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Connexió interior

PER MARIA DEL MAR ALBAJAR
A DES DE SANT BENET

La manca de connexió interior es reflecteix en 
la desconnexió exterior. La creixent violència i 
tensió, l’augment d’agressivitat i mentida insti-
tucionalitzada, la debilitació de la democràcia i 
l’enfortiment dels feixismes, el debilitament de 
les comunitats humanes i el creixement de les 
masses deshumanitzadores són un mirall de la 
també creixent desconnexió de nosaltres amb 
nosaltres mateixes. I només hi ha una solució, 
la connexió interior, el compromís de cadascú 
amb cadascú de nosaltres.

És un peix que es mossega la cua. Deixar de te-
nir cura del nostre interior, de conrear la nostra 
ànima, ens duu a més fragilitat i inestabilitat 
personals. I, per tant, més por. I la por i la inesta-

bilitat personal ens duu a recolzar-nos més en 
els altres, en la feina, en els mitjans socials, en el 
que diuen, o en qualsevol substancia addictiva. 
I el recolzar-nos en el que està fora de nosaltres 
ens fragilitza encara més interiorment, gene-
rant més por i fent-nos encara més dependents 
de l’aprovació i reconeixements exteriors. 

Reconeixement exterior que poques vegades 
arriba, i per tant, genera frustració. I si arriba, 
sovint satisfà només un moment o, pitjor, ho fa 
demanant-nos deixar de ser qui som més genu-
ïnament. Tu ets dels nostres, ens diuen, però 
vota el que digui el partit, o que no se’t noti que 
ets... de poble? catòlica? homosexual? gitana? 
marroquina? O sigui, única.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/sant-benet
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Aquest moment demana tornar a casa*, a no-
saltres mateixes. Aquest moment demana el 
coratge de recuperar qui som, de tornar a mirar 
dins nostre i treure la pols de “casa nostra”,  re-
cuperar el nostre espai personal, la nostra veu 
i la nostra confiança. Ferits com estem, ens cal 
escoltar-nos i acompanyar-nos. I no tenir pres-
sa. El mateix fet de posar-nos en camí ja ens 
acosta a casa.

A l’evangeli Jesús ens diu que som llum, sal. No 
diu que ho serem quan... quan ho fem bé, quan 
arribem... no. Diu, sou llum, sou sal. El que de-
mana és que no apaguem la llum que som i que 
no perdem la salabror de la nostra sal, la que 
som. El que diu és que no deixem de ser qui 
som. I ser qui som és el mateix procés de tornar 
cap a nosaltres mateixes, d’escoltar dins nostre 
i  gosar, simplement, deixar parlar la nostra veu 
més genuïna. Ser llum és el mateix fet d’inten-
tar-ho, de provar-ho, de no acabar de sortir-nos-
en, de cansar-nos, i tornar a començar. I també 
de gaudir del simple fet de ser, d’existir.

Plató, en els seus diàlegs, explica com a vegades 
Sòcrates arriba tard, perquè s’ha aturat per es-
coltar el seu daimon, el seu “geni” o esperit diví.  

Jesús comença el seu ministeri anant sol al de-
sert i més tard buscava estones per recollir-se 
sol amb el seu Pare. S’explica de Sant Benet que 
“habitava en ell mateix, sol, davant l’Absolut”.  
No van ser solitaris, sinó engendradors de soci-
etats millors. Perquè van pouar dintre seu.

 Avui, com llavors no podem aportar res al nos-
tre món si no redescobrim el nostre interior 
i ens fem deixebles del Sagrat que ens habita. 
Davant la desconnexió, la por i la potenciació 
de masses acrítiques i agressives, petits grups 
de persones capaces d’escoltar la seva veu i 
deixar-la sentir, poden fer de la seva petitesa la 
llum i la sal que Déu necessita per transformar 
el nostre món.

 * “Casa, en el seu sentit més profund, és on som 
u amb els altres, on ens sentim més nosaltres 
mateixos, on coneixem els altres i els altres ens 
coneixen, on som acceptats i acceptem. ()És tot 
el sentit de la nostra vida: tornar a casa, saber 
que en realitat ja estem a casa, estar a casa amb 
nosaltres mateixos.” L. Freeman

maria del mar albajar | llegir al web +   

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/sant-benet/connexio-interior-273929
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Càritas de Tortosa implanta la formació 
a distància 

Càritas Diocesana de Tortosa ha posat en marxa 
la formació a distància a través de la plataforma 
Moodle, gràcies al conveni subscrit amb la Fun-
dación ADADE. D’acord amb aquest conveni, la 
Fundación ADADE oferirà el desenvolupament 
d’aquesta plataforma virtual d’aprenentatge 
amb tecnologia Moodle, per tal de que Càritas 
pugui implementar aquells cursos de formació 
on-line que consideri adients, per garantir una 
formació virtual dirigida a les persones partici-
pants dels diferents projectes, els seus equips 
de tècnics i els seus prop de 700 voluntaris. 

tarraconense | llegir al web +

Les comunitats islàmiques de Catalunya 
fan una crida a treballar comunitàriament

Les tres federacions representatives de les Co-
munitats Islàmiques de Catalunya UCIDCAT, 
FCIC, FIC, han manifestat que davant la situa-
ció de fred i amb la voluntat d’afrontar les ne-
cessitats i donar suports als barris i municipis 
de Catalunya fan “una crida a totes les comu-
nitats musulmanes arreu del país, per fer un 
treball comunitari per buscar solucions col·la-
boratives entre les mesquites, les associacions 
musulmanes, món veïnal i les administracions, 
per assumir accions conjuntes per millorar la 
situació dels veïns mes vulnerables”.

islam cat | llegir al web +

FEDAC promou l’empoderament tecnològic

Aquest curs 2020-21 les escoles FEDAC han 
posat en funcionament el projecte sTEPs by 
FEDAC amb l’objectiu d’acompanyar i empode-
rar docents, alumnes i famílies d’arreu en habi-
litats digitals i noves tecnologies perquè aques-
tes no siguin un obstacle per a ningú a l’hora de 
formar-se, créixer i impulsar canvis a l’escola i 
a l’entorn. L’equip sTEPs està format principal-
ment per educadors de les escoles FEDAC que 
ofereixen la seva experiència a altres professio-
nals de l’educació i estudiants que volen millorar 
les seves habilitats en les anomenades Tecnolo-
gies de l’Empoderament i la Participació (TEP).

fedac | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-tortosa-implanta-formacio-distancia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-tortosa-implanta-formacio-distancia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/comunitats-islamiques-catalunya-fan-crida
https://www.catalunyareligio.cat/ca/comunitats-islamiques-catalunya-fan-crida
http://www.steps.cat/
http://www.steps.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fedac-promou-empoderament-tecnologic
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fedac-promou-empoderament-tecnologic
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Nova Càtedra sobre la llibertat religiosa 
a Blanquerna

El Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya ha concedit una subvenció per 
a promoure i liderar un nou espai de recerca i 
divulgació a la Fundació Blanquerna - Univer-
sitat Ramon Llull. Es tracta de la nova Càtedra 
sobre llibertat religiosa i de consciència. Un 
projecte que ha de servir per apropar a la ciu-
tadania el reconeixement i l’abast del dret fo-
namental i el principi de no discriminació per 
motius religiosos.

La nova Càtedra actuarà en tres àmbits. El prin-
cipal i més innovador serà l’avaluació de la si-
tuació de la llibertat religiosa i de consciència 
a Catalunya: a partir de l’anàlisi casos i de la 
legislació i de les polítiques públiques. Tam-
bé incidirà en el fet religiós a Catalunya; i en 
la difusió, la comunicació i l’accés a les dades 
obertes en relació amb el fet religiós. Els pro-
motors se centraran en Catalunya, però també 
busquen crear sinergies en l’àmbit estatal i in-
ternacional.

“A Catalunya ningú no ha fet mai un anàlisi sis-
temàtic de casos de vulneracions de la llibertat 
religiosa”, apunta Eduard Ibáñez, investigador 
i coordinador de la Càtedra. Doctor en Dret per 

A
rquebisbat de Tarragona

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=281307&idens=1
https://www.blanquerna.edu/
https://www.blanquerna.edu/
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la Universitat de Barcelona, Llicenciat en Filo-
sofia per la Universitat Ramon Llull i Llicenciat 
en Dret per la Universitat de Barcelona, Ibáñez 
és director de Justícia i Pau Barcelona, profes-
sor de la Facultat de Filosofia de la Universitat 
Ramon Llull i autor del llibre La lluita per la lli-
bertat religiosa i de consciència (Claret, 2019).

Ibáñez serà al capdavant d’aquest nou ens junt 
amb la periodista i teòloga Míriam Díez, di-
rectora de l’Observatori Blanquerna de Comu-
nicació, Religió i Cultura. Doctora en Ciències 
Socials –Comunicació– per la Universitat Ponti-
fícia Gregoriana de Roma, Díez és professora i 
Vicedegana de la Facultat de Comunicació i Re-
lacions Internacionals Blanquerna - Universitat 
Ramon Llull de Barcelona, i directora de Global 
Engagement a Aleteia.org. Amb Eduard Ibáñez 
coincideixen també en el patronat de la Fun-
dació Catalunya Religió, l’un com a president, 
l’altra com a vicepresidenta.

Recerca i divulgació

El pla de treball de la Càtedra preveu publicar 
un Informe bianual sobre la Llibertat Religi-

osa i de Consciència a Catalunya, celebrar un 
Congrés Internacional, organitzar tres focus 
grups, crear una guia digital sobre el fet religi-
ós a Catalunya, fer formació en verificació de 
dades sobre el fet religiós a Catalunya, crear 
un mapa interactiu i convocar un premi anual 
de Treballs Finals de Grau i Treballs Finals de 
Màster sobre la Llibertat Religiosa i de Consci-
ència a Catalunya.

Pel que fa a la metodologia, els investigadors 
crearan un registre de casos, entrevistaran 
entitats i recolliran dades d’actes de discrimi-
nació que són poc visibles. A quina mena de 
situacions es refereixen? En l’àmbit d’agressi-
ons de particulars, alguns exemples serien tots 
els episodis contra l’obertura de mesquites, el 
trencament o obstrucció de panys amb silico-
na, concentracions, scratch o intimidacions a lí-
ders religiosos, danys causats a centres de culte 
o interrupcions de celebracions religioses. Tot 
aquest treball tindrà com a marc de referència 
acadèmic l’Observatori Blanquerna.

