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Francesc clama per la pau a Terra Santa: 
“La mort dels nens, inacceptable” 

Una crida de cor a les parts en conflicte i a 
aquelles que tenen la responsabilitat d’aturar 
el soroll de les armes, i una exhortació a pregar 
perquè israelians i palestins busquin el camí 
de la pau. Després de la Regina Coeli d’aquest 
diumenge 16 de maig el Papa Francesc s’ha re-
ferit en la dramàtica escalada de la violència al 
Pròxim Orient: “Estic seguint amb molta preo-
cupació el que està passant a Terra Santa. En els 
darrers dies, els violents enfrontaments armats 
entre la Franja de Gaza i Israel han tornat i corren 
el perill de convertir-se en una espiral de mort i 
destrucció. Nombroses persones han resultat 
ferides i moltes persones innocents han mort. 
Entre ells també hi ha nens, i això és terrible i 
inacceptable. La seva mort és un senyal que no 
es vol construir el futur, sinó que es vol destruir”. 

El pontífex també expressa la seva preocupació 
per l’escalada de tensions a les ciutats israelia-
nes: “A més, el creixent odi i violència que afec-
ta diverses ciutats d’Israel és una greu ferida 
per a la fraternitat i la convivència pacífica entre 
els ciutadans, que serà difícil de curar si no ens 
obrim al diàleg immediatament. Em pregunto: 
on portarà l’odi i la venjança? Realment creiem 
que estem construint la pau destruint l’altre? 

https://translate.google.com/website?sl=it&tl=ca&ajax=1&u=https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2021/documents/papa-francesco_regina-caeli_20210516.html
https://www.youtube.com/watch?v=I9cRBe-4ECQ
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“En nom de Déu que va crear a tots els éssers 
humans iguals en drets, deures i dignitat, i els 
va cridar a conviure com a germans entre ells 
faig una crida a la calma i a qui té la responsabi-
litat de posar fi al soroll de les armes i a recórrer 
els camins de la pau, també amb l’ajut de la co-
munitat internacional”. 

L’exhortació a la pregària ha demanat especial-
ment per als nens víctimes del conflicte: “Pre-
guem sense descans que israelians i palestins 
trobin el camí del diàleg i el perdó, per ser pa-
cients constructors de pau i justícia, obrint-se 
pas a pas a una esperança comuna. Preguem 
per les víctimes, especialment pels nens; pre-
guem a la reina de la pau per la pau”. 

Francesc ha fet aquesta crida després d’una al-
tra nit de llançaments de coets des de la Franja 
de Gaza sobre Israel i de duríssimes incursions 
de resposta per part de l’estat jueu. Un porta-
veu militar israelià va dir que des de l’inici de 
la violència, s’han llançat 2.900 coets des de 
Gaza, dels quals 1.150 van ser interceptats per 
les bateries antimíssils Iron Dome. 

Les sirenes han tornat a sonar aquest diumen-
ge a Ashkelon, Ashdod, Kiryat Malakhi i les ciu-
tats veïnes, al sud d’Israel. El nombre d’israeli-
ans assassinats per coets llançats per Hamas ha 
augmentat a deu. L’última víctima és un jove 
de vint-i-vuit anys per metralla d’un coet que 
va caure a casa seva. 

Durant les batudes d’Israel de la nit contra edi-
ficis de Gaza, van morir 26 persones, inclosos 
8 nens, més de 50 ferits, segons va informar 
l’agència de notícies palestina Maan, segons 
la qual tota una família va ser exterminada per 
les bombes. En una setmana a Gaza han perdut 
la vida 174 palestins i hi ha 1.200 ferits, explica 
el ministeri de salut de Hamas.  A més, segons 
les estimacions de l’exèrcit israelià, la Franja de 
Gaza estarà avui sense electricitat avui i es que-
daran sense subministrament de combustible 
per alimentar els generadors. 

vatican news | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/francesc-clama-pau-terra-santa-mort-dels-nens
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La Sagrada Família obrirà per als visitants 
a partir del dissabte 29 de maig  

A partir del 29 de maig, la Sagrada Família obri-
rà per a tots els visitants els matins dels caps de 
setmana (dissabtes i diumenges) en horari de 9 
a 15 hores. Des d’aquest divendres, 21 de maig, 
a les 12 h, ja es podran adquirir entrades indi-
viduals al lloc web del temple. La Junta Cons-
tructora aposta per la reobertura, però sempre 
subjecta a possibles alteracions segons l’evolu-
ció de la situació sanitària, els canvis en les me-
sures de la Generalitat i garantint la viabilitat de 
les visites. 

sagrada família | llegir al web +

Càritas Girona alerta de les “seqüeles 
socioeconòmiques de la pandèmia” 

Càritas Diocesana Girona va atendre 29.915 per-
sones durant el 2020. Una xifra que representa 
un increment global del 21,8% respecte l’any an-
terior. Fins a 68.004 persones de la demarcació 
de Girona s’han beneficiat d’algun dels projectes 
de l’entitat. Aquestes són algunes de les dades 
destacades durant la presentació de la memòria 
2020 de l’entitat, celebrada aquest dimecres a Gi-
rona, amb les intervencions del bisbe Francesc 
Pardo, Dolors Puigdevall, directora de Càritas 
Diocesana de Girona, Martí Batllori, secretari ge-
neral i Caye Gómez, responsable d’anàlisi social.
 

bisbat de girona | llegir al web +

Nova etapa de la revista ‘Qüestions de vida 
cristiana’ 

La revista Qüestions de Vida Cristiana ha inici-
at una nova etapa. Per conveni amb l’Abadia de 
Montserrat, la Fundació Joan Maragall s’ocupa 
des del 2009 de la línia editorial i els continguts 
de la revista. A partir d’aquest any 2021, la Funda-
ció assumeix també el procés de producció i dis-
tribució. El primer monogràfic, publicat aquest 
mes d’abril, es titula ‘Epifanies de la finitud’. Un 
volum que reflexiona sobre com l’actualitat de 
la crisi sanitària ha convertit de nou en un tema 
central la manera de situar-nos individualment i 
col·lectivament enfront de la mort i el dol. 

fundació joan maragall | llegir al web +

http://www.sagradafamilia.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sagrada-familia-obrira-als-visitants-partir 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/caritas-girona-alerta-sequeles-socioeconomiques 
https://www.fundaciojoanmaragall.org/publicacions/questions-de-vida-cristiana/
https://www.fundaciojoanmaragall.org/publicacions-fundacio/epifanies-de-la-finitud
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nova-etapa-revista-questions-vida-cristiana 
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Fratelli tutti: els valors republicans 
de germanor i solidaritat per bastir el diàleg 

En llengua àrab, el terme ‘bàsmala’ fa referèn-
cia a la fórmula que encapçala totes les sures 
de l’Alcorà (llevat de la novena) i que diu així: 
“En nom de Déu (Bi-ismi-lahi), el clement (Rah-
mani), el misericordiós (Rahim)”. Els cristians 
àrabs fan servir la mateixa fórmula de la ‘bàs-
mala’, per referir-se a la invocació “en el nom 
del Pare (Bi-ismi-l-ab) i del Fill (wa al-ibn) i de 
l’Esperit Sant (wa ruh al-quds) ”, que inicia l’eu-
caristia. També en àrab, ‘umma’ designa, dins 
de l’islam, la comunitat dels creients, més enllà 
de la seva nacionalitat, dels seus lligams fami-
liars i del poder polític que els governi. Antiga-
ment, els grecs feien servir el mot ‘ecclesia’ per 
referirse a l’assemblea del poble, que, al cap i a 
la fi, va representar una de les primeres formes 
democràtiques de la història. Aquest terme, 
que en català tenim adaptat com a ‘església’, 
serveix per designar el conjunt de tots els fidels 
cristians, és a dir, de tota la comunitat cristiana, 
comunitat de germans i fidels. En italià, la pa-
raula comuna pot fer referència a tres realitats: 
la comunitat de persones com a tal, la divisió 
administrativa (municipi) i, també, el cos de 
govern d’una ciutat (ajuntament). La comuna 
italiana és, per tant, l’expressió política de la 
comunitat. I, possiblement, un dels conceptes 

El papa Francesc i el gran imam Al-Tayeb, el febrer de 2019 
a Abu Dhabi. | Vatican Media 
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més recurrents de la llengua àrab i de la comu-
nicació en tots els països que la tenen com a 
llengua pròpia és el que expressa la paraula 
germà (akhi).  

