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Benvolgut president de la Cambra de Comerç de Reus, Sr. Jordi Just, mem-
bres del Comitè Executiu, benvolgudes i benvolguts. Us saludo amb afecte, en-
cara que sigui des de la distància. 

El dia de Sant Josep, el passat 19 de març, era la data que la Cambra de 
Comerç havia previst per trobar-me amb vosaltres i compartir xerrada i un pe-
tit esmorzar. Des d'aquell dia han passat just 7 mesos i en aquest període de 
temps, ens ha caigut a sobre una allau d'esdeveniments impensables. I no no-
més això, sinó que ens ha sobrevingut una allau encara més gran de novetats, 
canvis en els comportaments socials, alteració dels costums i sobretot, d'incer-
teses. Tot això ha envoltat una triple crisi sanitària, social i econòmica de la 
que ningú se n'ha lliurat i d’on maldem per sortir-ne amb més o menys èxit. 
Aquest escenari sobrevingut inesperadament no l'hem superat, encara que úl-
timament fa la impressió, d'alguna manera, que l'anem assimilant o, si més no, 
ens hi anem acostumant... amb el perill que això comporta. Després en par-
laré; però deixeu-me que us situï en el punt de partença del que vull comentar 
aquest matí.  

El punt de partida de la xerrada prevista en el seu dia, i també de la que 
començo ara, és una altra crisi, una crisi de més volada, no tan cíclica, més 
lenta... però inexorable: la crisi ecològica. Per això el títol d'aquella xerrada era 
«Ecologia i Justícia distributiva». Volia parlar-vos de la remor de fons que en 
tot el món envolta el tema Medi Ambient i l'Ecologia, sobretot després de la 
darrera cimera del clima de l'any 2019 que es va fer a Madrid. En certa manera 
es ressituava el terme ecologia en un marc molt més ampli del que havia estat 
habitual en les darreres dècades, eixamplant-se el seu abast. Ecologia ja no era 
només el nom d'una nova ciència o d'un moviment progre amb tocs antisis-
tema..., ja no es parlava només de la cura de l'entorn, els animals i la natura..., 
ni d'una lluita social..., ja era molt més, era una forma de pensar, era una forma 
de viure, era la constància que cada cop hi havia més gent que posaven en 
dubte que el planeta resistís el nostre ritme de vida i les nostres agressions. 
Naixien conceptes com el dels ecosistemes, eco-alimentació o ecologia del 
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comportament. A aquest protagonisme de la matèria hi va ajudar, sens dubte, 
l'encíclica del Papa Francesc, del maig del 2015, «Laudato Si’». 

Vet aquí, però que aquests darrers set mesos de pandèmia han provocat 
una mutació, deixeu que us ho digui així, en el títol de la xerrada: l'he mudat a 
«Ecologia i justícia en un món diferent». Perquè que ja no n'hi ha prou de par-
lar de Justícia distributiva com aquella definició d'una necessitat mundial de 
procurar una correcta distribució dels béns en una societat concreta i presu-
miblement perdurable. No. Ara tot aquest discurs i tot aquest debat va més 
enllà... Ara constatem que tot això ho hem d'inserir en un context social global 
que ha entrat en fase de canvi, que s'ha situat en «mode nou», un mode que 
obre les portes d'un món diferent, però diferent com a novetat. Tots hem tin-
gut la sensació, i àdhuc el convenciment, que cal que el món canviï. I vet aquí 
que altre cop, just en el moment oportú, el Papa Francesc ens posa davant una 
nova encíclica, ara totalment social que ha titulat «Fratelli Tutti» (Tots ger-
mans). En aquests dos documents i altres aportacions baso aquest moment 
que comparteixo amb vosaltres. 

