
COL·LOQUI EUROPEU DE PARRÒQUIES 

COL·LOQUI  2016  REUS 

Parroquia de Sant Joan, dies 8 i 9 de juliol 

 

NOUS ( o renovats o ben presents) REPTES A LES PARRÒQUIES AVUI. GUIÓ 

Mn. Miquel Barbarà Anglès 

 

0.- REPTES:  fets que són un desafiament, que causen una provocació. L’important no és si 

són NOUS, sinó si estan ben presents o estan renovats. 

 Proposta de treball de tots els participants. 

1.- REPTES PROVINENTS DE LA NOSTRA SOCIETAT. UNA MIRADA DES DE LA 

SOCIETAT. 

1.1. El desencís i la desorientació que es viu en la nostra societat (i també a l’Església catòlica) 

1.2.-Alguns fets de la història que ens han marcat i ens interpel·len com un repte. 

1.3. Reptes fruit d’una mirada realista sobre la nostra societat. La crisi econòmica. La situació 

política. Els neopopulismes de dreta i d’esquerra. La corrupció. 

1.4. Societat pluralista 

1.5. Societat secularitzada 

1.6. El repte d’una societat laica o laïcista. 

1.7. El repte de la recerca d’una història objectiva i la recuperació de la memòria històrica. 

1.8. Sobre la petició de perdó. Un repte pendent. 

1.9. Una ombra recurrent: l’Església en el règim franquista 

1.10. Hem d’anar alerta amb els indicadors que es refereixen a aquells temps i que porten al 

pessimisme. Perill de nostàlgia del passat i de voler reviure models d’aquell passat i que no 

serveixen per avui. 

1.11. El repte de la exculturació? 

1.12. El repte de la pastoral de la cultura. 

1.13. La referència de molts ciutadans al catolicisme. No és un repte?I la referència dels 

joves?(Els anomenats “mil·lenials”, com ho veuen?). 

1.14. El repte de l’allunyament i de la indiferència entre l’Església i persones i col·lectius. La 

manera com el Vaticà ha tractat les qüestions de Catalunya és un factor a tenir en compte. 

1.15. El repte de la incoherència: pot portar a la separació entre creure, pertànyer i actuar. 

1.16. El gran repte de la immigració recent. 

1.17. El repte de la mobilitat humana 

1.18. El repte de la importància que es doni al fet religiós i, més en concret, per nosaltres, a 

l’Església catòlica 
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2. UNA MIRADA DES DE L’ESGLÉSIA I PER A L’ESGLÉSIA 

2.1.-El repte de la centralitat de Déu 

2.2. El gran repte de les preguntes que hi ha en el fons del fet religiós. El desafiament de 

certes divulgacions que es presenten com a científiques i que plantegen un problema a les 

nostres creences, com el big bang, l’atzar, les raons de la creació...Pensament feble de la 

postmodernitat. 

2.3. La resposta de l’Església i la proliferació de respostes 

2.4. El repte de la por i de la covardia. 

2.5. El repte de donar una resposta d’identitat clara i no vergonyant. 

2.6.- Els reptes de professar una fe íntegra, practicar una coherència moral i no fer 

identificacions parcials. 

2.7.- Un gran repte: fer de l’església la casa i l’escola de la comunió. La parròquia com a 

comunitat de comunitats. 

2.8.- Acollidors i bons samaritans. Les persones ferides en el camí de la vida. 

2.9.- El repte de la reconciliació de grups i de tendències. Les sospites i les malfiances. 

2.10.- L’afebliment del procés de socialització sobretot pel que fa al fet religiós en el si de la 

família i de l’escola 

2.11.-Una gran repte: la revolució sexual que es dóna en la nostra societat 

2.12.-Un altre gran repte: el paper de la dona en la societat i en l’Església. 

2.13.- Els grans reptes de futur: 

La pastoral de joves 

La pastoral de les vocacions 

2.14.- La imatge que es dóna de l’Església a través dels mitjans de comunicació social. 

2.15.- El servei als més pobres i marginats. A les persones que fugen de la guerra, de la 

violència i de la fam. 

2.16.-  El repte de la presència de l’Església  a  la societat catalana. La fidelitat a l’Església i al 

país 

2.17.-Els reptes de l’aplicació del Concili Ecuménic Vaticà II, del Concili provincial 

Tarraconense i de les orientacions del Papa Francesc (de la Doctrina Social de 

l’Església) al servei del present i del futur de les nostres Esglésies. Importància de 

l’Encíclica “Laudato Sí”... 



COL·LOQUI EUROPEU DE PARRÒQUIES 

COL·LOQUI  2016  REUS 

Parroquia de Sant Joan, dies 8 i 9 de juliol 

 

NOUS ( o renovats o ben presents) REPTES A LES PARRÒQUIES AVUI 

Mn. Miquel Barbarà Anglès 

 

0.- REPTES:  fets que són un desafiament, que causen una provocació. L’important no és si 

són NOUS, sinó si estan ben presents o estan renovats. 

PROPOSTA:  treball de tots els participants. Valorar cada repte de 0 a 5 segons que es 

cregui que afecta a la parròquia i amb quina intensitat. Al final en un moment tindrem la 

valoració que en fem entre tots: 

0 = no afecta a la parròquia 

1 = no afecta gaire 

2 = afecta una mica 

3 = afecta bastant 

4 = afecta molt 

5 = afecta moltíssim 

Al final en un moment sabrem quins són els que s’han valorat amb un 5 (i en alguns casos més 

el 4). 

NOTA: el text base és la conferència feta a Montserrat amb motiu dels 10 anys del Concili 

Provincial Tarraconense. 

 

1.- REPTES PROVINENTS DE LA NOSTRA SOCIETAT. UNA MIRADA DES DE LA 

SOCIETAT. 

1.1. El desencís i la desorientació que es viu en la nostra societat (i també a l’Església catòlica) 

Una constatació que  presenta el que estem vivint (molt ben expressat en unes notes fetes per Mn. 

Josep Gil per unes reunions de preveres). 

1.2.-Alguns fets de la història que ens han marcat i ens interpel·len com un repte. 

Si fem una mirada realista i serena, amb ulls d’amor i de misericòrdia, sobre la nostra societat, 

tenint en compte el que afecta més directament la nostra Església, hem d’afirmar que aquesta 

societat ha viscut fets positius, sens dubte, però també fets molt traumàtics. El segle XX ha estat 

un segle de grans trasbalsos. Veníem d’un segle XIX molt mogut i commogut per grans lluites. 

Podem imaginar ara el que va suposar la desamortització i la desfeta de tants convents? Al segle 

XX es van viure grans lluites socials, polítiques, econòmiques i de tot ordre. La nostra Església va 

sofrir una terrible guerra entre germans amb una persecució religiosa sagnant, en la qual van 

morir martiritzats gran nombre de persones, entre bisbes, preveres, religiosos i laics. Va ser 

perseguida per ser Església, però també va ser perseguida per ser catalana, amb dificultats, 

tergiversacions, odis i incomprensions. Els anys 60 va viure amb il·lusió el concili ecumènic 
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Vaticà II, i després el nostre Concili. Aquesta llista l’hauríem d’allargar i enriquir, però també 

hem de fer esment que la nostra societat, lloc de marca, de pas, sempre ha estat molt pendent del 

que s’esdevé a nivell europeu i a nivell mundial. Al segle XX hem viscut l’estalinisme, els gulags 

comunistes, el nazisme, el feixisme, a casa nostra el nacionalcatolicisme, els exterminis massius, 

com la shoah jueva, el extermini d’Armènia..., dues guerres mundials amb molts milions de morts 

i la bomba atòmica, i moltes guerres més, com la de Rwanda, que la sentir molt a prop per tenir-hi 

missió diocesana, la de l’Afganistan i la de l’Iraq (què hem de dir dels Srs. Bush, Tony Blaire i 

JM Aznar?), els terribles atacs terroristes, com el dels Estats Units i el de Madrid i els més recents 

fins al dia d’avui, i els grans estralls de la fam i de la misèria, de la sida i de la drogoaddicció, 

sense oblidar també els desastres naturals, que en un temps de globalització afecten molt de prop 

les nostres vides. La globalització l’estem vivint i patint amb els seus avantatges i inconvenients 

com quelcom que ja forma part de la quotidianitat. La nostra societat està plena de llums i 

d’ombres. Totes les èpoques ho han estat. Jesús també va fer l’experiència d’una generació 

dolenta (Lc 11,29). Nosaltres fem l’experiència de la nostra època i de la nostra societat. I és ara i 

aquí que hem de viure com a persones madures i com a seguidors de Jesucrist convençuts. Hem 

de ser realistes i esperançats alhora. 

1.3. Reptes fruit d’una mirada realista sobre la nostra societat. La crisi econòmica (amb l’atur 

i tantes famílies sense cap ingrès). La situació política. Els neopopulismes de dreta i 

d’esquerra. La corrupció. 

