Aquest migdia s’ha presentat el document Al servei del nostre poble, publicat amb
motiu del 25è aniversari d’Arrels cristianes de Catalunya

Un document amb valors positius, al
servei d’un poble
La Facultat de Teologia organitza l’acte, que ha comptat amb la intervenció
del cardenal Lluís Martínez Sistach, de Mons. Jaume Pujol, del Dr. Armand
Puig i del Dr. Francesc Torralba, que han analitzat el text de la pastoral
Barcelona, 6 d’abril de 2011. Aquest migdia ha tingut lloc la presentació de la nova pastoral dels bisbes
de Catalunya Al servei del nostre poble, publicada amb motiu del 25è aniversari d’Arrels cristianes de
Catalunya. L’acte, que ha tingut lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, ha estat
organitzat per la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) i ha comptat amb la participació del Dr.
Armand Puig, degà-president de la FTC; del Dr. Francesc Torralba, professor de la FTC i de la URL; de
Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal Tarraconense; i
del cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de la Facultat de
Teologia de Catalunya.
Paraules del Dr. Armand Puig
“La veu dels nostres pastors s’ha tornat a deixar sentir amb claredat per tal d’expressar “la validesa i
l’actualitat” del missatge que era contingut en aquell celebrat document, el qual ara es publica
conjuntament amb la nova pastoral. El document Al servei del nostre poble ha estat fruit d’un acte
magisterial, no d’un sol bisbe sinó dels deu bisbes que configuren l’actual episcopat català. Les
signatures que clouen la pastoral manifesten que cadascun dels pastors s’ha fet seu el contingut del nou
document i el considera de plena validesa en la seva Església particular o local. Alhora, el fet que signin
l’exhortació pastoral tots i cadascun dels pastors de les deu diòcesis, confereix a aquesta un valor de
declaració col·legial que accentua la seva dimensió de text consensuat i conjunt”, ha afirmat el Dr.
Armand Puig, degà de la FTC en la presentació de l’acte.
“El document episcopal integra perspectives essencials de la visita papal del proppassat mes de
novembre en el seu punt tercer, dedicat a la basílica de la Sagrada Família, i vol parlar des del teló de
fons que ha representat aquella lluminosa visita. Fins i tot el títol del document («Al servei del nostre
poble») no desdiu d’algunes de les frases pronunciades pel Sant Pare a la Sagrada Família. Al final de
la seva homilia el Papa augurava que «en aquesta terra catalana es multipliquin i consolidin nous
testimonis de santedat» que concretin el «gran servei que l’Església pot i ha de fer a tota la humanitat».
Doncs bé, aquest servei de l’Església a tota la nissaga humana pren una forma concreta en el
compromís de servei que, com diu el document episcopal, “(fa) l’Església Catòlica a Catalunya al nostre
poble”, ha dit el Dr. Armand Puig.
“La sintonia entre la paraula del Papa Benet i la paraula dels nostres bisbes és completa, i està
fonamentada en una pregona comunió apostòlica que es va posar de manifest en aquell històric viatge”.
“Certament, s’ha fet un esforç gran per tal d’oferir un text robust i per trobar una manera d’expressar-se
àgil i propera als qui els llegeixen. Val a dir que el document resultant és dens –no feixuc– i de qualitat, i
que conté afirmacions prou significatives extretes del magisteri papal (del quasi beat Papa Joan II i del
Papa Benet XVI) i episcopal (dels bisbes de Catalunya)”. “Cal saludar la pastoral Al servei del nostre
poble com un exercici fecund del magisteri episcopal i com un exercici de reflexió activa i responsable

en un moment de canvi històric. Ara, cada paraula té més valor i la proposta cristiana es presenta amb
molta més força. La tasca d’una nova evangelització truca a la porta de les nostres esglésies
diocesanes i fa immensament atraient el temps nou que s’acosta”, ha afirmat el Dr. Armand Puig.
Anàlisi del Dr. Francesc Torralba
A continuació, el Dr. Francesc Torralba, professor de la FTC i de la URL, ha destacat els valors positius
del document de l’episcopat català. N’ha destacat set:
1.
2.
3.
4.

