensorren ara per deixar pas als valors “líquids” de 
la Postmodernitat. I Duch, des de la seva condició d’home d’esperit, ho ha volgut entendre 
i fer-ho entendre. Durant més de mig segle ha anat pensant sobre l’ésser humà en la 
societat contemporània, sobre el mite i el símbol, sobre la salut i el mal, sobre els valors i 
el fet religiós, sobre la pèrdua de sacralitat que caracteritza el nostre temps. I ho ha fet en 
companyia –sempre honestament reconeguda– d’altres, com el seu mestre Ernst Bloch o 
el “genial” Paul Tillich, que Duch considerava “un dels pensadors més importants i 
suggeridors del nostre segle” (el XX). 
 
Duch va començar interessant-se pel mite, tan menystingut pels racionalistes, com a 
construcció humana a la recerca d’una explicació al misteri de les causes. I va acabar 
formulant una síntesi d’equilibri entre allò racional i allò mític que va anomenar 
“logomítica”. Ara bé, la més celebrada de les seves troballes definitòries és la 
d’“emparaulament”. 
 
“Emparaular la realitat”, donar-li nom i sentit, era, per Duch, la manera més 
específicament humana d’ésser en el món. Cal posar i donar paraula, comprometre’s, 
voler-se entendre amb l’altre mitjançant aquest codi compartit. Així doncs, denunciava el 
distorsionament interessat i la banalització de la paraula, un fenomen avui 
lamentablement tan freqüent, com a símptoma d’una preocupant pèrdua de confiança en 
el diàleg com a forma superior de relació entre els humans. L’antillenguatge –deia- és 
violència. 
 
Amb una gran bona fe, Lluís Duch filosofava i es basava en abundantíssimes lectures, 
notes i referències bibliogràfiques –sobretot en alemany-. Encapçalava els seus llibres 
amb citacions intencionades i suggerents. Com la de la simfonia Resurrecció de Mahler 
amb què comença Armes espirituals i materials: religió. O la de Borges a Antropologia de 
la religió: “Només des de l’altra banda de l’ocàs veuràs els Arquetips i Esplendors”. 

 Llegint Lluís Duch 
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Míriam Díez. Barcelona, 9 de desembre de 2018. 
 

Els líders produeixen canvi, mentre que els mànagers aporten 
estabilitat. L’expert en governança de persones i institucions 
José Fernández Aguado ha extret ensenyaments sobre 
lideratge basant-se en cinc segles d’experiència dels jesuïtes, 
uns mestres a liderar el talent lliure. Liderar, explica Aguado, 
és “aconseguir que la gent faci allò que ha de fer”. En un llibre 
editat per LID, desgrana com s’aprèn a governar, què en fem 
del “foc amic” i dilucida si el líder neix o es fa. Pedro Arrupe 
(1907-1991), que va ser general de la Companyia de Jesús, 
més coneguts com a jesuïtes, era un autèntic líder. I el foc 
amic va arribar-li, i no de manera superficial. A tots els 
sectors arriba aquest foc: en lloc de focalitzar-se 
l’organització en objectius comuns, es tendeix a dilapidar 