La mirada d’amor i de misericòrdia del nostre Concili ens fa exclamar: «Sentim el goig 

d’anunciar l’evangeli del regne de Déu, i el vivim en la nostra societat concreta, marcada per la 

secularització i pel pluralisme» [R. 1 a)]. 

El Concili resumeix els trets de la nostra societat en la secularització i el pluralisme. Qui 

només conegui el text de les resolucions pot pensar que la mirada sobre la nostra societat és 

massa resumida, però cal tenir present que la mirada més exhaustiva es va fer en la consulta sobre 

possibles temes i en el treball de l’etapa diocesana de reflexió. En el moment de les resolucions 

aquest veure sobre la nostre societat ja estava fet. 

A l’etapa preparatòria del Concili Provincial Tarraconense s’havia reflexionat sobre 

l’allunyament entre moltes persones i l’Església; sobre la imatge de l’Església en la nostra 

societat; sobre els mitjans de comunicació i la seva influència; sobre la família, les famílies 

desestructurades, els matrimonis desfets, separats, divorciats i els fills d’aquestes famílies, i la 

manca d’educació religiosa de molts fills a la família i a l’escola; sobre la pobresa i la marginació, 

la drogoaddicció i la sida; sobre els immigrats, el racisme i la xenofòbia; sobre les bosses de 

pobresa, principalment a les grans ciutats; sobre la violació dels drets fonamentals de les persones 

i dels pobles; sobre el sentit de la transcendència i el testimoniatge del Déu vivent, i el fet dels no 

creients i de la descreença en la nostra societat catalana; sobre el progressiu impacte de l’escalada 

del consum amb tot el que comporta d’egoisme i d’insolidaritat, context en el qual emergeixen els 

anomenats ídols característics de la nostra societat: el tenir, el poder i el plaer. 

En aquest context hem de subratllar la importància dels enunciats d’aquest apartat. 

Això només per enumerar alguns dels principals temes que van ser reflexionats i proposats en 

la preparació del Concili i per il·lustrar l’afirmació que al llarg del camí sinodal que vam recórrer 

es va intentar fer un veure força realista de la nostra situació i vam tenir present la nostra societat 

segons la percepció que en vam tenir. 
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Centrant-nos en la breu afirmació que la nostra societat està «marcada per la secularització i el 

pluralisme», voldria fer algun breu comentari: El nostre Concili té unes consideracions molt 

importants sobre les conseqüències positives i negatives de la secularització i del pluralisme [R. 1 

a)]. 

1.4. Societat pluralista 

La nostra situació queda més indicada pel pluralisme que per la secularització. Estem en una 

societat plural, amb molt diferents donadors de significats en el camp cultural, filosòfic, polític i 

religiós. L’economia de mercat ha transcendit el camp estrictament econòmic i ha envaït molts 

altres camps de l’existència, entre els quals hi ha el món religiós. Avui, per a moltes persones, les 

diferents ofertes religioses es presenten com un supermercat en el qual remenen i trien i es queden 

amb el que hi ha autors que anomenen la religió a la carta, una mena de plat únic amb 

ingredients molt diversos. El pluralisme pot tenir aspectes molt positius i l’hem de viure amb 

maduresa humana i cristiana. 

1.5. Societat secularitzada 

Sobre la secularització és prou coneguda la distinció entre el que es refereix a la relació entre 

les diferents institucions que conformen un sistema sociocultural i el sentit de la pròpia vida en el 

fons del cor de cada persona. Sobre la relació entre les institucions ningú no pot negar que ens 

trobem en una societat secularitzada. El Concili mateix diu que «l’Església no ha de dominar el 

món sinó que hi ha d’aportar les energies religioses de la fe, de l’esperança i de l’amor, cosa que 

significa, però, pèrdua d’influència social i de poder» [R. 1 a)]. Institucions com les socials, 

polítiques i econòmiques no volen estar dirigides i menys obligades per les institucions religioses. 

En el camp, però, del sentit de la pròpia vida, en el cor de cada persona, hi ha autors que es 

resisteixen a parlar de secularització (com el gran sociòleg Luckman mort fa pocs dies) , perquè 

en un moment o altre de la pròpia existència hi ha moltes persones que es fan les eternes 

preguntes sobre el sentit de la vida, entre les quals les més punyents són: La mort és un punt 

final? Hi ha un més enllà? Aquestes preguntes se les ha fet la persona humana des que sabem que 

és persona, i se les continua fent. I aquestes preguntes són les que estan en el fons de tot el fet 

religiós, i tot el fet religiós és una resposta a aquestes preguntes. Més ben dit: cada sistema 

religiós és una resposta més o menys diferent a aquestes preguntes. Les preguntes són les 

mateixes, però les respostes són diferents. Cal donar una resposta clara a aquestes preguntes des 

de la nostra Església de tal manera que si no la donem no fem religió o fem una altra cosa. Aquí 

ens juguem el testimoni clar i net de la transcendència i el testimoni del Déu vivent i veritable. 

En aquesta nostra societat secularitzada i pluralista cal fixar-nos en alguns fets importants, 

encara que només sigui breument, amb el risc de no poder explicar prou les afirmacions, que 

espero que quedin clares. Esmentem-ne alguns. 

1.6. El repte d’una societat laica o laïcista. 

Estem en una societat que molts entenen com a laica, i nosaltres com a Església hem deixat 

ben clar repetidament que aquesta és la situació que ens toca viure i que l’acceptem de cor, encara 

que, com diu el Concili a la resolució citada, experimentem «la dificultat d’especificar el rol 

públic de l’Església en les societats modernes». Però també n’hi ha que el contingut que donen a 

l’afirmació de societat laica és més aviat o del tot laïcista, que és molt diferent. En comptes del 

respecte, del diàleg i de la sana cooperació s’adopten actituds de bel·ligerància contra el fet 
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religiós, sobretot contra l’Església catòlica, amb unes formes i maneres anticlericals, antieclesials 

o simplement atees militants que semblaven ja superades com a episodis de la història passada. 

Tot això ens fa sofrir i ho pateixen potser d’una manera més forta molts germans nostres, que són 

més grans i que potser van quedar marcats per fets dolorosíssims esmentats que van haver de 

viure en la seva infantesa o en la seva joventut. 

1.7. El repte de la recerca d’una història objectiva i la recuperació de la memòria històrica. 

Hem de fer esment d’algunes fets no per remoure irresponsablement fets del passat, sinó per la 

remoguda que se’n fa actualment. En aquest sentit hi ha un fort corrent, creixent en els últims 

anys, que vol capgirar el sentit que s’havia donat a gran part de la història recent o més llunyana. 

L’objectivitat no deu consistir en el fet que el que es va dir blanc ara sigui negre i el que es va dir 

negre ara es digui blanc. Uns i altres devem haver de reconèixer les tergiversacions i les 

mancances que s’hagin donat amb un intent de ser objectius i de conèixer amb més realisme els 

fets tal com van ser. És una objectivitat difícil d’aconseguir, però a la qual no podem renunciar, 

perquè correm el perill de caure en un subjectivisme tergiversador. En aquest sentit deu ser bo que 

es recuperi la memòria històrica, però sense esperit de venjança ni de rancúnia. Per als cristians 

no n’hi ha prou de parlar que no hi hagi venjança ni rancúnia; hem d’anar molt més lluny; hem de 

parlar positivament de reconciliació i de perdó. Hem perdonat ja a tothom. Estimem a tothom! No 

s’entén la divisió entre germans. És bo que cada col·lectiu recuperi la memòria dels qui l’han 

precedit, però també amb el compromís de no reproduir errors passats. Cada persona que ha mort 

pels seus ideals mereix el respecte de tothom, però sense incitar a les causes que van portar a la 

mort, a l’assassinat, a la guerra i a la destrucció. Nosaltres —com el tenen altres col·lectius— 

tenim el dret i el deure de venerar els nostres màrtirs, però sempre amb actituds de reconciliació, 

de perdó, d’amor i de respecte pels altres. En aquest sentit no hem de tenir por de les aportacions 

d’historiadors seriosos que parlin de causes i línies de fons d’esdeveniments, conflictes socials i 

guerres molt complexos en els quals s’hi pot veure implicada, d’una manera o altra, la institució 

eclesial d’aquell moment, sense que això resti mèrit a aquella persona, bisbe, prevere, religiós o 

laic que va donar la seva vida en testimoniatge de la seva fe i va ser assassinada in odium fidei. El 

nostre Concili també va fer una petició de perdó per fets passats. Va dir: «Cal […] un profund 

respecte envers tots aquells que no comparteixen les nostres conviccions. Aquí s’inscriu la petició 

de perdó pels fets que els cristians hem dut a terme quan ens hem mostrat incomprensius, 

intolerants, excloents o violents amb opcions diferents de les nostres» [R. 1 b)]. Si la implicació 

en les línies de fons —honradament, i no per demagògia— es demostra, no per això es 

deslegitima el lliurament personal. I al revés, el lliurament personal no comporta necessàriament 

la benedicció de tot el que s’hagi pogut actuar i implicar en el fons de les causes històriques d’uns 

esdeveniments que sempre són molt complexos i amb pluricausalitat, mentre no es demostri el 

contrari. Una guerra fratricida com la que es va viure a casa nostra és sempre una desgràcia. Mai 

més no s’ha de vessar sang de germans. Benvinguda memòria històrica si això ens porta a una 

purificació de la memòria, a una major pau i reconciliació i a no caure mai més en aquells 

paranys. Junt amb els màrtirs, com els bisbes Irurita, Huix i Borràs i tants preveres, religiosos i 

laics, hem de ser reconeixedors i comprensius —encara que a vegades costi ser-ho— amb tots els 

que van patir molt en la pròpia carn, en la seva vida, amb tots els que en consciència van creure 

que havien de servir l’Església d’una manera determinada, malgrat que fossin camins diferents. 

