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Ha arribat l’estiu i, amb ell, la ca-
lor, el final de les escoles i l’inici dels 
períodes de descans laboral. Però, 
aquest estiu és una mica diferent als 
que estàvem acostumats/ades; no 
porta l’alegria dels altres perquè ve 
arrossegant una crisi econòmica des 
de fa mesos. una crisi mundial que 
ha deixat sense feina a moltes per-
sones i famílies del nostre entorn.

al setembre de 2007 el Sant Pare 
reflexionava sobre la crisi econòmica 
(Àngelus del 23 de setembre); al Vi 
congrés mundial de Bioètica (gijón), 
el bisbe dimissionari de Palència, 
l’agustinià Nicolàs castellanos, pre-
sentava la pobresa com “l’expressió 

més anti-ètica de la vida i que té 
com a conseqüència una situació 
de desordre social que compromet 
la pau i l’estabilitat”; el nostre bis-
be, el cardenal martínez Sistach, a 
l’homilia del dia del corpus també 
va fer referència a l’exigència que 
tenim, com a cristians/es, de viure 
d’una manera diferent. de la impor-
tància de la austeritat i del compartir 
amb els que tenen menys.

tots tres pastors parlen de la crisi 
i tots tres amb un mateix transfons: 
que pitjor que la crisi econòmica o 
financera, és la moral, la del desor-
dre dels valors. 

Les polítiques econòmiques dels 
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US PRESENTEM A DOS MEMBRES 
MÉS DE LA JUNTA Barcelona,15 de juny de 2009

Benvolguts membres del FIOCA,

La present és per informar-vos 
que ja podeu passar per secreta-
ria a efectuar el pagament de la 
quota 2009. A les associacions 
que la tenen domiciliada, ja els ha 
estat carregat el rebut amb data 
11 de juny. 
L’import d’aquest any 2009 és 
també de 30€.

Cordialment.
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U XIX AULAS DE VERANO
BURgos Del 22 al 26 De JUlio 2009 
seMiNaRio De saN JosÉ

Período de inscripción:
• Hasta el 16 de julio: enviando inscripción a la di-

rección postal del instituto Emmanuel mounier.
• Hasta el 20 de julio: en el tel. 635 13 65 60 (En-

carna ayuso) (preferentemente por las mañanas, 
excepto martes y jueves).

• A partir del 20 de julio: para cualquier pregunta o 
cambio, en el tel. 947 20 54 17.

governs, els guanys insultants de 
les entitats bancàries, o l’avarícia 
dels especuladors semblen ser els 
principals responsables d’aquesta 
situació; però nosaltres no som del 
tot aliens/enes a la mateixa doncs 
ens hem deixar encisar pels missat-
ges publicitaris que ens convidaven 
a gaudir de més bens (la major part 
d’ells prescindibles) que aquells als 
que teníem accés d’una forma na-

tural, sense endeutar-nos.
tant de bo que la superació de 

la crisi no consisteixi en tornar a 
guanyar el diners que guanyàvem 
abans, sinó en trobar una forma 
més humana, sòbria i respectuosa 
de viure: amb la família, amb les 
amistats, a la feina i a la Natura.

al cap i a la fi, tan sols som 
administradors d’allò que se’ns ha 
donat!.

Mònica 
Domingo.
Sóc mestra des de 
fa 22 anys. Sóc 
Salesiana coope-
radora des de fa molts anys i 
sempre he anat formant part de 
diferents grups de fe.
El meu voluntariat ha estat lligat 
a centres d’esplai amb gent gran 
amb deficiències; als esplais i també 
implicant-me en les diferents tas-
ques de la meva associació.

Jesús Castro
i Chesa.
Nascut el 1941. Pre-
sident de Justícia i 
Pau Sant Just des de 
fa 12 anys. té estudis de Professor 
mercantil i és diplomat en ciències 
Socials per el icESB. actualment 
jubilat. Ha treballat durant 30 anys 
com a industrial d’una empresa 
metal·lúrgica petita. casat amb 
3 fills. És membre de la Junta de 
Justícia i Pau de Barcelona i de la 
Plataforma per la immigració.



3FÒRUM 8 – 2a Època — juliol 2009

ACTIVITATS A LA 
COVA DE SANT IGNA-
SI A MANRESA
Mesos De JUliol i agost

ignasi de Loiola baixà a peu de 
montserrat a manresa, era l’any 
1522. Aquí hi passà onze mesos, 
un temps d’importància cabdal per 
a la seva vida i per a la que seria 
la companyia de Jesús. El seu lloc 
privilegiat de pregària fou la cova al 
voltant de la qual s’aixeca l’actual 
casa d’Exercicis Espirituals. 

Propostes de silenci, exercicis, 
interioritat i pregària, tallers, auto-
coneixement, seminaris...

més informació: 
www.covamanresa.cat.

06 de juliol de 2009

La nostra associació de Sant 
Josep de la muntanya (adSJm) és 
d’àmbit local, malgrat estar ager-
manada amb altres associacions 
josefines d’arreu el món.

té la seu al Santuari de Sant Jo-
sep de la muntanya, a Barcelona, 
i va ser fundada el 22 d’octubre 
de 1902 (amb el nom de Pía unió 
de Sant Josep), per la m. Petra de 
Sant Josep, tanmateix fundadora 
del Santuari i de la congregació de 
mares de desemparats i Sant Josep 
de la muntanya.

El seu origen rau en la necessitat 
d’aplegar espiritualment als milers 
de peregrins que venien al Santuari; 
per la qual cosa, i fetes les gestions 

oportunes, els primers Estatuts van 
veure la llum el 29 de gener de 
1903, signats pel cardenal casa-
ñas. Som, per tant, una associació 
centenària.

Els canvis històrics, i molt es-
pecialment el Vaticà ii, van fer 
inevitable un aggiornamento de la 
entitat  de manera que, a la llum del 
concili, va revisar i actualitzar la seva 
definició i objectius. 

Finalment, després dels alts i 
baixos propis de tots els grups hu-
mans, el 7 de juliol de 1997 es van 
signar els darrers Estatuts que esta-
bleixen com a finalitats principals:  
Honorar Sant Josep i propagar la 
seva devoció, fomentar la formació 
cristiana dels/es associats/ades a la 
llum de l’Evangeli i l’ensenyament 
de l’Església, i col·laborar amb 
l’obra social del Santuari.

Sobre els dos primers punts no 
calen explicacions; del tercer hem 
de dir que el Santuari és, des de la 
seva creació, un centre d’acollida 

d’orfes i desemparats. actualment,  
70 nens i nenes (entre 11 mesos i 
19 anys) viuen a les sis llars que hi 
ha distribuïdes pel recinte, duent 
a terme una vida el més semblant 
possible a una família normalitza-
da. 

És fàcil imaginar la important tas-
ca que desenvolupen les religioses, 
els/les educadors/es, i la molta feina 
que podem fer els/les associats/des: 
des de acompanyar-los a l’escola 
fins aconseguir ajudes materials, 
passant per l’organització de revet-
lles, concurs de pessebres, localitats 
per espectacles, etc., etc..

Però, tot i que és molta i inacaba-
ble, comptem amb l’ajut i el model 
que sempre ha estat Sant Josep: 
home creient, fidel, acollidor, discret 
i treballador.

santjosepdelamuntanya@yahoo.es

ASSOCIACIÓ DE 
SANT JOSEP DE 
LA MUNTANYA

mailto://santjosepdelamuntanya@yahoo.es
http://www.covamanresa.cat
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“Hem de ser ben sincers i ob-
jectius. Ens cal a tots assumir ple-
nament que la nostra situació, en 
aquest començament del segle XXi, 
és de missió i ho hem d’assumir amb 
coratge. No tinguem por de la mol-
ta feina que tenim per evangelitzar 
i per fer-la degudament”. així es va 
expressat el cardenal Lluís martínez 
Sistach en la trobada diocesana, en 
el que es van presentar els objectius 
de l’arquebisbat de Barcelona per 
als propers tres anys.

amb l’assistència d’un miler de 
persones, es va celebrar la troba-
da diocesana de l’arquebisbat de 
Barcelona, el passat dissabte 6 de 
juny que va ser presidida pel car-
denal de Barcelona acompanyat 
del bisbe auxiliar, mons. Sebastià 
taltavull, dels Vicaris episcopals i 
dels principals col·laboradors en la 
vida diocesana.