esforços i temps en lluites internes, diu Aguado. De fet, el fenomen encara és més 
freqüent quan hi ha un entorn de crisi; per exemple, quan desapareix un líder. Arrupe no 
havia desaparegut, però volia dimitir, i aquest gest inèdit va costar-li molts disgustos. 
Aquest basc de Bilbao va ser general de la Companyia després de Jean-Baptiste 
Jannsens i abans del pare Peter Hans Kolvenbach. Els anys d’Arrupe, des del 22 de maig 
de 1965 fins al 3 de setembre de 1983, van ser de tot menys plàcids o intranscendents. 
Aquest general considerava que no es pot respondre als reptes d’avui amb solucions 
d’ahir. No és una frase per decorar un suro a la paret, sinó que és tot un programa de 
govern. Arrupe era un basc que va veure atrocitats: va ser testimoni personal d’Hiroshima 
(de fet, és autor del llibre Yo viví la bomba atòmica) i el nazisme, i va viure tensions 
eclesials que el van fer patir molt. Va ser acusat fins i tot d’espia, al Japó. Arrupe, alumne 
brillant, parlava set llengües i la seva especialitat era la psiquiatria. Una frase sensata 
d’Arrupe és que la vida no té problemes sinó que ens planteja “reptes”. Escoltar-lo devia 
ser un privilegi. Va voler limitar el mandat dels jesuïtes i va ser l’impulsor d’una de les joies 
de la corona de la Companyia de Jesús al món: el Servei Jesuïta per als Refugiats, una 
autèntica institució. 
En una visita a Espanya es va trobar amb Franco i va denunciar les tortures. La resposta 
del general Franco va ser: “En té proves, d’aquestes tortures?”. I ell li va contestar que 
havia vist l’esquena d’alguns joves torturats. No tenia pèls a la llengua ni por de cap 
autoritat. 
Va presentar la renúncia però el papa Joan Pau II no la hi va acceptar. De fet, Arrupe és 
el primer general de la Companyia de Jesús que va presentar la renúncia. Ell havia jurat el 
càrrec ad vitalitatem, no ad vitam, és a dir, mentre tingués vitalitat, no vida. Pensem que el 
càrrec no tenia limitacions temporals, però ell era conscient que ell sí, que en tenia. La 
seva voluntat de renúncia va causar tensions amb Joan Pau II, un Papa amb qui no va 
tenir sintonia. 
Ha plogut des d’aquell moment. Enguany s’ha obert el procés de beatificació d’Arrupe, un 
fet que semblava impossible fa pocs anys per a un personatge tan díscol. L’home que va 
patir dificultats i tensions amb la Santa Seu va dir als jesuïtes, literalment, que “és 
absolutament impossible que la Companyia pugui promoure eficaçment arreu la justícia i 
la dignitat humana si la millor part del seu apostolat s’identifica amb els rics i els 
poderosos o es funda en la seguretat de la propietat, la ciència o el poder”. A vegades, 
m’oblido que el papa Francesc és jesuïta. I llavors m’apareix la figura del general Arrupe i 
m’adono que Bergoglio porta totalment incorporat aquest mandat d’Arrupe. Directe a la 
vena. 

 Arrupe, de problemàtic a sant 
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PEIO SÁNCHEZ 
Director del Departament de cinema de 
l’arquebisbat de Barcelona 

 
La bondat salvarà el món 

 
El gènere parabòlic té la profunditat de la metàfora, la intriga de l’al·legoria i la fascinació 
de la faula. Lazzaro feliz és una paràbola en tota regla. Construïda com un díptic entre el 
passat de la Itàlia rural i camperola i el present del capitalisme neoliberal, el personatge 
de Lazzaro s’erigeix com una figura crística de la innocència maculada, de la bondat en 
risc d’exclusió, de la ingenuïtat despullada d’egoismes.  
 
Amb la seva tercera pel·lícula, la italiana Alice Rohrwacher torna al món rural d’El país de 
las maravillas (2014) i la mirada als desheretats de Corpo Celeste (2011). En la millor 
herència del neorealisme i sota l’ombra de grans com Pasolini o els germans Taviani 
resulta com un homenatge a l’Ermanno Olmi, el gran desaparegut fa poc.  
 
Premi del guió al Festival de Cannes, va ser l’absoluta 
favorita de la crítica a una merescuda Palma d’Or que no 
va rebre. La història del bo de Lazzaro (Adriano Tardiolo 
misteriós i paròdic), un jove parcer enmig d’un ambient 
rural, extret de Novecento (1976) de Bernardo Bertolucci o 
El árbol de los zuecos, d’Olmi, ens permet contemplar en 
el vell i lluminosament groguenc super16 mm un poble 
d’enganyats, senzills, ignorants, vigorosos i bergants. La 
vida quotidiana sota la medieval i tràgica explotació de la 
«reina de les cigarretes» interpretada per Nicoletta 
Braschi, l’altra meitat de Roberto Benigni. El seu 
desadaptat fill Tancredi (un disruptiu Luca Chikovani) es 
farà l’amic-semi-germà del nostre sant Lazzaro. Aquesta 
relació de manipulació provocarà la caiguda del des de 
sempre innocent. 
  
