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PRESENTACIÓ
Bon dia i benvingudes totes
Ací estem per a preparar camins amb tot el que som i tenim. Transformar..., recrear..., actualitzar el
nostre món d’avui a la llum del Déu de Jesús.
I ací hi ha moltes persones que any rere any han acompanyat i alimentat aquests 30 fòrums. Quant
de bo ….!!
Cristians, seguidors del Déu misericordiós que vol que tots siguem u, especialment al costat dels
pobres, dels últims.
La trajectòria de la realitat del poble valencià ens demana estar despertes, atentes a dir la nostra, a
construir des de la identitat de la nostra història, herència de tanta bona gent.
Al món d’avui, al bell mig de la vida d’aquesta societat que pateix, que s’enfronta i lluita per la
dignitat de tots… amb totes les persones de bona voluntat.
Aquest any, el lema fer creïble el Déu de Jesús, com sempre , ens du a esforçar-nos en traspassar
allò millor que ha donat forces a les nostres vides, que ens alimenta en el nostre dia a dia…
Aprofundir com altres anys en altres temes. Des del compromís i comunió, la mística i l’acció
profètica, vers la uniat i la fraternitat… per a despertar allò millor en tota la creació des de la
pluralitat i el respecte.
Volem ser llum a les ombres del sistema capitalista que alimentem i que incrementa les desigualtats,
debilitar el sistema patriarcal, perquè som totes necessàries i no podem perdre cap ni una pel camí.
Des dels moments de reflexió conjunta podem veure algun raig de llum que ens empenta, podem
veure que un altre món és possible… i que cal la nostra empremta.
Reflectir amb el nostre viure eixa bona notícia fruit de l’agraïment, i així, pas a pas actuar cada dia
més en coherència amb la justícia i la pau.
Humanitzar-nos i renovar juntes la fidelitat, les intuïcions alliberadores.
La experiència de la trobada ens anima a no aturar-nos i potencia la utopia, sense triomfalismes.
Som conscients de les nostres limitacions, que no l'encertem, però estem al camí, que la humiliat és
una bona companya per anar totes de la mà.
Som grans, mirem el camí fet per omplir-nos de goig i agraïment.
Treballar per la solidaritat i la justícia és, doncs, urgent… Anem per feina!
LA COORDINADORA
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PONÈNCIES
N.B. Es poden veure i sentir les ponències al canal de youtube del Fòrum, així com
la taula redona que també tingué lloc en aquesta edició.
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Ponència 1

CUESTIONES URGENTES DEL MUNDO ACTUAL1
Bernardo Pérez Andreo
Doctor en Teologia i professor de l'Instituto Teológico de Murcia OFM
Deciros en primer lugar que me avergüenza no poder dirigirme a vosotros en valenciano a pesar de
haber vivido tres años en Valencia, y de mis orígenes: el apellido Andreo es de origen catalán,
aunque castellanizado en las tierras de Murcia repobladas por Jaume I. De esa repoblación surgió
una lengua particular, a medias entre catalán y castellano, pero ya no se usa porque fue laminada,
primero por la apisonadora borbónica y después por la franquista, tanto los cuarenta años de
franquismo estricto como por los treinta años de franquismo sociológico, ya sería hora de que
aquello se vaya dejando. Algo recuerdo yo haberle oído a mi abuela en esa lengua.
Agradezco muchísimo, a Julio y a este Fòrum que me hayan invitado a participar; es un honor y una
responsabilidad hablar en esta plaza, que ya tiene treinta años; mucho tiempo, sobre todo para estas
actividades de tipo cristiano alternativo, y tras haber pasado las circunstancias que hemos pasado en
este país y en esta iglesia. Sostener esta iniciativa durante tanto tiempo es fundamental y para mí es
un orgullo participar en esta plaza grande e importante donde poder exponer unas ideas y poder
hablar y debatir. También veo mucha gente conocida, sobre todo de la revista “Iglesia Viva”.