La trobada va tenir lloc a la sala 
de congressos de l’edifici Sant Jau-
me d’Enginyeria i arquitectura La 
Salle, al carrer Lluçanès, 43. Es va 
obert amb una pregària i amb unes 
paraules de salutació del cardenal 
arquebisbe.

després es va projectar un dVd 
sobre l’avaluació del Pla Pastoral 
diocesà 2006-2009, titulat “Enviats 
per donar fruit”. El cardenal va dir 
que el fet de donar per finalitzat 
aquest Pla no significa que els 

seus objectius ja es poden donar 
per assolits plenament i arreu de 
la diòcesi. “Haurem de continuar 
treballant per a les preparacions i ce-
lebracions de l’eucaristia dominical, 
en l’atenció pastoral de matrimonis 
i famílies i en la transmissió de la fe 
als joves i la seva participació en les 
comunitats cristianes. Són objectius 
perennes aquí i arreu”. 

a continuació el cardenal va pre-
sentar el nou Pla Pastoral diocesà, 
l’aplicació del qual començarà el 
proper mes de setembre i es perllon-
garà durant tres anys, fins al 2012. 
“considerem –va dir el doctor mar-
tínez Sistach- que abans de parlar 
d’objectius pastorals i d’accions per 
tal d’assolir els objectius, cal que hi 
hagi en tots els qui treballaran el Pla 
Pastoral un mateix esperit. És la mo-
tivació de fons i l’actitud constant 
que ha de presidir el nostre treball 
pastoral d’aplicació del Pla i de 
totes i cadascuna de les actuacions 
eclesials personals i comunitàries. 
És veritat que sempre la pastoral ha 
de ser evangelitzadora, avui encara 
és més necessari i urgent, atesa la 
realitat religiosa del nostre occident 
europeu i de casa nostra”.

aquest pla es titula “anuncieu 
a tothom l’Evangeli” i inclou tres 
objectius: conèixer, celebrar i viure 
la Paraula de déu; créixer en la soli-
daritat enmig de la crisi econòmica, 
i participar els immigrants en les 
comunitats cristianes.

El primer objectiu es proposa apli-
car a la vida religiosa de l’arxidiòcesi 
les orientacions del Sínode episcopal 
del mes d’octubre de 2008 dedicat 
al tema de “la Paraula de déu en 
la vida i en la missió de l’Església”. 
“La Paraula de déu és l’aliment de 
la nostra vida cristiana i ha d’animar 

tota l’activitat pastoral de les co-
munitats i realitats d’Església per 
tal d’assegurar que tot el que fem 
sigui expressió del que creiem”, va 
dir el cardenal.

respecte de l’objectiu de la soli-
daritat davant l’actual crisi econò-
mica, el cardenal va dir que “la crisi 
econòmica que vivim ens interpel·la 
a tots i ens hem de moure a prendre 
les actituds i les actuacions perti-
nents que puguin col·laborar a la 
solució de la crisi. com va dir Benet 
XVi, la societat justa no pot ser obra 
de l’Església, sinó de la política. a 
l’Església l’interessa, però, en gran 
manera treballar per la justícia esfo-
rçant-se per obrir la intel·ligència i la 
voluntat a les exigències del bé”.

Sobre el tercer objectiu, el car-
denal va dir que “la presència dels 
immigrants es troba en totes les 
realitats de la societat i també de 
l’Església. No es tracta ja d’una 
pastoral per a immigrants, sinó 
d’atendre a la seva presència i par-
ticipació en tota la pastoral dioce-
sana. Per això s’ha cregut necessari 
aquest objectiu en el Pla Pastoral”.

durant la trobada es van presen-
tar tres testimonis d’experiències 
relacionades amb el nou Pla Pas-
toral. 

El nou Pla Pastoral s’ha preparat 
després d’una àmplia consulta a la 
diòcesi i durant la trobada hi va ha-
ver un temps per presentar suggeri-
ments i demanar aclariments sobre 
els objectius del nou Pla Pastoral.

PRESENTACIÓ DEL NOU PLA PASTORAL
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El 4 de maig el dr. andrea ric-
cardi, fundador de la comunitat 
de Sant’Egidio, va ser l’encarregat 
d’obrir el cicle de conferències or-
ganitzat per l’arquebisbat de Bar-
celona amb motiu de l’any de Sant 
Pau. La catedral va ser l’escenari on 
el dr. riccardi va parlar sobre Sant 
Pau, comunicador de l’Evangeli en 
un món globalitzat.

d’una manera clara i amb auto-
ritat, andrea riccardi va assenyalar 
que “Pau canta que ningú no el 
podrà separar de l’amor de crist, 
però una llarga història ha insistit a 
separar-lo de Jesús. Segons aquesta 
posició, hauria estat l’hàbil manipu-
lador del missatge de Jesús, però 
l’Església sempre ha afirmat que el 
testimoni de Pau, les seves cartes, 
són part integrant de l’alliberament 
cristià. No es pot separar de crist”. 
Segons andrea riccardi, “colpejar a 
Pau és amputar el cristianisme”.

En paraules del fundador de 
Sant’Egidio, “Pau posa al centre la 
feblesa. rep la revelació d’un déu 
feble, el rostre del qual és crist cru-
cificat. Els febles tenen la missió de 
confondre els forts, les cultures, els 
poders... La feblesa de les nostres 
comunitats no és decadència, sinó 
punt de partida”. Per a riccardi, 
“amb l’Evangeli, l’apòstol proposa 
fer un gran salt: les benaurances, on 
els febles confiats en la gràcia forta 
de Jesús ja són benaurats. aquests 
febles, d’una manera especial, pos-
seiran la terra.”

El dr. riccardi va assenyalar que 
“per posseir la terra Pau ha triat 
parlar al cor dels homes, ha triat la 
feblesa de la paraula. El cristianisme 
naixent tria la trobada, les cartes, 
el viatge, la discussió, l’amor... Pau 
i els seus comuniquen Jesús ressus-

ANDREA RICCARDI A BARCELONA
el FUNDaDoR De la coMUNitat De saNt’egiDio iNaUgURa UN 
cicle De coNFeRÈNcies aMB MotiU De l’aNy paUlÍ

citat”. Segons el conferenciant, la 
feblesa “es troba els cromosomes 
dels cristians”.

andrea riccardi va posar en relleu 
que la força que porta Pau a fer el 
salt al món per comunicar l’Evangeli 
va ser, a part de la trobada amb el 
ressuscitat, la comunitat: “No viu 
separat de les comunitats cristia-
nes que l’acullen, l’encoratgen, 
l’acompanyen... són comunitats 
que comparteixen la passió per 
anunciar crist. Són petites comuni-
tats que Pau pren seriosament i a les 
quals dirigeix textos molt elaborats 
teològicament. abrusa d’afecte per 
elles, encara que siguin conflictives i 
infidels. La fraternitat de les comu-
nitats cristianes és signe de la unió 
dels pobles. Pau treballa per con-
solidar la unitat de les comunitats, 
cap no és oblidada per Pau. Ell les 
sent com una única família perquè 
la família de déu crea una globalit-
zació de la fraternitat.”

El fundador de la comunitat de 
Sant’Egidio va advertir del perill 
de “mitificar Pau”, i va subratllar 
que és possible imitar-lo: “Pau és 
un exemple de conversió per a 
comunicadors de l’Evangeli”. Per a 
andrea riccardi, “els murs i els abis-
mes que separen els nostres mons 
i les cultures són enormes. Pau s’hi 
endinsa consolidat amb la feblesa 
de l’Evangeli. Va ser una bogeria! 
La història dels seus viatges revela 
l’ambició de l’apòstol, que vol tocar 
la gent de la societat multicultural 
del seu temps”.

“L’enorme salt humà fet per Pau 
el porta al cor de l’imperi. S’atreveix 
a confrontar-se amb els mons per-
què té un tresor per oferir. L’Evangeli 
és també per als gentils!” Segons 
el dr. riccardi, “els diferents mons 

no només es troben a món de Pau, 
també es troben en ell mateix: per-
tany a tres cultures, a tres mons: 
jueu, grec i romà. El món plural 
no només crea relativisme, també 
condueix a definir la pròpia identi-
tat. Pau conrea inicialment la seva 
identitat, però s’obrirà a un nou 
universalisme”.