Deixeu-me recordar, d’entrada, el concepte bàsic de «Justícia distributiva» 
que es desenvolupa a partir del filòsof de la política John Rawls i la publicació 
el 1971 de l'obra Una teoria de la justícia, on plasmava la seva gran preocupa-
ció per la desigualtat entre rics i pobres i que va servir de punt de partença a 
tota una llarga sèrie de treballs en aquest l'àmbit, tant entre els seus seguidors 
com entre els detractors. Segons Rawls la justícia és la més fonamental de les 
virtuts i sostenia que la no cooperació social provoca que la producció de re-
cursos sigui limitada, mentre que al contrari, un sistema de cooperació incre-
menta els recursos. Rawl relacionava així justícia i igualtat d'oportunitats i, en 
conseqüència, la qüestió fonamental passava a ser com distribuir els fruits d'a-
quella cooperació entre tots els éssers humans. Ho proposava com un con-
tracte social per fer la societat més justa, basat en el consens i regit o governat 
per la imparcialitat. Aquest darrer concepte, el de la imparcialitat, l'establia 
Rawl com a fonamental per a la justícia distributiva, tot i admetre que no és 
fàcil de suprimir els prejudicis socials i els interessos privats. 

Si ens situem en els darrers anys del segle passat i primers d’aquest, es va 
veient com la correcta aplicació d’una justícia distributiva queda cada cop més 
"oculta" per una macro-economia que mira cap a la producció de riquesa i que, 
a més, tem profundament el concepte d'ecologia i tots els seus derivats, doncs 
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la seva aplicació atenuava ―de fet ho fa encara― l'increment constant de pro-
ducció i el creixement econòmic. Precisament en aquest context el Papa Fran-
cesc fa seu el repte i posa veu a diverses constatacions i propostes lligades a la 
Doctrina Social de l'Església (compendi publicat el 2004 on ja apareix tot un 
capítol dedicat a la salvaguarda del medi ambient) i a la preocupació per la 
Creació de Déu. Ho resumiré en unes frases extretes de la Laudato Si’. 

1. La Terra clama pel mal que l'ésser humà li provoca a causa de l'abús irres-
ponsable. Pels cristians la Creació és obra de Déu i n'hem de tenir cura. Més 
encara: Tots som Terra. 

2. Hem de demanar perdó a la Creació pel mal que li fem. Hem crescut pen-
sant ser els propietaris i que teníem autorització per espoliar-la. No som pro-
pietaris de res. No som amos de res.  

3. Les noves generacions demanen un canvi: no entenen per què hem fet 
del planeta un immens dipòsit de porqueria ni perquè no fem cas dels senyals 
inequívocs de queixa. I ens ho demanen a nosaltres perquè veuen indiferència 
sobre aquesta tragèdia. Per tant, necessitem una solidaritat universal nova. 

4. Aigua, aliments... malbaratem una tercera part del que hi ha al planeta i 
del que produïm. El papa diu: «l'aliment es fa malbé talment si es robés de la 
taula del pobre. I el pobre gemega». 

5. Mai havíem maltractat tant la casa comuna (que és com el papa anomena 
el planeta) com en el darrer segle. A més, irresponsablement, les prediccions 
catastrofistes han provocat més ironia que respecte. 

La majoria de qui m'escolteu aquest matí sou representants del teixit co-
mercial i o econòmic bàsic de les nostres comarques i entendreu millor que 
ningú que el papa digui que no podem deixar que "els poders macroeconòmics 
continuïn justificant un sistema mundial en què prevalgui l'especulació i la re-
cerca de rendes altes i ignorin els efectes que sobre la dignitat humana i el 
medi ambient té el sistema".... Cada persona d'aquest món ha de sentir que 
ens necessitem i que no ens salvarem sols. 

Aquest toc d'atenció del Papa, junt amb moltes altres iniciatives, conferèn-
cies, investigacions i plantejaments anaven quallant, cert, però sense l'arri-
bada de la pandèmia causada pel Covid-19, no sé si hauria fet tant d'efecte ni 
tan ràpid. Vet aquí una cosa positiva i un efecte corrector que pot tenir la pan-
dèmia.  
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Repeteixo en forma de pregunta l’afirmació que he fet abans: No hem tingut 
tots la sensació, i àdhuc el convenciment, que cal que el món canviï?  