I quan el conte realista sucumbeix emergeix el conte 
sobrenatural. Després del pas dels anys Lazzaro rediviu 
visita un món on la dominació, representada en els bancs, ha aconseguit encara unes 
quotes més altes. Allà es retroba amb la seva vella amiga Antonia (Alba Rohrwacher, 
bella i eloqüent germana de la directora) i la seva parella Último (Sergi López fa de 
bergant) i tot un grup de buñuelans esparracats. Com Francesc d’Assís, el nostre 
protagonista es tornarà a trobar amb el llop, que potser és l’únic que comprèn 
veritablement la paràbola.  
 
Una clau interpretativa. Lazzaro és Jesús novament encarnat al costat dels pobres, primer 
parcers, després sensesostre i emigrants. De fons, el canvi de poder que va a pitjor i és 
més subtil i endurit. Sembla que l’església ja no deixa entrar els pobres, però el preludi de 
Johann Sebastian Bach (el Bwv 853 en mi bemol menor) que sona des del cel ens 
recorda que no estan abandonats. El llop Gubbio s’ha agenollat davant de Francisco-
Lazzaro: «I tu, germà llop, em promets complir l’acord de pau, és a dir, que no faràs mal ni 
als homes, ni als animals, ni a cap criatura?» No us la perdeu. 

Butaca de cinema: Lazzaro feliz” 
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El dissabte 1 de desembre ens vam trobar a la Parròquia sant Antoni Maria Claret, a 
Balàfia, per tenir un matí de recés al començar l’Advent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El P. Josep Vilarrubias ens va donar uns punts per la pregària, centrats en l’Avemaria. 

Entre altres coses, ens va dir que l’àngel saluda Maria, felicita Maria, dient‐li: Alegra’t 
(Jaire, en grec), plena de gràcia (kejaritoméne, en grec), mare de Déu... 

Fixem‐nos que, en les imatges de les marededéus, el centre no és Maria, al centre hi ha 
Jesús, saviesa de Déu. Tot jo tinc set de Déu (Sl 42). Cerquem Déu, sovint en la fosca. 
Solo la sed nos alumbra... (santa Teresa, cant de Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=zkjDNdrzj1k 
 
Vam fer un piscolabis a mig matí, i després vam poder gaudir d’1 hora de pregària a la 
capella del Santíssim, o a l’església, o passejant pel pati... 
L’eucaristia, presidida pel nostre bisbe Salvador, va ser la celebració de tot el que havíem 
viscut i compartit amb una trentena de religioses i religiosos, i amb el bon acolliment dels 
Pares Claretians. 
 
Antoni Riera sj 
 

 
 

Ressenya Recés Advent 

https://www.youtube.com/watch?v=zkjDNdrzj1k
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  FORMACIÓ INICIAL 
Unió de Religiosos de Catalunya 

Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 

 

RECÉS D’ADVENT 

“Deixar entrar Jesús a casa meva” 
 

 
 

Finalitat Trobada, recés, convivència 

Data 15 de desembre de 2018, dissabte 

Horari 10.00  Benvinguda i inici del recés 
Pregària, xerrada, silenci i diàleg en grups 

13.00   Celebració eucarística  
14.00   Dinar. Cadascú porta el dinar i el comparteix 

 Fi del recés. 

Anima i acompanya P. Josep Manel Vallejo, caputxí 

Destinataris Participants al Curs Inicial de Formació Sistemàtica [noviciat 
intercongregacional] 

Lloc Noviciat de la Puresa de Maria 

Carrer Mercè Vilaret, 21 – 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona 
Tel. 93 6742250 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 13 de novembre, dijous, a través del 
correu electrònic (urc.info@gmail.com) 

 

Formació inicial: recés d’Advent 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

 

 
 

 

Autor Pepa Torres Pérez 

205 
Títol 

Profetas de la comensalidad abierta. Eucaristía y 
profecía 

Font  

Jornada de Formació Permanent de l’URC amb data de 
17 de novembre de 2018. 
Tercera i última de les tres conferències que va 
pronunciar la seva autora, que n’és la font, a Barcelona. 