Doncs bé, és sobre la base d’aquest concepte 
que s’edifica la principal pedra, el fonament 
essencial sobre el qual es construeix l’encíclica 
Fratelli tutti del papa Francesc, un escrit que 
neix estimulat pel diàleg que el papa havia 
mantingut amb el Gran Imam Ahmad Al-
Tayeb. D’alguna manera, significativament, 
inicia el text amb l’exemple de la vida del sant 
de qui escollí el seu nom (sant Francesc d’As-
sís) com a pontífex, per posar de manifest un 
primer gest d’amor fraternal, interreligiós, fins 
i tot entre dos mons aparentment molt dife-
rents (Orient i Occident) i, a primer cop d’ull, 
antagònics. Però al llarg de l’encíclica, Fran-
cesc va, a poc a poc, induint el lector a com-
prendre que formem part d’un tot, d’un món 
global en el qual tots i totes tenim el deure, en-
cara pendent, d’entendre’ns, conviure i cons-
truir conjuntament de forma inclusiva com 
a iguals[1], respectant-nos des de les diferèn-
cies individuals, però no individualistes. En 
aquesta crítica oberta, en aquesta mena d’es-
tat de la qüestió que planteja ell, ens parla de 

com “la societat cada cop més globalitzada ens 
fa més propers, però no més germans[2]”, cosa 
que ens porta a reflexionar profundament so-
bre la comunicació i el diàleg en aquest món 
d’aquesta segona dècada del segle XXI: un 
món tecnològicament molt avançat però, al 
mateix temps, generador d’una manca de co-
municació immensa.  

La germanor és la base del discurs sobre el qual 
Francesc encoratja a construir aquest món har-
moniós en el qual aconseguiríem assolir pos-
siblement el repte més gran que tenim com a 
humanitat: la pròpia subsistència sostenible 
global. Un dels pilars en els quals es  fonamen-
ta aquesta base sòlida és la comunicació. Però, 
com es trasllada això en el terreny de les neces-
sitats de la ciutadania? Com es trasllada això en 
el camp de la política, que és, al cap i a la fi, la 
representació de la voluntat ciutadana a tots 
nivells? Segons el que es desprèn de les refle-
xions del papa, amb l’actual model comunica-
tiu “la política ja no és una discussió sana sobre 
projectes a llarg termini per al desenvolupa-
ment de tots i del bé comú[3]”, i això explicaria, 
en certa manera, l’actual manera de fer política, 
una mena de refregit comunicatiu en el qual hi 
ha debats, sí, però que poc sovint contenen un 

diàleg, perquè es concentren en el soroll i en la 
confrontació amb l’objectiu i l’afany principal 
de cercar likes a les xarxes.  

En aquest context de manca de diàleg sòlid, 
però amb una preeminent cultura individualis-
ta barrejada amb els nous escenaris d’interac-
ció comunicativa, és on es fomenta una infoxi-
cació[4]  deliberada de la ciutadania. I d’aquí 
podem deduir que sorgeix l’escenari propici del 
que ell anomena “nacionalisme excloent”, molt 
present, per exemple, en les ultradretes emer-
gents. Sense anar gaire lluny, trobem el cas de 
Vox, que, si bé s’erigeix com a “representant de 
l’ultracatolicisme”, no posa cap impediment al 
discurs de l’odi i la xenofòbia, que es podrien 
considerar del tot contraris als valors cristians 
que promulga el mateix papa Francesc. Davant 
d’això, la solució (present, també, en tots els 
dogmes de fe o creences filosòfiques), és fer-hi 
front amb més germanor global.  

Així, doncs, certament, hem d’apreciar, buscar 
i cultivar la riquesa del diàleg –especialment 
en política–, perquè és aquesta riquesa l’única 
que és capaç d’engegar el motor del progrés 
de la societat a tots nivells. Dialogar és, també, 
tenir la capacitat d’escoltar els altres, per molt 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/fratelli-tutti
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fratelli-tutti-valors-republicans-germanor#_ftn1
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fratelli-tutti-valors-republicans-germanor#_ftn2
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fratelli-tutti-valors-republicans-germanor#_ftn3
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fratelli-tutti-valors-republicans-germanor#_ftn4
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antagòniques que siguin les posicions, tenint 
sempre present quines són les línies vermelles: 
el respecte mutu i el respecte als drets humans. 
A aquesta fórmula, ens aconsella el papa Fran-
cesc, cal sumar-hi dos factors: la perseverança, 
molt lligada a la paciència[5], juntament amb la 
recerca de la llibertat individual, lligada al cul-
tiu de la saviesa. Només així podrem construir 
aquesta “societat fraterna” que ell ens proposa. 
No podem obviar com aquests conceptes en-
caixen, de manera sorprenent, amb el model 
republicà, i amb el que entenem per “governan-
ça republicana”: un procés d’empoderament de 
la ciutadania, en tots sentits, que ens permeti 
assolir aquests nivells de llibertat individual 
(no pas individualista), esperit crític i, en defi-
nitiva, la construcció d’una societat inclusiva, i 
que intenti respectar les diversitats de progrés 
al voltant d’aquest amor fraternal.  

En aquest mateix sentit, el text no deixa en cap 
moment d’insistir reiteradament en el foment 
del bé comú entre la humanitat. De fet, aborda 
alguns dels obstacles amb els quals ensopeguem 
en el camí del bé comú global, com el fet de tenir 
una consciència cada cop més individualista. I 
quina és, segons ell, la via per trencar aquest in-
dividualisme? És, sens dubte, la germanor, con-

cepte que ell desgrana de manera minuciosa al 
llarg de tota l’encíclica. La manca d’aquesta ger-
manor és el viu reflex de l’individualisme, que 
explica així: “En la societat globalitzada, existeix 
un estil elegant de mirar cap a una altra banda”. 
Aquest fet ens desvia, com a conseqüència, del 
que hauria de ser clau en les nostres actuacions 
diàries, que és posar el col·lectiu al centre -des 
d’una perspectiva d’empoderament de la pròpia 
ciutadania-, sent conscients, però, que alguns 
continuaran pensant en la política i en l’econo-
mia en benefici dels seus jocs de poder.  

Tal com hem explicat anteriorment, va ser en 
l’antiga Grècia que l’embrió de la democràcia 
prenia forma gràcies a l’assemblea, la reunió 
dels ciutadans. Pèricles, orador i polític ate-
nenc, ja al segle V aC feia un pas més enllà i ex-
plicava la necessitat de “dotar-se d’un sistema 
polític que protegeixi els individus dels abusos 
de l’Estat i que protegeixi a l’Estat dels ego-
ismes”. Són precisament aquests egoismes els 
que el papa Francesc convida a contrarestar, i 
per això el seu consell continua sent el mateix: 
posar-nos al servei del bé comú i alimentar-lo.  

És molt paradigmàtic observar, també, com el 
papa assenyala, per exemple, el racisme com a 

possible causa de la manca de germanor global. 
Això ens dona pistes per detectar i fer front a 
l’extrema dreta, present en l’esfera política com 
a reflex de la incidència que el seu discurs arre-
plega, també, en altres esferes; la lluita contra 
aquesta xacra forma part del conjunt de valors 
republicans des de temps ençà. En certa ma-
nera, tota l’encíclica és com una oda a aquest 
republicanisme que defensem a tots nivells 
institucionals, però sense anomenar-lo explí-
citament com a tal. Ens parla, a més, d’abordar 
les desigualtats de gènere, d’origen, de discapa-
citats... fites d’inclusió que caldria assolir si de-
sitgem la veritable pau i justícia social. 

El papa Francesc esmenta, en la seva encíclica, 
tres valors universals, que, com sabem, ens re-
sulten encara vàlids perquè han estat i són pre-
sents en totes les èpoques presents i pretèrites 
i, al seu torn, prenen forma de valors republi-
cans bàsics: la igualtat, la llibertat i la fraterni-
tat. Reprenem, ara, el concepte de la fraternitat 
com a expressió d’altres construccions cultu-
rals, no necessàriament religioses, i que han 
arribat amb èxit fins als nostres temps gràcies 
a la tradició històrica. En aquest cas, la fraterni-
tat forma part del lema nascut de la Revolució 
francesa, però també pot esdevenir el reflex de 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/fratelli-tutti-valors-republicans-germanor#_ftn5
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moltes expressions de solidaritat universal. En 
considerar-nos persones lliures i iguals, el prin-
cipi de la fraternitat implica cuidar-nos per arri-
bar a un mateix objectiu. És sota el paraigua del 
respecte a la diversitat (cultural, religiosa, ètni-
ca, sexual, de gènere, funcional...), que s’hau-
ria d’assolir i poder mantenir el dret bàsic de 
viure amb dignitat i el dret a desenvolupar-se 
integralment. El papa apel·la, en aquest punt, 
a aquest principi de la igualtat de drets de les 
persones i, fins i tot, al fet que la igualtat d’opor-
tunitats ha de ser prioritari al dret a la propie-
tat privada[6], una idea que moltes persones 
associarien al pensament socialista o marxista: 
siguin on siguin, vinguin d’on vinguin, siguin 
com siguin. Tot això, segons el papa Francesc, 
és “inabastable” si no situem les persones, en 
el seu conjunt, al centre, i el bé comú, com a 
objectiu final. I per això ens cal més i millor 
participació social i ciutadana o, dit d’una altra 
manera, més democràcia. 