De fet, cada vegada hi ha més unanimitat en dir que l’origen del coronavirus 
no és cap altre que la intromissió de l’ésser humà en la natura. I no és la pri-
mera vegada: més d’un 70% de les malalties humanes han estat transmeses 
per espècies salvatges els últims quaranta anys. Sovint són animals amb què 
hem entrat en contacte després d’haver destruït el seu hàbitat, ja sigui per 
guanyar noves terres de cultiu, més espais urbans o per construir infraestruc-
tures com preses. El creixement econòmic és incompatible amb la conservació 
de la biodiversitat.1 Hi ha investigacions que demostren que la pèrdua de la 
diversitat encareix els costos de sectors com l’agricultura o la ramaderia, sense 
oblidar que és al darrere de crisis econòmiques com la causada pel coronavi-
rus. I, al final, la destrucció de la biodiversitat també implica la destrucció de 
l’economia. 

Només unes dades: Els 60 anys anteriors a la crisi del 2007 l’economia mun-
dial va registrar un creixement sense igual si es compara amb l’aconseguit du-
rant els mil anys anteriors. Entre el 1950 i el 2008 la renda per càpita o el PIB 
es va multiplicar per quatre al conjunt del món. Ara bé, la diversitat biològica 
―la diversitat dins de les espècies, entre les espècies i la diversitat dels ecosis-
temes― també es va veure disminuït a un ritme mai vist abans en la història 
de la humanitat. Un 75% de la superfície terrestre ha patit alteracions consi-
derables, mentre que un 66% de la superfície oceànica està experimentant 
cada vegada més efectes acumulatius i s’ha perdut més d’un 85% de la super-
fície d’aiguamolls. D’altra banda, l’abundància mitjana de les espècies s’ha re-
duït un 20% i, al voltant d’un 25% de les espècies de grups animals i plantes 
estan amenaçades, cosa que porta a pensar que prop d’un milió d’espècies 
estan en perill d’extinció. No parlem ja de les emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle, amb unes concentracions a l’atmosfera sense precedents i causants 
de la situació de crisi climàtica actual. 

Però tenim encara una imatge més visual de la insostenibilitat del creixe-
ment econòmic perpetu. És l’anomenat «dia de la sobrecapacitat», o la data 
que fixa el moment que la humanitat ha consumit tots els recursos naturals 
que la terra és capaç de regenerar en un any (aigua, aliments, fusta, combus-
tibles fòssils, emissions de carboni...). L’any 1987 es va fixar per al dia 19 de 

 
1. Lorena FARRÀS PÉREZ, «És la biodiversitat, estúpids!», La Vanguardia (3 maig 2020), Diners, pàg. 

10. 
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desembre; el 2000 es va fixar pel dia 1 de novembre; i el 2019 es va establir el 
29 de juliol com a data topall. Consumim les riqueses terrestres fins a 1,75 ve-
gades més de pressa que la capacitat de regeneració del planeta. I a la Unió 
Europea la xifra s’acosta als tres planetes. 

Tornem ara al Magisteri del papa Francesc. Fa tres setmanes que el papa ha 
fet pública una nova carta encíclica. Repeteix molts conceptes de l'anterior, 
però n'inclou un de nou i molt important. I ara reprenc on ho havia deixat pen-
jat al començament i així em servirà per afrontar la part central i final. Hem 
parlat d'ecologia i de justícia, de maltractament del planeta i de necessitats de 
canvi... del paper que l'ésser humà ha tingut en tot plegat... i ara hem de reblar 
el clau: Les respostes i decisions sobre tots aquests temes els haurem d'acarar 
en un món diferent, nou i evidentment millor. Ja no ens valdrà el que hi havia 
abans. Hem de reconstruir de nou, no rehabilitar l'anterior status quo. Això el 
papa ho afronta a la Fratelli Tutti, una encíclica social on parla de fraternitat i 
amistat social en un projecte global comú i amb un rumb nou. Hem de pensar 
definitivament en una societat nova. Aquesta és la gran tasca que ens espera 
a nosaltres, però sobretot a les generacions que ens vindran darrere. No els 
preparem un món ple de trampes. 