Publicat 13 de desembre de 2018 

Servei de Documentació:  

« Acoger y anunciar al Dios de las periferias » (i III) 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - 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. 

« Conflictes? El perdó: l’art de la 
sanació » 

En un món necessitat de guarició, de relacions harmòniques i 

fluides proposem endinsar-nos en el perdó, com a mitjà de sanació 

personal i col·lectiva, per tal de poder desenvolupar-nos des de 

dins i créixer. 

Al voltant d'unes reflexions teòriques i de la mà de la psicologia 

desemmascararem falses concepcions del perdó, aprofundirem les 

10 fases del procés i realitzarem alguna dinàmica  per tal 

d'endinsar-nos i desenvolupar, en el propi interior, el procés del perdó..  

a càrrec de   
Maite Valls Martí 

Maite Valls Marti és religiosa de Jesús-Maria. Psicòloga, Psicoterapeuta i Mestra. Màster en Psicologia 

clínica i Psicoteràpia per la Universitat Ramon Llull. Especialista universitari en organització i pràctica 

de l’educació (Especialista d’orientació educativa) a la Universitat Pontifícia Comillas de  Madrid.  

Professora del postgrau d’Acompanyament Espiritual i del Màster d’Espiritualitat Transcultural de la 

Fundació Vidal i Barraquer. Professora de Teologia Espiritual de l’ISCREB. Professora de la URC 

formació inicial. Membre del Patronat de la Fundació Vidal i Barraquer. Membre de la AIEMPR 

(Associació Internacional d’Estudis Mèdics, Psicològics i Religiosos) 

Participa en: Grup de recerca Psicologia, espiritualitat i religions: Psicopatologia i Salut Mental, de la 

Fundació Vidal i Barraquer; Seminari d’Aprofundiment en Psicologia, Neurociència i Espiritualitat de la 

Fundació Vidal i Barraquer; Seminari en el CETR. Participa en un grup on es comparteix l’experiència 

espiritual des de diferents tradicions religioses. Viu en una comunitat en dos seus que és centre d’acollida 

per a nens i nenes de 4 a 18 anys.  I la comunitat col·labora en la Xarxa d’Hospitalitat de Migra Studium.  

Combina les teràpies psicològiques, amb l’acompanyament espiritual, la docència i la formació 

psicològica i espiritual a través de seminaris i tallers. Acompanya i imparteix Exercicis Espirituals de 

Sant Ignasi. 

 
 

Data: 9 de febrer de 2019, dissabte. Hora: 9.45-13.30  
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: 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 MV 

 

« Conflictes? El perdó: l’art de la sanació » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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                    Actes,   activitats,   cursos,   seminaris,   informacions, 
conferències,exercicis,    presentacions… 

 

 

CURSOS I ACTIVITATS  
AL MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

- PREGANT AMB ELS SALMS 
Gna. M.Regina Goberna, OSB 
Data: 15/12/18 
 

- L’AVENTURA DE CONÈIXER JESÚS 
Gna. M.Regina Goberna, OSB 
Data: 22/12/18 
 

Per a mes informació: activitats@monestirsantbenetmontserrat.com 
 

ACIDH, AFEV, Associació invia i Iniciatives Solidàries: escape room 
solidari 

 
Benvolguts/benvolgudes, 
Un any més, tornen les Superheroi(ne)s 

BCN. Com sabeu, es tracta d'una aliança 

de 4 associacions (ACIDH, AFEV, 

Associació invia i Iniciatives Solidàries) 

que vol sumar esforços per posar de relleu 

la gran tasca, sovint invisible, que 

realitzem diàriament moltes entitats socials 

del país per acompanyar col·lectius 

discriminats, invisibilitzats i exclosos 

socialment.  