El conferenciant va destacar que 
Pau “no s’atura davant dels murs 
que divideixen les diferents cultures, 
hi entra sense doblegar-s’hi. Pau 
és un home de la comprensió, de 
la sensibilitat envers els problemes 
de l’altre, capa a la seva cultura, 
la seva mentalitat...” com podem 
viure l’esperit de Pau avui?, es va 
preguntar riccardi, i va respondre: 
“Pau comunica la pau de l’Evangeli, 
és la seva esperança. comunicant 
l’Evangeli, l’amor, els cristians treba-
llen una pau preventiva. El nostre fu-
tur és viure plegats entre diferents: 
fundar la civilització del conviure, 
de la trobada, del mestissatge, de la 
unió... convençuts que la convivèn-
cia de les comunitats cristianes és el 
germen d’un món diferent”.
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Entrevista a Andrea Riccardi

en quin sentit pau és model per a la comunitat de sant’egidio?
Veritablement sant Pau és model per a tota l’Església perquè parla d’un 
Evangeli comunicat al món. Sant Pau ens fa sortir dels límits del nostre 
petit món, de l’etnicisme i ens porta pels camins del món.

i malgrat això, s’acusa pau d’exclusivista...
de Pau s’ha dit que és un home que no sent cap respecte pels altres, i 
jo estic convençut que sant Pau és un home que, a través de l’Evangeli, 
ha fundat la pau. Pau ha afirmat que crist és la nostra pau. Jo crec que 
això és el més decisiu: comunicar i viure l’Evangeli és treballar per la 
pau, és fundar la pau.

per a pau la pregària és essencial, com per a sant’egidio.
Jo crec que el progrés del món no serà possible sense l’espiritualitat. cal 
convocar el que és espiritual al cor del nostre món, a la «caverna» de 
l’home perquè l’ésser humà no torni a ser l’ «home de les cavernes».

i això ens portarà a viure més bé la solidaritat?
La comunitat de Sant’Egidio sent que aquests temps són molt difícils: 
temps de crisi arreu del món, on els pobres augmenten. Estem en un 
temps molt oportú per viure la caritat com a projectes de vida quoti-
diana, perquè una Església que evangelitza és una Església que estima 
els pobres. cal tornar a Pau i recordar que ell subratlla l’esperança, la 
fe i la caritat.

rosa maría Jané chueca

Si escoltem la veu de la gent del 
carrer quan parla de la immigració, 
haurem de reconèixer, amb realis-
me, que l’opinió majoritària és ne-
gativa. i algunes de molt negatives, 
de caràcter obertament xenòfob. 
Hem sentit tantes vegades aquesta 
frase: “Jo no sóc racista...”; després 
ve l’inevitable “però...” i darrera 
d’aquest “però” vénen els tòpics de 
sempre. i si preguntem el perquè 
d’aquest rebuig, allà surten pors de 

BENVINGUTS!!!
La immigració més enllà de la crisi econò-
mica ens interpel·la en primera persona

diferents consideracions. Por que la 
nostra identitat es dilueixi; por que 
s’afebleixi la nostra llengua; por que 
ens prenguin llocs de treball; por a 
la delinqüència; por a tot allò que 
és diferent. Por, en definitiva, a la 
diversitat. És cert que, en una socie-
tat homogènia, compacta, amb una 
única llengua, una única religió, els 
mateixos costums, la mateixa cultu-
ra..., allà ens sentim com més pro-
tegits, més còmodes, més segurs, 

perquè els referents semblen sòlids. 
Però també és cert que és una situa-
ció més irreal, perquè el món no és 
homogeni ni hegemònic, sinó que 
és plural. també hem de reconèixer 
una por subtil, potser inconscient, 
a la presència de la pobresa en-
mig nostre. No reaccionem igual 
davant del col·lectiu de 150.000 
alemanys que han fixat residència 
aquí, especialment a mallorca, que 
davant dels marroquins, dels sud-
saharians, o del sud-americans. Per 
què? Perquè els primers ens porten 
diners, i els segons vénen a buscar-
los. La proximitat de la pobresa ens 
molesta perquè, en el fons, ens 
interpel·la la legitimitat de l’origen 
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del nostre benestar. Partim sempre 
d’un prejudici generalitzat, i és 
que nosaltres formem la societat 
d’acollida benestant i ells formen la 
població immigrant necessitada. Ells 
sempre per sota nostre, sempre a les 
nostres ordres, sempre sota sospita 
davant del dubte, sempre observats 
amb lupa pels veïns perquè els seus 
costums, les seves maneres de fer no 
coincideixen amb les nostres. així 
es van refermant aquests tòpics en 
forma de pors, que s’han assumit 
sense un examen rigorós i atent. 
La nostra condició de cristians, o 
senzillament de persones amb un 
mínim d’humanitat, no ens permet 
aquestes frivolitats en l’anàlisi de 
situacions que afecten a persones 
en situació difícil. És cert que el pas 
d’una societat homogènia a una 
societat plural, no es fa d’un dia 
per l’altre. Hi ha idees que respo-
nen a preocupacions legítimes per 
part de la societat que acull, però 
aquestes idees han de ser revisades 
i discernides, perquè si es fixen, de-
formen la comprensió de la realitat. 
El rerefons d’una crisi econòmica 
de gran abast, encara ha complicat 
més les coses. tot i això, les paraules 
del comissari d’afers econòmics de 
la unió Europea, Joaquim almunia, 
semblen més esperançadores. diu 
que malgrat la crisi, entre el 2008 
i el 2009 la uE crearà tres milions 
de llocs de treball, especialment 
en obra pública. apunta un pro-
blema de sostenibilitat degut a 
l’envelliment de la població, de 
forma que no es podrà fer front a 
aquesta demanda, sense una inte-
gració adequada dels immigrants. 
aquesta integració, requereix també 
un canvi en la societat d’acollida. Ha 
arribat l’hora de canviar la nostra 
manera de mirar els immigrants. Ha 
arribat l’hora de descobrir el goig 
de la igualtat. Ningú per sobre de 
ningú. Ha arribat l’hora de descobrir 
que la seva presència és un regal per 
a tots. Per què és un regal? Perquè 
ens posa a prova la nostra capaci-
tat d’acollir, la nostra capacitat de 

no discriminar, la nostra capacitat 
de posar-nos a la seva pell (sous 
escassos, lloguers alts, explotació, 
desarrelament...). És una oportuni-
tat més que una amenaça, perquè 
se’ns presenta l’ocasió de recolzar-
los, d’orientar-los, de tractar-los de 
forma digna i afable, de saber com 
es diuen, per tractar-los pel seu 
nom. No “el moro” o “el sudaca” 
sinó el Shamir o el delmiro. aques-
ta actitud, es multiplica i retorna. 
Ells també et saluden pel teu nom. 
una societat no és un conjunt de 
persones aïllades, sinó un conjunt 
de persones que han creat vincles 
entre elles. recordo les paraules 
d’un home sud-americà que em 
van arribar al cor. Va dir: “Cuando 
te miran y te sonríen, te das cuenta 
de que la vida es hermosa.” que 
bonic! aquell home d’aspecte dur, 
camperol, pura raça andina, sem-
blava tenir una gran sensibilitat. Li 
vaig preguntar d’on era. Em va dir 
que era de Bolívia, de cochabamba. 
Vaig dir-li que un fill meu havia estat 
un temps a cochabamba. La cara se 
li va il·luminar. Li vaig preguntar el 
seu nom. Em va dir que es deia del-
miro. Li vaig dir el meu nom, li vaig 
donar la mà i vaig oferir-li la meva 
amistat. En delmiro em va agafar 
fort les dues mans i en acomiadar-
nos vaig veure que li brillaven els 
ulls... i si us haig de dir la veritat, 
els meus també.

antoni Pedragosa

Una de les grans 
conquestes, la su-
peració del racisme

En comentar la universalitat de 
la missió de l’Església, “constituïda 
per pobles de tota raça i cultura”, 
Benet XVI va expressar, entre 
d’altres, aquestes idees:

“Precisament d’aquí proce-
deix la gran responsabilitat de la 
comunitat eclesial, cridada a ser 
casa hospitalària per a tots, signe i 
instrument de comunió per a tota 
la família humana”.