Desde hace ya bastante tiempo, y para no perderme en estupideces, he decidido llevar un euro en el
bolsillo para enseñarlo a quienes me acusan de comunista: en muchos sitios a los que me invitan, si
haces una crítica al capitalismo enseguida te dicen que eres comunista, no puedes ser una cosa u
otra, tienes que defender, y éste es el gran problema. De las cuestiones urgentes de nuestro tiempo,
creo que la más urgente de todas es la necesidad de un exorcismo, un exorcismo del capitalismo en
nuestros espíritus; de alguna manera nos ha poseído ese otro espíritu, ese espíritu del maligno y lo
que normalmente deberíamos rechazar como seres humanos lo vamos viendo cada vez como más
normal. Por eso voy a hablar a partir de ciertas reflexiones de mis dos últimos libros: la sociedad
del escándalo y La corrupción no se perdona.
Por limitación de tiempo, he tenido que ser muy sintético pero lo que quede sin aclarar podemos
hacerlo después en el diálogo si os parece.
Empezaremos explicando qué es esto que yo llamo imperio global posmoderno: génesis de una
realidad imperial y elementos estructurales del imperio global
posmoderno.
La crisis estructural septiforme, una estructura humana y una
estructura vital. Esta crisis es un juicio en siete niveles. Lo
vamos a ir desarrollando y necesitamos un cambio de
paradigma para superar esta crisis estructural.
En tercer lugar, lo que he llamado la metástasis del mundo: el
capitalismo, igual que decía Aristóteles del Ser, se puede decir
de muchas maneras, tiene muchas formas por las que llegarnos
con distintos nombres, pero en el fondo vamos hacia un
capitalismo total.
Y el último punto, ya para entablar el debate, entrando en crisis
sistémica, la sociedad del descarte, utilizando el término del
papa Francisco y un mundo sin redención: hacia otro mundo
posible.
1

Transcripció de la ponència pronunciada, realitzada per Esteve Mercé i Emilía Bea.
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Estas dos imágenes me parecen interesantes porque se explican una a la otra, aunque son imágenes
de distinto momento histórico. Dice Sheldon S. Wolin en su obra Democracia S.A. que estas dos
imágenes representan el inicio de dos momentos históricos distintos pero similares estructuralmente.
La primera es la quema del Reichstag en 1933: el régimen nazi quemó el Reichstag, le echó la culpa
a los comunistas y eso les sirvió para eliminar toda la disidencia interna y para acabar con la
democracia porque ya no había sede; se quemó la sede de la democracia. Se le echó la culpa a los
comunistas. Los cristianos entonces también echaron la culpa a los comunistas. Muchos cristianos
católicos se aliaron con el régimen nazi, permitieron que se persiguiera a los comunistas, luego a los
socialistas, luego a los disidentes... y al final todos, no quedó ninguno.
Y la de abajo nos suena porque la vimos todos casi en directo, el día once de septiembre de 2001
(en Murcia era festivo porque es el Día del Monte: subimos a la Virgen de la Fuensanta de Murcia a
su santuario) Yo estaba comiendo en casa y de pronto a la hora punta del mundo entero, se produce
un impacto con dos aviones que en muy poco tiempo impactan contra el World Trade Center (centro
de comercio mundial) y aquello impacta en el mundo entero. Y lo vimos todos en directo y además
nos lo machacaron mucho y nos lo explicaron muy bien. Aquellas dos torres cayeron prácticamente
en caída libre, como en un proceso de demolición controlada y nos dijeron que habían caído por el
impacto de los aviones y aceptamos aquello. Pero aquello sirvió para muchas cosas: para quitar la
disidencia interna, sacar leyes que evitasen la crítica y el juicio contra el sistema y para acabar con
la escasa democracia que podría haber aún en la economía. A partir de ese momento, las leyes que
todavía regulaban la economía desaparecieron completamente. De manera que aquel acto de 2001
es análogo al de 1933.
Ahora bien, no sé si habéis visto el World Trade Center 7. Es el edificio más ancho y menos alto,
cercano a las torres gemelas que también se cayó ¿Ese edificio fue impactado por algún avión? No,
no fue impactado, sin embargo cayó igual que las torres gemelas y, además, lo hizo de la misma
manera que caen los edificios con demolición controlada: después de romper uno a uno sus pilares.