Se centraran sobretot en actes directe d’inci-
tació a l’odi o la violència, així com discrimi-

nacions laborals relacionades amb les creen-
ces religioses, com les que pateixen algunes 
dones musulmanes que fan servir el vel. Però 
també contemplen el seguiment legislatiu i 
de les administracions que puguin afectar a la 
llibertat religiosa, com ara  les dificultats per 
rebre assistència religiosa en determinats àm-
bits (presons, CIE, hospitals...), els obstacles per 
desenvolupar activitats religioses o les traves 
administratives injustificades per obrir centres 
de culte.

El 30 de novembre de 2020 el DOGC va pu-
blicar les bases reguladores per a la concessió 
d’una subvenció pluriennal destinada a aques-
ta finalitat, a la que també va optar la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. La Direcció Ge-
neral d’Afers Religiosos ha estat l’òrgan compe-
tent per a l’ordenació i la instrucció d’aquesta 
convocatòria. La resolució dota a la Fundació 
Blanquerna de 100.000 euros provinents del 
pressupost del Departament de Justícia.

 
laura mor –cr | llegir al web +   

https://www.justiciaipau.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/eduard-ibanez-laicitat-entesa-correctament
https://www.catalunyareligio.cat/ca/eduard-ibanez-laicitat-entesa-correctament
http://www.obsblanquerna.com/
http://www.obsblanquerna.com/
https://es.aleteia.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/comunitats-musulmanes-catalunya-condemnen-incendi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-catedra-llibertat-religiosa-blanquerna
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“No tenir llar no és cap delicte”

L’11 de gener morien dues persones sense llar 
a Barcelona a causa del fred. Aquest dimarts al 
vespre s’hi sumava una tercera persona sense 
llar morta a la ciutat. Són tres víctimes del car-
rer des de l’inici del 2021. Quins drets tenen 
les persones sense llar? Hi ha una regulació 
específica per aquest col·lectiu tan vulnerable? 
Aquesta és la reflexió i el debat que la Fundació 
Sant Raimon de Penyafort ha organitzat aquest 
dimarts al vespre, i que enceta un cicle de tro-
bades en què experts jurídics i d’altres àmbits 
de coneixement debaten a l’entorn d’assump-
tes d’actualitat relacionats amb les finalitats 
fundacionals.

Hi ha molts motius pels quals una persona es 
veu abocada a ser una persona sense llar. Un 
fenòmen, el sensellarisme, que va més en-
llà del fet de no tenir una llar. No sempre és 
identificable amb dormir al carrer, el sense-
llarisme, afirmen, “és polièdric, i afecta molts 
tipus de persones”. El que ha deixat clar Joan 
Lluís Pérez Francesch, catedràtic de Dret 
Constitucional de la UAB i president del Cen-
tre d’Estudis per al desenvolupament humà 
i comunitari (CEDHICO), és que “no tenir llar 
no és cap delicte”.

https://santraimon.cat/conferencies/
https://santraimon.cat/conferencies/
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El sensellarisme, sense regulació jurídica

Al 2012 la Síndica de Greuges de Barcelona va 
denunciar que la Guàrdia Urbana sanciona-
va les persones que dormien en caixers. “Fer 
això és un acte d’un grau d’estupidesa impor-
tant”, ha explicat Pérez Francesch, perquè ja se 
sap que la persona sancionada no podrà pagar 
la multa, però enlloc d’atendre el problema 
d’aquella persona se li aplica una sanció. I no 
són fets aïllats. En el confinament també s’ha 
posat de manifest que es multaven persones 
que dormien en bancs del carrer per saltar-se 
el confinament domiciliari. “Em fa pensar que 
encara tenim una certa herència de la idea dels 
‘vagos i maleantes’ pròpia del franquisme”, ha 
reconegut Pérez Francesch. 

A la vegada, creu Pérez Francesch, s’està desen-
volupant també una cultura de la cura. “Hi ha 
gent que es movilitza, ajuda i creu en aquestes 
persones vulnerables”. En comptes de desen-
volupar l’aporofobia, el rebuig i por als pobres, 
cal, segons el catedràtic, “fomentar la cultura de 
la cura”. Jurídicament, però, estem davant d’un 
col·lectiu, afirma, “molt vulnerable, poc com-
près i que necessita una certa regulació”. Sobre 
els sense sostre no hi ha una regulació jurídica. 

Les persones sense sostre tenen nombrosos 
drets vulnerats. El primer, el dret a tenir un ha-
bitatge; però també el dret a tenir padró; el dret 
a la salut, la física i la mental; el dret al treball; 
a ser tractat pels serveis socials, o el dret a una 
bona administració, que faci tot el possible per 
facilitar els drets d’aquestes persones. Un col-
lectiu, en definitiva, en què es veu trencada la 
seva expectativa a viure en comunitat. “Tots te-
nim dret a viure en una comunitat, a promoci-
onar-nos equitativament, a relacionar-nos amb 
els altres”. Una situació transversal que afecta 
molts àmbits de la vida, per no dir tots. 

A la Unió Europera es creu que hi ha uns dos 
milions i mig de persones sense llar. “Hem de 
fer alguna cosa, no podem deixar aquest col-
lectiu abandonat”. A Barcelona, en el darrer re-
compte de la Fundació Arrels, va sortir que hi 
ha 4.200 persones sense llar, i d’aquestes, 1239 
dormen al carrer. “Cal diferenciar dormir al car-
rer i el fenòmen del sensellarisme”. 

“Sense dades no es poden fer polítiques”

I de qui parlem quan parlem de sensellarisme? 
Beatriz Fernández, advocada i cap de l’equip 
jurídic d’Arrels Fundació, ha explicat que la 

principal dada que han obtingut després d’anys 
de recomptes i censos és que no se sap amb cer-
tesa quantes persones realment hi ha dormint 
al carrer. I sense aquesta dada és molt difícil po-
der crear polítiques públiques i fer política. És 
per això que el primer treball que estan realit-
zant moltes entitats del sector social és intentar 
saber quantes i qui són les persones sense llar. 

I el que tots tenen en comú tampoc està definit. 
A nivell europeu, FEANTSA ha fet una concre-
ció del sensellarisme. “Parlem de persones que 
dormen directament a carrer, i també d’altres 
categories com són dones en situació de vio-
lència en habitatges precaris, persones que vi-
uen en relloguers, en albergs temporals, en ha-
bitatges ocupats”. Es parla de moltes categories 
que s’engloben dins el concepte de sensellaris-
me. “I per cada categoria caldria una resposta 
política concreta”, apunta Fernández. 

L’advocada creu que en una societat en què 
s’intenta tenir dades de tot és fort saber que no 
a tot arreu es fan recomptes de les persones que 
dormen a carrer. “A nivell europeu no tenim 
dada exacta. I a nivell estatal les entitats parlen 
de trenta o quaranta mil persones”. A nivell de 
Catalunya tampoc estan molt clares les dades. 

https://beteve.cat/societat/la-sindica-demana-a-lajuntament-que-no-sancioni-els-sense-sostre/
https://beteve.cat/societat/la-sindica-demana-a-lajuntament-que-no-sancioni-els-sense-sostre/
https://beteve.cat/societat/la-sindica-demana-a-lajuntament-que-no-sancioni-els-sense-sostre/
https://www.arrelsfundacio.org/
https://www.feantsa.org/en
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Al 2017 es va impulsar l’estratègia contra el sen-
sellarisme, que a dia d’avui no té pressupost 
assignat i no s’ha pogut desenvolupar. Aquella 
iniciativa, però, va donar una xifra. “En aquell 
moment eren cinquanta-tres mil persones sen-
se llar. Però aquesta dada no s’ha actualitzat”. 
S’han promogut recomptes i censos en munici-
pis, però al 2020 només es va fer recomptes de 
sense llar a onze municipis catalans. 

I qui són? A Barcelona a part de comptabilitzar 
les persones sense llar, fan una enquesta des de 
fa quatre anys amb una eina de valoració per 
saber com són aquestes persones. Algunes da-
des que ha explicat Fernández són que el 85% 
són homes; que hi ha un increment de dones 
en situació de carrer; que s’ha incrementat en 
els darrers anys el nombre d’estrangers a car-
rer; que la mitjana d’edat a carrer és de 45 anys, 
fet que fa que s’estigui rejovenint el perfil de 
persones que viuen al ras; que una persona a 
carrer viu de mitjana cinc anys menys que una 
altra que no estigui al carrer; que el carrer mata, 
“perquè podem donar noms i cognoms”, i que 
el nivell de vulnerabilitat és molt alt. 

“A la primera onada de la pandèmia, en ple con-
finament, tres persones van ser assassinades 

al carrer a Barcelona”. Les persones sense llar, 
afirma Fernández, incorporen en el seu relat la 
violència com un fet normal, “tant administra-
tiva com física”. El 70% de les persones a car-
rer, ha explicat, “deien que havien patit alguna 
agressió física o verbal en els anys que feia que 
estaven al carrer”. Moltes persones normalit-
zen aquestes agressions com un fet intrínsec 
a viure al ras. Òscar Busquets, advocat i secre-
tari de la Fundació Privada Bonanit, amb seu a 
Tarragona, ha explicat també com va ser l’inici 
del projecte de la Fundació. Un projecte que es 
va iniciar l’any 2006 i que ha anat adaptant-se 
a una “realitat canviant”. Si a l’inici del projecte 
atenien molta gent migrant, l’any 2011 pràctica-
ment el 50% de les persones ateses eren nacio-
nals. Actualment compten amb un alberg amb 
menjador social i amb habitatges que adjudi-
quen a famílies vulnerables. 

El carrer, l’últim graó de la pobresa

Un tema, el del sensellarisme, que va a l’alça 
i que preocupa molt les entitats socials. Peio 
Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna 
- Hospital de Campanya de Barcelona, ha expli-
cat que potser dues o tres morts de persones a 
causa del fred enfront les morts per coronavi-

rus sembla una dada irrellevant però creu que 
cal recordar que “la mort al carrer simbolitza 
una vulnerabilitat màxima”. 