Curiosament els dos exponents d’actituds diferents dins l’Església a Espanya la van representar 

dos cardenals, tots dos fills de l’arquebisbat de Tarragona, el cardenal Gomà, primat d’Espanya, i 

el cardenal Vidal i Barraquer, primat de les Espanyes. 
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Encara no està normalitzada la memòria del Cardenal Vidal i Barraquer a les diòcesis 

espanyoles, com va quedar ben palès a les beatificacions que es van fer a Tarragona l’any 2013. 

Vidal i Barraquer va ser el gran absent. Van parlar del beat Manuel Borràs, Bisbe Auxiliar i a qui 

auxiliava? També van estar absents els 70 capellans diocesana també assassinats i no beatificats 

sense que se sàpiga per què! 

1.8. Sobre la petició de perdó. Un repte pendent. 

Això ens porta a una altra qüestió més àmplia i prou delicada. Amb motiu del jubileu de l’any 

2000, i en altres ocasions, l’Església ha demanat perdó per fets passats esdevinguts al llarg de la 

història i s’han rehabilitat persones que havien estat censurades (cf. «Memòria i reconciliació: 

l’Església i les culpes del passat». Document de 29 de març de 2000, de la Comissió Teològica 

Internacional). Això ha tingut una funció positiva, ha alliberat d’un pes feixuc i ha ajudat a 

aquella purificació de la memòria col·lectiva. Però hem d’estar atents a una disfunció que ha calat 

en certs ambients i que ho viuen com una boira que plana sobre qüestions de present. Es pot 

resumir en una pregunta molt senzilla: fem actuacions en el present de les quals un altre dia les 

generacions futures hauran de demanar perdó? Hem de trobar la manera de dissipar aquestes 

boires i de donar pau i seguretat a les consciències que estiguin afectades per aquests dubtes. 

Aquesta no és una qüestió menor en tota la problemàtica actual que vivim. 

A la “Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes” de l’any 1971 hi va haver una ampla majoria 

que va aprovar la resolució de demanar explícitament perdó per no haverestat prou ministres de 

reconciliació després de la guerra civil, però per poc no va tenir les dues terceres parts. 

1.9. Una ombra recurrent: l’Església en el règim franquista 

Hem de fer esment d’un altre fet que es remou molt actualment. Es tracta d’un altre fenomen 

que pesa feixuc sobre moltes persones: és la implicació que va tenir l’Església en el règim 

franquista, una ombra recurrent i creixent en els últims anys i que hi ha indicis que continuarà 

creixent. No hem de tenir por d’admetre errors passats quan honradament es reconeix que ho són. 

Avui s’estan descobrint o posant a la llum pública esdeveniments que taquen la imatge de 

l’Església. Una ombra recurrent a través d’investigacions i publicacions, dels mitjans de 

comunicació, del cinema i ara també del teatre. D’altra banda també se silencien fets que 

manifesten una altra imatge de l’Església, molt diferent (com la Caputxinada). Aquí hi ha qui ha 

perdut la memòria i no es recorda de les reunions que va fer en esglésies —com l’assemblea de 

Catalunya— i en sales parroquials. Se silencia la cobertura que es va donar a moltes actuacions, 

com festivals i recitals, i el paper de l’Església en la transició política, com el paper d’un cardenal 

Tarancón a Madrid o com el de l’arquebisbe Pont i Gol a casa nostra, amb les seves relacions amb 

el president Tarradellas a l’exili. N’hi ha que no recorden el seu mateix passat en moviments 

d’Església i en activitats eclesials en els quals van formar-se com uns ciutadans compromesos i 

van obrir els ulls vers una altra societat possible, com posa de manifest una tesi doctoral del 

recentment traspassat Joan Costa, en la qual exposa el passat eclesial de molts dels polítics 

actuals. Crec que aquí també seria necessari introduir una distinció que faciliti l’objectivitat i que 

permeti de posar cada cosa al seu lloc. Aquests són fenòmens extremadament complexos i 

pluricausals. Només per aquesta objectivitat, per ser justos i no simplistes amb generalitzacions 

que fan mal a la imatge de l’Església i que planen com una ombra recurrent, ofereixo aquesta 

reflexió: l’Església funciona com un subjecte únic des del punt de vista teològic, però des del punt 

de vista de la seva activitat dins la societat funciona, moltes vegades, com a subjectes diferenciats, 
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de manera que en un moment determinat hi ha sectors que actuen en una direcció i d’altres que 

actuen en la direcció contrària. Això permetria de fer justícia als fets tal com van ser i de no fer 

generalitzacions inadequades en funció d’uns interessos determinats. Ni tota l’Església va estar a 

favor del franquisme ni tota l’Església va estar en contra del franquisme. Però cal reconèixer el 

que es va fer, des de l’Església, i de manera creixent, pel canvi del règim, i l’aportació molt 

important en la pacífica transició democràtica. I tot això no per maquiavel·lisme o per estratègia, 

sinó per responsabilitat clarivident al servei de la invocada objectivitat i de la veritat per damunt 

de tot. 

1.10. Hem d’anar alerta amb els indicadors que es refereixen a aquells temps i que porten al 

pessimisme. Perill de nostàlgia del passat i de voler reviure models d’aquell passat i que no 

serveixen per avui. 

A propòsit d’aquesta qüestió no deixa de ser paradoxal que, tot i reconèixer l’excepcionalitat 

de la situació creada després de la guerra fratricida i de la cruenta persecució religiosa, es faci 

servir el temps del franquisme com a punt de referència per jutjar la situació religiosa en el 

moment present, tenint com a conseqüència una visió pessimista sobre la situació actual. Si la 

situació durant el franquisme es pot mirar com un parèntesi excepcionalment diferent, no vàlid 

com a model d’Església en el món, tampoc no pot ser vàlid com a punt de referència metodològic 

per treure conclusions sobre la nostra situació actual. Aquí no solament hem de manifestar la 

nostra disconformitat amb certes anàlisis, sinó també sobre la metodologia emprada. Si en 

comptes de fer la comparació amb el temps del franquisme tirem més enrere: la pràctica religiosa 

i la vida de l’Església en general, no està millor ara que en temps de la guerra? I que en temps de 

la República? I que en temps de Primo de Rivera? I que en temps de les guerres carlines? I que en 

el temps de la desamortització, amb tants ordes religiosos perseguits i tants convents abandonats? 

Crec que hem de valorar la vida actual de l’Església, el testimoni que es dóna en molts camps, la 

qualitat evangèlica de molts dels seus membres, el servei que fa a la societat, el compromís per 

anunciar i viure l’evangeli i el testimoniatge envers els més pobres i marginats del nostre entorn i 

del Tercer Món. La nostra situació actual, no es pot mirar com el començament d’una nova 

primavera? 

Ara tenim el perill de  la nostàlgia, de voler reviure el culte, les devocions, les processons...que 

es feien en temps del nacionalcatolicisme. AIXÒ NO SERVEIX PER AVUI!!! Amb això només 

farem uns quants ghettos tancats!. 

1.11. El repte de la exculturació? 

Ningú no pot negar la importància dels fets adduïts. Tanmateix hem de reflexionar sobre una 

altra qüestió que una sociòloga seriosa com és Danièle Hervieu-Léger en diu un terratrèmol en el 

món religiós francès, i que d’alguna manera també es dóna a casa nostra. Dic del món francès, i 

no ben bé europeu, perquè massa sovint confonem França amb Europa. Europa és molt més plural 

i diversificada des del punt de vista religiós. He pogut conèixer bastants països, i del que en diem 

europeu moltes vegades no passa de París. Ara bé, nosaltres estem molt influenciats pel que passa 

a França, com en aquest cas. Aquesta sociòloga parla de terratrèmol referint-se al que ella en diu 

exculturació. Aquí hem d’entendre cultura amb el sentit que se li dóna dins les ciències humanes: 

com les maneres de pensar, de sentir, de valorar i d’obrar pròpies d’una societat i que es 

transmeten de generació en generació, modificant-les. En aquest sentit la societat més analfabeta 

té la seva pròpia cultura. Nosaltres hem parlat molt de la inculturació del fet religiós, en el nostre 
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cas l’Església catòlica, com a component d’un sistema sociocultural determinat, per a nosaltres la 

nostra societat catalana. I així funciona en la major part de societats. En el nostre cas es tracta de 

la inculturació de l’evangeli i de l’Església. Ara bé, tot i que un altre sociòleg francès, Jean-Paul 

Villaime (malgrat que personalment sigui protestant), diu que França continua essent un país laic 

de cultura catòlica, Hervieu-Lèger ens alerta sobre el fenomen contrari al de la inculturació, el que 

ella en diu exculturació, és a dir la sortida del fet religiós de la cultura d’una societat. Després de 

molts estudis realitzats diu que ha arribat a la conclusió que el catolicisme avui no forma part de 

les referències comunes de l’univers cultural francès. Les seves referències i els seus valors, les 

seves representacions i el seu personal han sortit —o estan en camí de sortir— del camp social. 