Avui dia, i en el món de la política encara més, 
es tendeix a l’intercanvi immediat d’opinions 
a les xarxes socials, que, segons el papa Fran-
cesc s’acostuma a confondre amb el terme ‘di-
àleg’. Malauradament, el diàleg no acostuma a 
ser notícia o, com a mínim, no amb la mateixa 

intensitat i vehemència que els conflictes. Per 
desgràcia, tant el debat com l’hàbit de desquali-
ficar ràpidament l’adversari són freqüentment 
grapejats per determinats interessos que tenen 
més poder. Com a republicans, hem insistit i 
insistim profundament a abandonar aquest 
model de fer política. Encara que, sovint, ens 
vulguin abocar, per diverses vies, a romandre 
en la vella política, sempre ens n’hem abstin-
gut perquè és contrària als nostres principis. 
Estem d’acord que les diferències són creati-
ves, creen tensió i és en la resolució d’una ten-
sió on resideix el progrés de la humanitat. Per 
tant, persistim en aquesta defensa aferrissada 
del diàleg –tan present en el nostre discurs i, 
alhora, en aquesta encíclica–, malgrat la re-
pressió, malgrat els esforços d’alguns sectors 
d’interessos majoritàriament personals de 
tota mena, per fer-nos desviar de la nostra ma-
nera de fer. La imposició de la llei i dels projec-
tes polítics sense un debat col·lectiu previ fa 
que una part de la ciutadania les entengui com 
a imposicions arbitràries i com a obstacles 
que s’han d’evitar, superar i canviar. Perquè 
d’aquesta defensa sincera del diàleg d’igual a 
igual en neixen els consensos, elements clau 
per a l’assoliment de la pau, la llibertat i la jus-
tícia social. 

Omar Noumri Coca és alcalde de Castelló 
de Farfanya (la Noguera) Oriol Junqueras 
i Vies és president d’Esquerra Republicana 
de Catalunya 
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clica, Fratelli tutti, pàg. 8. 

[4] Terme adaptat de l’anglès overload. Font: 
Cornella, A. (2001). Cómo sobrevivir a la infoxi-
cación.  

[5] En àrab Sabr, és considerada un dels pilars 
del concepte de fe a l’islam, al costat de la gra-
titud. 

[6] Papa Francesc. (3 octubre 2020). Carta Encí-
clica, Fratelli tutti, pàg. 51. 
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És possible la fraternitat: experiència 
comunitària interreligiosa de Fe i Migra  

Fe i Migra és una iniciativa que neix fa uns anys, 
en el marc de la comunitat apostòlica situada al 
carrer Palau de Barcelona, on hi trobem la seu 
de la Fundació Migra Studium, al mateix edifici 
que acull també una comunitat d’hospitalitat i 
l’església de Nostra Senyora de la Victòria. 

Des dels inicis, el grup de Fe i Migra s’ha anat 
trobant entorn la missió de Migra Studium: el 
treball per la dignitat i els drets de les persones 
migrants més vulnerables. Durant aquest any 
s’ha estat realitzant una pregària virtual al mes, 
que, des de Setmana Santa, és ja de freqüència 
setmanal, cada dijous i majoritàriament de for-
ma presencial. 

La primera setmana de maig, la trobada va ser 
una experiència comunitària interreligiosa, 
amb el desig de buscar formes que facin créixer 
aquest espai comunitari, i així propiciar la tro-
bada, la celebració i la vida compartida. 

Una pregària senzilla i profunda, compartida 
amb germans i germanes que confessen la re-
ligió islàmica. “Junts ens vàrem acompanyar en 
la fe que creiem cadascú dels que hi participà-
vem”, explica Montse Massó, voluntària i pa-
trona de Migra Studium. “El silenci que parla, 
i comunica, el vaig viure com a necessari per a 
contemplar l’altre, els altres, tots pregant a l’Es-
pai Interreligiós. El silenci com a experiència 

http://www.migrastudium.org/
http://jesuites.net/node/5212
https://www.migrastudium.org/projectes/locus-espai-interreligios
https://www.migrastudium.org/projectes/locus-espai-interreligios
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reveladora possibilita connectar amb el Trans-
cendent, que per a mi és el Déu Jesucrist, aco-
llint que per altres té un altre Nom”. 

La pregària va coincidir amb el temps del Ra-
madà, en el que hem conegut dues experièn-
cies, promogudes per dones. Per una banda, 
la confecció d’una catifa de flors elaborada pel 
grup de catifaires del Raval, dones musulma-
nes, cristianes i d’altres, als jardins del Mones-
tir de Sant Pau del Camp per a celebrar juntes 
el mes del Ramadà i la Pasqua; i d’altra banda, 
una iniciativa promoguda també al Raval que 
explicava a TV3 Oumaima Alouiz, impulsora 

del projecte. Es tracta de fer un Ramadà més 
solidari amb menors no acompanyats que mal-
viuen pel barri, noies i nois que viuen sols i no 
tenen referents a fi que se sentin acompanyats 
per la seva comunitat religiosa. El repartiment 
del menjar és l’excusa per a crear vincles, pas-
sar el Ramadà en comunitat i compartir  cada 
vespre l’àpat a l’iftar, l’hora de trencar el dejuni. 

La relectura d’aquestes iniciatives, unida a l’ex-
periència de Migra i el ressò de la pregària, és 
la certesa que aquestes experiències ens fe-
cunden mútuament i ens ajuden a aprofundir 
en el misteri dels altres i de l’Altre. Experièn-

cies que mostren que és possible la fraternitat 
quan confiem en els altres i junts col·laborem a 
transformar la realitat, tot i amb diferències de 
creences, de cultura, de procedència... “Aques-
tes i d’altres experiències semblants ens confir-
men en la necessitat de trobar espais que ens 
transcendeixin a tots, i aquest espai és, especi-
alment l’àmbit de la pregària”, afirmen des de 
grup de Fe i Migra, “un espai per agrair, i seguir 
compartint la motivació profunda que ens va 
fer travessar per primer cop la porta de Migra: 
el desig de justícia que neix de la fe”. 
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Les esglésies cauen?  

L’any 2013 cau part del teulat de l’església de 
Músser. L’any 2016 cau sencer el campanar de 
Rosselló. Dos anys més tard cau part del sostre 
de l’església de Constantí, cau el rosetó de l’es-
glésia del monestir de Banyoles, i tanquen l’es-
glésia d’Algerri per unes esquerdes. L’any 2019 
tanquen també l’església del Palau d’Anglesola 
per esfondrament. L’any 2020 cau part de la 
coberta de l’església de Sant Pere de Vilamajor 
i apareixen greus esquerdes en el campanar de 
l’església de Sant Joan de Valls. En el que por-
tem de 2021 han tancat l’església de Guimerà 
per problemes estructurals. En quin estat es 
troba el patrimoni català de l’Església? Cauen 
les esglésies a casa nostra? 

“Jo crec que no, crec les esglésies no van caient”. 
Afirmació rotunda del coordinador del projecte 
de Catalonia Sacra i coordinador de la delegació 
episcopal de patrimoni del bisbat de Vic, Dani 
Font. Ara bé, la llista de desperfectes, danys i 
problemes és llarga; però a nivell global, de què 
estem parlant? L’any passat Catalonia Sacra per 
primera vegada va inventariar quantes esglésies 
tenen els bisbats catalans. En van sortir més de 
quatre mil, sense comptar aquelles esglésies que 
són propietat d’ordes religiosos i congregacions 
perquè no estan sota l’ordenament diocesà.  

Cau el campanar de Roselló | 2016.  
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Moltes d’aquestes quatre mil esglésies inven-
tariades estan situades en llocs on no viu gaire 
gent. Parròquies rurals on els nuclis de pobla-
ció van acabar de despoblar-se cap als anys sei-
xanta del segle passat. I és aquesta una de les 
causes del deteriorament de les esglésies, la 
despoblació, ja que el deteriorament, explica 
Font, “ve de l’absència de gent i no tant de no 
fer-se servir pel culte”. 

La despoblació, el gran problema 

Les esglésies que estan més en perill, doncs, o 
que cauen són aquestes esglésies que no tenen 
un teixit social que les envolti, “no pas les esglé-
sies que no tenen feligresos”, reconeix Font. Cert 
és, afirma, que en els llocs on segueix havent 
teixit social “hi ha molt poques esglésies que 
caiguin perquè el mateix entorn, sigui l’Ajunta-
ment o el bisbat, té interés en mantenir-ho”. Els 
bisbats es posen d’acord amb els ajuntaments 
per fer convenis de compartició d’ús perquè es 
pugui restaurar amb béns públics. “Als llocs on 
hi ha gent molt poques esglésies cauen”. 