La proposta és, encara que no ho sembli, nova. El papa Francesc no és un 
papa rupturista, per molt que alguns sectors li pengin l'etiqueta de progre i, 
evidentment, tampoc és conservador. El que sap és fer casar el que és antic i 
el que és nou, i que nou vol dir desconegut, i que davant el desconegut hi ha 
dubtes. La proposta inclou constatacions i respostes a molts d’aquests dubtes. 
Com he fet abans deixeu que us en destaqui unes quantes. Podreu observar 
com, a l’hora de la veritat, el papa apunta a una tercera via entre el liberalisme 
i el populisme, com assenyalava no fa gaires dies Andrea Riccardi, fundador de 
la Comunitat de Sant Egidi: 

1. Sembla que la Història torni enrere, la política és més fràgil davant els 
poders econòmics transnacionals i es desfiguren expressions com democràcia, 
llibertat, justícia... ja no es discuteix de projectes a llarg termini per assegurar 
el bé comú sinó de receptes de màrqueting. 

2. Descartar persones vulnerables o no productives assumeix formes mise-
rables que crèiem superades com el racisme, l’abandó dels ancians, la cruesa 
de les migracions... o el lluny que estem de la igualtat entre homes i dones. 
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3. Tot està connectat. Per això es fa difícil que qualsevol desastre mundial 
no tingui relació amb la nostra manera de viure, de pensar que som els amos 
de tot. 

4. Estem tan concentrats en les necessitats pròpies que veure algú que so-
freix ens molesta perquè no es pot perdre el temps en problemes aliens. Això 
és símptoma d’una societat malalta. 

5. Hem de desenvolupar la consciència que, ara com ara, o ens salvem tots 
o no se salva ningú. 

6. La bona política cerca camins de construcció de vida social. Qui governa 
ha de pensar que les seves accions s’encaminen a trobar un lloc on tothom 
tingui cabuda i en això, la negociació  basada només en l’economia no hi té 
cabuda. La bona política cerca benestar, no cerca vots. 

7. Apropar-se, expressar-se, escoltar-se, mirar-se, tractar de comprendre’s, 
buscar punts de contacte... aquesta és la definició del verb «dialogar». Si no hi 
ha diàleg, vol dir que no hi ha preocupació pel bé comú, que només hi ha im-
posició. Els herois del futur seran els qui sàpiguen trencar aquesta lògica malal-
tissa i implantar la cultura de la trobada. El Papa exclama aquí: Que Déu vulgui 
que aquests herois estiguin ja gestant-se en silenci en la nostra societat actual! 

8. Les religions tindran un paper rellevant en aquest futur. Des de l’experi-
ència de fe i des de la saviesa dels segles, la gent de les diverses religions sabem 
que fer present Déu, és un bé que ajuda a reconèixer que som germanes i ger-
mans. No pot ser que en els debats públics només hi tinguin presència la cièn-
cia, el poder o la política. Hi ha d’haver lloc per a la reflexió que prové del subs-
trat espiritual de la societat que recull segles i segles de saviesa i d’experiència. 
Per això acaba el document dient que són les religions les que estan cridades 
fins i tot a liderar, per molt estranya que sembli la proposta, aquesta renovació 
social. Perquè entre les religions és possible un camí de Pau i el punt de partida 
seria la mirada de Déu. 

I ara, fetes aquestes constatacions a partir del document del papa Francesc, 
voldria subratllar alguns compromisos ineludibles: 

1. En primer lloc, restablir la confiança entre nosaltres. Creure realment 
que socialment, políticament i econòmicament, la humanitat ha de treballar 
en un projecte comú. Les fronteres naturals de què es vanten els populismes 
de dretes, han desaparegut amb el coronavirus. I, d’altra banda, treballem per-
què el distanciament social a què obliga la pandèmia no s’enquisti en la nostra 
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cultura. Els disset objectius de Desenvolupament Sostenible signats per l’ONU 
el 25 de setembre de 2015, amb l’objectiu d’un possible compliment dels ma-
teixos el 2030, se sustenten en cinc P: people (persones); prosperity (prosperi-
tat), peace (pau), partnership (aliances) i planet (planeta). 