Diu que les conseqüències d’aquesta exculturació del catolicisme francès són immenses (Danièle 

Hervieu-Lèger, Catholicisme, la fin d’un monde. París: Bayard, 2003). 

Aquest és un toc d’atenció molt seriós. A casa nostra també es donen aquestes tendències. 

Quan es tracta de reduir el religiós a l’esfera privada, no és només qüestió de deixar-ho a la 

llibertat individual, sinó que això té com a conseqüència el fet d’anar desapareixent de la cultura 

ambiental, és a dir d’exculturar l’Església catòlica i, en general, el fet religiós. Aquí hauríem de 

saber donar una resposta de qualitat a tants investigadors que pretenen tallar les referències 

religioses de l’inici de l’univers, com si això fes inútil la fe en l’obra creadora de Déu, o la 

referència religiosa de l’aparició de la persona humana sobre la terra, o la necessitat de tenir 

respostes religioses a la vida. On des de sempre havia tingut un paper el fet religiós —la 

contingència humana, el mal, el dolor i la mort—, se cerquen solucions laiques, com és el cas del 

baptisme, cercant un fer-se ciutadà; del matrimoni no religiós o del suport laic a les víctimes de 

desgràcies; de l’ajuda a morir, o de donar l’últim comiat a un difunt. Fins i tot es fa una traducció 

laica dels llibres sagrats, com són els evangelis, si és que no és una traïció traduir un text 

prescindint d’allò que l’ha inspirat i li ha donat sentit. Es vol treure el sentit religiós del Nadal i 

reviure pràctiques paganes en lloc de festes religioses. Corpus i l’Ascensió i bastant el Dijous 

Sant han perdut aquella aurèola de dijous que llueixen més que el sol. Es volen treure de l’horitzó 

cultural les referències religioses. 

Aquí cal fer esment de l’article d’Antoni Puigverd, a La Vanguàrdia del 3 de juliol de 2016, 

titulat Quan s’esborra el record de Déu. Molt interessant! 

1.12. El repte de la pastoral de la cultura. 

Potser hauríem d’intensificar una pastoral de la cultura que, a més d’altres vessants, valori la 

presència del fet religiós en actes de la nostra societat, com és a través dels ritus de passatge: 

naixement-baptisme, entrada en societat-primera comunió, casament i mort. No podem 

menystenir la presència del fet religiós en aquests actes socials i en tants actes de cultura popular, 

de festes, de religiositat popular i de pietat popular, com aplecs i processons. La puresa religiosa 

en aquests actes no ens ha de fer perdre el valor de la presència cultural, en el nostre cas de 

l’Església catòlica, en la nostra societat, en el nostre sistema social català. Més enllà de la 

dimensió personal ens cal reforçar la dimensió cultural de la pastoral, o si ho voleu, una autèntica 

pastoral de la cultura, treballant per una autèntica inculturació (o aculturació, no entro en 

precisions terminològiques) i per frenar l’exculturació. No s’ha de menystenir la presència 

massiva en aquests actes. Cal retrobar nous ponts o reforçar els existents amb la cultura de la 

nostra societat. 
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1.13. La referència de molts ciutadans al catolicisme. No és un repte?I la referència dels 

joves?(Els anomenats “mil·lenials”, com ho veuen?). 

En aquest context de societat laica en la qual hi ha sectors que volen exculturar l’Església 

catòlica, es donen, paradoxalment, altres fets importants. La referència al catolicisme, a casa 

nostra, sense fer ara un ball de xifres, l’esmenten més d’un 70% per cent de les persones. A nivell 

d’Estat espanyol és més alt encara. Sense entrar en qüestions sobre la qualitat d’aquesta 

referència, quantes institucions civils no voldrien tenir més del 70% de la població com a 

referent? Per què menystenir-ho i no tractar de fer un treball positiu? D’aquest conjunt, potser ens 

cal canviar o ajustar criteris de valoració i acostar-nos-hi sense prejudicis ni estereotips. Cal 

valorar justament la pràctica dels que es manifesten practicants ocasionals, molts d’ells 

practicants de les «quatre estacions de la vida» —els saisonnieres de Gabriel La Bras—, que 

representen una constant en tot el fet religiós: les pràctiques al voltant del naixement, la pubertat, 

el matrimoni i la mort. Poden ser moments d’alta intensitat evangelitzadora. I no hem de cercar 

maneres d’acostar-nos als que s’autodefineixen com a «catòlics no practicants»? No es pot perdre 

cap ocasió per sembrar llavors d’evangeli! Amb tot, no hem de perdre de vista que la pràctica no 

és l’únic indicador de religiositat. Hi ha qui proposa valorar més com a indicador la pregària. 

Tanmateix, també cal dir que no és el mateix un indicador de religiositat que un indicador de 

pertinença a l’Església catòlica. Tenim una qüestió que fa patir molts pastors i que és el repte 

següent: com fer l’anunci de l’evangeli en la preparació i la recepció dels sagraments. 

Hi ha estudis molt interessants sobre el que pensen els  anomenat “mil·lenials” que són els 

joves que ara tenen entre quinze-vint i trenta-cinc anys. Ja són els fills dels que van fer la 

revolució del maig francès del 1968, del “prohibit prohibir”. 

1.14. El repte de l’allunyament i de la indiferència entre l’Església i persones i col·lectius. La 

manera com el Vaticà ha tractat les qüestions de Catalunya és un factor a tenir en compte. 

Una mirada d’amor i de misericòrdia sobre la nostra societat també ens ha de fer tenir present 

tantes persones entre les quals i l’Església hi ha un allunyament. Entre aquestes persones hi ha les 

que es professen atees o agnòstiques. Cal cercar ponts de diàleg i comprendre que des de fora hi 

ha persones que tenen una percepció molt diferent de l’Església de la que tenim nosaltres. Amb 

tot cal dir que el fenomen de l’allunyament és un fenomen més ampli. Hi ha persones que de mica 

en mica experimenten aquest allunyament i es va esvaint en el seu interior el seu sentit de 

pertinença. N’hi ha que recorren aquest camí amb ressentiment o amb irritació o amb altres 

sentiments que necessitarien un tractament més acurat i diferenciat. La percepció que tenen molts 

fidels, des de dins de l’Església, és que cada cop són més les persones que deixen d’anar a 

l’Església i que deixen de sentir-se’n pròpiament membres. I si és preocupant aquest fenomen de 

l’allunyament també n’és cada cop més el de la indiferència. Es constata que més enllà dels 

espectacles massius, l’Església genera molta indiferència al seu entorn, especialment entre les 

noves fornades. En el nostre Concili es van fer diferents aportacions que davant l’afirmació de 

«persones allunyades de l’Església» es preguntaven: Qui està allunyat de qui? I qui s’ha allunyat 

de qui? Són preguntes punyents, i poden tenir respostes ben complexes. Amb tot, també hem de 

constatar amb joia que hi ha persones coratjoses que en comptes del camí de l’allunyament 

cerquen el retorn de l’apropament i de la comprensió. Totes aquestes persones allunyades, 

indiferents… són fills i filles de Déu. L’Església vol que arribi a tothom el missatge de salvació; 

que aquests homes i dones en el camí de la seva vida puguin descobrir que només Jesucrist és el 

salvador del món, de totes i cada una de les persones concretes que vivim en la nostra societat. 
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La manera com el Vaticà ha tractat les qüestions de Catalunya – p.e. el nomenament de bisbes 

des dels Reis Catòlics, tret de poques excepcions) – ben bé es pot considerar un dels factors que 

han contribuït a l’allunyament de l’Església catòlica i a les secularització de la nostra societat.  

