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Les actituds davant l’ètica 
Trobada anual de Les Llars Don Bosco  -  Sabadell, 20 d’octubre de 2013 

 
Resum de la Ponència:  

Com afrontem l’actual crisi ètica  
i les principals qüestions del debat ètic? 

                          
Mn. Àngel-Jesús Navarro 

 
 
Alguna cosa està passant al nostre voltant. La gent es queixa de la situació que viu (atur, 
retallades, corrupció, poders econòmics, joves sense futur, societat de l’aparença i del 
consum...), però alhora reclama un mirada menys superficial i més aprofundida. Intuïm que el 
que passa té unes arrels, uns fonaments, que no provenen dels simples factors que vivim... 
Hem covat una malaltia i ara dóna els seus símptomes, però la malaltia la varem adquirir 
abans... no? 

 
 

1- Què és i en què consisteix la crisi ètica? 

 

La paraula ètica prové del grec “ethos” que ve a significar la manera com tenim d’adquirir o de 
fer les coses. El costum de les nostres accions. Però té una accepció reflexiva, ja que denota 
més aviat la raó que aportem al nostre actuar... Per què fem el que fem? L’ètica seria el sentit i 
la raó que dirigeix la nostra manera de comportar-nos. I la paraula crisi, també té un origen 
grec i significa “judici”... O sigui, que quan parlem de crisi ètica, estem dient que posem en 
judici les raons que dirigeixen la nostra manera de fer o actuar...  
I efectivament això és així... Gairebé tots els partits polítics tenen causes obertes als tribunals 
per corrupció o malbaratament de diners (Bárcenas, Gurtel, Fabra, el cas Malaya, el cas Palau, 
els ERE d’Andalusia,etc...). Diputats, regidors, alcaldes, senadors... un reguitzell interminable 
d’imputacions als tribunals. Però també els membres de la Monarquia estan sota sospita (el rei 
i els seus viatges i depeses, el Sr. Undargarín, la Infanta Cristina). Els sindicats no se’n salven, i 
l’església igual té un bisbe alemany que gasta una fortuna en el seu palau, com centenars de 
sacerdots i religiosos imputats per abusos, i fins i tot algunes religioses investigades per casos 
de desaparició de bebès... Fins i tot els tribunals judiquen i condemnen a jutges que no han fet 
bé la seva feina i que  han “prevaricat” (actuat en contra de dret tot i sabent-ho) (el cas 
Garzón...). Ningú no se’n salva... A pesar de la seva persecució sistemàtica, els casos de 
violència masclista es succeeixen, esbrinem estupefactes casos en què els pares maten els seus 
propis fills, o fills que abandonen, maltracten o maten els propis pares. No surten als diaris 
però coneixem infinitats de baralles per diners, herències, o coses tant nímies com les 
afeccions esportives... Ja ni parlem de les guerres i conflictes per diners, idees polítiques o 
identitats culturals o religioses... 
El món està boig i nosaltres ens n’hi tornem alhora... L’atur, les preferents, la ruïna de les 
administracions, etc.. l’economia... mostra els símptomes, però l’arrel de la malaltia és més 
profunda, és més sistèmica!  
És què potser hem perdut els valors? És que ja no tenim valors? O és que ens movem només 
per la cobdícia, l’egoisme, l’afany de poder o el fanatisme? 
D’on prové aquesta malaltia? On s’alimenten aquests sentiments destructius del bé comú i de 
la solidaritat humana?...  
Això és estar en crisi... quan ens preguntem el perquè passa el que ens passa. 
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2- Quines actituds genera? 

 
Diuen que l’orgull, l’egoisme, és el pare de tots els vicis... Potser sí! Però potser diríem també 
que només cal sortir al carrer per observar que l’invidualisme i el relativisme ho envaeixen tot. 
Però un individualisme que les institucions s’han guanyat a pols... A causa de moltes de les 
seves actuacions no ens refiem dels polítics, ni dels sindicats, ni dels jutges, ni de l’Església, ni 
de la Monarquia, ni de... Vaja, que només ens refiem de nosaltres mateixos... Com no ser 
individualistes? Com no relativitzar-ho tot o gairebé tot? Potser seria raonable un altre 
posicionament, si atenem a tot el que veiem en el comportament dels nostres líders i de les 
nostres institucions? 
Tenim el perill de tancar-nos en nosaltres mateixos i de desertar de l’escena pública. No volem 
emmerdar-nos amb tot el que ens envolta i procurem sobreviure passant de tot. Perquè, no és 
cert que nosaltres no podem fer gran cosa? No és cert que això no hi ha qui ho arregli? De què 
pot servir que ens hi escarrassem?  
Val la pena ser uns idealistes? Paga la pena fer-se malbé el fetge? 
Però, per altra banda... podem viure indiferents al que passa? Volem això per als nostres fills? 
Per a nosaltres mateixos?  
Som nosaltres, d’alguna manera responsables del que passa? Ho som quan callem? Quan 
admetem actituds poc ètiques com no pagar els impostos que pertoquen, pagar “en negre”, 
admetre petites corrupteles, o no denunciar-les? Moltes vegades la permissivitat  i el 
pluralisme són una excusa per no exigir-nos a nosaltres mateixos, per no imposar-nos sempre 
una actitud ètica ferma. 
Cal regenerar de valors el nostre món, la nostra societat, dels nostre actuar... Cal, de nou, 
aprendre exigir i exigir-nos responsabilitat, marcar-nos hàbits, canviar actituds, conrear virtuts, 
esbrinar valors, procurar sempre el bé comú, respectar la democràcia i formar la consciència 
tant pròpia com d’ altri ... Cal un compromís ferm, real i eficaç amb el bé... 
Però com fer-ho? 