Nos dijeron que había sido por el impacto de los otros dos edificios y por unos pequeños incendios
que no se pudieron controlar. ¿Pero cómo es que cayó de una manera tan estrepitosa? Imposible que
cayera así por efecto de lo que se decía. Muchos dirán que esto son teorías conspiranoicas, pero
aquel mismo día un piloto de Iberia, entrevistado en TVE, decía que un avión no se puede hacer
impactar contra un edificio a menos que se tenga mucha pericia. Y aquello fue volado por
diecinueve «pringaos» que apenas sabían hacer despegar una avioneta. Pero el World Center 7 no
fue impactado por nada ¿Qué había allí? Lo podemos averiguar en la Wikipedia: allí estaba el
Servicio Secreto de Estados Unidos, el Departamento de Defensa y la Security Exchange Comission,
que es la que se encargaba de estudiar los casos de Enron y WorldCom, que habían quebrado
prácticamente toda la economía y que habían sido creadas en el neoliberalismo de los años 90, que
habían contravenido todas las normas y creado una especulación brutal. Y aquello desapareció. Por
supuesto no estoy sugiriendo que hicieran aquella barbarie sólo para destruir unos papelitos de
investigación. Pero daos cuenta cómo se consigue, mediante un impacto global, una modificación
global. Para provocar que el mundo fuera para el neoliberalismo absoluto hacía falta un impacto
global. Esto Hitler lo sabía muy bien y por eso quemó el Reichstag. Y si no tenemos claro que
hemos sido manipulados, entonces hemos sido manipulados. Por lo menos debemos tener claro que
hemos sido manipulados y no dejarnos engañar, ni por las imágenes ni por los discursos
justificativos. Hay por lo menos 2.700 científicos que ponen en duda la versión oficial del 11S. Y
son científicos, no ideólogos.
Esto nos lleva a hablar de este imperio global posmoderno que se va desarrollando con el tiempo,
como todos los imperios: tienen una base estatal, un país que les da sustento porque necesitan un
ejército que lo imponga, si no sería muy complicado. Todos sabemos que los primeros imperios de
la historia se crean a partir de las sociedades agrarias complejas en Mesopotamia y en Egipto, hasta
llegar al mundo moderno, pasando por los imperios griego y romano, y sus sucesores: España,
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Holanda, Gran Bretaña y, el último, Estados Unidos.
Los imperios son una realidad que, aproximadamente, desde hace 5.000 años están existiendo en el
mundo y que de alguna manera lo gobiernan, lo que sucede es que ahora tenemos un imperio
distinto; es un imperio global; ahora sí que llega a todo el mundo; no solo llega espacialmente sino
que llega a las estructuras de organización del mundo y, además, es un imperio posmoderno porque
destruye los tres pilares de la modernidad: el concepto de historia, el concepto de sujeto que
construye esa historia y el concepto de razón que permite cambiar y modificar la modernidad. Esos
tres pilares de la modernidad sirven para crear un mundo como se creó el capitalismo pero también
sirven para destruir el capitalismo, también sirven para construir un mundo de justicia, de paz y de
misericordia porque un sujeto constituido políticamente, utilizando la razón y con un concepto de
historia progresivo puede hacer una historia humana y liberadora. ¿Qué hay que hacer para que eso
se evite? Destruir los pilares de la modernidad, eso es la posmodernidad, es el nacimiento de un
mundo donde las estructuras alternativas no puedan crear nada alternativo; destruir el sujeto y
convertirlo en mero individuo es la tarea del liberalismo, un individuo incapaz de construir nada y
lo único que hace es gozar, gozar de los bienes de este mundo si es posible y dejarse imbuir de la
publicidad, la razón convertida en mero instrumento técnico y la historia circular, el fin de la
historia según Fukuyama; repetición constante de lo mismo, esto les encanta a los imperios, no hay
progresividad, es todo un círculo, un eterno retorno de lo mismo porque no hay exterioridad al
imperio: fuera del imperio no hay nada, todo queda dentro del imperio. Esta es una tesis que
enuncio muy rápidamente, requeriría un desarrollo más amplio, y hay algunos autores como João
Duque que también la sostienen.