1.15. El repte de la incoherència: pot portar a la separació entre creure, pertànyer i actuar. 

Això ens porta a reflexionar sobre un altre fet. És molt propi de les nostres societats modernes 

o postmodernes que molts tinguem la impressió que hi ha persones que no són coherents. Tenim 

una percepció d’incoherència. Potser és així, però qui sap si se n’adonen. O potser la perceben 

d’una altra manera en un moment en què es valora molt el jo, en què es dóna un cert narcisisme, 

individualisme, insolidaritat, un afany de llibertat sense cap condicionant ni norma —fins a 

situacions d’anomia (sense llei)—, un culte al cos, i tants fenòmens que porten a estructures de la 

personalitat diferents del que molts de nosaltres pensem que seria l’ideal d’una persona humana i 

cristiana. En aquest context podem situar la separació que viuen moltes persones entre el creure, 

el pertànyer i l’actuar. Hi ha persones que afirmen que són membres de l’Església, que afirmen 

aquesta pertinença però no creuen tot el que creu l’Església i no segueixen les pautes d’actuació 

de l’Església. I es poden donar altres combinacions si se separen aquestes tres dimensions de la 

vida d’un seguidor de Jesucrist. Aquí tenim un gran repte: que cada membre de l’Església cregui 

les coses fonamentals que creu l’Església i visqui d’acord amb les pautes també fonamentals de 

l’Església. Podem avançar que és important tenir cura del sentit de pertinença dels membres de 

l’Església: un sentit de pertinença a una parròquia, a una comunitat, a un grup, obert a nivells més 

amplis, no tancat formant un gueto. El sentit de pertinença ha de ser cumulatiu, no exclusiu. Un 

pot ser d’un grup i d’un altre i estar sempre obert al sentit de pertinença a una Església concreta i 

obert a la pertinença a l’Església universal. 

1.16. El gran repte de la immigració recent. 

Una mirada d’amor i de misericòrdia sobre la nostra societat ens ha de portar també a 

contemplar un fenomen tan important com el de la immigració. És un dels fets més diferents que 

han esdevingut en aquests deu anys que ens separen del nostre Concili provincial. Són tantes, les 

persones —homes i dones— que arriben a casa nostra cercant una vida millor. Això s’ha 

accentuat els últims anys i la resposta d’Europa és una vergonya. Tant morts enterrats al nostre 

mar Mediterrani!!!Tots som prou conscients de la magnitud i de la importància d’aquest fenomen 

com perquè no calgui allargar-nos en xifres i en l’exposició de la problemàtica que comporta a 

tants nivells diferents, amb tot el que suposa de positiu i de negatiu. Ningú no pot negar que 

l’Església ha fet una aportació important al servei de tantes persones mancades de tot. La tasca 

humanitària i social de l’Església ha estat una autèntica aportació al bé comú de la nostra societat. 

Deixada constància d’això, també cal dir que aquest fenomen ens fa ben palesa la diversitat de 

sistemes i d’opcions religioses. Mai com ara la nostra societat no havia estat tan plural 

religiosament parlant i d’una manera tan visible. I molts d’ells aporten una manifestació de la 

seva religiositat que no encaixa amb els plantejament laïcistes que n’hi ha que voldrien per a la 

nostra societat. Molts immigrants han obligat a tenir present el fet religiós en àmbits empresarials 

i sindicals que no admeten que es faci des del cristianisme. Per part nostra tenim un repte seriós 

de del pluralisme esmentat anteriorment: el del diàleg interreligiós, que no és gens fàcil, però que 

cal fer-lo des d’identitats clares i per persones que estiguin preparades per realitzar-lo. Tanmateix 

també ens hem de plantejar la nostra dimensió pastoral envers catòlics d’altres cultures i d’altres 

ritus, cristians de diferents confessions i no cristians dels quals no n’hi ha prou a tenir cura de les 

necessitats materials sinó que també se n’ha de tenir de les espirituals, i envers els quals tenim la 
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missió d’anunciar Jesucrist i el seu evangeli. Què fem correctament per evangelitzar els nous 

immigrats? 

1.17. El repte de la mobilitat humana 

Des de fa anys estem vivint el gran fenomen de la mobilitat humana. Són impressionants les 

xifres de les persones que cada dia es desplacen per raons de feina o d’estudis; les que ho fan cada 

cap de setmana, moltes de les quals van a una segona residència, i, no cal dir, la gran mobilitat 

que es dóna per motius de turisme. Aquest fenomen ha obligat, i obliga encara, a repensar certs 

plantejaments pastorals més adaptats a una societat més estàtica. Això afecta també el sentit de 

comunitat i el sentit de pertinença a una determinada parròquia, ja que moltes persones són fidels 

d’un lloc de dilluns a divendres, i fidels d’un altre els caps de setmana. De quina parròquia són? 

No cal allargar-nos més, perquè es tracta d’un fenomen prou conegut i estudiat. Hi ha treballat 

molt el Secretariat per a la Pastoral del Turisme i també el nostre Concili (R. 128, 144-148). 

1.18. El repte de la importància que es doni al fet religiós i, més en concret, per nosaltres, a 

l’Església catòlica 

Com a final d’aquesta mirada  des de la nostra societat, cal afirmar que el fet de la immigració 

i altres fenòmens mundials, com els relacionats amb l’islam, han posat damunt la taula una 

constatació que fa pocs anys molts no s’atrevien a fer: malgrat totes les ambigüitats que es donen, 

el fet religiós, per a bé o per a mal, és important, la religió està molt present en el món i 

condiciona moltes coses. Sense entendre el que passa en el fet religiós és difícil entendre moltes 

coses que passen en el nostre món i en la nostra societat catalana concreta. 

La tesi del gran sociòleg nordamericà Peter Berger és que a nivell mundial creix la importància 

del fet religiós ( per a bé o per a mal). I que només neguen això uns nuclis instal·lats a l’Europa 

central i occidental en les universitats i en els mitjans de comunicació social. 

2. UNA MIRADA DES DE L’ESGLÉSIA I PER A L’ESGLÉSIA 

2.1.-El repte de la centralitat de Déu 

El primer deure i compromís nostre és creure i testimoniar el Déu vivent i veritable, i posar en 

el centre de la vida eclesial i personal la Santíssima Trinitat. Hem d’actuar en nom de la 

Santíssima i Indivisa Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant, com comença, seguint els concilis 

antecessors, l’Edicte d’indicció del concili provincial Tarraconense. Pau VI, essent cardenal en el 

concili Vaticà II, va fer una important intervenció en la qual va dir que s’havia de respondre a la 

pregunta: Església, què dius de tu mateixa? Més tard, ja com a Papa, va dir que la pregunta ja no 

era aquesta, sinó: Església, què dius del teu Déu? I en aquest què dius hi podem veure tota una 

riquesa de contingut: Església, creus en el teu Déu? Et fies del teu Déu? Tens confiança en el teu 

Déu? Estàs convençuda que el Pare ens estima? Que només Jesucrist ens salva? I que l’Esperit 

Sant és Senyor i infon la vida? En nom de Déu, tens una mirada d’amor i de misericòrdia sobre 

els homes i les dones de la nostra societat? Et preocupes que totes les persones tinguin vida i la 

tinguin abundant? 

En el centre de la nostra vida eclesial hi hem de posar Jesucrist encarnat, enviat pel Pare i que 

ens comunica el seu Esperit Sant, i cada persona humana, estimada per Déu. I anunciar-ho sense 

por. Avui necessitem un crit profètic, fruit de la fe, de l’esperança i de l’amor: No tinguem por! 

Déu és el primer, el màxim i l’absolut. Ell mereix tot honor i tota glòria. Déu és més fort que totes 



11 

 

les dificultats que se’ns puguin presentar. Només ell ens salva, no nosaltres. En nom d’ell hem de 

tirar les xarxes, i quan haurem fet el que haurem pogut, abandonant-nos a les seves mans de Pare, 

podrem exclamar amb serenitat i amb confiança: «Som servents sense cap mèrit.» 

En el fer de l’Església el centre l’ocupa la proclamació de la paraula de Déu, la celebració dels 

sagraments, sobretot de l’Eucaristia, i la pregària, i tot això per a la salvació de les persones 

humanes. Ja s’ha fet molt, però deu ser ben necessari intensificar una veritable campanya sobre el 

diumenge i la convicció d’assistir a la celebració de l’Eucaristia. Tenim molts documents 

importants del magisteri que en parlen, i les resolucions del nostre Concili ens poden ajudar molt 

(R. 48-75) (cf. A l’alba del nou mil·lenni, dels bisbes de Catalunya, i els recents documents 

pontificis sobre l’Eucaristia i sobre el diumenge).
1
 Cal fer un reconeixement agraït a l’important 

magisteri del papa Joan Pau II, per decisió del qual celebrem l’Any de l’Eucaristia. El papa Benet 

XVI, al qual manifestem la nostra comunió eclesial, en la clausura del Congrés Eucarístic d’Itàlia 

celebrat a Bari, va comentar el lema del Congrés: «Sense el diumenge no podem viure», i va dir 

que per als catòlics combregar els diumenges és una necessitat. 

2.2. El gran repte de les preguntes que hi ha en el fons del fet religiós. El desafiament de certes 

divulgacions que es presenten com a científiques i que plantegen un problema a les nostres 

creences, com el big bang, l’atzar, les raons de la creació...Pensament feble de la 

postmodernitat. 