Reafirmació del missatge expressat en el document Arrels cristianes de Catalunya
Reconeixement de la personalitat pròpia del poble català, entès com una identitat col·lectiva
S'entén que la identitat es configura a partir d'una diversitat d'elements
No es proposa un mode d'encaix o relació amb la resta de pobles d'Espanya, però no es tanca a
cap possibilitat mentre respecti els principis de la Doctrina Social de l'Església
5. Anàlisi del fet migratori. Exposa el deure d'hospitalitat i d'acollida dels nouvinguts i exhorta a
treballar per veure reconeguts els seus drets civils i socials
6. Es reconeixen humilment errors i es demana perdó en la mateixa línia que fa Joan Pau II en
Tertio Milennio adveniente
7. S'exhorta als laics i laiques a comprometre's activament en el món polític i social i a fer visible el
cristianisme en la societat.
El Dr. Francesc Torralba ha descrit, doncs, les aportacions essencials del document, un text
commemoratiu en el qual es dibuixa un horitzó de referències, en què s’assenyalen les noves
tendències que s’han anat consolidant aquest darrer quart de segle. Ha remarcat que els bisbes en
reconeixen els valors positius i reafirmen la identitat col·lectiva del poble català, que té uns trets
particulars, singulars i distints, que cal garantir i conservar. Ha destacat que els bisbes, en el seu
document, repassen totes les transformacions que han tingut lloc en la nostra societat els darrers vint-icinc anys: la consolidació de la democràcia participativa, el reconeixement d’una laïcitat positiva, la
constatació de la diversitat de valors, d’estils de vida i de creences, el fenomen polièdric de la
globalització, la reflexió sobre els nous fluxos migratoris i sobre la greu crisi econòmica que estem
patint, la importància cabdal de la família i de l’educació i l’atenció a l’equilibri ecològic amenaçat. I ha
valorat molt especialment la crida dels bisbes a viure i practicar l’Evangeli de l’esperança.
Intervenció de Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona
L’arquebisbe de Tarragona i president de la CET, Mons. Jaume Pujol, ha destacat que “els qui ara tenim
la responsabilitat de tenir cura de les diòcesis amb seu a Catalunya enmig de les actuals circumstàncies
socials, polítiques i econòmiques no podíem deixar de banda la commemoració del vint-i-cinquè
aniversari d’un document que els nostres predecessors en l’episcopat, després de serena i ponderada
reflexió, van elaborar en uns temps que tampoc eren gens fàcils i que per primera vegada tractava
alguns aspectes complexos i difícils per al catolicisme català, concretament la doctrina social de
l’Església. Els bisbes que el van signar i fer seu amb convenciment eren homes d’una gran talla
humana, espiritual i sobretot pastoral”. “Ara nosaltres continuem mostrant el nostre amor pastoral i la
nostra responsabilitat col·lectiva envers Catalunya en punts importants per a la nostra societat com
puguin ser el marc polític del nostre país, l’acció pastoral, l’acolliment dels nous emigrants, la presència
en tantes accions culturals i caritatives, el respecte per les autoritats constituïdes i per la laïcitat positiva,
el rebuig del periodisme ofensiu, o l’aportació de la nostra sensibilitat pròpia a l’hora de redactar alguns
documents episcopals”, ha dit Mons. Pujol.
“Des d’aleshores, alguns d’aquells canvis s’han fet més presents, i se n’han experimentat de nous. Els
bisbes destaquem, entre d’altres: un desencís envers la política concebuda massa cops amb criteris
merament pragmàtics; una manca de reconeixement de la contribució que fa la religió al consens ètic de
fons que tota societat necessita; una dificultat per entendre que el respecte al pluralisme no equival a
relativisme, sinó que cal respectar la llibertat dels altres des de les pròpies conviccions; la globalització i
els nous fluxos migratoris extracomunitaris, que posen en risc la pròpia identitat; les greus amenaces
actuals a l’equilibri ecològic local i global; la fallida de la família i de l’escola com a transmissors dels