“Que important és, sobretot en 
el nostre temps, que tota comuni-
tat cristiana aprofundeixi cada ve-
gada més en aquesta consciència, 
per ajudar també a la societat civil 
a superar tota possible temptació 
de racisme, intolerància, exclusió, 
i a organitzar-se amb opcions 
respectuoses de la dignitat de tot 
ser humà!”.

“Una de les grans conquestes 
de la humanitat és precisament la 
superació del racisme”.

“Per desgràcia, no obstant això, 
es registren noves manifestacions 
preocupants d’aquell, lligades 
ben sovint a problemes socials i 
econòmics, que no obstant això 
mai poden justificar el menyspreu 
i la discriminació racial”.

“...que pertot arreu creixi el 
respecte per tota persona, al cos-
tat de la consciència responsable 
que només amb la recíproca aco-
llida de tots és possible construir 
un món marcat per una autèntica 
justícia i pau veritable”.

Fragments de Benet XVi durant 
l’Àngelus del diumenge 17 agost 
2008, a castelgandolfo
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Gratis heu rebut, doneu gratis

Els trobem cada vegada amb més freqüència. El color de la seva pell, els trets del seu rostre, la seva forma de 
parlar o vestir estan transformant el paisatge urbà de les nostres ciutats. Són els immigrants. Homes i dones 
que viuen entre nosaltres, moltes vegades sense documentació en regla, sense treball ni seguretat, amb pro-
blemes d’habitatge, de llengua i de convivència. Com podem reaccionar?

Podem mirar-los des de la distància, el desconeixement i la superioritat. No són com nosaltres. No tenen drets. 
Són «il·legals». La seva presència és una «invasió» amenaçadora, una «onada migratòria» que cal detenir. 
Sense adonar-nos, podem aixecar murs de desconfiança, prejudicis i fins de rebuig total.

Podem mirar-los des d’una perspectiva utilitarista. Necessitem mà d’obra estrangera. Ells poden cobrir els llocs 
de treball que nosaltres ja no ens dignem ocupar.

Amb el seu treball és més fàcil garantir les cotitzacions a la Seguretat Social i assegurar les nostres pensions. 
Això sí, el que ens interessa és el seu treball. Després, preferiríem que desapareguessin dels nostres carrers i 
dels nostres bars.

Els podem mirar des d’una actitud paternalista i tractar-los com si fossin marginats. No obstant això, qui ve 
fins a nosaltres cercant treball no és un marginat que demana assistència caritativa. És un ciutadà capaç de 
drets i de deures, i amb voluntat d’organitzar-se la seva vida al nostre país. El que demana és poder realitzar 
els seus projectes.

Potser, primer de tot cal conèixer-los millor, escoltar-los, tractar amb ells, posar-nos a la seva pell. No ens resul-
tarà fàcil superar pors, desconfiances i prejudicis. Però pot ser una gran oportunitat per prendre consciència 
de la nostra responsabilitat en la tragèdia del Tercer Món i, sobretot, per aprendre a construir una societat 
més fraterna, més oberta i més integrada. L’acollida als immigrants ens pot ajudar els cristians europeus a viure 
una mica més aquesta gratuïtat que Jesús inculcava als seus deixebles: «Gratis heu rebut, doneu gratis».

José Antonio Pagola, publicada en http://svicentemartir-abando.org

En aquesta crisi que patim hem 
sentit parlar de crisi econòmica, 
crisi financera, crisi de mercat, crisi 
de treball, crisi d’autòmobils, crisi 
de valors. crisi dels bancs i moltes 
d’altres més. 

En conseqüència augmenta el 
nombre de treballadors i treballa-
dores parades, els bancs tanquen 
l’oferta de diners per als seus clien-
tes, les empreses entren en crisis, i 
condeix la por i d’incertesa entre la 
població.

molts motlles s’han esberlat. La 
seguretat dels bancs, l’equilibri del 
sistema financer local i també mun-
dial i es plantegen seriosos dubtes 
de futur sobre la viabilitat del siste-
ma neoliberal capitalista.

molts exemples del que està 
passant ens fan pensar que el siste-

CRISI DE... CONFIANÇA?

ma ha fet fallida. i això no deixa de 
portar-nos a una certa perplexitat. 
com és possible que en un món 
en tants coneixements econòmics i 
financers i amb uns mitjans tècnics 
pràcticament il·limitats s’hagi arri-
bat en aquest punt?

Set anys enrere quan es va posar 
en marxa la campanya per eradicar 
el deute extern dels països pobres 
del tercer món. ja, sabíem que 
aquest deute era produït en part 
per la mala administració dels go-
vernants del països receptors. així 
com els baixos preus dels aliments 
i les matèries primes que els països 
del primer món pagaven als països 
productors del tercer món, i també 
per les elevades tasses d’interessos 
que cobraven el Banc mundial, 
Fons monetari internacional i la 

Banca per la devolució dels préstecs 
i també per l’alt preu que els béns 
manufacturats importats pels països 
del tercer món havien de pagar. 
a mes de molts altres motius que 
transformaren el deute extern en 
deute etern. És a dir que mai es po-
dia acabar de pagar. Els interessos 
anaven pujant.

Fins el punt que els deutors 
havien de suprimir en gran part les 
inversions en els capítols sanitari i 
alimentació per a poder fer front 
als deutes. Per lo que la pobresa 
s’engrandia encara més.

En aquesta crisi actual mundial 
tenim la convicció que el sistema 
econòmic imperant ha buscat 
sempre i en tot moment la màxima 
quota de benefici i en el menor 
temps possible com a únic sentit 

http://svicentemartir-abando.org
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de la seva actuació. Sense tenir en 
compte cap restricció.

No important que la gent i els 
pobles patissin fam, infermetats 
i pobresa. És el plantejament del 
capitalisme salvatge.

La gent en general que vivim 
en aquest sistema estem arribant 
a la conclusió que no hi cap límit 
i que tot si val. Les estafes, la mala 
informació, les mentides formen 
part del seu llenguatge habitual. i 
en conseqüència ens plantegem el 
cap a on anem i quin serà el futur 
de la humanitat.

Però en la nostra intima convic-
ció, nosaltres creiem que els valors 
de la paraula donada., la profunda 

ètica existent en el si de la societat, 
el respecte als drets humans i l’amor 
son la base de la nostra societat a 
nivell mundial. que seria de la nos-
tra vida sense l’aplicació d’aquests 
valors?. Ens podríem trobar sinó 
es complissin, per exemple en rea-
litats com sense trens al arribar a 
l’estació, sense els horaris previstos 
al agafar un avió, sense les entre-
vistes acordades prèviament, sense 
preus seriosos en les mercaderies 
als mercats, amb aigua de mala 
qualitat a les aixetes de casa i sense 
tantes coses necessàries per al dia 
a dia de la societat. 

És per lo que el que canviarà 
sens dubte serà el sistema. Hauria 

d’evolucionar cap una forma que 
respecte els drets humans i tingui 
un respecte a les persones. És així i 
en base a un sistema de normes de 
caràcter mundial que el món podrà 
avançar i adaptar-se a les noves 
necessitats en un món cada vegada 
mes necessari de justícia i de pau

No dubtem de la capacitat de 
reflexió de les persones, els governs i 
les institucions i que s’ha d’aprendre 
dels greus errors i injustícies co-
meses fins ara per un sistema que 
sabem que ha comés actes greus i 
injustificables. i la raó la tenim en la 
força dels valors.

Jesús castro

aquests es queden a casa sense 
fer notícia, sense sortir a les imatges 
dels telenotícies. i entre aquesta 
població, i ha una franja prou im-
portant que són els ancians. gràcies 
a déu, i a les administracions, molts 
d’ells poden gaudir a l’actualitat de 
viatges i estades de vacances sub-
vencionades, que posen al seu abast 
aquesta oferta de descans.

tanmateix, no tots, siguin jo-
ves o grans, es poden permetre 
l’estiueig, per diverses raons: labo-
rals, d’estudis, de lligams familiars, 
econòmiques.... què fer aleshores? 
Llançar-se en anàlisis sociològiques 
sobre les desigualtats socials? re-
clamar dels governs una porció més 
gran en la repartició del pastís de 
les ajudes socials? imprecar els rics 
i fer-se malbé el fetge per l’enveja? 
Posar-nos una mena de vel gris 
sobre el nostre rostre, amb una ex-
pressió d’apaivagada resignació? O 
copsar fins i tot en aquesta situació 
desfavorable una oportunitat? 