Enguany, la festa anual canvia una mica 

de registre i es transforma en un escape 

room solidari que se celebrarà el 16 de 

desembre a partir de les 11.00h al teatre 

de l'acidH. Allà les persones que hi 

assisteixin podran gaudir d'actuacions musicals i participar en un joc que reforçarà els 

valors que ens defineixen, com la solidaritat o el treball en equip. 

És molt important que el pròxim 16 de desembre hi siguem tots i totes. La festa és també 

un moment de celebració col·lectiva, de reconeixement del treball que professionals, 

voluntaris i voluntàries i usuaris i usuàries fem diàriament per visibilitzar el col·lectiu de 

persones amb IL. Per això us demanem que us ho apunteu a l'agenda i feu el possible per 

assistir-hi. 

IMPORTANT: PER JUGAR ÉS IMPRESCINDIBLE FER LA INSCRIPCIÓ PRÈVIA 

GRATUITA al web http://www.superheroisbcn.cat/ 

Moltes gràcies per avançat pel vostre compromís! 

mailto:activitats@monestirsantbenetmontserrat.com
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CURSOS I ACTIVITATS  
AL MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

Recés d'Advent  
 Que es faci en mi 
   amb la gna. Catalina Terrats 

dissabte 15 de desembre 
de les 10 del matí 
a les 5 de la tarda 

Concert 
de gospel  

 The Wheels Gospel Choir  
diumenge 16 de desembre 
a les 6 de la tarda 

 

Recés al Monestir de Montserrat «Déu als marges» 

Dissabte 22 des. (10-18 h), per a nois i noies de 20 a 35 anys, per ajudar-los a aprofundir 
en la seva fe i a preparar-se per viure les festes de Nadal amb més sentit. 
 
El dirigirà el P. Antoni Pou, monjo de Montserrat, i tindrà lloc a l’hostatgeria del Monestir. 

 
 
 

Monestir de la Immaculada Concepció de les Carmelites Descalces de 
Mataró 
 

Festa de Sant Joan de la Creu 

 

Dijous, 13 de desembre  

a les  18,45: Vespres 

a les 21’15:  Vetlla 

 

Divendres, 14 de desembre 

a les  8’00:   Laudes 

a les 18’45: Vespres i 

EUCARISTIA 

 

Monestir de la Immaculada 

Concepció de les Carmelites 

Descalces de Mataró 

Avda.  Torner, 63 

08304 Mataró (Barcelona) 

Telèfon: 93 757 93 73 

carmel.mataro@ciornet.com 

  

Hi sou convidats! 
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CENTRE FRANCESC PALAU 

 

 

Recés d’Advent a l’Església de Pompeia  

Recés d’Advent a la cripta de l’Església de Pompeia (av. Diagonal, 450). Dijous 13 des. 
(19.30 h), «Estar amb Jesús», a càrrec de fra Josep Manuel Vallejo. 

 

Església de Sant Gaietà: Concerts benèfics de desembre 

Església de Sant Gaietà-P. Teatins (c/ Consell de Cent, 293 - E. Granados, 6). 

Concerts benèfics de desembre. Divendres 14 (21.30 h), Cor Albada de l’Agrupació Cor 
Madrigal, Musicant cor de joves Roig Koral, Cor de noies de l’Orfeó Gracienc. 

Dissabte 15 (21 h), Cor Aglepta, Pax Cor de Cambra. 

Diumenge 16 (17.30 h), escola de música Accent. 

Dilluns 17 (18 h), concert de Nadal amb les corals Sant Martí, Raspinell i ca l’Isidret. 

Dissabte 22 (18 h), Camerata obertura «Kappelmeisters». 