valors a les noves generacions, i finalment la greu crisi econòmica que patim, amb totes les seves
doloroses conseqüències. Tot això és motiu de la reflexió i ponderació dels bisbes”.
“Per damunt de tot, constatem que «sembla imposar-se un nou clima cultural, en el qual Déu desapareix
de l’horitzó de l’home, que així intenta esdevenir el centre de tot». És veritat que encara ens sostenen
els valors cristians heretats. Però aquests valors difícilment es podran sostenir per la inèrcia actual, si no
es revifa «la síntesi fecunda entre fe i cultura, que amb el temps ha amarat més i més la nostra
societat». Per això, la nostra crida ara, vint-i-cinc anys després d’aquell document dels nostres
predecessors, es dirigeix a recuperar vitalment aquelles arrels cristianes que han configurat i configuren
encara els nostres valors. Aquest és, ara, el servei que hem de fer al nostre poble. «L’escàndol» que el
cristianisme ha de provocar en el segle XXI es troba en l’afirmació clara i rotunda que Jesús de Natzaret
és el Fill de Déu. Sense provocar aquest «escàndol» el cristianisme deixa de ser cristianisme. En
l’esplendor de l’interior del magnífic temple de la Sagrada Família, el Sant Pare, tot seguint la simbologia
de la nau, ens recordava la centralitat de Jesucrist en la vida de l’Església i del món: Ell és la roca sobre
la qual es fonamenta la nostra fe”.
“Compartint les angoixes que amenacen avui la nostra societat i que poden enterbolir la fe dels qui per
gràcia de Déu creiem, els bisbes, amb aquest nou document, fem una crida a l’esperança. En primer
lloc a tots els fidels. Nosaltres tenim la promesa de Jesús: «Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi
del món.» I també a tots, creients o no: són moments, més que mai, per anar endavant en tots els valors
humans que ens ennobleixen i que compartim. Com diem a les conclusions del document tot just
publicat, «som conscients de les mancances i els errors que, com a membres de l’Església, hàgim pogut
cometre en un passat més o menys llunyà, i humilment en demanem perdó; però alhora som també
conscients del paper insubstituïble que ha tingut l’Església i el cristianisme en la història mil·lenària de
Catalunya, i estem convençuts que els cristians, guiats per la llum sempre actual de la bona nova del
Senyor ressuscitat, podem continuar contribuint-hi decisivament en el present i en el futur. Voldria
acabar fent meu el paràgraf final d’aquest document que estic comentant: «Ens proposem, i proposem a
tot el poble cristià que peregrina a Catalunya, una nova primavera de l’esperit, una nova embranzida
evangelitzadora al servei de tota la societat i una generosa entrega als més petits i necessitats: que
cadascú en el seu entorn sigui flama ardent de fe i de caritat”, ha conclòs Mons. Jaume Pujol.
Paraules finals del cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach
Per la seva banda, el cardenal de Barcelona i Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya,
Mons. Lluís Martínez Sistach, ha comentat el triple anunci que els bisbes de Catalunya van voler
transmetre amb el document Arrels cristianes de Catalunya, i que els actuals bisbes reafirmen i
actualitzen: l’afirmació i el reconeixement dels elements que identifiquen Catalunya; la constatació de la
presència fecunda de la fe cristiana i de l’Església al llarg de tota la història catalana i la formulació del
compromís de l’Església a seguir servint la societat catalana, tot reconeixent-ne els canvis profunds,
socials i culturals. La recent visita del Papa i la dedicació de la basílica de la Sagrada Família, ha
conclòs el cardenal, han subratllat novament la centralitat de Jesucrist en la vida de l’Església i del món i
la necessitat que el cristianisme segueixi essent ferment de la nostra societat.

Departament de Premsa de la Facultat de Teologia de Catalunya