Malgrat aquestes afirmacions del coordina-
dor de Catalonia Sacra, la llista de patrimoni 

eclesial enmig de nuclis habitats i inclús molt 
poblats que apareix als mitjans de comunicació 
amb parts caigudes, problemes estructurals o 
danys és força visible. És una simple exagera-
ció, doncs? 

“No és una exageració, però sí són conceptes 
diferents”, reconeix Font. Caure, ensorrar-se i 
tenir problemes són, recorda Font, conceptes 
diferents. Aquests casos que hem enumerat a 
l’inici de l’article “són problemes propis d’esglé-
sies que tenen tres-cents, cinc-cents o sis-cents 
anys, els típics problemes de l’edat del patrimo-
ni”. Les parts del patrimoni cauen, afirma Font, 
“perquè està malament, no perquè hi hagi una 
desídia o perquè estigui abandonat”.  

I esglésies amb problemes n’hi ha moltes, sí, 
reconeix Dani Font. “Ara la teulada, ara una 
esquerda a la portalada, ara el rosetó… sí que 
n’hi ha, sí, però això és fruit d’esglésies molt 
velles i sovint els problemes estructurals cos-
ten molt de detectar”. Una idiosincràcia prò-
pia de la problemàtica de la conservació del 
patrimoni antic. “Patrimoni de molts segles 
que té problemes complexos que sovint es 
fan esperar”. 

Propietat privada d’ús públic 

Dani Font va més enllà i detecta inclús una ma-
jor predisposició de les administracions públi-
ques a ajudar a la conservació del patrimoni de 
l’Església. “A totes les actuacions en què apa-
reix alguna Diputació arreglant alguna església 
vol dir que el bisbat ha fet una cessió d’ús de 
l’església, no en el sentit de pertinença sinó de 
poder-la compartir”. Això, creu, és una actitud 
bona per part de l’administració pública que 
entén “que encara que sigui una propietat pri-
vada és d’ús públic”.  

Un altre capítol són les esglésies que no tenen 
ningú ni res al voltant i poc a poc van caient, ara 
la teulada, després la degradació total. “I n’hi 
ha, és clar, per exemple, al bisbat d’Urgell o al 
bisbat de Lleida, perdudes enmig de la munta-
nya, que cauen i es fan malbé”. Font afirma que 
sí que hi ha un drama patrimonial en aquests 
casos, seguida de la reflexió posterior sobre qui 
ha de mantenir aquell patrimoni en un lloc on 
no viu ningú. “És un debat diferent, el del pa-
trimoni que no té ús. En canvi, en esglésies on 
viu gent no veig que hi hagi una acceleració de 
degradació, al contrari. Penso que cada vegada 
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tots estem més oberts, administració pública i 
bisbats, perquè això es mantingui”.  

Una altra problemàtica endèmica a l’Església 
és la lentitud en professionalitzar la gestió del 
seu patrimoni. “Una bona gestió professional 
del patrimoni significaria per exemple fer revi-
sions periòdiques, fer manteniments constants 
de les teulades, intentar fer plans directors”. En 
definitiva, tenir una actitud més activa en pro 
de la conservació del patrimoni, “i no esperar 
que el rector de torn vegi caure les pedres per 
avisar”. Arran del cas del Rosselló, però, la Ge-
neralitat va començar abans de la pandèmia 
una campanya per fer aquestes inspeccions 
tècniques a les esglésies que eren com a mínim 
BCIL -Bé Cultural d’interès Local- la mínima 
catalogació dels béns culturals. “Amb la pandè-
mia això s’ha aturat”. 

“El manteniment ordinari no ven” 

I quan les administracions no arriben o arriben 
tard, sovint les reparacions de patrimoni surten 
de les butxaques dels mateixos fidels de la par-
ròquia malmesa. Al bisbat de Vic tenen força 
casos d’exemple. A la parròquia de Sant Martí 
de Tous, per exemple, acaben de fer una inter-
venció de reparació de les façanes, han canviat 
el sepulcre de lloc i han descobert unes pintu-
res gòtiques. 

“Ho han pagat tot els feligresos i fan campa-
nyes constants”. Font reclama la mateixa vi-
sibilitat per a les reparacions com tenen els 
problemes estructurals del patrimoni. “Mol-
tes parròquies col·laboren i reparen, però no 
surten mai enlloc”. I recorda que de les més de 
quatre mil esglésies inventariades en surten 

als diaris amb problemes unes deu. “El mante-
niment ordinari no ven tant”.  

“És un gran pas important per tots anar cuidant 
el patrimoni cultural de l’Església”, afirma 
Font. Recorda que el patrimoni de l’Església 
té una part important de culte però també de 
patrimoni cultural de la població. “I un i altre 
no estan renyits”. 
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Comença la campanya ‘Vacunes per tothom’ 

El procés de vacunació de la Covid-19 que 
duen a terme els països d’arreu del món ha 
posat de manifest una vegada més la trista rea-
litat que viuen les regions més pobres del pla-
neta, que encara esperen l’arribada de les va-
cunes mentre l’altra part de la població ja està 
vacunada i comença a recuperar la normalitat 
progressivament. 

Aquesta falta d’equitat ha fet que els darrers 
mesos hagin sortit diverses iniciatives que te-
nen un objectiu comú: garantir que cada per-
sona del planeta tingui accés a les vacunes de 
forma universal, gratuïta i ràpida. Amb aquesta 
intenció, un extens grup de moviments, orga-
nitzacions sanitàries i centres d’investigació 
d’arreu del món s’han agrupat per promoure 
la campanya “Vacunes per tothom” , que sota 
el lema “atreveix-te a cuidar” ha donat el seu 
tret de sortida aquest dijous amb una roda de 
premsa online internacional. 

El Vaixell Hospital del papa Francesc 

Un dels principals focus d’atenció de la campa-
nya, de la qual en forma part el Moviment dels 
Focolars i la Comunitat de Sant’ Egidio, entre 

https://www.avaccineforall.org/es/el-proyecto/
https://www.focolare.org/es
https://www.focolare.org/es
https://www.santegidio.org/pageID/1/langID/es/HOME.html
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d’altres, és poder ajudar a l’hospital fluvial “Vai-
xell Hospital Papa Francesc”, que opera des de 
l’agost de 2019 al riu Amazones. 

Aquest vaixell, construït en part amb fons pro-
vinents directament del Vaticà, ja ha ofert aten-
ció mèdica a més de 700.000 persones, gràcies 
a l’equip de metges, infermeres i voluntaris que 
formen part de la tripulació. 

Ara, amb el suport de la campanya “Vacunes 
per tothom”, es vol fer un pas més, com ha ex-
plicat durant la roda de premsa d’aquest dijous 
Edson Galego, treballador de la nau: “De mo-
ment podem ajudar les comunitats de l’Amazo-
nes gràcies als esforços de molts voluntaris i a les 
donacions econòmiques, però no és suficient. 
La necessitat més gran en aquest moment és 
que els qui estan exclosos també rebin les vacu-
nes, i només ho podrem aconseguir si hi ha un 
treball conjunt de tota la població mundial”. 

Per fer-ho, les donacions provinents de la cam-
panya seran essencials, ja que només així el 
vaixell podrà arribar als nuclis de població més 
aïllats per oferir vacunes, el Kit de la Covid per 
la higiene i la prevenció del virus, i ajuda ali-

mentària bàsica a una població que està experi-
mentant una crisi en tots els àmbits: “La realitat 
de la pandèmia per als indígenes és molt pitjor 
que el que diuen les dades oficials. No només 
experimenten una crisi sanitària, sinó també 
social, econòmica i del medi ambient. És fona-
mental que tinguem cura de l’Amazones i les 
seves comunitats, que hem de protegir i pre-
servar”, ha exposat durant la presentació de la 
campanya Klara Piedade, membre de Joves 
per un Món Unit, una entitat que forma part del 
Moviment dels Focolars. 

Internacionalitzar les vacunes, una necessitat 

A més de participar en el projecte del l’hospital 
fluvial del papa Francesc, la campanya “Vacu-
nes per tothom” ha nascut amb l’objectiu d’in-
ternacionalitzar les vacunes mitjançant la pro-
moció d’accions proactives a favor dels països 
més necessitats. 

Així s’explica en un fragment del manifest que 
han escrit els promotors de la campanya: “Vo-
lem que es desenvolupi la capacitat de produc-
ció i de distribució de les vacunes també als 
països pobres del món”. 