Diumenge 23 (18 h), Orquestra Metropolitana de Barcelona. 
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III Concert de Nadal de Les Aspres del Montsec al Monestir de les 
Avellanes 

El diumenge 16 de desembre de 2018 a les 17:00h, el Monestir de les Avellanes acollirà 
la tercera edició del Concert de Nadal de Les Aspres del Montsec. Es tracta d’un concert 
de caire popular, que té la voluntat de ser punt de trobada dels veïns i veïnes dels pobles 
d’aquesta zona del Montsec, per donar la benvinguda en família al Nadal. Al mateix temps 
és un concert solidari, que forma part de les activitats per recollir donatius en favor de La 
Marató de TV3. 

En aquesta edició l’esdeveniment compta amb un programa amb diverses activitats. A les 
cinc de la tarda es començaran els actes amb l’Hora del Conte “Els calaixos del cel” a 
càrrec de l’actriu Ada Cusidó i organitzada amb la col·laboració de la Biblioteca Margarida 
de Montferrat de Balaguer.  

 

A les sis de la tarda i a 
l’església del monestir, 
començarà el concert amb 
el Cor d’alumnes de les 
escoles ZER Montsec (Os, 
Gerb, Les Avellanes, 
Tartareu i Àger), organitzat 
per l’ocasió i dirigit per Judit 
Sorribes. Continuarà la 
Coral Vitàlia, amb cantaires 
de Vilanova de la Sal i de 
Les Avellanes i dirigida per 
l’Abigail Garcia. El concert 
finalitzarà amb l’actuació de 
la Coral Maristes 
Montserrat de Lleida, 
dirigida per Gerard Riu. 
Durant el concert hi haurà 
la participació especial de 
persones que han superat 
la malaltia del càncer, a la 
qual està dedicada La 
Marató 2018. 

 

 

 

 

En finalitzar el concert hi haurà la tradicional torronada popular gentilesa de Torrons i Mel 
Alemany d’Os de Balaguer, acompanyada de vi del Celler del Montsec d’Artesa de Segre. 
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Amics de l’Orgue de les Corts  

Amics de l’Orgue de les Corts. Diumenge 16 des. (18 h), a la parròquia de Santa Maria 
del Remei (pl. de la Concòrdia, 1), amb el P. Jordi-Agustí Piqué a l’orgue i Jordi Figaró, 
tenora i flabiol. Obres de Grigny, Telemann, Daquin, Toldrà i Casals, entre d’altres. 

Amics de Sant Francesc 

Amics de Sant Francesc. Dia 13 des. (20 h), «Liderar con éxito; la trayectoria profesional 
y personal en un mundo global», amb la Dra. Núria Chinchilla. Als Franciscans del c/ 
Santaló, 80. 

Ruta Franciscana 2019 

Ruta franciscana 2019. Del 29 de julio al 5 de agosto, visitando Roma, Assís y lugares 
franciscanos. Organiza: Comisaría de Tierra Santa de los frailes franciscanos (c/ Santaló 
80, t. 932 022 757 - 932 092 090). Plazas limitadas. 

 Cercle del Silenci 
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Marató TV3 

L'IES de Vila-seca guanya el concurs "Pinta La Marató" del 2018 

 

FECC INFORMA  núm. 707   Data: 10.12.2018 

Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: un compromís per a 

l'èxit educatiu  

Aquest és el títol del document que, impulsat pel Síndic de Greuges, pretén concitar 
diferents agents del sistema educatiu per tal de vincular-los a un Pacte que permeti 
instaurar i desenvolupar de la manera més raonable possible l’equitat en el món educatiu. 

Fa aproximadament dos anys ens fèiem ressò en aquestes pàgines de l’informe del Síndic 
sobre la segregació escolar a Catalunya. Dèiem aleshores, i continuem afirmant, que el 
motiu principal de les presumptes actuacions o situacions que comporten segregació per 
motius econòmics és la infradotació dels recursos de què disposa el sistema, en especial 
els centres concertats, i ens manifestàvem escèptics, si no directament contraris, a gran 
part de l’anàlisi fet a l’informe, a algunes de les conclusions i a les seves propostes de 
solució, perquè contenia un pòsit culpabilitzador envers l’escola concertada. Un dels 
objectius de l’informe és assolir un “Pacte contra la segregació escolar”. 