2. Dins la Unió Europea, els diversos països haurien de ser més solidaris 
amb els països més afectats per la crisi si no volem córrer el risc de trencar la 
Unió de manera irreversible. Cada país té els seus propis debats interns sobre 
els avantatges i els inconvenients de pertànyer a la Comunitat Europea. Hi ha, 
en aquests discursos, populismes que volen trencar-ho tot. Però repetir la ma-
teixa política insolidària, després de la humiliació patida per diversos països 
del sud en les ajudes de la darrera crisi, podria ser quelcom fatal. I això, sobre-
tot, perquè ningú ha estat responsable de l’expansió de la pandèmia i perquè 
en la darrera crisi, per ser mereixedors de les ajudes, alguns països es van 
veure obligats a fer serioses retallades en sanitat de les quals ara en viem les 
conseqüències.2 

3. Occident no hauria d’oblidar el seu compromís de justícia amb els països 
del sud global. La crisi econòmica mundial està provocant emergències huma-
nitàries d’un abast incalculable. Qui ajudarà sobretot els països africans i llati-
noamericans? En aquesta línia, el mateix Cardenal Jean-Claude Hollerich, ar-
quebisbe de Luxemburg, ha dit que el tracte que Europa dispensi als immi-
grants i a la població d’altres continents, constitueix la pedra de toc per a com-
provar si segueix essent cristiana. 

4. Hem de replantejar-nos el model de globalització i de consum. Hem de 
consumir més localment. No només consumim massa, com hem assenyalat 
abans, sinó que consumim productes que venen de massa lluny. Aquests són 
aparentment més barats perquè ni paguem de manera justa en origen ni re-
percutim les despeses ecològiques del transport.  

5. Donat que el creixement econòmic en si mateix esdevé incompatible 
amb la conservació de la biodiversitat i, per tant, del nostre planteta en si ma-
teix, hauríem de proposar de substituir el PIB per altres indicadors que inclo-
guin paràmetres com ara el benestar i el medi ambient. Això ho ha apuntat la 
mateixa Ana García, presidenta de la Comissió d’ Economia i Sostenibilitat del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya. Afirma: «El PIB només reflecteix el con-
sum de béns, i el seu creixement no equival a un benestar més gran de la soci-

 
2. Jaume FLAQUER, «Coronavirus: una sola humanitat, una vulnerabilitat compartida», Papers. Suple-

ment del Quadern 218 de Cristianisme i Justícia, núm. 253 (maig 2020). 
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etat». De fet, ens hem adonat que el creixement econòmic pel creixement eco-
nòmic pot portar a pitjors nivells de benestar per mitjà de danys al medi am-
bient i més desigualtats socials.3 

6. Hem d’incidir més en una sanitat de qualitat i en la investigació en qües-
tions clau. Convé elaborar protocols d’actuació per altres possibles pandèmies 
i catàstrofes. És urgent, també, avaluar el nostre sistema d’atenció a les per-
sones de més edat. La nostra societat opulenta i del benestar, lligada al mateix 
temps a una baixada de la natalitat, a una cultura urbana i a la emancipació de 
les generacions joves, ha anat trencant el cicle natural de la solidaritat genera-
cional. Aquest trencament ha comportat, en ocasions, confinar en geriàtrics la 
nostra gent gran, després d’haver-los espremut.4 