Per què no provar, per exemple, 
a alentir el ritme frenètic i deixar 
temps per llegir, per pregar? Són 

coses que sembla que ja no esti-
guin de moda, però si un hi prova, 
s’adona que obren nous horitzons 
i són capaces d’infondre una pau 
inesperada. Endavant amb la fan-
tasia! anar a descobrir els racons 
desconeguts de la ciutat i apropiar-
se novament dels espais quotidians. 
Organitzar una trobada amb vells 
amics i poder intercanviar-se somnis 
i experiències. Endreçar els àlbums 
de fotos (sigui en paper, sigui infor-
màtics) i reviure els moments més 
macos de la vida...

alguns potser pensareu que to-
tes aquestes coses també les pot fer 
qui surt de viatge. És cert, però de 
vegades aquestes sortides són tan 
atrafegades i demanen tantes ener-
gies que ens arrisquem a no trobar 
el temps per fer realitat precisament 
aquell llistat de desitjos profunds 
que havíem ajornat per al moment 
de les vacances. 

diferents maneres de descansar, 
de refer-se, de recrear-se... des 
d’aquestes pàgines us desitgem que 
tots podeu trobar la vostra.

ESTIU

En arribar l’estiu, les imatges a 
la tV s’omplen de platges plenes 
a vessar, i de cues impressionants 
a les autopistes (especialment als 
peatges). La ràdio repeteix, sense 
cansar-se i potser sense fer tant 
d’efecte, les recomanacions per a 
una gradual i limitada exposició al 
sol. No obstant això, no és veritat 
que tothom vagi a la costa. també 
hi ha qui tria la muntanya, però no 
es veu tant, perquè les càmeres de 
tV hi pugen més aviat quan hi ha 
la neu. uns altres encara, opten 
per unes vacances combinació de 
turisme cultural i espiritual, com ara 
qui opta per seguir les petjades de 
tradicionals pelegrinatges com el del 
camino de Santiago. 

Fins aquí, sembla que tothom 
marxa de vacances en arribar aques-
tes dates estiuenques. Però... és 
cert això? És evident que no. Enca-
ra podem precisar més: hi ha qui 
marxa de vacances, però en altres 
moments de l’any; hi ha qui no fa 
un període de descans fora de la 
residència habitual ni a l’estiu, ni en 
cap moment.
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«PAU, APÒSTOL DEL NOSTRE POBLE» (II)

ÉS EL tÍtOL dE L’ÚLtim dOcumENt dELS BiSBES dE cataLuNYa, quE 
FOu PrESENtat a La PrEmSa EL 21 dE gENEr PaSSat a tarragONa, EN 
mOtiu dE La cELEBraciÓ EN L’ESgLÉSia uNiVErSaL d’uN aNY JuBiLar 
PauLÍ. EN PuBLicarEm aLguNS FragmENtS EN duES PartS.

vida consisteix a escampar allò que 
mou el seu cor i, com els profetes 
d’israel, ni pot ni vol resistir-s’hi. 
tot ho sacrifica pel bé major que és 
Jesús mort i ressuscitat: «m’he fet 
feble amb els febles […]; m’he fet 
tot amb tots […]. tot ho faig a causa 
de l’evangeli» (1co 9,22-23). (...)

6. Pau, herald de Crist a His-
pània

(...) Hi ha, doncs, tres imatges de 
Pau: el convertit a l’evangeli, el pre-
dicador de l’evangeli i el presoner a 
causa de l’evangeli, anunciat amb 
tants afanys i amb tanta generosi-
tat, fins i tot amb risc de la vida (vg. 
2co 11,23-27). La vida de l’apòstol 
és una configuració constant a 
Jesús, el seu Senyor, a qui Pau ha 
conegut i ha estimat sense límits. 
als filipencs, la comunitat que sent 
més propera, els confessarà: «conec 
el crist i la força de la seva resurrec-
ció i puc entrar en comunió amb els 
seus sofriments» (3,10). Pau ha re-
nunciat a si mateix i s’ha identificat 
amb Jesús, i per això pot proclamar: 
«tant si vivim com si morim, som del 
Senyor» (rm 14,8).

( . . . )  ara, e l  seu somni és 
l’Occident, és Hispània, i roma 
ha de ser la plataforma des de la 
qual vol emprendre amb garanties 
l’anunci de l’evangeli en terres 
hispàniques. Heus ací les paraules 
que l’apòstol adreça als romans: 
«Sento des de fa molts anys un fort 
desig de venir a trobar-vos, cosa que 
penso fer quan vagi cap a Hispània. 
Espero, doncs, que tot anant-hi 
us podré visitar» (Rm 15,23-24). I 
més avall, repeteix una altra vegada 
l’objectiu del seu projecte missioner: 
quan «hauré consignat el fruit de 
la col·lecta (a Jerusalem), passaré a 
visitar-vos tot anant cap a Hispània» 
(Rm 15,28).

Per què Pau ha escollit la Penín-
sula ibèrica i no les gàl·lies (l’actual 

5. Pau, comunicador de 
l’evangeli

(...) com hem fet notar ante-
riorment, Pau orienta la seva vida 
d’acord amb la crida de déu i els 
seus projectes depenen de la seva 
vocació d’apòstol. El Senyor el va 
cridar a portar l’evangeli sobretot als 
no jueus, la majoria de la població 
de l’imperi, i ell mai no es féu enre-
re. Va esperar, però, tal com llegim 
als Fets dels apòstols 13,1-3, que 
la comunitat d’antioquia, a la qual 
ell pertanyia en aquell moment, 
l’hi enviés. també en Pau la crida 
de déu passa per la mediació de 
l’Església.

així, doncs, quan l’Esperit Sant 
va indicar que calia separar Pau i 
Bernabé per a començar la missió, 
es va iniciar el primer viatge mis-
sioner de l’apòstol. El viatge cobrí 
l’illa de Xipre i el sud de la província 
romana de galàcia, a l’actual tur-
quia. En vindrien encara dos més. 
El segon viatge aportà la gran no-
vetat missionera: el salt de Pau cap 
a Europa (Filips, tessalònica, corint, 
on s’hi estigué uns dos anys). En el 
tercer viatge, Pau va consolidar les 
comunitats ja fundades i residí uns 
tres anys a Efes, on se salvà d’una 
condemna a mort (vg. 1Co 15,32). 
aquests tres viatges apostòlics van 
durar entre deu i dotze anys. Pau 
tan sols es deturà quan, amb els 
preparatius ja avançats del seu 
viatge missioner a Hispània (vg. 
Rm 15,14-33), va ser detingut a 
Jerusalem. Llavors el perseguidor 
esdevingut predicador es convertí 

en «presoner per causa del crist» 
(Flm 1,1; Ef 3,1). Pau mantindrà 
la seva condició de presoner —en 
règims diversos— fins al final de la 
vida. La seva mort martirial tindrà 
lloc a roma, on serà decapitat com 
a conseqüència d’una condemna a 
mort emesa per un tribunal impe-
rial, en una data incerta entre el 64 
i el 67 dc.