Com a persones humanes experimentem, amb les altres persones humanes, el que sempre ha 

estat més característic del fet religiós: la limitació de la condició humana, que vol dir que 

experimentem la contingència, la penúria, el sofriment, la frustració i la privació. Experimentem 

els grans interrogants sobre el sentit de la vida i de la mort. Ens preguntem si la mort és un punt 

final i si hi ha un més enllà. Experimentem que hi ha un bé i un mal, que moltes vegades fem, que 

vol dir que tenim necessitat de salvació i d’alliberament. Això està en el fons de tot el fet religiós 

i de tots els sistemes religiosos. 

Cal donar importància als enunciats d’aquest apartat! 

2.3. La resposta de l’Església i la proliferació de respostes 

Nosaltres com a Església hem de donar la nostra resposta viscuda, i també explicada, a aquests 

interrogants. I hem de manifestar que per a nosaltres la resposta vital és Jesucrist, l’únic salvador. 

Aquests interrogants han donat lloc, en tot temps, a múltiples manifestacions de sagrat i de 

religiositat. I cada sistema religiós, a la seva manera, ha discernit, ha orientat i ha regulat aquesta 

producció de sagrat i de religiositat a l’interior del cor de les persones humanes. Avui, amb la 

desconfiança que hi ha de les institucions, les institucions religioses, en el nostre cas l’Església 

catòlica, experimentem una major dificultat per exercir aquesta funció reguladora del sagrat i de 

la religiositat. Però com que aquests es continuen produint en el cor de les persones, si aquestes 

no es troben amb la nostre institució, l’Església, poden cercar la resposta en molts altres indrets, 

institucions, grups i líders, que donen lloc a una proliferació del mercat religiós amb unes grans 

presències de sistemes religiosos alternatius o parareligiosos o pseudoreligiosos, o fins i tot 

substitutius funcionals de la religió. El sagrat i la religiositat són importants en la nostra societat 

que experimenta l’esmicolament de la raó tècnica i científica, la descomposició dels grans ismes, 
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com el fascisme, l’existencialisme i el comunisme, i que sospita dels que ens van ensenyar a 

sospitar, com Freud, Feuerbach, Marx o Nietzsche, i que experimenta un cansament de la cultura 

de la modernitat, i de l’imperatiu de la raó que no tingui en compte els sentiments humans. 

L’experiència de la vulnerabilitat és una experiència profundament humana i és ben bé una 

finestra oberta a la transcendència. Hem de ser capaços de fer una lectura positiva dels signes del 

temps de la nostra societat i de saber fer entrar llum per totes les escletxes que ho permeten i que 

poden il·luminar la foscor que hi ha a l’interior de moltes persones de bona voluntat. 

2.4. El repte de la por i de la covardia. 

Confiats en el Déu vivent i veritable, no tinguem por de presentar la nostra resposta de 

seguidors de Jesucrist. Les dificultats del moment present no ens han d’instal·lar en una mena de 

banc del si no fos. Si no fossin aquestes dificultats, i l’una i l’altra… faríem tal cosa o tal altra. 

No! Aquesta no és l’actitud de seguidors de Jesucrist. No ens hem de quedar al cenacle amb les 

portes tancades. Hem de ser lúcids, això sí, però no covards; hem de confiar en la força de 

l’Esperit. Demanem un nou Pentecostès i una nova primavera, que potser comença. Sortim a 

trobar els germans, no esperem que siguin ells els que vinguin! 

2.5. El repte de donar una resposta d’identitat clara i no vergonyant. 

La nostra resposta ha de ser la d’una identitat clara. El nostre catolicisme no l’hem de presentar 

com un –isme més, sinó que l’hem de presentar de manera convençuda, no vergonyant, sense por 

i sense ambigüitats pel que fa al que és essencial, amb llibertat d’esperit quan no es tracta de 

l’essencial, i invitant, amb les possibilitats que tinguem d’acolliment i de diàleg, a sortir de la 

closca del propi jo, en un món egoista, i a obrir el nostre cor als germans, i a la solidaritat, com 

una realitat profundament humana, cristiana i realitzadora. Hem de ser capaços de donar una 

resposta cent per cent religiosa, sense que l’ofusquin altres qüestions i interessos; una resposta 

netament cristiana catòlica, amarada d’un discurs sapiencial i profètic. 

2.6.- Els reptes de professar una fe íntegra, practicar una coherència moral i no fer 

identificacions parcials. 

Encara que sigui breument val la pena dir-nos que no ens hem de cansar de renovar el nostre 

compromís de fer que en la nostra pastoral proclamem tota la fe íntegra i global de l’Església. El 

fonamental que creiem ha de ser íntegre i coherent. No podem deixar cap veritat de fe al marge, 

en la penombra o en el silenci. També és cert que ens hem de preocupar de moltes qüestions 

morals, que avui estan de molta actualitat. Però el nostre testimoniatge és més convincent quan 

sabem manifestar clarament que les pautes i orientacions morals són fruit del que creiem, fruit de 

ser seguidors de Jesucrist que ens fa cercar el bé de les persones amb visió cristiana. És important 

saber convèncer més que vèncer. Com va dir el papa Joan Pau II en la seva visita a Madrid, «la 

veritat es proposa, no s’imposa». Penso que, en aquest sentit, un dels problemes importants que 

tenim en la nostra Església és el de les identificacions parcials: uns fragments de l’evangeli sí, uns 

documents del magisteri sí, uns sectors de l’Església sí, fins i tot uns sants sí. I els altres? És una 

tasca important la d’ajudar a avançar cap a una proclamació clara de tot el que realment és de fe i 

del que és fonamental en el camp moral. És bell i reconfortant ajudar a fer una adhesió global i 

cordial a tot el que és realment fonamental en la nostra Església, i tenir la maduresa i la pau 

d’encaixar el que forma part del que és opinable, units en el fonamental i diversos en el que pot 
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ser diferent, amb pau, amor i comunió. Quan hi ha aquesta unitat, la pluralitat legítima és una 

riquesa. 

Els homes i dones de la nostra societat són més receptius quan emprem un llenguatge religiós, 

sapiencial i profètic que pot ajudar tants germans nostres a trobar el repòs i la serenitat que canviï 

el cansament i la fatiga en renovat coratge per continuar treballant al servei dels valors del regnat 

de Déu, i que porti una alenada fresca de l’Esperit que transformi la perplexitat i el desencís en 

renovada esperança, aquella que només pot donar una fe ferma i confiada en el Déu vivent i 

veritable. 

2.7.- Un gran repte: fer de l’església la casa i l’escola de la comunió. La parròquia com a 

comunitat de comunitats. 

Entre tots hem de fer realitat el repte que ens va marcar el papa Joan Pau II a l’inici del nou 

mil·lenni: fer de l’Església la casa i l’escola de la comunió (NMI, 43). Sabem que això no és 

fàcil, però hem de treballar en aquest sentit amb realisme i amb lucidesa, com el que traspua 

aquest text, que ens pot sorprendre i que diu així: «Els partits i les lluites han dividit la túnica del 

Senyor, han fraccionat l’Església en moltes esglésies que pretenen ser, amb major o menor 

èmfasi, l’única Església vertadera. Per això avui l’Església és per a molts el major obstacle per 

creure. Perquè només es veu en ella la lluita pel poder humà, la mesquina comèdia dels qui amb 

les seves afirmacions volen administrar el cristianisme oficial i paralitzar el veritable esperit del 

cristianisme. No hi ha cap teoria que pugui refutar convincentment aquests arguments de la sola 

raó, però hem de dir també que aquests arguments no vénen només de la raó, sinó d’un cor ple 

d’amarguesa, les expectatives del qual han estat defraudades, i ara, malalt i ferit en el seu amor, 

veu com s’ensorra la seva esperança. Què podem respondre a tot això? En definitiva només 

podem confessar per què podem seguir estimant aquesta Església en la fe, per què ens atrevim a 

continuar veient el rostre de l’Església santa en la cara de l’Església deformada.» La sorpresa 

queda trasmudada en saber que és un text del llavors cardenal Ratzinger, avui papa Benet XVI, en 

el seu llibre Introducción al cristianismo (Salamanca: Sígueme, 2005, 10a edició, p. 282). 

Avui és necessari que ens abrandem d’aquest amor a l’Església per amor a Jesucrist, i malgrat 

tot, contra vents i tempestats, ens obstinem a fer de les nostres diòcesis, de les nostres parròquies, 

de les nostres comunitats, dels nostres grups i dels nostres moviments, una casa i una escola de 

comunió per a la missió d’evangelitzar, que, com ens va dir el papa Pau VI, és el que dóna sentit a 

l’Església (cf. EN, n. 14). Fan falta més persones que estimin de veritat l’Església com la seva 

família. És la nostra mare! 

La parròquia ha de ser una comunitat de comunitats i/o de grups. Per això és important que es 

tinguin uns mateixos objectius, uns valors i unes pautes de comportament. NO ha d’estar formada 

per grups tancats, per ghettos, per grups sectaris ni per fragments desconnectats. És molt 

important tenir cura del sentit de pertinença que ha de ser acumulatiu i obert. Per tot això és 

important treballar amb un pla pastoral. 