L’últim graó de la pobresa, afirma Sánchez, “és 
el carrer, i el que ve després és la mort”. El rec-
tor de Santa Anna ha volgut posar èmfasi en les 
dues morts de l’11 de gener. “Cal destacar que 
aquests dos nois eren marroquins irregulars”. 
La irregularitat porta freqüentment al carrer, i 
a Santa Anna reben unes 200 persones al dia, 
de les quals el 75% són estrangers. Aquests 
nois morts eren joves. “Hi ha un rejoveniment 
de les persones del carrer. El 50% dels que aco-
llim tenen menys de 40 anys”. Resultat, afirma 
Peio Sánchez, del fracàs social i laboral. “Alguns 
joves tenen estudis i viuen al carrer. Es una pro-
blemàtica social de llarga durada que visquin al 
carrer”. I Peio Sánchez ha volgut concloure afir-
mant que probablement per resistir una nit al 
carrer cal alcohol. “El carrer comporta sempre 
problemes mentals. Davant d’això, les admi-
nistracions què? Al final les administracions no 
tenen la resposta a aquestes problemàtiques”. 
Amin i Mohammed van morir al carrer a causa 
de l’onada de fred l’11 de gener de 2021. 
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Solidaritat tarragonina amb Beirut i Terra Santa

Com arriben a Tarragona uns rosaris fets a mà 
a Terra Santa i en què la recaptació va per a les 
famílies damnificades per a l’explosió de Bei-
rut al Líban? Aquesta és la pregunta que expli-
quem en aquest article. Un exemple de micro 
solidaritat que té grans beneficis, molta gene-
rositat, i una clara voluntat per fer real la comu-
nió eclesial.

Des del secretariat d’Animació Bíblica de l’ar-
quebisbat de Tarragona, junt amb l’associació 
bíblica, fa molts anys que organitzen un pele-
grinatge a Terra Santa. Com a “pelegrins de la 
Paraula”, com ells s’anomenen, sempre han 
tingut interès en conèixer les pedres vives de 
Terra Santa, els cristians de la zona. A banda 

de tenir contacte amb els franciscans que són 
els guardians d’aquell indret, sempre dins del 
seu itinerari han inclòs celebrar l’Eucaristia del 
diumenge en alguna parròquia del territori de 
Terra Santa. Fa anys que la primera parròquia 
on van anar va ser la de Taybeh.  “Les parrò-
quies allà sempre han estat obertes per acollir 
pelegrins a la seves misses dominicals”, explica 
M. Esperança Amill, del secretariat d’animació 
bíblica de Tarragona. Una manera, diuen, “de 
donar suport i fer comunió eclesial”.

Mantenint el contacte

Després de la parròquia de Taibe un any van 
anar a la parròquia de Beit Sahour, on hi ha el 

https://www.arquebisbattarragona.cat/news/iniciativa-solidaria-per-als-damnificats-de-beirut/
https://www.arquebisbattarragona.cat/news/iniciativa-solidaria-per-als-damnificats-de-beirut/
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camp dels pastors. Allà van conèixer el pare 
Bashar Fawadleh, el rector d’allà, un sacerdot 
jove. “Una parròquia molt viva, dins la munici-
palitat de Betlem, que agafa diferents poblaci-
ons com Beit sahur, i Beit Jala”. El rector havia 
estat promotor l’any 2011 d’una llibreria catòli-
ca, anomenada de Crist Rei. “La primera i única 
llibreria catòlica en què pots trobar llibres bí-
blics i d’espiritualitat cristiana en àrab”. Fins al 
moment sempre havien d’importar-ne de fora 
en altres llengües.

El rector els va ensenyar la llibreria, que es tro-
bava dins els locals de la parròquia, i on també 
tenien la delegació de joves del patriarcat llatí de 
Jerusalem de les parròquies de parla àrab. El con-
tacte amb el pare bashar es va mantenir el temps. 
Fa uns quatre anys el pare Bashar va deixar de ser 
rector de Beit Sahour i el nomenen responsable 
del seminari menor que està a Beit Jala.

Aquest darrer any no s’han pogut fer els pele-
grinatges a Terra Santa a conseqüència de la 
pandèmia de la Covid-19, però a Tarragona han 
continuat el contacte amb la gent d’allà. El pare 
Bashar a finals de setembre, “tot content”, els 
va escriure per dir que els joves de Palestina, 

malgrat les dificultats que allà tenen, s’havi-
en movilitzat per ajudar els seus germans de 
Beirut”. L’explosió que va colpir el mes d’agost 
Beirut es va produir en un dels barris amb mol-
ta presència cristiana i van quedar molt tocats 
convents i esglésies de la zona.

Als joves se’ls va acudir fer uns rosaris de fusta 
amb dos objectius. “Un, unir-se amb la pregà-
ria cap els seus germans de Beirut, i enviar un 
missatge d’esperança que venç totes les dificul-
tats, i per l’altra, un objectiu d’ajuda econòmica 
amb la venda dels rosaris”. En cada rosari de 
fusta, a una banda de la creu, hi ha un cedre i 
posa Beirut; a l’altra banda hi ha una olivera i 
posa Jerusalem. La recaptació d’aquests rosaris 
serveix per restaurar els barris destruïts i aju-
dar les famílies de Beirut. “El pare Bashar ens 
va dir si ens podíem sumar a la iniciativa i vam 
comprar un lot de rosaris. Amb els tràmits de 
l’aduana s’ha endarrerit tot molt i els hem rebut 
al desembre”. 

D’altra banda, es persegueix un tercer objectiu, 
donar feina a famílies de Betlem que han vist 
mermats els seus ingressos per la manca de pe-
legrinatges. Amb la confecció dels rosaris s’ha 

pogut donar feina a trenta famílies artesanes 
de Betlem que treballen la fusta. Un triple ob-
jectiu, “ajudar econòmicament les persones de 
Beirut, crear comunió eclesial amb la pregària, i 
per altra banda, donar feina a famílies de Terra 
Santa que no treballen”.

Hereus directes dels primers cristians

I és que els cristians de Terra Santa, afirma Ami-
ll, “se senten responsables de mantenir un lle-
gat, senten que tenen una missió pel fet d’ha-
ver nascut a la terra de Jesús i se senten hereus 
directes dels primers cristians”.

Aquests rosaris, que es poden comprar a la lli-
breria, s’han anant venent per les parròquies 
del bisbat de Tarragona. També es pot fer do-
nació directa a Beit Jala a la llibreria cristiana. O 
comprar a Tarragona també petits objectes de 
fusta que ha anat adquirint la delegació d’ani-
mació bíblica en els diferents pelegrinatges. 
“Tenim pessebres petits, canalobres fets de 
fusta d’olivera. Una petita manera de seguir do-
nant feina a la gent de Betlem”. 
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Els bisbes catalans demanen “força i convicció” 
a 25 anys del Concili Tarraconense

“L’Evangeli ha de ser proposat amb força i con-
vicció com a resposta i com a proposta, com 
a sal i llum d’una nova societat que tingui 
cura de les persones i de la creació, i en la qual 
se senti la veu dels pobres i la de les perso-
nes que viuen en les perifèries”. Aquesta és 
la crida dels bisbes catalans en el document 
conjunt que han publicat aquest dijous coin-
cidint amb els 25 anys del Concili Provincial 
Tarraconense.

Amb el document Esperit, cap on guies les nos-
tres esglésies? els bisbes validen les resolucions 
del Concili Tarraconense. Les emmarquen en 
els canvis socials d’aquests 25 anys i en el pro-
grama pastoral del papa Francesc. Malgrat 
el pas del temps, els bisbes reconeixen la vi-
gència de les intuïcions pastorals del Concili 
i mostren com s’ajusten als reptes actuals de 
l’Església a Catalunya.

“Els cristians no podem inhibir-nos”

El text parteix de les conseqüències socials i 
personals de la Covid-19 que “ha desestabi-
litzat les persones, també psicològicament i 
moralment”. Per això demanen un nou esforç 

A
rquebisbat de Tarragona

https://www.youtube.com/watch?v=dH8Vo2A7cK0&feature=emb_imp_woyt
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creatiu a les comunitats cristianes i respondre 
a la demanda del papa Francesc a la Fratelli 
Tutti de ser “capaços de reaccionar amb un nou 
somni de fraternitat i d’amistat social que no es 
quedi en paraules”. “Els cristians no podem in-
hibir-nos com si no tinguéssim res a dir. En un 
temps d’innovacions i de nous dissenys socials 
i culturals, la veu dels qui són i se senten mem-
bres de l’Església ha de ressonar sense por”, es-
criuen els bisbes. I afirmen que “aquesta era la 
proposta de fons del Concili Tarraconense de 
1995 i continua essent un objectiu vàlid, vint 
i-cinc anys després”.

Esperit, cap on guies les nostres esglésies? re-
passa els quatre eixos del Concili Provincial 
Tarraconense. A més de valorar el moment 
social que viu el país, afirmen que “cal que re-
coneguem la nostra manca de vigor a l’hora de 
comunicar i de viure l’Evangeli de Jesús”. Com 
exemple expliquen “que el nivell d’assistència 
a l’eucaristia dominical ha baixat, tal com ho 
han fet els altres sagraments i les celebracions 
de les exèquies”. Una situació eclesial de “resig-
nació ambiental que subratlla tot allò que no va 
bé”. Però asseguren que “la feblesa general no 
ha d’impedir de veure les fortaleses, en un mo-

ment de trànsit i perplexitat en molts camps de 
la vida social, econòmica i política del país”.

Com afirma el papa Francesc, aquest context 
demana “una Església que no ha de restar re-
closa en les seves estructures i organismes sinó 
que s’ha d’encarnar i fer-se solidària amb els 
goigs i les tristeses, els sofriments i les esperan-
ces de la humanitat”.  I s’ha de fer superant la 
divisió entre clergat i laïcat: “En concret la par-
ticipació dels laics i laiques, no es pot formular 
tan sols en termes de col·laboració amb els mi-
nistres ordenats. Els laics no poden ser només 
uns «delegats» o «executors» d’aquells”. També 
destaca que “la corresponsabilitat que dema-
nem als laics, s’aplica, amb tota la força, a la 
vida consagrada, precisament en un moment 
en què hi hauria la temptació de fer-se enrere”.

La Paraula de Déu i l’opció pels pobres

Les dues reflexions més extenses del text se 
centren en els temes que van generar més con-
sens en el debat de les sessions conciliars de 
fa 25 anys: la centralitat de la Paraula de Déu i 
el Sagraments en la vida de l’Església i l’opció 
preferencial pels pobres. Dos temes que també 

enllacen perfectament amb les prioritats im-
pulsades pel papa Francesc.

“L’acolliment ha de ser una de les notes caracte-
rístiques de l’Església i dels seus pastors. La pe-
dra de toc de tota acció pastoral és la misericòr-
dia”, afirmen citant “els qui es troben en situaci-
ons complexes i demanen una paraula de vida, 
allunyada de tot judici (separats, divorciats, 
divorciats amb una segona unió, famílies mo-
noparentals...)”. També parlen d’una església 
on “els pobres no poden ser forasters ni aliens 
a la comunitat de fe, no poden ser un sector si-
tuat en un lloc a part, sinó que han d’ocupar un 
lloc d’honor”. I, “com afirma el Papa Francesc, 
el poder de l’Església ha de ser el servei”.El nou 
document conjunt dels bisbes catalans passa 
més de puntetes sobre el quart tema del Con-
cili Provincial centrat en la coordinació i unitat 
pastoral dels bisbats catalans. Reconeixen el 
treball conjunt fet durant més de 50 anys a tra-
vés de la Conferència Episcopal Tarraconense, 
però no entren en el tema de l’estructuració ju-
rídica que va deixar obert el Concili.