En aquesta mateixa direcció, Mario Bruno, 
president de Polítics per un Moviment Unit ha 
recordat durant la roda de premsa que “la in-
ternacionalització de la vacuna és una respos-
ta política que els governs i les organitzacions 
internacionals poden i han de fer. Tots fem una 
crida perquè es puguin signar acords amb les 
companyies farmacèutiques i que es baixin els 
preus de les vacunes. Així, fins i tot els països 
més pobres podran comprar-les”. 

Per aconseguir aquesta col·laboració global, 
la campanya basa la seva actuació en tres as-
pectes principals, que ha destacat Conleth 
Burns, membre de Joves per un Món Unit: 
“Hem d’aprendre, actuar, i compartir. Aprendre 
quines són les necessitats que hi ha a les nostres 
comunitats, tant locals com globals; actuar per 
poder respondre-hi, i compartir aquestes ex-
periències amb la resta de la societat”. Només 
així es podrà frenar la desigualtat en el procés de 
vacunació, i és que com han recordat diversos 
membres d’aquesta iniciativa, “tots estem inter-
connectats, i ningú no estarà segur fins que tota 
la població mundial estigui segura”. 

cr | llegir al web +

http://y4uw.org/
http://y4uw.org/
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“Un proverbi al dia”

RUTH GIORDANO
A DIÀLEG 

Escoltant, fins i tot sense voler, les mil i una 
tertúlies a la ràdio o televisió o llegint els es-
crits a les xarxes socials, no tinc cap dubte que 
es parla per parlar. Francament hi ha poca in-
tel·ligència o saviesa als milions de paraules 
que es pronuncien. Sobretot si es diuen sense 
pensar en l’efecte que tindran en els altres, ja 
siguin els receptors i en especial dels sobre qui 
es parla. 

Des de petita a l’església sempre havia sentit a 
dir que si llegies un salm al dia coneixeries una 
mica mes al Senyor i si llegies un proverbi de 
Salomó series una mica mes savi. I penso que 
és veritat. 

El cert és que el llibre de Proverbis és una font 
de reflexió en relació a la vida quotidiana en 
aquelles coses que més necessitem controlar 
del dia a dia. En especial, com gestionar les re-
lacions, les emocions, la comunicació, els con-
flictes, etc. 

Aquest divendres passat, justament, estava 
compartint amb un bon grup de joves sobre les 
relacions interpersonals, a partir de la lectura 
de Proverbis. Durant el col·loqui, em va impac-
tar que la majoria de les preguntes estiguessin 
relacionades amb el tema de la murmuració. 
És un paraula que gairebé hem desterrat de la 
ment, doncs en base a la llibertat d’expressió, i 
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a la capacitat d’opinar, pensem que podem dir 
qualsevol cosa, sense pensar en el impacte que 
tindrà en els altres. Com deia al principi, parlar 
per parlar. Diu Proverbis 18:8 que “les paraules 
del xafarder són com llaminadures, que entren 
suaus al fons de les entranyes”.  

Em sembla una definició molt exacta del que 
vivim avui, la xafarderia, tafaneria, crítica, mal-
diença, difamació, intromissió, etc. Són ben 
bé una llaminadura, que sense adonar-nos-en 
entra suau i dolça fins al fons de les entranyes. 
Mai com ara la xafarderia, s’ha fet tan visible i 
tan impassible. Els mitjans de comunicació en 
totes les seves formes, només fan d’altaveu de 
la mala praxis que més destrueix les relacions 
interpersonals. És tan subtil que ni tan sols en 
tenim consciència, i va calant a poc a poc i len-

tament des de ben joves. Doncs ben aviat apre-
nem que davant d’una acció que no ens agrada 
és molt mes llaminer criticar i difamar que dia-
logar. Sense, evidentment, pensar en l’impacte 
que tindrà en l’altre. 

Proposo com deien els meus grans aprendre 
un Proverbi de Salomó al dia per poder ser una 
mica més savis, i controlar una mica millor el 
que diem. 

Qui sap estalviar paraules té enteniment, 
i el d’esperit reposat té talent. Fins el neci, 
si calla, passa per savi; i per intel·ligent 
quan clou els llavis. Proverbis 17:27-28 

ruth giordano –cr | llegir al web +
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Moren els jesuïtes Hèctor Vall, referent 
de l’ecumenisme, i Carles Riera, impulsor 
de la Fundació Salut Alta

Aquest 13 de maig han mort dos jesuïtes a Sant 
Cugat del Vallès. Es tracta del pare Héctor Vall i 
Villardell, que va estar dedicat sobretot al camp 
de l’ecumenisme, per fer de pont entre les esglé-
sies d’Orient i d’Occident; i el pare Carles Riera i 
Montserrat, que fou durant molts anys Adminis-
trador Provincial de l’aleshores Província Tarra-
conense de la Companyia de Jesús, tasca que 
combinà amb el compromís als barris d’Esplu-
gues de Llobregat i Badalona, on va ser un dels 
impulsors de la Fundació Salut Alta.  

jesuïtes | llegir al web +

De vegades és difícil explicar què ens passa, 
a ‘Les lleialtats’  

La periodista i responsable de comunicació de 
la Institució Marista Imma Amadeo ens reco-
mana el llibre Les lleialtats (Edicions 62, 2019). 
Explica que és la història d’un maltractament, 
des de l’òptica d’una tutora, i es pregunta a què 
hem de ser lleials. Amadeo va publicar fa dos 
anys el llibre Trencar el silenci. Deu rostres, deu 
veus (Baula, 2019).

El bisbe Vilanova creu que el Papa pot exercir 
un lideratge social equiparable 
al de la ‘Rerum Novarum’ 

De la mateixa manera que l’encíclica ‘Rerum 
Novarum’, de Lleó XIII, va tenir un impacte 
decisiu per afrontar els problemes derivats de 
la industrialització, el papa Francesc es troba 
en situació d’exercir una influència anàloga so-
bre els grans reptes del nostre temps. Així ho 
considera el bisbe auxiliar de Barcelona, Javier 
Vilanova, per a qui, “en un món tan dividit, el 
lideratge social i espiritual del Papa el posen 
en una posició ideal per dialogar amb tots els 
agents socials i polítics”.  

u. abat oliba ceu | llegir al web +

ESCOLTA 
EL PODCAST

https://www.catalunyareligio.cat/ca/moren-jesuites-hector-vall-referent-ecumenisme 
https://claret.cat/ca/llibre/LES-LLEIALTATS-842977729?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/maristes-posen-veu-rostre-proteccio-infancia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/maristes-posen-veu-rostre-proteccio-infancia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbe-vilanova-creu-papa-esta-posicio-exercir-lideratge 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/vegades-es-dificil-explicar-ens-passa-lleialtats
https://www.catalunyareligio.cat/ca/podcasts/vegades-es-dificil-explicar-ens-passa-lleialtats
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No és això, Rufián

JORDI LLISTERRI
A LAETO ANIMO

Ja em perdonaran que m’entretingui en el que 
aparentment és una anècdota més del circ polí-
tic. Tampoc m’agrada anar a posant el dit a l’ull 
cada vegada que a algú se li en va l’olla. Però la 
veritat és que m’ha ofès. 

Aquest dimarts en un debat al Congrés de Ma-
drid d’una proposta de Llei sobre la transsexu-
alitat el diputat Gabriel Rufián va voler desle-
gitimar el discurs de l’extrema dreta amb un 
argument que em va ofendre. Segons Rufián 
el problema és que els diputats de VOX són 
catòlics i per tant “creuen en serps que parlen, 
en coloms que embarassen, en que les dones 
provenen de la costella d’un home i en que si 

ens portem malament arribarà una pluja de foc 
i ens cremarà”. Per concloure: “I vénen a donar 
lliçons de normalitat i adoctrinament?”. 

Primer vaig veure un tuit i després vaig buscar 
la intervenció sencera. Mai se sap per on han 
tallat. I, escoltada sencera, em va ofendre una 
intervenció que al final va ser aplaudida dem-
peus per tots els diputats del seu grup que eren 
presents en l’hemicicle. I més quan la interven-
ció acabava amb una idea molt evangèlica: “No-
saltres creiem en l’ampliació de drets perquè 
estimem els altres”. Aquesta desqualificació 
general de les creences no denota gaire aques-
ta estimació. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo
https://twitter.com/ElHuffPost/status/1394651438123474945
https://youtu.be/NiWINZLy9Jk?t=2766
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Em va ofendre tot i ser conscient de la poca cul-
tura religiosa i singularment catòlica de les ge-
neracions més joves. Però això no dona dret a 
la caricatura d’una creença àmpliament estesa, 
amb segles d’història, que ha canviat el món i 
el cor de moltes persones, i que, al contrari del 
que dona a entendre Rufián, també ha passat 
pel filtre de la il·lustració i la modernitat. Una 
visita o un parell de cursos a alguns dels nom-
brosos centres acadèmics teològics podrien 
ajudar a aclarir-ho. Hi ha una definició en la que 
sempre m’he sentit molt còmode com a catòlic: 
la fe no és racional, però és raonable. 