Durant el transcurs d’aquest temps, els diversos agents representants de la comunitat 
educativa han estat mantenint reunions amb el Síndic amb el contingut d’aquest pacte 
com a rerefons. Reiterant-nos en la nostra postura, els representants dels centres 
concertats hem participat activament i continuada en aquestes trobades. Enguany s’ha 
presentat a la comunitat educativa el text, que haurà de ser el definitiu, per a la seva 
signatura. Al seu pròleg, i a proposta nostra, s’ha incorporat un apartat que recull de 
manera força apropiada la realitat del sistema, i en particular la de l’escola concertada. I al 
llarg del text, també recollint els nostres comentaris i aportacions, hi ha continuades 
reflexions i propostes d’actuació, que són reflex de la situació per la qual travessa el 
sector i que acaben reflectint, raonablement, les nostres inquietuds i problemes, així com 
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suggeriments d’actuació que no ens resultarien perjudicials. Essent així, la redacció actual 
de la proposta del Pacte no provoca el rebuig que inicialment va despertar, bo i entenent 
que és un acord que hauria de ser signat per entitats municipalistes, partits polítics, 
sindicats, associacions de pares i mares, representants dels centres concertats, 
Departament d’Ensenyament... col·lectiu que té visions i sensibilitats diverses envers el 
sistema educatiu en general i l’escola concertada en particular. 

Anant al contingut, al proemi hi ha un apartat que parla del finançament, i que porta per 
títol “La necessitat de millorar el finançament del sistema educatiu per garantir la 
gratuïtat de l'ensenyament”. Diu, literalment, el següent (la negreta és nostra): 

“Existeix un ampli consens dins de la comunitat educativa a l'hora de destacar 
l'infrafinançament del sistema educatiu. El Servei d'Educació de Catalunya, integrat per 
centres públics i concertats, presenta importants dèficits d'inversió pública per 
garantir el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats. 

Hi ha centres públics i concertats, especialment els que tenen més complexitat 
educativa, que demanen una dotació més gran de recursos humans, econòmics i 
materials per atendre amb més garanties les necessitats educatives específiques de 
l'alumnat. 

El dèficit de finançament públic provoca que part del servei educatiu que presten 
els centres s'hagi de finançar a través de les aportacions de les famílies, la qual cosa 
resulta contradictòria amb el principi de gratuïtat que regeix el nostre sistema educatiu i 
suposa un important factor de desigualtat, tant en l'accés als diferents centres com també 
en la configuració dels projectes educatius, condicionats, en part, al finançament 
privat de les famílies. 

A causa de l'infrafinançament del sistema, les famílies que escolaritzen els fills o filles a 
centres públics realitzen aportacions econòmiques, directament o a través de les 
AFA/AMPA, per diferents conceptes (material escolar, sortides i colònies escolars, serveis 
escolars, quota d'AFA/AMPA, etc.), que van destinades a sufragar determinades 
despeses de funcionament o de desenvolupament de l’activitat escolar, com ara la 
compra de material o tecnologia o el finançament de projectes (plàstica, robòtica, llengües 
estrangeres, etc.) o serveis escolars (biblioteques, etc.) que es desenvolupen o s'utilitzen 
durant l'activitat lectiva. 

A causa d'aquest infrafinançament, les famílies que escolaritzen els seus fills o 
filles a centres concertats també realitzen pagaments per diferents conceptes 
(material escolar, sortides i colònies escolars, serveis escolars, quota d’activitat 
complementària, aportacions voluntàries a les fundacions, etc.) que també van destinats 
a finançar el funcionament dels centres. La partida del concert corresponent a la 
despesa de funcionament no cobreix íntegrament la inversió i la despesa que fan 
els centres en conceptes necessaris i bàsics per al funcionament ordinari (noves 
tecnologies a l’aula, dotació addicional de professionals per garantir l’atenció d'alumnat 
amb necessitats educatives especials, servei de secretaria i consergeria del centre, servei 
de neteja i manteniment de les instal·lacions, etc.), que passa a cobrir-se a través de 
les aportacions de les famílies.  