Afirmen que “la concreció del camí conjunt de 
comunió entre les deu Esglésies diocesanes 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/fratelli-tutti
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/fratelli-tutti
https://www.catalunyareligio.cat/ca/manual-instruccions-concili-provincial-tarraconense
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amb seu a Catalunya passa per la consolidació 
de la unitat pastoral entre elles, entesa i viscu-
da amb esperit de comunió interdiocesana i de 
coordinació pastoral”. I emmarquen aquesta 
necessitat en una reflexió més genèrica sobre 
la fraternitat i la comunió recollida de la Fratelli 
Tutti: “El bé de l’univers requereix que cadascú 
protegeixi i estimi la seva terra». Però també, «no 
és possible ser local d’una manera sana sense 
una sincera i amable obertura a l’universal».

Celebració a Tarragona

El document conjunt dels bisbes catalans Es-
perit, cap on guies les nostres esglésies? s’ha fet 
públic coincidint amb la celebració dels 25 anys 
del Concili que s’ha fet aquest dijous a Tarrago-
na. La celebració estava previst pel juny coinci-
dint amb la data de cloenda el Concili de 1995. 
Finalment, s’ha fet amb un format reduït amb 
una missa a la catedral de Tarragona emesa per 
internet i amb la presència de la majoria dels 
bisbes catalans, els abats de Montserrat i Po-
blet, l’abadessa de Vallbona i alguns dels mem-
bres que van participar en el Concili.

Com és habitual amb els textos principals del 
magisteri, el document ha estat publicat per 

l’Editorial Claret. Coincidint amb els 25 anys, 
també s’han reeditat els textos del Concili Pro-
vincial amb noves introduccions a les resolu-
cions. El testimoni més personal dels qui van 
participar en el Concili també s’ha quedat re-
collit en una publicació de l’Editorial Claret. En 
acabar la celebració de Tarragona s’ha lliurat un 
exemplar del nou document als assistents. 

Recollim alguns paràgrafs rellevants del docu-
ment:

Esperit, cap on guies les nostres esglésies? 
Als 25 anys del Concili Provincial 
Tarraconense de 1995

Els bisbes de Catalunya

LA PANDÈMIA

-Ha passat gairebé un any, i la situació actu-
al continua essent de gran complexitat (...) La 
pandèmia del coronavirus ha desestabilitzat 
les persones, també psicològicament i mo-
ralment, davant els canvis d’hàbits, de feina i 
d’oci, d’aprenentatges i de relacions socials.

-És l’hora de retrobar la dimensió espiritual mit-
jançant l’amistat amb Déu i la pregària, i alhora 
aprofundir en la dimensió social de la fe (...) No 
ens podem quedar a casa a l’hora de defensar la 
vida dels ancians i de la seva igualtat de drets 
amb totes les altres persones. No ens podem 
quedar a casa a l’hora d’escoltar la veu dels po-
bres i dels considerats perifèrics, i de donar-los 
el lloc just en un món del qual ells també en 
formen part. No podem quedar-nos a casa a 
l’hora d’empènyer projectes d’humanització de 
les societats globals i, en particular, la nostra. 
(...) En aquest camí ens hi ajudarà de ben segur 
la darrera encíclica del papa Francesc, Fratelli 
tutti, que cerca fer-nos «capaços de reaccionar 
amb un nou somni de fraternitat i d’amistat so-
cial que no es quedi en paraules» (FT, 6).

-La pandèmia no ens ha de fer tirar enrere. (...) 
Els cristians no podem inhibir-nos com si no 
tinguéssim res a dir. En un temps d’innovacions 
i de nous dissenys socials i culturals, la veu dels 
qui són i se senten membres de l’Església ha de 
ressonar sense por. La paraula creativa i profè-
tica del Papa Francesc, respectada i escoltada 
fins i tot en ambients no directament eclesials, 
és un referent que hem de mantenir i proposar 
amb insistència. Pensem que aquest temps de 

https://www.claret.cat/ca/llibre/ESPERIT-CAP-ON-GUIES-LES-NOSTRES-ESGLESIES-849136343
https://www.claret.cat/ca/libro/CONCILI-PROVINCIAL-TARRACONENSE-1995-849136279
https://www.catalunyareligio.cat/ca/concili-vam-fer-tots-junts
https://www.catalunyareligio.cat/ca/concili-vam-fer-tots-junts
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pandèmia és un temps oportú, un kairós, per 
a escampar i comunicar, de paraula i amb les 
obres, la bona nova de l’Evangeli. Aquesta era 
la proposta de fons del Concili Tarraconense de 
1995 i continua essent un objectiu vàlid, vint 
i-cinc anys després.

CONTEXT SOCIAL

-En el marc d’una societat líquida, s’han trencat 
moltes de les cadenes de transmissió «natural» 
de la fe, sobretot dins les famílies, i les opcions 
religioses (velles i noves) han passat a depen-
dre de les decisions d’un individu que s’afirma 
a si mateix, se sent sol i es troba orfe de Déu. 
La categoria dels «allunyats», ben present en el 
Concili Tarraconense, s’ha convertit en la cate-
goria dels «indiferents», i la «cultura catòlica», 
detectable anteriorment en no pocs d’aquells 
«allunyats», va desapareixent en moltes per-
sones que es troben per sota dels cinquanta 
anys, particularment en els més joves. Entre 
aquests, n’hi ha que es miren la religió cristiana 
com residu d’una altra època, i fins i tot es de-
tecten certs posicionaments refractaris al cristi-
anisme, afins a un secularisme de to combatiu. 
En canvi, la fascinació per la tecnologia amb 

la competició home-màquina i l’explosió del 
món telemàtic amb motiu de la pandèmia, pro-
dueixen canvis antropològics molt profunds 
que porten a plantejar la pregunta essencial 
que es fa el Salm 8: «Què és l’home... què és un 
mortal?».

-Aquestes constatacions es complementen 
amb la situació de l’Església a la nostra terra, 
on, en els darrers vint-i-vinc anys, el nivell d’as-
sistència a l’eucaristia dominical ha baixat, tal 
com ho han fet els altres sagraments i les cele-
bracions de les exèquies cristianes. En aquests 
moments un 60% dels catalans es considera 
catòlic, i un 10-12% declaren de pertànyer a una 
altra confessió religiosa.

-Cal que reconeguem la nostra manca de vi-
gor a l’hora de comunicar i de viure l’Evangeli 
de Jesús. Es crea una resignació ambiental que 
subratlla tot allò que no va bé i no sap reconèi-
xer els fruits de bondat i de santedat que es re-
cullen en el dia a dia del Poble de Déu que pere-
grina a la nostra terra. (...) La feblesa general no 
ha d’impedir de veure les fortaleses, en un mo-
ment de trànsit i perplexitat en molts camps de 
la vida social, econòmica i política del país.

MISSIÓ DE L’ESGLÉSIA

-L’Església no ha de restar reclosa en les seves 
estructures i organismes sinó que s’ha d’encar-
nar i fer-se solidària amb els goigs i les tristeses, 
els sofriments i les esperances de la humanitat.

-Més enllà, doncs, dels atavismes propis del 
«sempre s’ha fet així», més enllà d’una concep-
ció clerical i patrimonialista de l’Església, més 
enllà de la mundanitat espiritual que ofega les 
energies que l’Esperit insufla en els cors, cal si-
tuar al centre l’«impuls missioner» com a pro-
jecte compartit per tot el poble de Déu, i fer-ho 
en els diversos nivells del teixit eclesial.

-La participació de laics i laiques en responsa-
bilitats diocesanes, com ara secretaries gene-
rals i delegacions, no ha parat de créixer. Cal 
preguntar-se, però, si aquests passos són sufi-
cients. (...) Cal superar la divisió entre «clergat» 
i «laïcat», entre els qui són institucionalment 
responsables de l’acció eclesial (els ministres 
ordenats) i els qui es limitarien a col·laborar en 
aquesta acció (la resta de batejats). La missió és 
responsabilitat de tots, i per tant els itineraris 
de l’acció eclesial han de portar el segell de la 
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coresponsabilitat.( ...) En concret que la partici-
pació dels laics i laiques, no es pot formular tan 
sols en termes de col·laboració amb els minis-
tres ordenats. Els laics no poden ser només uns 
«delegats» o «executors» d’aquells.

-La recerca del bé comú, tenint com a base la 
dignitat de la persona humana i com a objectiu 
la transformació del món segons els criteris de 
l’Evangeli de Jesús, ha de ser l’objectiu de tota 
acció social dels cristians en la transformació 
del món. Aquest canvi del món en profundi-
tat esdevé del tot prioritari en aquest temps de 
pandèmia i postpandèmia, en el qual cal ima-
ginar noves maneres de fer en el camp de l’eco-
nomia, la política, la cultura, la sanitat, l’edu-
cació... Caldrà, doncs, immergir-se en el món i 
contribuir a l’elaboració de nous paradigmes, 
auscultant els batecs de les societats globals. 
(...) És així com els laics han de dur a terme la 
seva missió com a membres vius de l’Església 
de Déu.

-Els consagrats i consagrades han d’integrar-se 
amb força en les estructures pastorals de l’Es-
glésia, i discernir els seus respectius carismes, 
també en relació al marc de les necessitats i 

desafiaments de les nostres Esglésies. La cores-
ponsabilitat que demanem als laics, s’aplica, 
amb tota la força, a la vida consagrada, precisa-
ment en un moment en què hi hauria la temp-
tació de fer-se enrere.

CENTRALITAT DE LA PARAULA DE DÉU 
I ELS SAGRAMENTS

-A la llum de les resolucions del Concili Tar-
raconense del 1995 dedicades a la Paraula de 
Déu, considerem que cal promoure decidida-
ment l’escolta de les Sagrades Escriptures en 
tots els camps de l’acció eclesial, sobretot en la 
celebració eucarística, que és «el moment privi-
legiat de l’anunci de la Paraula de Déu», i dintre 
d’ella cal posar una atenció especial a l’homilia, 
que és «una tasca fonamental dels pastors de 
l’Església». Una cosa semblant s’ha de dir de la 
celebració del baptisme o de les exèquies, mo-
ments en els quals la sensibilitat del pastor és 
fonamental per a comunicar la profunditat del  
misteri cristià i el seu arrelament en la vida de 
cada persona.