2.8.- Acollidors i bons samaritans. Les persones ferides en el camí de la vida. 

Fer de l’Església una casa i una escola de comunió vol dir, entre moltes coses, ser acollidors. 

L’acolliment no consisteix només a tenir bones instal·lacions confortables i tenir paraules de 

cortesia. L’acolliment en el fons ha d’arribar al cor de les persones i fer que tothom se senti 

comprès, acceptat i ajudat per millorar la seva vida. A casa nostra s’hi ha de sentir acollida cada 

persona amb tot el pes de la seva existència, sobretot les persones ferides per la vida mateixa que 
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arrosseguen feixugament el dolor i el sofriment. La nostra mirada ha de ser sempre una mirada 

d’amor i de misericòrdia i ha d’ajudar a trobar i a seguir el camí de la salvació de Jesucrist. A 

nosaltres no ens toca condemnar, sinó ser bons samaritans en un camí ple d’abatuts. 

El Papa Francesc parla d’hospitals de campanya que atenen els ferits per al vida! 

2.9.- El repte de la reconciliació de grups i de tendències. Les sospites i les malfiances. 

Una Església casa i escola de comunió és una Església que ha de ser reconciliació de grups i de 

tendències. Encara que és un text breu, val la pena d’aprofundir-lo i de renovar el compromís de 

portar a la pràctica el que diu el nostre Concili referent a aquesta qüestió [R. 1 c)]. Es tracta d’un 

veritable ecumenisme —per dir-ho així— intraeclesial. Més acceptació d’uns i altres, vivint 

d’acord en el fonamental en el si d’una veritable comunió eclesial. El Concili ens demana a tots 

que tinguem el coratge de fer un discerniment de la nostra eclesialitat i de la nostra articulació en 

la pastoral diocesana [R. 29 c)]. Per als membres d’una Església particular uns signes clars 

d’eclesialitat poden ser la participació en les activitats diocesanes i en el pla pastoral que tingui 

cada diòcesi (cf. Pastoral dels bisbes bascos: de Pamplona i Tudela, Bilbao, San Sebastián i 

Vitoria, Renovar nuestras comunidades cristianas, Quaresma-Pasqua, 2005, n. 65). 

Avui a casa nostra tenim una sèrie de queixes i reivindicacions que no cal enumerar. Tots les 

tenim ben presents. Al llibre La terra i la llavor [Armand Puig (ed.) i col·laboradors. Barcelona: 

Proa, 2004, p. 306] trobem aquesta reflexió del grup autor: «Difondre un clima de sospita i 

malfiança cap als qui no pensen com un mateix obre ferides profundes i difícils de curar. Un cas 

especialment dolorós és la crítica entre homes i dones d’Església efectuada públicament en grans 

o petits fòrums mediàtics. No té gaire seny qui mostra les pròpies nafres, i fins i tot se’n vanta. El 

Papa Francesc és molt dur en tota aquesta problemàtica. Es veu que en té males experiències. 

Aquí és necessari un canvi de rumb, fet des de la responsabilitat eclesial. Cal restaurar la 

concòrdia i desterrar la duresa i l’amargor en les relacions interpersonals dins l’Església 

catalana.» Cal trobar maneres de fer i camins ben eclesials, no extraeclesials. L’Església no ha de 

funcionar ni com una democràcia civil ni com una monarquia absoluta. És reconfortant i 

alliçonador saber afrontar aquestes dificultats amb maduresa humana i cristiana, i amb seny, sense 

que es malmeti cap dels valors que estan en joc, i manifestar-se amb pau i amor, i sofrint, si és 

que són coses de fer patir, i sempre dins la comunió eclesial sincera i cordial. Que diferent seria la 

nostra vida eclesial si visquéssim l’amor tal com ens encoratja sant Pau a fer-ho en la primera 

carta als corintis (13). La proclamem molt en les celebracions del sagrament del matrimoni, però 

és una paraula profunda per viure-la en tota la vida, també en la més intraeclesial. 

2.10.- L’afebliment del procés de socialització sobretot pel que fa al fet religiós en el si de la 

família i de l’escola. 

El procés de socialització es refereix a la transmissió de maneres de pensar, de sentir, de valorar i 

d’obrar que fa una generació cap a la següent. L’AFEBLIMENT D’AQUEST PROCÉS – pel que 

fa al fet religiós -  ÉS UN GRAN PROBLEMA. Tradicionalment ho feien les mares. Ara, anant 

cap a la igualtat de gènere, sembla que s’hauria d’haver anat cap a la transmissió per part de tots 

dos: el pare i la mare. Doncs no! En comptes de compatir-ho, en general, es deixa de fer aquest 

procés pel que fa a transmissió de valors i pràctiques religioses. Abans l’Església tenia una 

infraestructura de la societat que li anava molt bé, tot i que en certs casos el procés de 

socialització, com a procés social neutre, podia actuar també en contra del fet religiós. COM ES 
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POT SUPLIR LA MANCA D’AQUEST PROCÉS PEL QUE FA AL FET RELIGIÓS? Una gran 

qüestió i un gran problema 

Suport a la família 

Amb espiritualitat i amb  estil pastoral cal seguir encorantjant més encara, amb motivacions 

sòlides, les famílies cristianes. És una activitat pastoral molt important, la de donar suport i ajuda 

a les famílies que volen viure, malgrat totes les dificultats, amb esperit cristià aquesta realitat 

bàsica per la societat i per l’Església, la família Església domèstica. El testimoniatge de les 

famílies cristianes és més important que les declaracions institucionals mateixes per més que 

siguin també convenients. El nostre Concili ens hi ha ajudat i ens hi pot ajudar encara molt, 

sobretot per aquelles situacions que necessiten més mirada d’amor i de misericòrdia que 

desqualificacions (R. 33-46, 68, 115, 118, 153-155). És un camp pastoral immens i engrescador, 

el d’ajudar les famílies cristianes a ser veritables transmissores de valors cristians i de fe (cf. M. 

Barbarà. El procés de socialització i la formació religiosa en la societat i en l’Església. 

Tarragona: ISCRSF i Arquebisbat de Tarragona, 2002-2003). 

La iniciació cristiana, la catequesi, l’escola catòlica i els professors de religió 

Abans hem fet esment de la necessitat que tenim de formació. Cada vegada hem anat prenent 

més consciència de la importància de la iniciació cristiana i de tota la catequesi. Tenim ben 

present la necessitat de suport als catequistes per afrontar les dificultats que pateixen. Són una 

peça clau de la nostra pastoral. Hem desvetllat i hem de desvetllar encara vocacions per exercir 

aquesta important funció. El nostre Concili ens dóna llum en tot aquest important sector pastoral 

tan bàsic (R. 7, 9, 28, 41, 55, 86, 98, 91, 120, 128, 134, 140, 153 i 161). 

En contemplar la necessitat de formació, no podem deixar de tenir present la important tasca 

que realitza i la problemàtica i els reptes que està afrontant l’escola catòlica en la nostra societat. 

N’hi ha que la volen suprimir! No li ha de mancar mai tot el nostre suport per no defallir en la 

seva tasca insubstituïble de la formació integral dels fills i filles que els seus pares volen que 

tinguin una formació confessional ben completa. La pastoral dels col·legis és una peça clau de la 

nostra pastoral. El nostre Concili se n’ha preocupat, ben conscient d’aquesta realitat (R. 8-9, 16-

17, 21, 28 i 131), i també del compromís per la presència i la qualitat de les classes de religió a les 

escoles públiques (R. 11). 

2.11.-Una gran repte: la revolució sexual que es dóna en la nostra societat 

Hi ha una gran diferència entre les orientacions oficials de l’Església, el que pensen i 

practiquen molts fidels de l’Església i no diguem el que pensen i fan grans col·lectius de la nostra 

societat. 

No es pot anar fent la viu-viu així. O hi ha un apropament de molts fidels a la doctrina oficial 

de l’Església o es repensa aquesta doctrina... o les dues coses. 

No és qüestió només d’afrontar el que en diem “situacions irregulars”, sinó de veure com 

afrontem la revolució sexual que fa dècades que està en marxa. 

2.12.-Un altre gran repte: el paper de la dona en la societat i en l’Església. 

No es tracta només dels ministeris, com diu el Papa Francesc, sinó de tenir un paper important 

dins les decisions de l’Església. Encara no s’estan fent totes les coses que amb la legislació actual 

ja pot fer una dona en l’Església. 
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Quina importància tenen les dones en les decisions que pren la parròquia? 

2.13.- Els grans reptes de futur: 

La pastoral de joves 

Segurament que convé encara dedicar més persones i mitjans a la pastoral dels joves. Hem de 

reconèixer els esforços que es fan en aquest camp i continuar sense defallir en nom del Senyor. El 

Concili provincial hi dedica moltes resolucions (R. 9, 25-28, 40, 55, 75, 90, 120, 131, 153-154 i 

156). 