Em va ofendre perquè no és culpa meva que un 
sector polític s’apropiï del catolicisme com una 
identitat de destí universal. Em va ofendre perquè 
el nou país republicà que molts podem albirar su-
poso que ha d’incloure persones de totes creences. 

La frase pot ser una anècdota en format de piu-
lada i justificable perquè tot val per la neces-
sària tasca de desemmascarar l’extrema dreta. 
Però denota altres substrats que van més enllà 
d’unes frases més o menys afortunades. 

Un és la idea que quan l’Església o una confessió 
religiosa defensa determinats models antropo-

lògics —encertats o no— sempre els vol “impo-
sar”. En canvi, si els defensen actors socials del 
món progressista sempre són indiscutibles. 

Un altre és que la mofa sobre (algunes) creen-
ces surt gratis i té l’aplaudiment assegurat. Així 
s’han instal·lat a tots els programes d’humor la 
conyeta tonta cada vegada que es parla de ca-
pellans i nens alhora. I, mentre, s’han implan-
tat altres temes tabú sobre el que no es pot ni 
insinuar una broma. És impensable que es cri-
minalitzés un altre col·lectiu de la manera en 
què a través de la rialleta avui es criminalitza 
els capellans. 

I l’altre és, finalment, quina idea dels qui som 
els catòlics en tenen les persones que en parlen 
així? Tan raro soc? 

Certament hi ha grups extrems i fiscals que 
sempre tenen una querella a punt per denunci-
ar ofenses als sentiments religiosos. No puc es-
tar més en contra de regular compulsivament 
el respecte als altres a través dels tribunals. Ni 
de demanar multes o presó quan el que diuen 
no ens agrada o ens ofèn. No em trobaran en 
una recollida de firmes, en una campanya per 
exigir disculpes o en un acte de desgreuge da-

vant la Catedral. Ni tampoc em trobaran en un 
projecte o un mitjà de comunicació on només 
es digui el que m’agrada. Però tampoc em sem-
bla d’un país normal o del que volem construir 
que es normalitzi la caricatura de les creences 
religioses. I que si no t’agrada o t’ofèn t’hagis 
d’aguantar. I que si dius alguna cosa passis a ser 
catalogat a la llista dels poders reaccionaris. No 
és això, Rufián, no és això.  

jordi llisterri –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/no-es-aixo-rufian-279335
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Montsant, l’escala cap a Déu  

La nostra caminada pel Montsant comença al 
poble de La Morera del Montsant, on també hi 
ha el Centre d’Informació del Parc Natural del 
Montsant. A l’aparcament que hi ha a l’entrada 
del entrada ens trobem amb Eduard Miquel, 
autor del llibre L’eremitisme a Montsant i guia 
de recessos de cap de setmana a Montsant per 
viure el contacte directe amb el silenci i la natu-
ra. Aquesta descoberta forma part de la col·lec-
ció d’articles sobre santuaris naturals. 

Miquel, abans de començar la nostra excursió, 
podria explicar-nos per què som davant 
d’una muntanya santa? 

Tradicionalment, i no només en les religions 
abrahàmiques, l’ésser humà ha cercat l’omnis-
cient, la transcendència i la redempció apun-
tant amunt, cap al cel. I les muntanyes són els 
altells que més s’hi aproximen, al cel. I d’entre 
totes les muntanyes, n’hi ha algunes que pre-
senten un magnetisme i una atracció especi-
als per a tal fi. Montsant n’és una d’elles. I no 
és cosa nova. En època sarraïna, sabem que 
Montsant s’anomenava gabal al-barka, que vol 
dir “muntanyes beneïdes”. Però molt més sig-
nificatiu que la toponímia és el testimoniatge 

https://www.claret.cat/ca/llibre/L-EREMITISME-A-MONTSANT-846155165?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/santuaris-naturals
https://www.youtube.com/watch?v=bPBLC1FA6P8
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que deixa tota l’activitat espiritual que s’hi ha 
desenvolupat al llarg del darrer mil·lenni: un 
monestir cartoixà –Escaladei–, un convent cis-
tercenc –Bonrepòs–, altres comunitats espiritu-
als menys reglades, nombrosos testimonis de 
vida eremítica i la presència de 8 santuaris de 
peregrinació i devoció local. 

La passejada que us proposem implica enfi-
lar-nos fins la serra major i continuar fins el 
clot del Cirer que se situa a l’obaga de la serra 
del Montsant. El millor moment de l’any per 
endinsar-nos pel Montsant és la primavera i 
les primeres setmanes d’estiu. La dificultat és 
baixa ja que, simplement, hem de caminar per 
un sender que s’enfila fins dalt de la serra del 
Montsant i després tornar a baixar per un altre 
camí que presenta algun punt de verticalitat. 
Ara bé, és una sortida llarga i per gaudir-la cal 
anar preparats per passar-hi tota la jornada. 

A la part alta del poble de la Morera del Mont-
sant comença el camí, ben senyalitzat, que ens 
porta a la serra Major, que és el nom que pren la 
carena de la serra del Montsant. Per arribar-hi, 
seguim el sender que s’enfila cap a la serra pel 
grau de Grallera. Els graus són el nom que pre-

nen les canals que divideixen el Montsant i que 
són els únics espais per on s’insereixen els di-
ferents camins que travessen la serra. Un cop 
siguem dalt ens toparem amb el Piló de Se-

nyalets que se situa als 1.098 metres d’altitud. 
En aquest punt llegim unes paraules de l’er-
mitana de Sant Joan del Codolar: Montserrat 
Domingo. 
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Si tot adreçant-nos al cim, percaçant 
la fruita d’or, hem patit i hem gaudit 
i hem tret lliçons de les coses, 
i hem esdevinguts millors, 
per què entristir-nos, si en arribar a dalt, 
no hi trobéssim tot allò que esperàvem? 

Amb aquestes paraules ressonant dins nostre 
seguim caminant per la carena fins que ens 
trobem una pinassa isolada que s’anomena el 
Pi del Cugat. Al peu d’aquesta magnífica pinas-
sa que ha crescut al bell mig de la carena ens 
aturem una estona per gaudir del paisatge i fer 
costat a aquest bonic i esforçat arbre. Després 
d’observar el paisatge del Montsant ens recol-
zem en el tronc d’aquest arbre. 

Al peu de la pinassa reflexionem vers els paper 
d’aquest arbre en aquesta cruïlla de camins. 
Pensem en la de personatges que ha vist passar 
aquest arbre: bosquerols, traginers, excursio-
nistes... I potser els seus antecessors van veu-
re monjos i eremites caminant d’un vessant a 
l’altre de la serra, amb la cartoixa d’Escala Dei 
a la solana i a l’obaga diferents ermites, balmes 
i coves on van instal·lar-se, des del segle XII, 
nombrosos anacoretes. Totes aquestes perso-
nes van sentir-se atrets també pel silenci i la 
solitud de la serra que els permetia dedicar-se 
a la pregària i a la contemplació. 

Miquel, el Montsant presenta dues cares ben 
diferents. Talment com si existís un vessant 
masculí i un altre de femení? 

Sí, així és. La cara sud de la serra es presenta 
alterosa, amb cingles escarpats, rocosa, solana 
i amb vegetació de matoll i arbre menut. Per 
contra, la cara nord, solcada pel riu Montsant i 
nombrosos barrancs, mostra un aspecte molt 
més ufanós i fèrtil, amb major presència d’ai-
gua i vegetació molt més atapeïda i crescuda. 
I aquest vessant nord, amb l’afluència constant 
d’aigua i un clima relativament temperat, tam-
bé destaca per la presència de múltiples balmes 
i coves, combinació idònia que crea un conjunt 
d’abrics naturals que ha permès assentament 
humà des del paleolític tardà. Des d’una pers-
pectiva funcional, de ben segur que aquestes 
condicions van resultar propícies per a la pro-
liferació de la vida anacorètica, una forma de 
vida espiritual que es desenvolupa en condici-
ons d’austeritat, de solitud i d’aprofitament de 
l’entorn. 