-Cal constatar amb goig com, en els darrers 
anys, ha augmentat el nombre de catecúmens 

–sovint joves o adults– que desitgen ser iniciats 
en la vida eclesial i sacramental, i accepten de 
participar en processos de creixement espiritu-
al que els porten a adquirir un alt sentit d’Esglé-
sia i a integrar-se en la comunitat de creients. 
Concretament, cal obrir les portes de l’Església 
a les moltes persones que no han estat bateja-
des –cada vegada són més– tot potenciant el ca-
tecumenat d’adults.

-L’acolliment ha de ser una de les notes carac-
terístiques de l’Església i dels seus pastors. La 
pedra de toc de tota acció pastoral és la miseri-
còrdia. (...). Els qui demanen de rebre un sagra-
ment, els qui passen pel tràngol de la malaltia 
i de la mort i demanen ajuda i consol, els qui 
es troben en situacions complexes i demanen 
una paraula de vida, allunyada de tot judici (se-
parats, divorciats, divorciats amb una segona 
unió, famílies monoparentals...), a tots ells ha 
d’arribar l’acolliment de l’Església, mare de mi-
sericòrdia.

-Els sagraments han de ser administrats i rebuts 
en un marc d’acolliment i respecte, evitant tota 
burocràcia, també en les formes i en el tracte de 
les persones.
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PREFÈRÈNCIA PELS POBRES

-Els pobres no poden ser forasters ni aliens a la 
comunitat de fe, no poden ser un sector situat 
en un lloc a part, sinó que han d’ocupar un lloc 
d’honor en la nostra sol·licitud. No poden ser col-
locats al marge de l’Església, sinó que, com diu 
sant Joan Crisòstom, han de seure al primer lloc.

-Com afirma el Papa Francesc, el poder de l’Es-
glésia ha de ser el servei. La seva preocupació 
ha de ser, com a mare dels pobres, la de «servir 
en ells el Crist». Aquesta és la seva missió i la 
seva força, i per això s’ha de convertir constant-
ment a l’Evangeli, preguntant-se en què s’ha de 
reformar. En una paraula, l’Església ha de ser 
«casa dels pobres», a imitació de Jesús (...) I ho 
ha de ser donant alhora testimoni de transpa-
rència, honestedat i justícia social, tenint cura 
de la creació i entenent l’ús dels propis béns 
com a servei i disposició per als altres.

-D’altra banda, i en aquesta mateixa línia, cal 
dir que la pobresa sistèmica de les cinc sisenes 
parts de la humanitat és una injustícia que de-
mana un compromís ferm per part de tots per 
eradicar-la. És del tot pertinent que un dels pri-

mers objectius de l’Agenda 2030 per al Desen-
volupament Sostenible, promoguda per l’As-
semblea General de l’ONU, sigui el de «posar fi 
a la pobresa i a la fam en tot el món».

-Com subratlla el Papa Francesc els pobres són 
membres a ple dret de l’Església, de «la comu-
nitat de salvats que viuen la joia del Senyor», i 
no simples usuaris «d’una ONG, d’una organit-
zació paraestatal». Cal mirar els pobres amb els 
mateixos ulls amb què Déu els mira. La tasca 
de Càritas ha d’anar encaminada en aquesta 
línia, en tant que és punta de llança de la cura 
dels qui es troben en la necessitat i que són els 
amics estimats de Jesús.

 -Aquests mesos de pandèmia han posat en 
evidència un àmbit on la pobresa es manifesta 
de manera més aguda: el món dels malalts. Els 
malalts de coronavirus han estat una viva imat-
ge de Jesús crucificat, molts d’ells morts enmig 
de la solitud, sense la companyia de les perso-
nes estimades i sense la paraula consoladora 
de la fe i l’acció decisiva dels sagraments. D’al-
tra banda, les seqüeles que el virus ha deixat 
en moltes persones, grans i joves, són impor-
tants, i les portaran tota la vida. (...)  No podem 

deixar sols els malalts i els ancians, visquin on 
visquin, a casa o a les residències o hospitals. 
És una tasca de tota la comunitat cristiana. Eu-
ropa és i serà, encara més en els pròxims anys, 
un continent d’ancians, i caldrà posar en pràcti-
ca l’amor de Jesús pels qui pateixen malalties o 
viuen la seva condició d’ancians.

COMUNIÓ INTERDIOCESANA

-Si no assolim de comunicar amb força l’Evan-
geli, no és perquè siguem pocs. El nombre no 
és indicatiu de cap resultat. Ben al contrari, la 
història és plena d’exemples de grans missi-
oners cristians que, amb poques forces, van 
aconseguir molt.

-La concreció del camí conjunt de comunió 
entre les deu Esglésies diocesanes amb seu a 
Catalunya passa per la consolidació de la unitat 
pastoral entre elles, entesa i viscuda amb es-
perit de comunió interdiocesana i de coordina-
ció pastoral. El Concili Tarraconense del 1995 
demana d’«enfortir» aquesta unitat pastoral, 
remetent al fet que les deu diòcesis amb seu a 
Catalunya «estan establertes en un territori i en 
un context social determinat». Parlem d’unitat 
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pastoral des de la comunió profunda amb l’Es-
glésia de Roma i amb el seu bisbe (...). L’obertu-
ra a l’Església universal i al món sencer és una 
de les «notes» o senyals distintius de tota agru-
pació d’Esglésies locals com ara la que formem 
les deu diòcesis amb seu a Catalunya.

-Justament, el papa Francesc ens ha recor-
dat recentment que «la fraternitat universal i 
l’amistat social dins de cada societat són dos 
pols inseparables i coessencials» (Fratelli tutti). 
Des d’aquí insisteix en «l’amor a la terra, al po-
ble, als trets culturals propis. No puc trobar-me 
amb l’altre si no tinc un substrat on estigui an-
corat i arrelat, perquè des d’allí puc acollir el do 

de l’altre i oferir-li quelcom veritable […]. El bé 
de l’univers requereix que cadascú protegeixi i 
estimi la seva terra». Però també, «no és pos-
sible ser local d’una manera sana sense una 
sincera i amable obertura a l’universal, sen-
se deixar-se interpel·lar pel que passa arreu, 
sense deixar-se enriquir per altres cultures o 
sense solidaritzar-se amb els drames dels al-
tres pobles».

-Amb motiu dels vint-i-cinc anys del Concili 
Provincial Tarraconense refermem la validesa 
de les seves resolucions (...) ens trobem, en un 
canvi d’època, i aquesta situació demana capa-
citat de comprensió dels signes dels temps 

i creativitat per afrontar els reptes que es van 
plantejant. En un moment com aquest, ni la 
por davant allò que ha d’arribar ni el recurs te-
morenc al costum adquirit serveixen de res. 
Les deu diòcesis amb seu a Catalunya viuen en 
una societat complexa i líquida, mixta i creati-
va, oberta al món però massa tancada en ella 
mateixa, on l’Evangeli ha de ser proposat amb 
força i convicció com a resposta i com a pro-
posta, com a sal i llum d’una nova societat que 
tingui cura de les persones i de la creació, i en la 
qual se senti la veu dels pobres i la de les perso-
nes que viuen en les perifèries.

jordi llisterri –cr | llegir al web +   

https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-demanen-forca-conviccio-25-anys-concili
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Resolució judicial sobre la represa de visites 
a interns del CIE de la Zona Franca

El mes d’octubre, a causa de la suspensió de les 
visites als interns del CIE de la Zona Franca, la 
Fundació Migra Studium i el Centre de Defensa 
dels Drets Humans-Irídia van activar els recur-
sos legals per aconseguir reprendre les visites 
d’acompanyament. Finalment, el 13 de gener, 
el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona ha 
notificat a les dues entitats la seva decisió d’exi-
gir a la direcció del CIE que prengui les mesures 
necessàries perquè les famílies puguin entrar al 
CIE a visitar els seus parents privats de llibertat.

fundació migra studium | llegir al web +

Mor el salesià Faustí Gutíerrez a causa 
de la Covid-19

Faustí Gutiérrez Díez ha mort aquest dilluns 
18 de  gener a causa de la Covid-19, al Parc Sa-
nitari Sant Joan de Déu de Sant Boi, segons ha 
informat la Inspectoria Salesiana Maria Auxi-
liadora. El germà salesià tenia 74 anys d’edat, 
havia complert els 53 de vida religiosa i els 43 
de sacerdot. Les seves restes mortals seran in-
cinerades. Els seus darrers càrrecs van ser els  
d’Ecònom Inspectorial de 2001 a 2014, i des-
prés, destinat a Sant Boi de Llobregat, va ser 
director de 2014 a 2017, i rector de Sant Vicenç 
dels Horts des de 2015 fins avui.

salesians | llegir al web +

El Sínode per l’Esperança passa 
a la següent etapa

El bisbat de Vic reprèn el procés sinodal en el 
qual està immers. Després d’uns mesos marcats 
per la pandèmia i que “han complicat el troba-
ment i el treball dels grups sinodals”, el bisbat 
ha volgut posar èmfasi en que les aportacions 
fetes a aquest procés són “una contribució única 
i irreemplaçable”, i anima a tots els membres de 
l’Església a la diòcesi a seguir-ne aportant. L’ob-
jectiu d’aquesta nova etapa és tornar a descobrir 
Jesucrist, preguntar-se qui és i quina rellevància 
té en la vida de tot cristià, i com ell respon a les 
necessitats de la persona i la societat.

bisbat de vic / cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/resolucio-judicial-sobre-represa-visites-interns
https://www.catalunyareligio.cat/ca/resolucio-judicial-sobre-represa-visites-interns
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-salesia-fausti-gutierrez-causa-covid-19
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-salesia-fausti-gutierrez-causa-covid-19
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sinode-esperanca-passa-seguent-etapa
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sinode-esperanca-passa-seguent-etapa
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Fe i joves, una cosa rara?

PER JORDI LLISTERRI
A LAETO ANIMO

Ja em perdonaran que pugui semblar desagraït. 
Aquest diumenge el matinal de cap de setma-
na de Catalunya Ràdio ha dedicat un extens 
reportatge a la fe i els joves. Està molt bé i és 
d’agrair que l’equip de El Suplement de Roger 
Escapa hagin fixat la mirada d’un espai de mà-
xima audiència en aquest tema. La crítica no és 
al reportatge, que ha fugit del frikisme i gràcies 
a Déu ha escollit una noia catòlica normal. La 
crítica és al substrat. Que un jove sigui creient 
és una cosa rara? O ens ho han fet creure i ens 
hem cregut que és una cosa rara? L’esquer del 
reportatge era una mica això. Ben normal per-
què l’imaginari col·lectiu és aquest. Ser jove i 
creient no és molt normal.  