Tenim pastoral de joves a la parròquia? 

 La pastoral de les vocacions 

També el nostre Concili ens ajuda a prendre consciència de la necessitat d’intensificar la 

pastoral de les vocacions, sobretot al presbiterat i a la vida consagrada. La brevetat d’aquest 

enunciat no ha de restar res a la importància cabdal d’aquest camp de la nostra pastoral, de la qual 

n’ha de ser conscient i part activa tota la comunitat diocesana (R. 41, 153-158 i 160-161). 

Com tractem la qüestió de les vocacions als ministris i a la vida consagrada, a la parròquia? 

2.14.- La imatge que es dóna de l’Església a través dels mitjans de comunicació social. 

No podem resseguir tots els altres camps que conformen la nostra activitat pastoral ordinària i 

global. La globalitat és molt important si es vol fer realment comunitat. Dins d’aquesta globalitat 

hem de subratllar la importància dels mitjans de comunicació social i de tots els mitjans 

tecnològics que avui dia hi ha en la nostra societat. Cal continuar i intensificar l’esforç per tenir 

una presència qualificada en aquest camp i trobar la manera de penetrar aquesta barrera que tan 

sovint s’imposa entre el nostre fer intraeclesial i el que transmeten aquests mitjans, tantes vegades 

esbiaixat, tergiversat o erroni, creant-nos problemes importants per a la vida de les nostres 

comunitats i per a molts fidels (R. 16-18, 28 i 140). 

Hem de tenir present que els mitjans de comunicació social no són només transmissors 

d’informació, sinó que moltes vegades actuen en primer lloc com a “creadors de cultura” 

2.15.- El servei als més pobres i marginats. A les persones que fugen de la guerra, de la 

violència i de la fam. 

També hem de fer un esment especial, un reconeixement i un encoratjament de tots els qui 

treballen en el camp del servei als més pobres i marginats, com és el cas de Càritas, de Mans 

Unides i d’altres institucions eclesials. Aquest tema va ser el que en podríem dir el tema «estrella» 

del nostre Concili, i encara queda molt per fer. És una tasca difícil i convé donar suport als qui 

s’hi dediquen i animar-los a fer-ho de manera clarament eclesial, identificada i no vergonyant. 

Això no vol dir que no hi puguin col·laborar persones amb altres motivacions, però els dirigents 

de la institució ho han de tenir clar (tema tercer: «La sol·licitud pels més pobres i marginats», R. 

76-118). Càritas i Mans Unides són les llargues mans de la comunitat cristiana envers els més 

pobres i marginats de la nostra societat i del Tercer Món. Encara que molts polítics no ho valorin. 

A alguns d’aquests m’agradaria poder-los preguntar on tenen la seva finestra o la seva porta per a 

atendre els pobres i marginats, que els hi podríem enviar. En comptes de fer-ho al revés – que ens 

els envien a nosaltres - i encara sense valorar-ho. 
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2.16.-  El repte de la presència de l’Església  a  la societat catalana. La fidelitat a l’Església i 

al país 

Amb tots els àmbits pastorals ben vius i actius podem donar una imatge millor del que és i del 

que fa la nostra Església, i podem trobar de manera més clara el nostre rol en aquesta societat, en 

la qual s’ha de mantenir un diàleg entre l’Església i els responsables de l’Administració pública, 

sense defallir i sense que es perdi per part nostra. El diàleg, per la nostra part, ha de ser 

institucional i no en funció del partit o partits que governen en un moment determinat; diàleg amb 

una societat cada cop més allunyada, en els seus plantejaments i decisions, del referent de 

l’evangeli i de la doctrina de l’Església. La nostra actitud ha de ser, d’acord amb el concili Vaticà 

II, de mútua independència i de sana cooperació en tot allò que és un servei al bé comú de la 

societat i al bé de les persones. Nosaltres hem de ser els primers convençuts que, tant si ens ho 

reconeixen com no, fent les coses ben fetes, estem fent un servei al bé comú ben entès. No ens 

hem d’immiscir en qüestions i opcions polítiques, però no hem de deixar de tenir aquella 

presència en la nostra societat catalana, fonamental al llarg dels segles, que fa que estiguem al 

costat en tot el que pot ser un bé per al nostre poble. En aquest sentit els cristians catòlics tenim 

una bona pauta orientadora en l’important document dels nostres bisbes: Arrels cristianes de 

Catalunya. En aquest moment penso que no podem restar indiferents al procés que conduirà a un 

nou Estatut d’autonomia i no podem deixar de preocupar-nos pel que pugui afectar la presència i 

l’acció de la nostra Església en el nostre país. Ens hi podem jugar moltes coses de futur; hi estan 

en joc alguns drets fonamentals i una correcta visió del bé comú que ens afecta a tots. 

Sobre el ser i el fer de l’Església en la nostra societat no podem descoratjar-nos, no podem 

caure en l’espiral de la provocació i no podem asseure’ns altre cop al banc del si no fos. La 

realitat és com és. Les dificultats les hem d’encaixar tal com se’ns presenten i cercar la millor 

manera d’afrontar-les. Al llarg de la nostra història tenim molts exemples de persones que ho han 

sabut fer en èpoques i circumstàncies molt diferents. Mereixen el nostre més sincer 

reconeixement i agraïment totes aquelles persones que al llarg de la nostra història mil·lenària han 

viscut com la cosa més normal i coherent la seva fidelitat indefectible a l’Església i al país, com 

les mares de família i els rectors, sobretot de poble, que en els moments de més decadència 

ensenyaven a parlar i a resar en català com la cosa més normal del món. Sense ells i elles potser 

avui no parlaríem aquí en català. 

La fidelitat al nostre país s’ha de veure com una exigència de l’amor evangèlic. No és una 

excepció que ens concedim a casa nostra, sinó un deure normal i elemental de cada Església 

particular envers el seu país, amb fidelitat a la universalitat del missatge cristià i la necessitat 

d’estar oberts a tothom, amb un bon servei pastoral. I això és vàlid per a tot el món. 

2.17.-Els reptes de l’aplicació del Concili Ecuménic Vaticà II, del Concili provincial 

Tarraconense i de les orientacions del Papa Francesc (de la Doctrina Social de 

l’Església) al servei del present i del futur de les nostres Esglésies. Importància de 

l’Encíclica “Laudato Sí”...i de “L’amor en Família”. 

Ben encaixats en la nostra Església i en la nostra societat hem de viure el present com la cosa 

més apassionant del món i mirar el futur amb esperança. Les nostres diòcesis, tots nosaltres, ho 

hem de fer. El Concili Provincial Tarraconense – que és una recepció del Concili Vaticà II - crec 

que no és una finalitat per ell mateix. És un mitjà valuós que tenim el deure de no malmetre; és un 

marc pastoral que ens pot ajudar molt al servei de la unitat pastoral que formen els nostres deu 

bisbats i al servei del pla pastoral que té cada un d’ells. Ens pot ajudar a visibilitzar i realitzar la 
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comunió eclesial, el camí sinodal que anem fent i la missió que anem realitzant d’evangelitzar en 

la nostra societat, que ens l’estimem perquè és la nostra. 

El nostre Concili ens ajudarà, sens dubte, a donar contingut quan ens arribi l’estructura jurídica 

de la regió eclesiàstica. De res no ens servirà una estructura jurídica si no hi ha voluntat de 

treballar junts. És ja molt llarg i molt important el camí que junts hem recorregut i sens dubte que 

tots el volem intensificar coordinant activitats i expressant la unitat de missatge en 

l’evangelització. Si no hi ha contingut espiritual i pastoral qualsevol estructura jurídica pot 

esdevenir el que profèticament adverteix el papa Joan Pau II quan diu: «No ens fem il·lusions: 

sense aquest camí espiritual de poca cosa servirien els instruments externs de la comunió. 

Esdevindrien mitjans sense ànima, màscares de la comunió més que no pas les seves vies 

d’expressió i de creixement» (NMI, n. 43). Aquest text del Papa ens va esperonar a continuar 

posant contingut i vida a la nostra tasca, a les nostres institucions. 

Igualment ens han esperonat el Papa Emèrit Benet XVI i l’actual Pontífex Francesc. La seva 

Encíclica “Laudato Sí” és una meravella i el mateix l’Exhortació Apostòlica postsinodal “L’Amor 

en Família. L’Alegria de l’Amor”. 

Tenim un dèficit molt gran d’aplicació de la Doctrina Social de l’Església. En conjunt n’estem 

molt lluny!. 

D’una manera més planera podem dir que  tot això que hem esmentat ens pot ajudar a fer bé el 

que hem de fer cada dia, amb humilitat i senzillesa. En últim terme, ens pot ajudar, a tenir una 

mirada d’amor i de misericòrdia avui envers la nostra societat i a ser testimonis del Déu vivent i 

veritable amb esperança. Moltes gràcies. 
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