Tot seguit, davallem cap el clot del cirer. Si feu 
aquesta sortida a principis d’estiu trobareu que 
després de caminar per l’àrida carena de la ser-
ra, arribar al clot és un oasi de verdor. El motiu 
és una petita depressió que és freqüentada 
pels pastors i els seus ramats. Per aquest motiu 
ens apareix en un dels seus extrems una font 



Dv, 21/05/2021 | Catalunya Religió | núm. 12528 | NATURA SAGRADA

amb el seu abeurador que aprofita l’aigua dels 
degotalls. A part de la verdor de les herbes, en 
el temps primaveral, sobte la presència d’un 
parell de nogueres. Segurament la presència 
d’aquests arbres va lligat al pas de pastors per 
aquesta zona. Potser una nou va caure del sar-
ró d’un pastor o senzillament va ésser enterra-
da sota de terra. Un cop arribats al clot badem 
una bona estona per aquest amfiteatre format 
per roques i gaudim tranquil·lament dels petits 
cingles, de les balmes, de l’herbei i de la presèn-
cia majestuosa de les nogueres. 

Miquel, imagino que per aquest espai van 
passar molts ermitans i monjos. 
Quantes ermites hi ha a la serra? 

A Montsant trobem 8 ermites. Avui totes elles 
han quedat convertides en santuaris locals 
menys una: Sant Joan del Codolar, que a més 
d’ésser santuari acull des de fa més de 40 anys 
l’únic testimoni actual a la serra de vida ere-
mítica, Montserrat Domingo. Encara que avui 
aquesta forma de vida sigui residual a Mont-
sant, sabem que la majoria d’aquestes ermites 
tenen un passat prolífic en aquest sentit. Sa-
bem que van acollir homes i dones a la cerca de 

vida espiritual de recés i contemplació, en molt 
casos en solitud, però també es van donar casos 
de vida comunitària o, millor dit, de colònies 
d’anacoretes solitaris, normalment amb se-
gregació per gènere, però algunes d’elles foren 
mixtes! Així que la vida eremítica a Montsant 
ha sigut rica tant en nombre com en forma. I, 
fins i tot, en procedència! Tant és així que pels 
volts de 1590, quasi de manera coetània sabem 
que van viure a la serra eremitans de Mallorca, 
València, França i Sicília. 

Quina era la importància de la Cartoixa 
d’Escala Dei? 

Cabdal. Escaladei representa el màxim expo-
nent de vida espiritual a Montsant. Va ser du-
rant segles una cartoixa gran i consolidada i, 
malgrat ser classificada com a monestir, els 
seus monjos professaven una forma de vida 
molt semblant a la d’un anacoreta: practica-
ven en escreix el silenci, la pregària i la solitud. 
Alhora, va representar també durant segles 
el pol econòmic i polític de la zona, titular de 
nombroses propietats urbanes i explotacions 
agrícoles. Un domini del qual no en va quedar 
exempta la resta de vida espiritual a Montsant. 
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Abans d’acostar-nos a les nogueres recordem 
que és un arbre provinent de l’Orient que apa-
reix plantat al costat de masos i camins, de fulla 
caduca, que enlairar-se fins als trenta metres 
d’alçada, té una escorça grisenca. La fulla és de 
grans dimensions i està formada per diversos 
folíols ovalats, el seu fruit verd quan es tendre i 
de color marró clar quan madura i dins seu té la 
nou que és comestible i utilitzada com a ingre-
dient de la ratafia i altres licors. 

Quan ho creiem convenient ens estirem sota la 
capçada d’una de les nogueres i gaudim de la 
seva ombra benèfica, així com de les formes de 
les seves branques i fulles. Penseu que l’arbre és 
molt present en moltes tradicions espirituals i 
pren molts simbolismes. Ara bé per damunt de 
tot, és un pont o un intermediari entre el cel i la 
terra, talment com si fos una antena. Tanquem 
els ulls i sentim-nos units a l’arbre, arrelats a la 
terra i mirem, des de dins nostre, cap al cel. Es 
tracta de viure la connexió amb l’arbre i la terra. 

En els recessos que guieu, quin valor pren 
el silenci? 

Fem observança ininterrompuda del silenci. 
Perquè durant els dies que dura el recés procu-
rem connectar-nos a un mode de simple i total 
escolta. Per escolta em refereixo no només a 
l’audició de fenòmens sonors, sinó a l’obser-
vació de qualsevol fenomen, de l’exterior o 
de l’interior d’un mateix. Aquest mode també 
pressuposa una actitud d’investigació i curio-
sitat, suspenent la tendència natural i domi-
nant a fer, a corregir i a actuar i substituint-la 
per una contemplació amorosa. El silenci és 
un gran aliat per a aquest propòsit. Ens per-

met portar l’atenció a un espectre contempla-
tiu més ampli, a prendre consciència més pro-
fundament. I també esdevé una oportunitat 
per a un descans profund i un contacte íntim 
amb l’entorn natural. 
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Retornem cap a la carena i seguim per ella fins 
a trobar la cruïlla que ens permetrà tornar, pel 
grau de Salfores, a La Morera del Montsant. Al 
llarg d’aquest camí gaudim d’unes magnífiques 
panoràmiques de la serra del Montsant. Quan 
siguem a la cinglera situada al peu de les runes 
de la cartoixa d’Escala Dei llegim aquest altre 
text de Montserrat Domingo: 

Intentem de percebre les veus del silenci. 
Cerquem la transparència d ela boira; 
el calor de la neu; 
la diversitat de la monotonia; 
la policromia del gris... 
El silenci ens ensenya a ser tolerants. 

Miquel, què cercaven tantes persones venint 
a viure a redós d’aquesta muntanya? 

Pau interior. Igual com la cerquem tu i jo. Perquè, 
malgrat al món hi ha infinitud de conductes i for-
mes de vida –fins i tot contradictòries algunes amb 
les altres–, aquest és el gran anhel de l’ésser humà. 

Caminant en silenci i gaudint de la muntanya 
retornarem al nostre punt d’inici. 

josep gordi –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/montsant-escala-cap-deu
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Es pot dir de tot contra les religions? 

La darrera campanya electoral a Catalunya per 
part del grup d’extrema dreta VOX va compor-
tar que les principals federacions de les comu-
nitats islàmiques catalanes denunciessin a la 
fiscalia els vídeos amb el lema de “stopislami-
zación”. Mesos enrere van aparèixer també pin-
tades a Barcelona contra la comunitat jueva, i 
encara més enllà trobem l’incendi provocat 
a la mesquita de Montcada i Reixac. Fets com 
aquests han provocat que el Grup de Treball 
Estable de Religions —GTER— i el Consell In-
terreligiós de Catalunya presentin en roda de 
premsa aquest dijous el manifest Fòbies antire-
ligioses. Drets i límits de la llibertat d’expressió. 

Un manifest que té “una doble intenció”, ex-
pressa el representant de l’Església catòlica al 
GTER, Antoni Matabosch, “ser un toc d’atenció 
i presa de consciència, i alhora ser una crida per 
posar remei” a unes fòbies religioses que les co-
munitats religioses creuen que van en augment.  

Matabosch ha recordat que en l’evolució de 
les fòbies religioses sempre es comença “de 
menys a més”, iniciant-se sovint per un cert 
desprestigi de les religions, seguida després 
per la discriminació explícita i finalment arri-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/musulmans-catalunya-porten-videos-vox-fiscalia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/musulmans-catalunya-porten-videos-vox-fiscalia
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-homrani-denunciara-davant-fiscalia-les-pintades-antisemites-de-barcelona/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/comunitats-musulmanes-catalunya-condemnen-incendi
https://www.grupdereligions.org/
https://www.grupdereligions.org/
https://www.grupdereligions.org/organitzacia/consell-interreligios/
https://www.grupdereligions.org/organitzacia/consell-interreligios/
https://esglesia.barcelona/notes-premsa/representants-religiosos-es-posicionen-davant-dels-casos-de-discriminacio-i-fobia-religiosa-detectats-a-catalunya/
https://esglesia.barcelona/notes-premsa/representants-religiosos-es-posicionen-davant-dels-casos-de-discriminacio-i-fobia-religiosa-detectats-a-catalunya/
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bant en molts indrets “a la persecució”. Mata-
bosch ha remarcat que “cal parar atenció als 
brots de fòbies religioses, tot i ser petits, per-
què són un perill per a la societat i per a les 
mateixes religions”. 

Malgrat no comptar amb dades concretes ni 
exemples llistats, des del Grup de Treball Esta-
ble de Religions afirmen que existeixen estudis 
recents a nivell mundial en què s’indica que les 
fòbies religioses “augmenten en caiguda lliu-
re”. Matabosch ha assegurat que a trenta països 
del món “hi ha assessinats per motius religio-
sos, com és el cas de la Índia o en parts de l’Ori-
ent Mitjà”.  