L’única cosa que no he entès del reportatge 
és perquè calia emmarcar el catolicisme com 
una herència del franquisme, quan d’això ja en 
fa 40 anys i tots són morts i enterrats. No crec 
que hi hagi cap jove catòlic gràcies o malgrat 
el franquisme (i si cal citar, citem també quins 
espais van ser els que van acollir la resistència 
al franquisme, (com tampoc s’emmarca mai el 
budisme en una teocràcia tibetana (ni l’lslam 
en la invasió sarraïna...etc.))).    

No marxem del tema. És una cosa rara ser jove 
i creient? Doncs crec que no gaire. A Catalunya 
n’hi ha molts. Mirem les enquestes del CEO, 
que no són paraula de Déu però indiquen ten-

dències quantificables. Les dades de cada ona-
da trimestral fluctuen molt perquè no és objec-
te d’aquestes enquestes l’estudi del fenomen 
religiós. I el Barometre sobre la Religiositat no 
s’ha actualitzat des de fa cinc anys. Però totes 
ens descriuen un panorama semblant.

Al voltant d’un 35% dels joves catalans es de-
claren catòlics. Fent una extrapolació, això vol 
dir gairebé mig milió de joves catalans. Apro-
ximadament, els joves protestants podrien ser 
uns 60.000 (5%) i els musulmans uns 40.000 
(3%). Entre els joves de totes les confessions, al 
voltant del 8% es declaren practicant, que vol dir 
que vol uns 100.000 catalans entre 18 i 35 anys.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/si-deu-vol/audio/1090018/
https://ceo.gencat.cat/ca/barometre/detall/index.html?id=7848
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/barometre/
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Que amb tot el que ha plogut “encara” hi hagi 
un 35% de joves que s’identifiquin com a catò-
lics em sembla gairebé un miracle. I les darreres 
dades del CEO indiquen un cosa que els darrers 
anys s’anava intuïnt. La caiguda de la religiosi-
tat per franges d’edat s’ha aturat: els joves de 
18-25 anys, ja superen en alguns decimals l’ads-
cripció religiosa dels de 25-35.

Cent mil joves que practiquen els cultes de les 
seves religions o mig milió identificats amb el 
catolicisme. Mireu-ho bé. No em sembla que 
permeti afirmar que ser jove i creient sigui una 
cosa rara. Per exemple, és més rar que un jove 
militi en un partit polític o en un sindicat. Amb 
una mirada ràpida per internet pots trobar que 
a Catalunya només hi ha 7.000 joves que mili-
ten en partits o que el partit català amb més afi-
liats no arriba a les 20.000 persones. No parlem 
d’altres aficcions que pot semblar que interes-
sen a tots els joves i que difícilment s’acostari-
en a les xifres de l’àmbit religiós.

Si no és així, perquè ho sembla? Una mica ens 
passa allò de la cançó del Sisa: “I vostè que ho 
escolta, no ho sent perquè no vol”. Sense cap 
pretensió de donar-hi resposta apunto dos mo-
tius. Un és la infrarepresentació en els mitjans 

de comunicació. I això no és donar-los la culpa. 
Els mitjans de comunicació són reflex però al-
hora impuls dels imaginaris col·lectius. Un bon 
exemple d’això seria el feminisme. La necessà-
ria igualtat entre home i dona no se l’inventen 
els/les periodistes/es, però la seva centralitat 
en el discurs col·lectiu no seria possible sense 
els mitjans de comunicació. No hauríem arribat 
la batalla pel llenguatge inclusiu, a les llistes 
electorals amb paritat o a l’interés per l’esport 
femení sense els mitjans de comunicació. La pre-
gunta és si els mitjans han fet més de reflex d’una 
societat que invisibilitza la religió o han estat un 
dels factors principals que han contribuït a invisi-
bilitzar-la.  Però el problema de fons, a diferència 
d’altres societats occidentals, és que la religió ha 
perdut la batalla cultural i ha deixat de ser públi-
ca i institucionalment significativa. Encara que hi 
hagi milers de persones a les que la religió conti-
nua donant sentit a la seva vida.

Un exemple claríssim. Fan una entrevista al 
presentador del programa en la que sobretot 
explica quines conclusions ha tret del repor-
tatge sobre els joves creients, i el tema religiós 
no queda recollit en cap element de titulació 
per atraure els lectors. Algú va considerar que 
aquest tema no interessa.

Un segon factor és més específicament catòlic. 
Ens hem cregut que no hi ha joves creients. 
La imatge que tenim és de parròquies, clergat 
i comunitats religioses envellides. Real. Però 
el problema és que la superestructura hereva 
d’un catolicisme social que ja no existeix ens 
porta a aquesta percepció. Si tenim una parrò-
quia a cada cantonada, no hi ha joves per tanta 
parròquia. SI tenim més de cent congregacions 
religioses, no hi ha vocacions per tanta con-
gregació. El catolicisme manté una estructura 
eclesial massa dispersa per la seva realitat soci-
al a Catalunya (i a Europa en general). Això vol 
dir que sigui una realitat menor o insignificant 
a Catalunya? No. Però quatre casals alternatius 
de barri a Barcelona ben organitzats fan més 
soroll que un centenar de parròquies disperses. 
I que sembli que tots els joves estan als casals 
alternatius i no a les parròquies.  

Mirem-ho però amb optimisme. Allò que sem-
bla rar, encara que no ho sigui, també és un 
gran focus d’atenció. Una religiositat explicada 
com una cosa nova, encara que aparentment 
estranya, pot tenir molt recorregut. I que ens 
dediquin programes de ràdio i televisió.

jordi llisterri –cr | llegir al web +  

https://www.youtube.com/watch?v=tjaV2vE_xok
https://www.naciodigital.cat/noticia/214247/roger-escapa-mitjans-no-hem-estat-altura-amb-auge-extrema-dreta
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/fe-joves-cosa-rara-273848
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Després del Filomena: 
“M’he quedat amb l’ermita interior”

El temporal Filomena ha marcat un abans i un 
després en la vida eremítica al Priorat. Fa més 
de trenta anys que l’ermita de la Mare de Déu 
de la Consolació, a Gratallops, té algú que la 
guarda, que hi viu i que dedica la seva vida a 
la pregària. És un indret conegut i estimat a la 
comarca del Priorat, un espai simbòlic carregat 
d’espiritualitat. Els darrers deu anys i mig hi ha 
viscut la jove Sònia Sapena (València, 1976). 
Però la neu acumulada pel temporal ha esfon-
drat la teulada de bona part del seu habitable.

“És un trencament immens, se me’n va el cor”, 
reconeix l’ermitana Sònia Sapena quan pensa 
amb tot el que hi ha viscut. El temporal s’ha en-
dut casa seva, però no la vocació: “Se m’ha des-
plomat tot i m’he quedat amb l’ermita interior”. 
Assegura que no renuncia a la vida contempla-
tiva. És l’opció que va prendre en el moment 
de la seva consagració: “La meva crida és a la 
comunió, la vida eremítica et dona això: ets de 
tots”.

I amb aquesta disponibilitat entén el moment 
present. Ara la runa ocupa bona part de l’inte-
rior de l’edifici. Els responsables de patrimoni 
de l’arquebisbat de Tarragona encara han d’ava-
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luar els danys materials. I aquesta setmana hi 
han previst una primera visita. S’obrirà així un 
període de discerniment conjunt en què Sape-
na demana separar “l’ermita de l’ermitana”. En 
aquest discerniment hi participarà també la 
religiosa dominica Isabel Górriz, delegada di-
ocesana de la vida consagrada. L’ermitana no 
va per lliure, la vida eremítica al Priorat té una 
llarga història i un fort vincle eclesial: “Jo soc 
Església”, ens recorda Sapena.

Una vida austera i exigent

Tots aquests anys Sapena ha assumit una vida 
austera i exigent. Hi va arribar amb 34 anys. La 

pregària és i ha estat la seva primera ocupació i 
preocupació. I el treball manual al taller, el seu 
sosteniment. Però també ha après a fer anar 
la desbrossadora. S’ha enfilat a la teulada a fer 
petites reparacions i ha revisat la instal·lació de 
la bomba d’aigua, cada vegada que ha fallat el 
sistema. “Sort que era scout i que feia ràpel”, diu 
amb sentit de l’humor. Li ha sobrat predisposi-
ció i l’entorn feréstec no li ha estalviat proble-
mes a resoldre.

“Encara que sembli dur, he viscut aquí per 
amor, no per voluntarisme, i l’amor de Déu en 
nosaltres és pacient i generós”. Valora l’experi-
ència viscuda. Diu que “les coses bones són 
indescriptibles i sempre més desbordants” i 
formula el seu agraïment “a l’arxidiòcesi, al rec-
tor de Gratallops i a moltes persones anònimes 
que s’han interessat per mi”.  Amb tot, assegura 
que “ara es necessita dicerniment, amb pacièn-
cia, confiança i comunió; el que convé es veurà, 
pas a pas”.

Aquests anys ha valorat cada petit acondici-
onament de les estances. En un moment de-
terminat es va fer arribar aigua potable fins 
l’eremitori; passava el fred amb una estufa de 
llenya; i tenia una petita instal·lació fotovoltai-

ca, amb plaques que li proporcionaven la mica 
d’energia elèctrica que podia menester.

L’ensurt i el retorn a l’origen

Aquest estiu acabava de fer una inversió en ba-
teries i plaques que tenia instal·lades a la teula-
da que s’ha mantingut dempeus. Hi accedia per 
la teulada que ara s’ha esfondrat i que cobria el 
taller i el passadís fins al lavabo i el llenyer. Al 
taller, Sònia Sapena completava el principi mo-
nàstic: ora et labora. El seu treball manual amb 
cera espelmes, figures i icones. “L’aparell de la 
cera, les ferramentes, un Sant Francesc de Pau-
la que estava acabant... Tot va quedar aixafat”. 
Descriu l’efecte que li va fer veure-ho tot esfon-
drat, “com si hagués caigut una bomba”.

Amb la nevada va obrir camins d’accés a l’ermi-
ta i a casa seva. La matinada de l’11 al 12 ja dor-
mia a la sala on té l’estufa perquè estava morta 
de fred. I va sentir un soroll. Ho va atribuir a l’es-
tufa i la llenya que hi cremava. Però en sortir a 
fora, per veure d’on venia el soroll, va veure el 
sostre de la sala contigua enfonsat.