7. Convé fer una crida, principalment als joves empresaris, i dir-los que, 
sobretot, si volem un futur sostenible per a la nostra societat, convé innovar 
en empreses que vetllin per un desenvolupament sostenible. A tall d’exemple, 
i constatant que vivim en unes comarques on hi ha una gran implantació de la 
indústria química, convé adonar-nos com la pandèmia ha posat encara més en 
relleu el paper que té el sector de la química per a la recuperació sostenible.5 
Amb l’ajut de la ciència i amb l’ajut insubstituïble d’unes «humanitats» ben 
vehiculades ―i, en aquest punt, com diu el papa Francesc, amb l’ajut inesti-
mable de les religions―, convé que la indústria ofereixi al món solucions més 
sostenibles que millorin el benestar de la societat en matèries tan importants 
com la salut, l’habitatge, la mobilitat, l’alimentació, la transició energètica o 
l’economia circular. 

Acabo. I us pot semblar, ara que arribo a la part final, que hem parlat poc 
de Déu, de Jesucrist i de l’Església, tot i ser un bisbe. Espero que no ho penseu 
així. Tot el que he reflectit es basa en un concepte cabdal del cristianisme, i 
que per sort compartim amb moltes religions: Déu és l'autor de la Creació, la 
Vida, l’existència... i tot ens ho ha donat, regalat, i ho ha deixat a les nostres 
mans perquè en tinguem cura i exercim la nostra llibertat precisament tenint-
ne cura...  I no només això, sinó que els cristians i les cristianes pensem, a més, 
que en aquell home anomenat Jesús, Déu Creador va tastar aquesta condició 
humana que tant ens costa d’exercir. I des d’aquesta fe, compartida per més 
o menys persones, ens hem d’atrevir a construir el nou món, si més no a pro-
posar-ho i a participar-hi encara que ens hi trobem sols, encara que només fem 

 
3. Lorena FARRÀS PÉREZ, «És la biodiversitat, estúpids!», 10. 
4. Joan PLANELLAS, Carta Dominical Com tenim cura dels nostres avis? (21 juny 2020). 
5. Alejandro TEODORO, «La Química innova cap al verd», La Vanguardia (27 setembre 2020) Diners, 

pàg. 23. 
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denúncia profètica... i és que sempre estem en procés de construir el món nou 
i, també l’Església nova. 

A l’Església que avui viu i peregrina per aquestes terres del Camp també li 
preocupa i interessa l’ecologia i la justícia social i distributiva, el medi ambient 
i la natura, la fraternitat universal i el món nou... perquè tenim les arrels i l’exis-
tència en la fe i en l’Església nascuda a redós de l'Evangeli fa 2.000 anys. I 
també sentim com ens interpel·la com a diòcesi, com a comunitats escampa-
des pels nostres pobles i ciutats. I també hi treballem. Precisament el nostre 
pla pastoral, és a dir, la nostra proposta d’actuació concreta per al trienni 2021-
2023 que ara hem començat a preparar també ens demana reptes mai pensats 
per preparar-nos per al temps nou, temps de postpandèmia i de nous reptes...  

L’Església de Tarragona també s’ha compromès, i d’aquí a dues setmanes 
presentarem el document de constatacions, conclusions i propostes que ha 
elaborat la Comissió per fer front a la pandèmia.  
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I encara n'hi podria afegir més... (si es vol) 

7. Com podrem sentir el crit de la natura si ja no sentim el crit de la 
pobresa? És que tot està connectat. 

8. Salvar a qualsevol preu el sistema bancari i financer, fent pagar el 
preu a la població i sense la decisió de canviar el sistema, referma el 
domini absolut de les finances. 

9. Falten bones polítiques públiques cosa que porta a que molts cops 
la mateixa política sigui la responsable del seu propi descrèdit.  

 

 

 

I encara n'hi podria afegir més... (si es vol) 

8. Tenir cura del món que ens envolta és tenir cura de nosaltres. No 
podem permetre que sovint les veus que defensen el medi ambient 
siguin ridiculitzades. 
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9. La pobresa, la decadència o el sofriment d’un lloc a la terra és 
caldo de cultiu de problemes que acabaran afectant tot el planeta. 

 

 