En la nostra carta pastoral del 
febrer de 2007, que porta per títol 
Creure en l’evangeli i anunciar-lo 
amb nou ardor, escrivíem: «[cal] 
integrar-nos en el gran corrent 
d’encarnació que arrenca de Jesús, 
fet en tot semblant als homes, 
excepte el pecat. i [cal] tenir sem-
pre activada la nostra vivència de 
Jesucrist i del seu evangeli» (n. 
8b)». de fet, el terme ardor s’aplica 
igualment a l’actitud interior de 
Pau quan anuncia el missatge de 
Jesucrist mort i ressuscitat. Pau viu 
en l’evangeli i per a l’evangeli. La 
seva vida té l’objectiu de fer conèixer 
l’esdeveniment que ha canviat la 
història humana: «déu, donant-nos 
l’Esperit Sant, ha vessat el seu amor 
en els nostres cors. […] déu ha 
donat prova de l’amor que ens té, 
perquè crist va morir per nosaltres» 
(Rm 5,5.8). (...)

ara bé, ¿qui pot guardar-se per 
a si mateix la novetat d’un món que 
comença? ¿qui no donarà testimo-
ni de l’amor de déu que ha decidit 
transformar el pecat i la mort en 
gràcia i en vida? Pau viu l’anunci de 
l’evangeli en termes d’imperatiu, de 
necessitat, com si fos una obligació 
que li haguessin imposat. La seva 
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França) o bé l’Àfrica del Nord, la 
zona més romanitzada d’Occident? 
Perquè, molt probablement, Pau en-
tén la seva missió apostòlica d’acord 
amb les profecies d’isaïes relatives 
a un anunci universal de la paraula 
del Senyor. així, a isaïes 49,1-6, el 
segon cant del servent del Senyor, 
llegim que «els pobles llunyans» 
han d’estar atents, ja que el servent 
ha estat constituït «llum de les na-
cions» per tal que porti la salvació 
de déu «fins a l’extrem de la terra» 
(is 48,20). i a isaïes 66,19 es diu que 
tots els pobles, fins i tot «les illes més 
llunyanes», sentiran parlar del Sen-
yor i veuran la seva glòria. ara bé, 
hi ha pocs dubtes sobre el fet que, 

en el segle i, l’expressió l’extrem 
de la terra designa el territori més 
occidental del món conegut, és a 
dir, Hispània. (...)

d’altra banda, segons informa 
la Primera carta de Climent (5,6-7), 
el projecte de Pau es convertí en 
realitat, però ni en el temps previst 
ni de la manera que l’apòstol hauria 
desitjat. quan Pau escriu la carta als 
romans, la realització del projecte 
hispànic sembla imminent. Però els 
plans es trenquen amb la detenció 
de Pau al temple de Jerusalem i 
el seu empresonament primer en 
aquesta ciutat, després a cesarea 
i finalment a roma: tot plegat 
comportarà entre quatre i cinc anys 

seguits de captiveri (vg. ac 19,21-
28,31). (...) La ciutat de la Hispània 
romana on Pau devia transcórrer 
el seu exili abans de ser retornat 
a roma, és, molt probablement, 
tarragona, la capital de la Hispània 
citerior o tarraconensis, la província 
romana més extensa de l’imperi. No 
és casual, en aquest sentit, que el 
primer màrtir documentat de tota la 
Península ibèrica sigui precisament 
sant Fructuós, bisbe de tarragona, 
la ciutat on, gràcies a l’apòstol Pau, 
el missatge evangèlic hauria resso-
nat a Hispània per primera vegada: 
«Jesucrist, ressuscitat d’entre els 
morts, sorgit del llinatge de david, 
és la bona nova que jo anuncio, i 
per ella haig de sofrir fins al punt 
de trobar-me encadenat com si 
fos un malfactor. Però la paraula 
de déu no està pas encadenada!» 
(2tm 2,8-9).

7. Som una Església d’arrels 
apostòliques

Les reflexions precedents ens 
porten a una feliç conclusió: som 
una Església d’arrels paulines! Som 
una Església apostòlica! Hi ha raons 
fonamentades per a afirmar que 
l’Església primada de tarragona i les 
Esglésies de la tarraconense que van 
anar-se fundant probablement des 
de tarragona, han begut a la font 
viva de l’evangeli predicat i testimo-
niat per Pau, l’apòstol dels pobles, 
i per Fructuós, el primer màrtir 
hispànic. Ho manifestem amb goig 
i agraïda emoció, com aquell que 
rescata del tresor de la història 
una realitat esplendorosa que, de 
sempre, havia estat present a les 
diòcesis catalanes i que ara propo-
sem amb força renovada. catalunya 
és un poble mil·lenari, però la llavor 
de l’evangeli va ser sembrada en 
aquesta terra fa quasi dos mil anys! 
certament, la paraula de Jesucrist hi 
ha fructificat de moltes maneres, i 
en donen fe els nombrosos exem-
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ples d’homes i dones sants que 
l’han poblada. cadascuna de les 
nostres deu diòcesis, filles i hereves 
de la fe de l’arxidiòcesi primada, 
és presidida per un successor dels 
apòstols, testimonis de la fe. «Ens 
sentim units a una llarga tradició 
apostòlica, mil·lenària, que té la 
seva arrel a casa nostra en la més 
que probable predicació directa de 
sant Pau»1. això ha de ser motiu de 
joia i d’acció de gràcies a déu.

Sant Pau representa un model 
d’apòstol que no fa separacions 
a l’hora de proposar l’evangeli de 
Jesucrist, ja que es considera en-
viat primerament als no jueus, els 
qui podrien tenir més reticències 
a l’hora d’acollir el missatge evan-
gèlic. igualment, en un clima de 
«nova evangelització», entenem que 
les nostres Esglésies estan cridades a 
revifar l’esperit missioner, a renovar 
l’anunci de la paraula de Jesús i a 
comunicar l’evangeli de la pau. Els 
nostres temps s’assemblen als de 
la missió de Pau entre els pagans, i 
és urgent que visquem en estat de 
missió, fidels al Senyor, compartint 
els seus sentiments i alhora sensibles 
als homes i dones que ens envolten, 
per anunciar-los la compassió de 
déu. Ells també necessiten l’evangeli 
de la veritat que salva!

repassant la toponímia i les 
tradicions locals de les nostres deu 
diòcesis, hi trobem referències 
paulines abundoses. curiosament, 
a prop de les vies romanes que 
connectaven tarragona i itàlia hi ha 
un seguit de noms de lloc dedicats 
a Pau. Esmentem les poblacions 
de Sant Pau d’Ordal, Sant Pol de 
mar, Sant Pau de Seguries. O bé 
el monestir de Sant Pau del camp, 
a Barcelona, edificat a prop de la 
Via augusta, que comunicava la 
Bàrcino romana amb tarragona. 
Són petjades, entre altres, que la 
tradició ha deixat potser amb la 
intenció de connectar el pas de Pau 
per les terres catalanes, exemples 
vius d’una vinculació de la nostra 
Església amb el gran apòstol, de 

cor universal, que de grat s’hauria 
fet seves les paraules pronunciades 
pel bisbe Fructuós poc abans del 
seu martiri: «Em cal tenir present 
l’Església catòlica, estesa d’Orient 
a Occident»2.

8. L’Esperit Sant, Ànima de la 
unitat de l’Església

quan els cristians, en el Credo, 
professem la nostra fe, afirmem que 
l’Església és «una, santa, catòlica 
i apostòlica». aquestes «notes» 
no descriuen solament l’Església 
externa, la que veiem amb els 
nostres ulls. descriuen, sobretot 
una identitat intangible, la veritat 
més íntima de l’Església com a 
«cos místic de crist». Necessitem 
no perdre mai aquesta referència 

i no reduir l’Església a la seva apa-
rença, sinó que hem de ser capaços 
d’entreveure-hi el misteri que la 
funda, la fa créixer i li dóna la seva 
raó de ser, i admirar-nos amb cor 
agraït per la bellesa d’aquest misteri 
que és un gran do de déu3.

L’Església és una, santa, catòlica 
i apostòlica. En subratllar aquestes 
quatre dimensions veiem també 
que estan mútuament implicades i 
que es relacionen mútuament. una 
unitat que no fos alhora catòlica 
podria ser entesa com una unitat 
anivelladora; però una catolicitat 
que oblidés la unitat tindria el pe-
rill de fondre’s en la fragmentació 
excloent. L’Església és una, però no 
és homogènia. És catòlica, però no 
és fragmentada. És santa, però no 
exclou ningú; ans tot al contrari: 
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acull i rep els febles i els pecadors. 
És l’Esperit qui ens conduirà a viure 
el misteri d’unitat i d’apostolicitat 
de la santa Església de déu.