“Vaig entrar al pati, vaig mirar el taller i em va 
semblar que no hi havia neu. Vaig pensar en 

Sònia Sapena, el juny de 2019, 
davant la porta de l’accés a la casa de l’ermita.
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agafar l’escala per comprovar si les plaques po-
drien tornar a carregar-se i... no hi havia neu 
perquè no hi havia teulada!”. De seguida va fer 
fotografies per poder-ho explicar. I amb uns 
trineus improvisats amb uns cabassos i quatre 
coses que va arreplegar, va anar cap a baix del 
poble, lliscant sobre la neu. En arribar a la car-
retera, un xicot que puja de tant en tant a posar 
espelmes a la marededéu se li va aparèixer arri-
bant a la carretera: “Germana, venia a veure si 
podia pujar a veure com estaves”. I amb ell va 
poder arribar fins al poble.

“Sento una gran força”

La reacció després de l’ensurt del moment en-
cara li dura: “Sento una gran força que no em 
reconec”. Explica que “la vida eremítica com-
prèn la xeniteia”. Això vol dir “viure sense segu-
retats, en mans de Déu, però amb uns mínims i 
dignitat”. Per tant, creu que “ara cal valorar amb 
tota la realitat possible si es vol mantenir la vida 
contemplativa en aquesta ermita”. I insisteix 
altra vegada amb la importància de “desvincu-
lar l’ermita de l’eremita”. El lloc, de la persona.

A la pregunta de si hi ha altres ermites habita-
bles a la zona, respon que “els temps han can-

viat” i que “Déu trobarà un lloc”. Parla del turis-
me que no sempre sap per on passeja i que de 
vegades se li planten amb un dron. Al capda-
munt d’aquest turó, ella conrea el silenci i la 
solitud. D’altres, hi busquen boniques estam-
pes de camps de vinyes. Viu amb la contradic-
ció freqüent d’haver de demanar que respec-
tin la intimitat.

En aquest moment Sapena s’allotja temporal-
ment en una casa que li han cedit al poble de 
Gratallops. I es dedica aquests dies, a estones, 
anant amunt i avall, recollint les seves per-
tinences de dalt del lloc on ha viscut i pregat 
de forma ininterrompuda els darrers temps. Ha 
pres consciència de la situació i sap que qualse-
vol intervenció en la construcció anirà per llarg.

“Una Església de comunió”

Sònia Sapena va decidir en el seu moment de-
dicar la vida sencera a aquest diàleg permanent 
amb Déu: “És la vida que ens demana Déu”. 
Una vida que observa el món i prega perquè 
tothom senti el mateix amor de Jesús. A propò-
sit de la pandèmia i veient l’ermita enfonsada 
pensa en les “nadas” de sant Joan de la Creu. 
Davant del “desplom absolut de tot” assegura 

que “Déu ens demana que allò antic es vingui 
avall perquè sigui possible una nova forma de 
trobada amb ell.”

“La nit per a sant Joan de la Creu no és foscor, és 
abundància de llum; de tanta claror no et deixa 
veure; la teva vista ha de fer-se a aquesta forma 
nova de trobada amb Déu”, explica. Sapena re-
corda també el desert a la Bíblia, que fa referèn-
cia a l’origen: “Quan ho deixes tot, vas al primer 
amor, és un retorn al procés d’originalitat, sola-
ment Déu et pot salvar”.

Amb la perspectiva de la seva talaia, observa 
el món. I veu que clama una transformació: 
“Amb la pandèmia hem vist que no podem 
viure com hem fet fins ara”. I en fa també una 
lectura eclesial. Creu que l’Església ha d’entrar 
en un “nou ordre”. Des de la seva perspectiva, 
i lluny de les ideologies, defensa “una Església 
de comunió” entre ordes, congregacions i diò-
cesis. Creu que s’ha fet “una església molt de 
les parts” i que “ens costa acceptar que aquí els 
diferents, si busquem Déu, ens trobem”.

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/filomena-sonia-sapena-queda-ermita-interior
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Cuidem els vincles

PER LAURA MOR
A SOLVITUR AMBULANDO

Una de les meves dèries a l’hora d’escriure són 
els vincles. Perquè fem web, som a xarxes so-
cials i publiquem pdfs interactius. Vivim a in-
ternet i necessitem enllaçar amb d’altres relats, 
aportar context, projectar la notícia més enllà. 
En el terreny de les relacions humanes, la cosa 
es complica. Però comencem pel món virtual.

Afegir una URL dona profunditat al text. És 
una manera de dir que no tot s’acaba en els 
cinc paràgrafs publicats. Té un punt d’humili-
tat, inclou altres mirades. No es tracta tampoc 
d’atipar al personal: enllacem allò que s’ajusta 
al que estem explicant o que pot inspirar una 
nova reflexió. Mira, aquí hi trobaràs matèria 
suggestiva. Clic.

Cada nova URL és una oportunitat d’arribar a 
qui et necessita. Fem un servei, preparem ca-
mins d’accés universal. Quan es publica un nou 
article, el gestor web genera un hipervincle per 
defecte. I es pot editar. Fem-ho! Posats a triar, 
per què no optem pel més senzill, amable, intu-
ïtiu? Sense floritures, anar a l’essencial.

A la vida de cada dia, sabem que com més en-
llaços significatius, menys caldrà guarir des-
prés. Però vetllar per la salut mental i espiritual 
no és com pentinar una URL. M’hi va fer pensar 
Montse Santolino parlant de la teràpia de la tri-
bu. Cuidar els vincles entre persones no és un 
extra ni un “a més a més”. És una opció política 
vital. I defineix models socials.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/solvitur-ambulando
https://directa.cat/terapia-de-tribu
https://directa.cat/terapia-de-tribu
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Ho estem veient aquests dies amb el fred i la 
gent sense llar. L’aïllament o la soledat no vol-
guda ens mata. Sense un punt d’ancoratge, 
sense una referència, ens morim. En canvi, 
saber-nos acompanyats, ens pot salvar. En mo-
ments de dificultat, un enllaç, un lloc on aga-
far-se és sinònim de supervivència.

Penso en el comiat que em dedica una jove 
ermitana del Priorat quan ens escrivim. “En 
comunió”. O sigui, que estem connectades. 
Ella, que dedica la seva vida a pregar i al treball 
manual. Jo, que atenc cinquanta coses alhora. 
Concentració i dispersió. Tenim un denomina-
dor comú, una cosa compartida. En l’essencial, 
ens trobem.

Els enllaços venen a dir-nos que no tot és re-
alitat fragmentada, paral·lela, irrellevant. En 
l’absurd aparent, en el món inhòspit, egoista, hi 

ha recer. Portes que s’obren. Ponts que esperen 
ser construïts. Persones capaces i disposades a 
relligar tanta gent desperdigolada. I en aquesta 
trobada es fa possible la novetat.

Les religions també fan aquesta funció. Ens do-
nen llenguatge, paraules, símbols que uneixen 
cada ésser viu a una realitat que ens depassa. 
Com els hipervincles, fan comunitat. Però de-
fensar els vincles pressuposa haver-los generat 
abans i cuidar-los.

Quan els vincles es trenquen, salta l’alerta del 
navegador: “Error 404 page not found”. La 
pregunta és: com ens avisa la vida mateixa que 
cal una reparació? Les millors dreceres passen 
per compartir espais i projectes amb els altres. 
Dedicar-los temps, entendre i respectar el rit-
me de cadascú. I als que volem córrer massa, 
paciència.

Ho llegim a l’encíclica Fratelli tutti del papa 
Francesc: “La persona humana, amb els seus 
drets inalienables, està naturalment oberta als 
vincles”. I hi afegeix que “en la seva pròpia arrel 
hi resideix la crida a transcendir-se a si matei-
xa”. O sigui, amb els altres. Som responsables 
els uns dels altres. No hi cap la indiferència.

I això com es fa? Potser a base de mimetisme? 
Veure i escoltar els qui refan vincles trencats i 
practiquen la cura als altres. Amatents, dispo-
sats. Són al costat a persones sanes i malaltes, 
soles i en comunitat, en presó i en llibertat apa-
rent. Tots ens podem perdre: el camí és llarg i 
costerut. Més val caminar ben acompanyats. 
Amb els vincles, ens hi juguem la vida!

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/no-tenir-llar-no-es-cap-delicte
https://www.catalunyareligio.cat/ca/no-tenir-llar-no-es-cap-delicte
https://www.catalunyareligio.cat/ca/filomena-sonia-sapena-queda-ermita-interiorhttps://www.catalunyareligio.cat/ca/filomena-sonia-sapena-queda-ermita-interior
https://www.catalunyareligio.cat/ca/filomena-sonia-sapena-queda-ermita-interiorhttps://www.catalunyareligio.cat/ca/filomena-sonia-sapena-queda-ermita-interior
https://www.catalunyareligio.cat/ca/defensem-vincles-diu-fratelli-tutti
https://www.catalunyareligio.cat/ca/defensem-vincles-diu-fratelli-tutti
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/fer-nos-guardians-uns-dels-altres-272815
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/apunts-eticopolitics/fer-nos-guardians-uns-dels-altres-272815
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/solvitur-ambulando/cuidem-vincles-273972
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Carles Amengual: “Em vaig aprendre
de memòria la vida glossada de Ramon Llull”

En Carles Amengual va néixer al poble de Sel-
va, a Mallorca, i és una persona dotada d’una 
gran curiositat per la muntanya, les llengües 
i el coneixement. Només cal esmentar que és 
llicenciat en Medecina, Biologia, Humanitats, 
Estudis d’Àsia Oriental i en Ciències Religioses. 
Amb ell hem conversat asseguts en un banc del 
bosc de can Veire de Gallecs. És una nova entre-
vista de la col·lecció Natura Sagrada.

Quins són els seus records d’infantesa 
relacionats amb la natura?

El primer que em ve a la ment és la casa amb 
el jardí, en el qual vaig passar moltes hores. Cal 
assenyalar que a les golfes de casa hi ha molt 
material del meu avi que havia estat apotecari. 
Per tant, les golfes i el jardí van ésser dos espais 
per perdre’m i fer petits descobriments. També 
guardo uns bons records d’anar a caçar amb el 
meu pare. De més gran vaig pensar: “Per què he 
de matar els pobres aucells?” I em vaig dedicar 
a agafar-los vius i tenir-los en gàbies. Vaig arri-
bar a tenir més de dos-cents aucells en el jardí 
de casa. Un bon dia, em vaig dir: “Per què han 
d’estar tancats?” I vaig obrir les portes i van 
marxar.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/natura-sagrada
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Imagino que créixer en un poble de l’interior 
de Mallorca genera que els ritmes del camp 
siguin molt presents?