 
 

3- Què aporta la perspectiva evangèlica avui? Com viure el cristianisme en un context social 

de crisi ètica? 

 
Si alguna cosa tenim... si en alguna cosa som rics i afortunats els que ens diem creients és en 
l’EVANGELI. El model de Jesús és el nostre model. Ell és el Camí, la Veritat i la Vida... i el seu 
estil de viure ens hauria de donar les pautes per saber traçar el nostre camí, per procurar 
fonamentar la nostra veritat i per aprendre a bastir la nostra vida. 
De crisi ètica la història de la humanitat està, malauradament, plena, i la de l’Església també. 
Alguns moments (L’Edat Mitja, les revolucions socials de finals del segle XVIII, ...) foren 
realment ben difícils per als cristians, i s’ompliren de llums i d’ombres en l’actuació de les 
persones que les visqueren. 
El segle XIX amb les revolucions socials i industrials, amb l’aparició del socialisme i de 
l’anarquisme, amb la pobresa extrema dels obrers i les immigracions massives cap a les ciutats 
i les fàbriques, no fou un moment fàcil.  
Però fou precisament en aquell context on sorgí Don Bosco. Com va afrontar ell les crisis de la 
seva època? Doncs, deixant-se guiar per l’evangeli... sens dubte. Ell als nou anys ja va tenir 
aquell somni d’un nen que li portava fins a una gran Senyora que li ensenyava que “venceràs 
no amb punys, sinó amb amabilitat...”. Era la recepta de l’amor. La gran recepta de l’evangeli.  
Però, com estimar enmig de la misèria econòmica, social i moral d’aquells nois perduts i 
malmenats...? Don Bosco ho trobà en els seus oratoris... la llavor del que seria més tard l’obra 
dels salesians. Persones que seguien aquell principi de constituir l’amor en la base de tota 
relació humana. Com va fer segles abans (sXVI-XVII) el bisbe Francesc de Sales (a qui prengué 
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com a patró de la seva obra i model del seu estil d’ensenyament, i del que encara avui porten 
el seu nom) que s’oposà al rigorisme dels jansenites (una secta i moviment integrista que 
negava l’accés als sagraments degut a la condició pecadora de l’ésser humà). En la bondat 
d’aquell bisbe, i en la seva pedagogia de portes obertes per acollir a tothom, tot negant-se a 
condemnar, és com Don Bosco traduí l’evangeli a les necessitats d’aquell moment, i a les 
d’aquells nois marginats. 
Avui nosaltres hem de fer exactament el mateix... cal saber trobar la traducció de l’evangeli a 
la vida i a la societat que ens ha tocat viure. Hem de saber fer viu i present el rostre de Jesús 
entre els nostres contemporanis. 

 
 

4- L’ètica postmoderna contra l’ètica catòlica? Què ens suscita el nou papa Francesc? 

 
Però l’evangeli ens parla de compromís, de lliurament gratuït, de perdó, de compassió... i és 
des d’aquesta perspectiva com entén l’amor. En canvi la societat actual sembla que només 
valora l’aparença, el consum, l’ individualisme, l’hedonisme, i la possessió de diners o de 
poder... Davant els valors de la societat postmoderna, la creu de Jesús més que un escàndol, 
sembla una ximpleria... Però potser no és del tot així... perquè mai no hem estat tant solidaris 
amb els més pobres, ni mai no hem estat tant lliures,ni  mai no hem perseguit tant la corrupció 
o l’abús de poder, ni mai no hem estat tant tolerants amb les minories o els “diferents”... i això 
també és ben cert! 
Les persones lluiten pels seus ideals i surten al carrer a defensar-los, creixen per tot arreu les 
iniciatives socials i els voluntariats, i la gent respon a les crides de Càritas o del Banc 
d’aliments... I no falten els recursos per obrir cases d’acollida, menjadors socials, entitats de 
lleure per als infants, etc... No és cert que la gent no es preocupi pels altres, ni que no sigui 
solidària, ni que no es comprometi amb qui pateix o té necessitat... 
Potser el que cal és cridar més encara a una cultura de forts valors i conviccions... com fa el 
propi papa Francesc: 

- (hay que saber) hacer las cosas pequeñas de cada día con el corazón grande y abierto 
a Dios y a los otros. 

- lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y 

dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad.  
- La primera reforma debe ser la de las actitudes. Los ministros del Evangelio deben ser 

personas capaces de caldear el corazón de las personas, de caminar con ellas en la 
noche, de saber dialogar e incluso descender a su noche y su oscuridad sin perderse. El 
pueblo de Dios necesita pastores y no funcionarios… 

- En lugar de ser solamente una Iglesia que acoge y recibe, manteniendo sus puertas 
abiertas, busquemos más bien ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz 
de salir de sí misma yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, 
hacia el indiferente. El que abandonó la Iglesia a veces lo hizo por razones que, si se 
entienden y valoran bien, pueden ser el inicio de un retorno. Pero es necesario tener 
audacia y valor. 

- El anuncio misionero se concentra en lo esencial, en lo necesario, que, por otra parte 
es lo que más apasiona y atrae, es lo que hace arder el corazón, como a los discípulos 
de Emaús. Tenemos, por tanto, que encontrar un nuevo equilibrio, porque de otra 
manera el edificio moral de la Iglesia corre peligro de caer como un castillo de naipes, 
de perder la frescura y el perfume del Evangelio. La propuesta evangélica debe ser más 
sencilla, más profunda e irradiante. Solo de esta propuesta surgen luego las 
consecuencias morales. 

- El anuncio del amor salvífico de Dios es previo a la obligación moral y religiosa. 
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- Si una persona dice que ha encontrado a Dios con certeza total y ni le roza un margen 
de incertidumbre, algo no va bien…. Si uno tiene respuestas a todas las preguntas, 
estamos ante una prueba de que Dios no está con él... Tenemos que hacer espacio al 
Señor, no a nuestras certezas, hemos de ser humildes.  

- …tengo una certeza dogmática: Dios está en la vida de toda persona. Dios está en la 
vida de cada uno. 

- El pensamiento de la Iglesia debe recuperar genialidad y entender cada vez mejor la 

manera como el hombre se comprende hoy, para desarrollar y profundizar sus propias 
enseñanzas 

- Cada uno tiene su propia idea del Bien y del Mal y debe elegir seguir el Bien y combatir 

el Mal como él lo concibe. Bastaría eso para cambiar el mundo 
 
 
5- Podem educar la dimensió ètica? 

 
Avui dia ja s’ha estudiat molt com transformar o cultivar la dimensió ètica de la persona. La 
filosofia, l’antropologia, la psicologia i la pedagogia han aportat llum als processos humans que 
formen el judici moral. Tots els camins, passen, però, per l’experiència del bé, per la seva 
pràctica, pel testimoniatge... Ho hem fet bé a les nostres escoles? Ho hem fet bé a casa? 
Alguna cosa no rutlla, perquè tenim la sensació que hem fracassat en la transmissió dels valors. 
Perquè tot i que hem abocat esforços i diners sobre l’escola i el món educatiu, i quan sembla 
que les famílies més s’han implicat en aquest esforços, en canvi no constatem un arrelament 
evident de molts valors socials i personals en el nostre entorn. Una certa sensació de fracàs hi 
és. 
Cal que els nostres nens i joves es formin en un camí progressiu de creixement moral a través 
primer del conreu dels hàbits, després de la descoberta dels valors, per més tard assolir les 
actituds, i acabar així edificant-se en les virtuts. Per contra, nosaltres, com adults, hem 
d’insistir en què sempre cal cercar el bé comú, a través de l’exercici de la responsabilitat i del 
respecte a la democràcia, tot dins un clar projecte constant i perenne de formació de la pròpia 
consciència. 
Educar la dimensió ètica necessàriament exigeix viure i reflexionar la pròpia consciència 
moral... Una consciència que, segons la fe cristiana, es basteix en l’amor. 
Però... es pot educar l’amor? 
No hi ha receptes... És que potser no han educat molts pares als seus fills en la fe? I com és que 
tants i tants en són força indiferents, quan no allunyats, o fins i tot contraris...? 
L’amor no és matèria de coneixements, ni de conceptes, ni d’anàlisi... l’amor és matèria 
d’experiència. Només eduquem en l’amor estimant... no hi ha un altre camí!! És el camí de 
Déu, que “Tant estimà Déu el món, que lliurà el seu propi Fill, per tal que no es perdi ningú dels 
qui creguin en Ell, sinó que tinguin vida eterna” (Jo 3,16). 
I encara i així el testimoniatge no serà suficient del tot... caldrà la gràcia, i l’adhesió lliure i 
voluntària de la persona... 
Però a nosaltres se’ns demana estimar. Exigir-nos en l’amor cada dia. Oferir el nostre amor a 
cada moment, i confiar en l’amor sempre... Respectar la llibertat, mostrar la responsabilitat, 
valorar la integritat... i permetre que tothom faci el seu camí, que tothom experimenti l’amor, i 
acompanyar a tothom davant les ferides de la vida, i les incerteses de les decisions... No ser 
fanàtics, no esdevenir passotes, cercar l’equilibri i la justícia... i estimar, i estimar, i estimar... 
perquè tota altra cosa serà sempre secundària davant l’amor. Perquè, com diu el papa 
Francesc: 

 “El ágape, el amor, de cada uno de nosotros hacia los demás, desde el más 
cercano al más lejano, es el único modo que Jesús nos indicó para encontrar el 
camino de la salvación y de las bienaventuranzas”. 