La font de la unitat de l’Església 
queda expressada en la carta als Efe-
sis: «un sol cos i un sol Esperit, com 
és també una de sola l’esperança 
que us dóna la vocació que heu 
rebut. […] un sol déu i Pare de 
tots, que està per damunt de tots, 
actua en tots i és present en tots» 
(Ef 4, 4-6). L’Església és una i única 
perquè déu és u i únic en si mateix. 
Però el déu de Jesucrist és, a la ve-
gada i misteriosament, una trinitat 
de persones en l’amor: Pare, Fill i 
Esperit Sant. Per això, l’Església és 
comunitat i unitat. com la persona 
i la família, l’Església és icona de 
la trinitat i està cridada a ser una 
comunitat d’amor incondicional, 
una irradiació permanent de caritat, 
d’aquell «amor infinit, que és eter-
nament el del Pare al Fill i el del Fill al 
Pare, el del Pare i del Fill a l’Esperit, i 
el de l’Esperit al Pare i al Fill»4.

L’eucaristia, sagrament de la 
unitat, fortifica, construeix i res-
taura contínuament la comunió 
dels creients, i els manté units amb 
els lligams de la caritat. aquesta 
dimensió de l’Església és una crida 
i una interpel·lació per a tots els 
cristians d’avui. L’Església ja és, per 
si mateixa, una unitat, però està 
cridada a fer-se visible en tots els 
àmbits de la realitat, en totes les 
comunitats, pobles i ciutats. La 
unitat no s’ha de confondre mai 
amb l’homogeneïtat, ni menys en-
cara amb la dissolució dels carismes 
propis dels cristians que la integren. 
L’Església està cridada a ser una 
bella simfonia, una harmoniosa 
conjunció de veus que expressen la 
unitat del cos místic del crist. El cos 
humà també és una unitat, que està 
configurada d’elements, i d’òrgans 
que tenen funcions diferents i que 
junts fan possible la seva bona fisio-
logia. Separats, no sobreviuen; però 
junts, de qualsevol manera, tampoc. 
cadascú fa la seva funció i ocupa un 

lloc ordenat en el tot.
Per assolir aquesta unitat exter-

na, per tal de caminar cap aquesta 
unitat de fe, de vida i d’identificació 
amb el crist, ens cal superar les ten-
sions i els ressentiments que sovint 
es donen entre maneres de viure 
i d’expressar la fe en el crist. No 
hauríem de veure aquesta pluralitat 
com a problema, sinó com a do. No 
hauríem de criticar o fiscalitzar els 
dons i els carismes dels germans en 
la fe, sinó veure-hi una forma laïcal i 
eclesial pròpia, capaç d’expressar la 
mateixa fecunditat de la fe. La unitat 
és un element fonamental i necessa-
ri per al testimoniatge dels cristians 
en el món i per a la credibilitat de la 
nostra missió. ¿quina autoritat mo-
ral tindrem per a construir un món 
unit i en pau, si aixequem murs dins 
de la mateixa comunitat de fe?

Som ja una unitat en el crist, 
perquè som d’ell i vivim en ell, però 
no el posseïm amb exclusiva, ni po-
dem apropiar-nos-el. Estem cridats 
a viure amb joia la unitat, emprant, 
si cal, la correcció fraterna. aquesta 
unitat es manifesta de manera pri-
vilegiada en la comunió dels bisbes 
entre ells i amb el successor de Pere. 
Però aquesta exigència també s’ha 
d’estendre a tots els altres membres 
de l’Església, preveres, diaques, 
religiosos i religioses, consagrats, 
i laics i laiques. Si ens mantenim 
units al propi bisbe i per ell amb el 
Papa, vivim en comunió amb tota 
l’Església catòlica, estesa d’orient 
a occident, i podem fruir dels seus 
dons i donar-ne els fruits que déu 
n’espera.

9. En comunió amb els apòs-
tols i els seus successors

L’Església que peregrina a la te-
rra viu permanentment en aquesta 
transició: entre el ja i l’encara no. Ja 
és la comunitat d’amor ple, perquè 
crist actua en ella, però encara no 
ha assolit la plena transparència 
d’aquest amor. aquesta tensió és 
bàsica perquè ens salva de caure 

en la frustració i el derrotisme, però 
també en el cofoisme. Som pele-
grins que venim del Senyor i tornem 
cap al Senyor.

En professar que l’Església és 
apostòlica, afirmem que procedeix 
de la missió confiada per Jesús als 
seus apòstols i que acull amb ge-
nerositat l’evangeli que els apòstols 
li han transmès. Els apòstols han 
complert històricament una doble 
funció: ser testimonis de la resu-
rrecció i, com a tals, ser mestres i 
pastors de les Esglésies particulars 
fundades per ells. Els apòstols, mo-
guts per la força del mestre interior 
que és l’Esperit Sant, foren elegits i 
enviats pel mateix Senyor Jesucrist, 
el ressuscitat (vg. mt 28,16-20). 

L’Església que peregrina per les 
nostres terres porta la petjada de 
l’apòstol Pau en la seva ànima, és 
el fruit de la seva llavor. aquesta 
constatació ha de ser motiu de joia, 
però també de dedicació constant i 
tenaç en la transmissió explícita de 
la fe cristiana. No hem de tenir por a 
l’hora de comunicar la bona notícia 
als homes i dones d’avui, ni hem 
de renunciar a res per tal de dur-
ho a terme. Ens avala una història 
bimil·lenària. No és, però, mèrit 
nostre. Sabem que, si som on som, 
és per obra de l’Esperit Sant que 
bufa i condueix la nau a bon port. 
La resistència o l’hostilitat dels altres 
no ha de ser motiu per a la nostra 
por. també l’apòstol Pau va trobar 
moltes resistències i obstacles; va 
haver de passar moltes contrarietats 
i persecucions. No hem de mirar 
amb nostàlgia ni hem de caure en 
l’escepticisme que paralitza la voca-
ció transmissora de la fe.

Els apòstols són els testimonis 
que ens han transmès aquesta fe. 
L’Església és més apostòlica com 
més i millor transmet la fe en el 
crist. aquesta tasca és pròpia de 
tots els cristians, però d’una mane-
ra especial dels bisbes que són els 
successors dels apòstols. de fet, tots 
hem rebut el mandat de transmetre 
fidelment el tresor de la fe. així ens 
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d’esperança per a tots, també no-
saltres, dos mil anys després, volem 
portar aquest evangeli a tots i a tot 
arreu, als qui es confessen cristians 
i als qui es consideren no creients, 
als d’aquí i als de fora.

també volem esmentar alguns 
dels fruits que poden madurar en 
aquest any Paulí. Primerament, us 
proposem de renovar l’esperit amb 
la pregària, de viure la conversió 
dels cors amb la reconciliació sa-
cramental, d’intensificar l’amor a 
l’eucaristia i d’ajudar solidàriament 
els pobres i necessitats. En segon 
lloc, desitgem que augmenti el grau 
de coneixença de les cartes de Pau; 
perquè puguin ser redescoberts els 
tresors de saviesa i de vida cristiana 
que s’hi amaguen. En tercer lloc, fem 
una crida perquè l’Església que pe-
regrina a catalunya, conscient de la 
necessitat de creure més fermament 
i d’anunciar l’evangeli fidelment i 
amb nou ardor5, intensifiqui els seus 

ha arribat a nosaltres, precisament 
perquè els qui ens van precedir en el 
temps van assumir la responsabilitat 
de passar-nos la torxa de la fe i de 
l’amor revelats en Jesucrist. agraïts 
com estem, no podem fer altra cosa 
que transmetre-la a les generacions 
que vénen, cercant els llenguatges 
i els mètodes més adequats per fer 
arribar allò que és més essencial, i 
confiar la nostra tasca al crist que 
tot ho sosté.

Som hereus avui de la llavor 
evangèlica sembrada per sant 
Pau, però no som la darrera anella 
d’aquesta història. Som una gene-
ració més en la dilatada història del 
cristianisme a casa nostra. Si creiem, 
de veritat, que la fe és alliberament, 
força d’amor i d’unió entre els 
homes i missatge de salvació, de 
consol i d’esperança per a les hores 
de temença, ¿què ens impedeix 
de viure com els apòstols, com els 
deixebles de crist? Estem cridats a 
ser icones visibles del déu invisible, 
som urgits a fer present el crist en 
la nostra vida.