El finançament privat dels centres públics i concertats, en bona part, és 
conseqüència del problema d'infrafinançament públic de l'educació. Aquesta 
dinàmica, però, genera efectes especialment perversos per a l'alumnat socialment 
desfavorit i també per als centres públics i concertats amb elevada complexitat 
educativa. Si bé es busquen mecanismes de solidaritat interna en molts casos, en 
ocasions l'alumnat que no pot assumir el pagament de quotes queda exclòs de poder 
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realitzar determinades activitats (sortides, colònies escolars, etc.). Les diferències en els 
imports de les quotes entre centres, tant dins del sector públic com dins del sector 
concertat, provoquen que les famílies socialment menys afavorides vegin 
restringides les seves opcions de tria escolar.  

Aquestes diferències també contribueixen a configurar, al seu torn, un Servei d'Educació 
de Catalunya amb projectes educatius desiguals: els centres públics o concertats amb 
una composició social més afavorida acostumen a tenir més capacitat per finançar a 
través de les quotes de les famílies projectes educatius més atractius i de més qualitat 
que els centres públics o concertats amb una composició social menys afavorida. Heus 
ací un dels espirals de reproducció de la segregació escolar. Cal un finançament públic 
suficient dels centres, tal com preveu la LEC (art. 42), per garantir estàndards de 
qualitat equivalents per al conjunt de centres del Servei d'Educació de Catalunya, i 
també per garantir la gratuïtat real de l'ensenyament i que les quotes no 
esdevinguin un factor de segregació escolar, tal com succeeix en l'actualitat.  

És en aquest sentit que el Pacte es planteja, entre d'altres aspectes, avançar en la 
gratuïtat de l'ensenyament, amb un increment del finançament dels centres públics i 
concertats, i discriminar positivament en la transferència de recursos els centres i les 
famílies socialment menys afavorits. De fet, la progressiva implementació del Pacte i la 
necessària implicació dels diferents actors signataris han de venir acompanyades 
necessàriament d'un progressiu increment de la inversió pública destinada a 
l'educació.  

En aquesta línia, totes les mesures que aquí es proposen, siguin les orientades a 
incrementar la coresponsabilitat dels centres en l'escolarització equilibrada d'alumnat, 
siguin les orientades a incrementar la dotació de recursos per atendre les necessitats 
específiques de suport educatiu existents, estan adreçades al conjunt de centres que 
integren el Servei d'Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat d'incrementar el 
pressupost en educació entorn del 6% del PIB, d'acord amb el que estableix la LEC 
(disposició final segona). Resoldre el problema de finançament dels centres és una 
acció prioritària per promoure la plena gratuïtat de l'ensenyament i corregir la 
segregació del sistema educatiu”.  

Fins aquí el contingut d’aquest apartat. Considerem positiu que el propi Síndic de Greuges 
reculli aquest conjunt d’afirmacions. I que al llarg del text es vagin proposant raonaments i 
accions orientades a millorar l’equitat en l’educació. Certament, s’ha pogut constatar una 
evolució favorable a partir del primer text proposat, que permet albirar un bri d’esperança 
en la solució del problema històric i estructural que pateix l’ensenyament concertat. Tant 
de bo que no quedi en un conjunt ben estructurat d’afirmacions retòriques i es faci 
finalment realitat allò que atàvicament hem exigit i que necessitem: un finançament just i 
equitatiu de les despeses dels centres docents. Amb la voluntat i col·laboració dels agents 
afectats, potser la dotació econòmica suficient deixarà de ser un somni per anar avançant 
en la seva correcta concreció. 

 

TV3 SIGNES DELS TEMPS 

Aquesta setmana, diumenge 16 de desembre, no hi haurà “Signes dels temps”. Durant tot 
el dia, s’emetrà la Marató de TV3 dedicada al càncer. 
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Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE 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  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DESEMBRE 

15 ds CEVRE: recés de Nadal a Sant Cugat  

17 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

25 dm Nadal  

26 dc Sant Esteve  
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