I tant! Pensa que anava a peu de casa a l’escola i 
amb els amics corríem i fèiem les mil i una en-
tre horts, camps, muntanyes i corrals. La relació 
amb la natura va ésser quotidiana fins els deu 
anys. A aquesta edat vàrem partir cap a la ciu-
tat, és a dir, cap a Palma. El meu pare era met-
ge neuròleg i va obrir la seva consulta a ciutat. 
En canvi, cada cap de setmana tornàvem a 
Selva i era com recuperar la llibertat. Haver de 
concentrar la meva vivència amb la natura i el 
món rural en dos dies va fer que ho estimés 
encara més.

Quin paper va tenir el seu pare en la vivència 
de la natura com a infant?

Va ésser molt important, sobretot, perquè sem-
pre l’acompanyava quan sortia a caçar. Per la 
serra de Tramuntana vam caminar-hi molt. Ell 
em va ensenyar el santuari de Lluc i els seus 
voltants. Amb el temps he descobert que dife-
rents generacions de la meva família han tingut 
una estreta relació amb la muntanya.

Per tant, des de petit la muntanya ha estat 
molt present en la seva vida?

Sí, des de sempre. També em va marcar la lec-
tura del llibre: Escoltisme per nois de Robert Ba-
den-Powell, malgrat que no vaig trobar cap agru-
pament escolta on inscriure’m. La seva lectura 
em va portar, a vegades, acompanyat dels meus 
amics, a experimentar molts dels seus consells. 
Cal tenir present que ell, abans d’escriure aquest 
llibre, va fer dues setmanes de supervivència 
en una illa amb una vintena de nois. D’aquí neix 
una estructura per a formar els infants a partir 
de la vivència, l’estima i la contemplació de la 
natura. Després del mestratge del meu pare i la 
vivència de la muntanya mallorquina, la lectura 
d’aquest llibre em va obrir la ment.

Aquest canvi el va viure individualment?

Sí. Però amb els amics anàvem a fer excursions a 
la muntanya els dissabtes i diumenges. Recordo 
que una vegada, vam ésser fora cinc dies per po-
der observar els darrers voltors de Mallorca. Érem 
tres, el meu germà, un amic i jo. Aquest amic va 
crear el Grup d’Ornitologia Balear i jo com que era 
menor no vaig poder signar els primers estatuts.

Va estudiar Medecina per poder ajudar 
els altres?

Evidentment. També és molt important per mi 
l’exemple del meu pare. Era un home sempre 
preocupat per la salut dels seus malalts i el re-
cordo visitant els pacients i llegint quan era a 
casa. Ell sempre llegia i estudiava. També em 
va influenciar el seu tracte amb els malalts. Ell 
em deia que l’objecte més important del metge 
és la cadira, on seurà el pacient per explicar-te 
com es troba i tu has de saber escoltar.

Un altre element que ha marcat la seva vida 
és la crida per l’Orient?

Sí. Pensa que només acabar la llicenciatura 
vaig marxar cap a la Xina. Tingues present que 
mentre estudiava ja tenia curiositat per conèi-
xer altres tradicions mèdiques. No he pensat 
mai que siguem els millors. Per aquest motiu 
vaig estar tres anys estudiant medicina xinesa 
a la Xina, també vaig estudiar medecina tibeta-
na i medecina homeopàtica. El desitjable és fer 
la millor medecina. Ara bé, un pot preguntar-se 
quina és la millor medecina? Simplement, la més 
adequada per un pacient en un moment concret.

https://www.ara.cat/societat/CARLESAMENGUAL-homeopates-no-alternatius-metges_0_1544245574.html


Dv, 22/01/2021 | Catalunya Religió | núm. 10933 | NATURA SAGRADA

Què el va fascinar d’Orient?

Vaig acabar medecina l’any 1979 i en aquell 
moment el Tibet estava tancat per l’ocupació 
xinesa. Per fortuna vaig trobar un curs d’acu-
puntura i medecina xinesa de tres mesos per 
metges occidentals en una universitat xinesa. 
Però finalment els tres mesos es van transfor-
mar en tres anys.

I a nivell interior?

Jo hi anava per estudiar medecina, però un cop 
allà vaig conèixer un monjo budista, metge i 
mestre d’arts marcials, que vivia a la muntanya. 
Ell em va acollir un any en el seu eremitori. Per 
tant, vaig estar dos anys a la universitat i un a la 
muntanya.

Com era la seva vida amb aquest monjo?

Doncs vivia al mig del bosc amb ell. A vegades 
l’acopanyava a visitar malalts. Però la major 
part del temps era fer vida d’ermità, és a dir, 
llevar-se molt aviat, a les tres de la nit, pregar, 
anar a recollir plantes al bosc, parlar a l’hora de 
dinar, llegir, entrenar, sopar i a dormir a les vuit 
del vespre. Ell em deia que podia marxar quan 

volgués si aquella vida no m’agradava. Ara bé, 
el seu mestratge em va fer superar la duresa del 
dia a dia. Malgrat que el meu interès inicial era 
la medecina i les arts marcials, allà vaig desco-
brir l’espiritualitat. Ell, al cap de mesos, em va 
fer sentir l’energia que transmetia i utilitzava per 
curar. Per tant, no practicava l’acupuntura. Allà 
em vaig adonar que som matèria, energia i espi-
ritualitat.

Què va sentir?

Una enorme gratitud. Pensa que jo venia d’una 
família religiosa, havia estat escolà a la parrò-
quia del meu poble... i guardo un bon record de 
l’Església. Després vaig estudiar Ciències religi-
oses a la Facultat de Teologia de Barcelona.

Quan torna de la Xina, què fa?

Als dinou anys, quan era a la facultat, ja tenia 
clar que volia estudiar homeopatia, medecina 
xinesa i medicina tibetana. Quan torno em res-
ta per acabar el meu programa formatiu, estu-
diar plantes medicinals i homeopatia. Conec 
que a la Facultat de Farmàcia de la Universitat 
de Pisa puc estudiar plantes medicinals. Des-
prés de la meva estada a Pisa –tot d’una després 

de tornar de la Xina–, amb vint-i-sis anys i ja ca-
sat, només em restà estudiar homeopatia i vaig 
marxar a Mèxic. Per tant, vaig estar més de dot-
ze anys formant-me com a metge.

Quan acaba aquest periple, què fa?

Doncs obrir una consulta a Palma on encara 
treballo, ara fa trenta-cinc anys.

Sempre ha tingut una gran vinculació 
amb el santuari de Lluc?

Sí. La meva família ha viscut des de sempre 
molt a prop del santuari. Vaig conèixer la meva 
dona a Lluc. La meva tercera filla es diu Maria 
de Lluc. D’altra part, la paraula Lluc significa 
bosc sagrat. I, actualment, vaig dues vegades 
per setmana tocant la gaita o xirimia des del 
meu poble fins al santuari.

Des de fa uns anys és el director
d’unes colònies per nens al santuari?

Sí, des de fa tres anys. Són uns camps que te-
nen una durada d’una setmana, en la qual es 
treballa l’anglès i és una immersió en la natu-
ra que envolta el santuari: conèixer els aucells, 

https://www.lluc.net/
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les plantes, les històries… Cal reconèixer que 
aquest interès per formar infants a la natura 
prové de la lectura del llibre de Baden-Powell.

També em consta que és un gran devot 
de Ramon Llull?

Moltíssim. A casa teníem una edició del segle 
XVII del llibre Blanquerna de Ramon Llull –i 
encara ho tinc– i aquest va ser el meu primer 
contacte amb ell. D’altra part, vaig estudiar als 
franciscans de Palma, on hi ha la tomba de Ra-
mon Llull. També el puig de Randa, la muntanya 
dels tres santuaris, Miramar… eren espais cone-
guts. L’any 2006 va caure a les meves mans una 
vida glossada de Ramon Llull del pare franciscà 
Sebastià Rosselló. Quan es va commemorar 
el setè centenari de la mort de Ramon Llull, el 
2016, em vaig aprendre de memòria la vida glos-
sada de Ramon Llull que dura uns vint-i-cinc 
minuts. Un dia vaig saber que el pare franciscà 
que l’havia escrit estava retirat amb noranta-dos 
anys i vaig decidir fer-li una visita. Era un 5 de 
gener. Després de presentar-nos, vaig dir-li que 
m’havia memoritzat la seva glossa i l’hi vaig pro-
posar si volia escoltar-la. En acabar, me vaig ado-
nar que estava plorant i em va dir: És el millor 
regal de reis que m’han fet mai!

Carai!

Al cap d’uns anys vaig conèixer un professor 
de la Universitat de Barcelona que és un espe-
cialista en Ramon Llull –n’Albert Soler–, i ens 
vam fer amics. En diverses ocasions ell ha par-
ticipat amb els seus alumnes en itineraris lul-
lians per Mallorca.

També voldria parlar de la seva experiència 
fent el camí de Sant Jaume. On va començar?

Al port de Barcelona i d’allà em vaig dirigir al 
monestir de Montserrat, on em trobo amb el 
pare Ramon Ribera Mariné, del qual ja havia 
llegit el seu llibre sobre la seva experiència del 
camí de sant Jaume. El motiu d’anar-lo a trobar 
és que havia decidit seguir les seves etapes, les 
quals eren molt llargues. 

Recordo que vaig arribar al monestir de Mont-
serrat a les tres de la matinada, ja que m’havia 
perdut per la zona de Rubí. A les vuit del matí 
va arribar el pare Ramon Ribera que em va 
acompanyar dues hores de la següent etapa, 
que anava de Montserrat a Igualada. Vam cami-
nar plegats, vam parlar... per mi va ser un mo-
ment d’una gran felicitat.

El camí el va fer sol?

Sí. El motiu va ésser fer una pregària a Déu per 
aconseguir que un projecte que tenia entre 
mans es fes realitat.

Quin record guarda de l’experiència de fer el 
camí en solitari?

Una gran alegria. Al cap de quatre anys el vaig 
tornar a fer per donar gràcies a la vida i va és-
ser un camí molt especial, ja que el vaig fer 
sense portar un duro a la butxaca. Com ho vaig 
aconseguir? Doncs ajudant als peregrins com 
a metge i tocant la xirimia als pobles. Això em 
permetia guanyar-me el pa de cada dia i el que 
em sobrava ho deixava a l’església del lloc. Per 
tant, cada dia començava de zero. 

La natura és sagrada?

La creació i la vida són sagrades. La natura és 
part de la creació. Nosaltres som part de la cre-
ació. Per tant, el que cal és respectar-nos i esti-
mar la natura.
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