10. Conclusió

La figura de sant Pau, l’apòstol 
de les nacions, se’ns presenta amb 
tons d’una gran proximitat en 
l’avinentesa d’aquest any Paulí. Per 
a les nostres deu diòcesis amb seu 
a catalunya aquesta és una ocasió 
providencial de valorar amb tota la 
força l’estada de Pau a Hispània i, en 
concret, a tarragona, la seu prima-
da. aquest fet, per a l’Església que 
peregrina a catalunya, és motiu de 
goig i de responsabilitat. Pau és un 
místic, un apòstol, un mestre, un 
pastor, un missioner. La seva vida ha 
estat tota ella posada al servei de la 
comunicació de l’evangeli. Jesucrist 
ha omplert el cor de Pau des de 
l’experiència de damasc fins al seu 
martiri a roma. El Senyor ressuscitat 
ha estat el centre, el motor i el sentit 
de la vida de l’apòstol. doncs bé, si 
Pau ha entès que la seva tasca era la 
de comunicar un evangeli de vida i 

1 Paraules de l’arquebisbe metropolità de tarragona mons. Jaume Pujol pronunciades a la catedral de 
girona amb motiu de l’ordenació del nou bisbe, 19 d’octubre de 2008.

2 Passio Fructuosi, 3
3 concili Vaticà ii, constitució Lumen gentium, cap. i, sobretot n. 7-8
4 Benet XVi, meditació a Lourdes després de la Processó eucarística, 14 de setembre de 2008.
5 Els Bisbes de catalunya, creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor, claret, Barcelona, 2007.
6 audiència del Papa Benet XVi a Bartomeu i, Patriarca de constantinoble, roma, 28 de juny de 2008.

esforços per anunciar de paraula i 
d’obra la veritat de l’evangeli, imi-
tant les petjades i l’exemple de Pau, 
l’apòstol. Finalment, demanem amb 
el sant pare Benet XVi que aquest 
any Paulí «ajudi el poble cristià a 
renovar el compromís ecumènic i 
s’intensifiquin les iniciatives comu-
nes en el camí vers la comunió entre 
tots els deixebles de crist»6. 

a la carta als romans, Pau ma-
nifesta que, quan passi per roma 
anant cap a Hispània, portarà «la 
plena benedicció de crist» (rm 
15,29). És aquesta mateixa benedic-
ció que demanem al Senyor per a 
les nostres deu diòcesis, per al poble 
que hi peregrina i per a nosaltres, 
els seus pastors. us saludem amb 
la breu fórmula que tanca el capítol 
15 de la Carta als Romans, aquell 
en què Pau explica el seu somni de 
venir a Hispània: «que el déu de la 
pau sigui amb tots vosaltres. amén» 
(Rm 15,33).
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DVD

Título: al otro lado
Director: Fatih akin
Reparto: Baki davrak / Nursel Köse / 
Hanna Schygulla / tuncel Kurtiz / 
Nurgül Yesilçay / Patrycia ziolkowska
Nacionalidad: alemania/turquía 2007

Sinopsis:
a través de una serie de encuentros, relaciones e incluso muertes, las 
frágiles vidas de seis personas se cruzan durante sus viajes emocionales 
hacia el perdón y la reconciliación en alemania y turquía.
ayten (Nurgül Yesilçay), una activista política que huye de la policía turca, se 
ha ido a alemania. allí conoce a Lotte (Patrycia ziolkowska), que le ofrece su 
casa, algo que no gusta a su madre Susanne (Hanna Schygulla), una mujer 
bastante conservadora. La policía detiene a ayten. Su petición de asilo 
político es denegada y la deportan a turquía donde es encarcelada. Lotte 
se traslada a turquía en un intento desesperado por liberar a ayten.

Als cinemes

Título: La caja de Pandora
Director: Yesim ustaoglu
Reparto: tsilla chelton / derya alabora /
Onur unsal / Övül avkiran / Osamn Sonant
Nacionalidad: turquía 2008
Coproducción turquía-Francia-alemania-Bélgica
concha de Oro mejor película San Sebastián’08.

Sinopsis:
tres hermanos de cuarenta y tantos años reciben la noticia de la desaparición 
de su madre, ya mayor, de su casa en una aldea de montaña de la costa del 
mar Negro. Los tres parten en su búsqueda aparcando momentáneamente 
sus problemas, pero una vez juntos, rápidamente se deja ver la tensión 
existente entre ellos, como si de repente se hubiera abierto la caja de Pan-
dora. Nesrim, güzin y mehmet se dan cuenta de que, en realidad, apenas 
se conocen y se ven obligados a reflexionar sobre sus propios defectos.

pel·lÍcUla peR 
ReFlexioNaR soBRe 

la viDa Dels 
iMMigRaNts tURcs 

a aleMaNya

HistoRia De UNa 
gRaN seNsiBiliDaD, 
ceNtRaDa eN las 

RelacioNes 
HUMaNas
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Església
arquebisbat de Barcelona
conferència Episcopal tarraconense
conferència Episcopal Espanyola
Santa Seu

Bíblia
Bíblia catalana interconfessional
www.biblija.net

Notícies
revista Ecclesia digital
Flama, agència cristiana de notícies
zENit, agència de notícies

LLIBRES
Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Una reflexion sobre el libro de Job
autor: gutiérrez, gustavo / Nueva alianza minor, nº 8
gustavo gutiérrez es la figura más destacada y rigurosa de la teología de la liberación latinoamericana. 
Sin embargo, este pensador peruano también ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a la divulgación 
espiritual. un buen ejemplo de ello es este libro, en el que intenta reflexionar sobre la realidad de los 
pobres a partir de la figura bíblica de Job y su peripecia existencial.
tres grandes partes estructuran la presente serie de meditaciones sobre Job: su opción radical, su len-
guaje profético, su actitud contemplativa.

El Ángel del ala partida
autor: manuel Franco / Editorial Now Books
La vida de abderrahman ait Khamouch, paralímpico español de origen marroquí, dos veces medallista 
en Pekín 2008, es digna de una película, pero, por el momento, ha sido contada con amenidad y maes-
tría literaria en el libro El ángel del ala partida. Su autor es manuel Franco, periodista en la sección de 
motor de AS. La obra fue presentada en el CAR de Sant Cugat, donde reside el atleta (plata en 1500 
y bronce en 800 en el Nido).
Khamouch perdió un brazo siendo niño, al caer a un pozo. Se embarcó en una patera y, al cuarto 
intento, logró desembarcar en canarias. Huyó de un centro de internamiento, llegó a Barcelona y se 
hizo atleta. recibió la nacionalidad española y subió dos veces al podio en los Juegos Paralímpicos de 
la capital china.

Tot pelant la ceba 
autor: günter grass / Edicions 62
“Si l’assetgen amb preguntes, la memòria s’assembla a una ceba, que cal anar desmuntant capa per 
capa per tal de deixar al descobert tot el que s’hi pot llegir lletra a lletra: rarament inequívoc...”
què pot portar un noi de quinze anys a qui la guerra ha deixat sense escola a servir a les joventuts hit-
lerianes? L’estretor de l’habitatge familiar que fa més insuportable la presència del pare, el triomfalisme 
dels noticiaris cinematogràfics i dels comunicats de guerra, l’admiració de tots els nois de danzig pels 
herois de la guerra naval. 
què pot haver portat un noi de disset anys a servir a les temibles Waffen-SS nazis durant els últims 
mesos de la Segona guerra mundial? 
Per tal de passar revista a la seva vida, günter grass s’enfronta als paranys de la memòria, una dama capri-
ciosa que intenta embellir, dissimular, amagar. L’esforç per arribar al nucli del record de moments dolorosos 
o decisius i per destriar-lo dels estrats afegits al llarg dels anys formen l’eix d’aquestes memòries.

Altres
institut Mounier catalunya
http://mounier-catalunya.km6.net:80/

cristianisme i Justicia
www.fespinal.com/indexES.htm

Fundacion vicente Ferrer
www.fundacionvicenteferrer.org

Web institucional de la vall d’aran
www.consellharan.org

La Delegació de Pastoral 
de Joventut de 

Barcelona estrena 
nova pàgina web!

té un aire més dinàmic, 
més jove, amb més color! 
també hem endreçat el 

contingut de tal forma que 
tingui una millor llegibilitat i 

sigui una eina més útil!

www.delejovebcn.com
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http://www.biblija.net/
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http://www.zenit.org/
http://www.delejovebcn.com/
http://mounier-catalunya.km6.net:80/
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