A Catalunya, però, Matabosch ha afirmat que 
els brots de fòbies religioses provenen de fora 
de les comunitats religioses, i no “provinents 
de comunitats religioses”. Davant aquest 
augment que les comunitats religioses han 
denunciat, els representans han llegit el ma-
nifest en què es deixa clar que fa temps “que 
estan dedicant esforços a denunciar i mirar de 
trobar remei a les fòbies cap a les religions”, 
alhora que es comprometen a prioritzar en-
cara més a partir d’ara els seus esforços, “fins 

i tot si calgués per via judicial, per treballar en 
la defensa d’aquest aspecte fonamental de la 
dignitat humana”. 

Podeu llegir el manifest íntegre a continuació: 

FÒBIES ANTIRELIGIOSES. DRETS I LÍMITS 
DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ
Manifest del Consell Interreligiós 
de Catalunya - Grup de Treball Estable 
de Religions (GTER) 

Constatem que la societat catalana i espanyola 
és cada vegada més plural pel que fa a la diver-
sitat de religions. Hem passat d’una pràctica 
d’identificació entre religió i catolicisme a una 
diversitat que es fa visible arreu. Al mateix 
temps, aquesta visibilitat fa que es parli més so-
bre les diverses religions, i no sempre positiva-
ment. La llibertat d’expressió permet opinions, 
judicis de valor i, òbviament, comentaris també 
sobre el fet religiós. Però en els darrers temps 
bastants fets i comentaris han suscitat conflic-
tes i polèmiques sobre la llibertat d’expressió i 
certs dits i fets que considerem foment de l’an-
tisemitisme, la islamofòbia, la cristianofòbia o 
d’altres fòbies religioses. 

Com a representants de les principals religions 
presents al nostre país volem aclarir alguns 
d’aquests temes. 

Afirmem: 

- que la llibertat d’expressió és un bé preuat que 
ha costat segles i la lluita de milions de perso-
nes per instaurar-la en les nostres societats de-
mocràtiques i no té res d’estrany que la defen-
sem com un bé comú. 

- que, malgrat tot, la llibertat d’expressió no 
és l’únic dret de que què gaudim els humans. 
Existeix també la llibertat religiosa, que inclou 
sigui la llibertat de creure, expressar ... (és la di-
mensió activa), sigui la llibertat de no ser per-
seguit, insultat, vexat en les creences religioses 
(és la dimensió passiva, sobre la qual parlem 
aquí). 

- que el sentiment religiós, les creences religi-
oses, són un dels aspectes o dimensions fona-
mentals de les persones, que vertebren, donen 
sentit, creen maneres de ser, toquen allò més 
profund de l’ésser humà, i cal cuidar aquest bé 
en benefici, també, de tota la societat. 
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Per tant, com a GTER, entenem que: 

Es tracta de conjuminar dos drets, les dues lli-
bertats. És evident que hi ha moments que xo-
quen, que s’encavalquen, que cal dilucidar on 
es posa la frontera o els límits. Es pot dir de tot 
contra les religions? Per la seva banda, les reli-
gions ho han d’aguantar tot? Des d’un punt de 
vista ètic la resposta és negativa: no tot si val. 
En primer lloc, per raons de convivència i de 
respecte mutus. Els éssers humans no som no-
més un “jo” isolat i independent, sinó que som 
també la nostra “circumstància”, s’han de tenir 
en compte els altres, el proïsme. 

No es poden crear tensions inútils, gratuïtes, 
i per tant inadmissibles. No és aquest el camí 
per curar ferides, sinó que les aprofundeix. So-
vint tenim una doble vara de mesurar. D’una 
banda es criminalitza el racisme, l’homofòbia, 
el negacionisme; no ens permetem riure de la 
fam, la pobresa, les violències de gènere, els 
malalts. Hi ha temes intocables. Però, d’altra 
banda, excusem tota mena d’injúries a la re-
ligió: tot es considera permès. La transgressió 
és pròpia de l’art, de l’humor i en general de la 
cultura actual. 

Per això, en la relació a la llibertat d’expressió i a 
la pràctica religiosa trobem que: 

• En l’Article 20 de la Constitució Espanyola 
vigent diu que “se reconocen y protegen los 
derechos a expresar y difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de re-
producción.” I matisa o limita aquest dret dient: 
“Estas libertades tiene su límite en el respeto a 
los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, es-
pecialmente, en el derecho al honor, a la intimi-
dad, a la propia imagen y a la protección de la 
juventud y de la infància.” 

• L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Eu-
ropa “condemna públicament l’ús de la incita-
ció a la violència, així com totes les formes de 
discriminació i de intolerància en temes religi-
osos” (29 de gener de 2015). 

• El Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
decidí “rebutjar que, en virtut de la llibertat 
d’expressió, s’emetin apel·latius o expressions 
formalment injurioses desconnectades de la 
crítica legítima i innecessàries per al missatge 

que es vol difondre que pugui produir un dany 
injustificat al prestigi de les institucions religi-
oses o a la dignitat de les persones que les re-
presenten.” 

• El Tribunal Europeu de Drets Humans creu 
que les religions no poden esperar quedar 
lliures de crítica, però posa límits en la difa-
mació, l’incitament a l’odi i a la violència i a la 
discriminació. 

No hi ha dubte, doncs, que des del punt de 
vista dels principis raonables d’una ètica indi-
vidual i social, tothom reconeix que la llibertat 
d’expressió té uns límits. 

En canvi, des del punt de vista legal o penal, les 
lleis dels països democràtics, tot i que afirmen 
que hi ha límits a la llibertat d’expressió pel 
que fa al tema religiós (la vexació, la injúria o 
el discurs de l’odi), molt difícilment els tribu-
nals emeten sentències condemnatòries per 
aquestes causes, perquè es busquen atenu-
ants i eximents. 

I com a conclusió, el GTER, conscient del que 
hem exposat aquí, fa temps que està dedicant 
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esforços a denunciar i mirar de trobar remei a 
les fòbies cap a les religions i es compromet a 
prioritzar encara més a partir d’ara els seus es-
forços, fins i tot si calgués per via judicial, per 
treballar en la defensa d’aquest aspecte fona-
mental de la dignitat humana. Com a represen-

tants de les religions a Catalunya hi tenim tot el 
dret i, no cal dir-ho, el deure, pel bé de la nostra 
societat plural i que volem convivent i en pau.
 
Els membres del GTER (l’Església Catòlica, 
l’Església Evangèlica, l’Església Ortodoxa, 

la Comunitat Jueva i la Comunitat Musulma-
na) i altres religions del Consell Interreligiós

glòria barrete –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-pot-dir-tot-contra-religions
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L’antic escolà de Montserrat 
Andreu Diport, Premi La Sardana 
d’Stravinski
DC, 19/05/2021 | PORTAL SARDANISTA

L’Ajuntament de Sallent dona 
suport a les tasques de Càritas 
Interparroquial del municipi
DC, 19/05/2021 | REGIÓ 7

La Paeria posa 18 pisos de lloguer 
social a disposició dels temporers
DC, 19/05/2021 | LA MAÑANA

L’Arquebisbat de Barcelona clarifica 
el seu projecte de reorganització 
de parròquies
DM, 18/05/2021 | ARQUEBISBAT 
DE BARCELONA

Fonollosa rep la meitat del 
finançament per afrontar la reforma 
del campanar
DV, 21/05/2021 | REGIÓ 7

El rei Felip VI convida oficialment el 
Sant Pare a visitar Espanya el 2022
DG, 16/05/2021 | REGIÓ 7

El Museu de Valls rellevarà la capella 
de Sant Roc en l’art contemporani
DJ, 20/05/2021 | DIARI DE TARRAGONA

El Suprem rebutja la petició 
d’anul·lar la seva sentència sobre 
els béns de Sixena
DV, 21/05/2021 | SEGRE

https://portalsardanista.cat/noticies/detall/el-premi-la-sardana-dstravinski-per-a-andreu-diport-i-gerard-lopez
https://www.regio7.cat/societat/vida-social/2021/05/19/l-ajuntament-sallent-dona-suport-51987382.html
https://www.lamanyana.cat/la-paeria-posa-18-pisos-de-lloguer-social-a-disposicio-dels-temporers/
https://esglesia.barcelona/notes-premsa/comunicat-sobre-una-eventual-reorganitzacio-de-les-parroquies-a-la-diocesi-de-barcelona/
https://www.regio7.cat/bages/2021/05/20/fonollosa-rep-meitat-financament-per-52067660.html
https://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2021/05/16/rei-felip-vi-convida-oficialment-51874695.html
https://www.diaridetarragona.com/camp/El-Museu-de-Valls-rellevara-la-capella-de-Sant-Roc-en-lart-contemporani-20210518-0002.html
https://www.segre.com/noticies/cultura/2021/05/20/el_suprem_rebutja_peticio_anul_lar_seua_sentencia_sobre_els_bens_sixena_135245_1112.html
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