Esta “realidad imperial” es un lenguaje que suena mal, hasta en el mundo académico te miran mal
si hablas de ella, pero es que es así: es un imperio porque se impone por la fuerza, no se impone por
la bondad de los hechos o porque la gente asienta voluntariamente, sino porque se le impone, se
gobierna para imponer, es global, llega a todo el mundo y es (post)moderno, pero es un imperio que
necesita forzosamente (por ser un imperio que está al servicio de las elites, de ese 1% que gobierna
el mundo) una base sobre la que sostenerse y en este caso es el ejército de Estados Unidos que es el
que lo lleva a cabo, pero ya no necesita un Estado, de hecho el proceso que hemos vivido es el
proceso de destrucción de los Estados porque el Estado puede cambiar las cosas, si tú controlas el
Estado puedes hacer que las realidades sean modificadas, por tanto ya no necesita Estado, pero
sigue necesitando ejércitos.
Esto nace a partir de 1929, cuando se produce el hundimiento estrepitoso de Wall Street y acaba la
segunda etapa de la especulación financiera del capitalismo, la primera había acabado en la Primera
Guerra Mundial, tras la cual vuelve otra vez la especulación, esta especulación es brutal, acaba en el
29 y concluye con una guerra. A punto de terminar esta guerra, en 1944, en los acuerdos de Bretton
Woods, se decide que el dólar va a ser la moneda de intercambio mundial a cambio de que éste sea
intercambiable por oro: 35$=1 onza de oro. Esto acaba en 1971 cuando Nixon decide el 15 de
Agosto que ya no va a ser convertible porque como había de pagar sus guerras, la carrera espacial,
etc. acuñó dólares sin parar y ya no era convertible por la deuda contraída; el Banco de Francia y el
de Gran Bretaña le pidieron oro y él dijo que no había y que por tanto no iba a pagar. Esto va a dar
origen a la política que vamos a ver a partir del 73 en lo que llaman la crisis del petróleo, que no es
una crisis del petróleo, sino del dólar. Arabia Saudí dice: si el dólar no es intercambiable por oro, yo
subo el precio del petróleo porque si no, no me sale rentable porque el dólar ya no es una moneda
suficientemente sostenible. Claro que había un pacto entre Arabia Saudí y Estados Unidos muy
inteligente para que Arabia Saudí vendiera el petróleo en dólares y así el dólar siguiera siendo
moneda mundial porque todo el mundo necesita dólares para comprar petróleo. Y todas las guerras
que hemos visto en los últimos años son guerras para sostener al dólar como moneda mundial.
Todas. Sea en Siria, en Irak, en Libia y ahora en Venezuela. Son guerras donde alguien había
decidido que dejaba de vender su petróleo en dólares y Estados Unidos lo invade para que no venda
su petróleo en otra moneda que no sea el dólar, porque el dólar es una moneda de ficción ahora
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mismo, es papel mojado si no está el petróleo detrás; se hunde el dólar, no existe, es una moneda
falsa, han estado imprimiendo billetes sin base real detrás. ¿Qué hacen para intentar mantener este
sistema? Liberalizar completamente los mercados y eso se consigue a partir de la creación (ficticia
en un primer momento, pero que después cambia el mundo) de la deuda. Paul Volcker, secretario de
Estado del Tesoro en la época de Reagan eleva los tipos de interés, en menos de un año, del dos al
veinte por ciento. Eso genera la deuda externa (en la que luego trabajamos mucho para conseguir la
condonación). Antes había deuda pero no había unos tipos de interés tan altos. Esto va a conseguir
crear una economía financierizada a partir de los años 80 y que va a llegar hasta la actualidad.
Este proceso de liberalización de la economía, que tiene tres pilares: la privatización de todo lo que
sea común (en mi libro La corrupción no se perdona defiendo que la definición de corrupción es
privatizar el bien común; siempre que se privatiza un bien común eso es corrupción. Privatizar el
bien común es siempre corrupción. Siempre. Porque el capitalismo en estos momentos solo puede
crear beneficio y lucro a partir de la privatización del bien común) privatización, desregulación,
(quitar reglas que controlen) y destrucción del Estado, estos son los tres pilares del neoliberalismo.
Pues bien, en el año 1966 hay un día, el 27 de octubre, que se conoce como el big bang day, porque
es el día en que se fusionan los mercados financieros mundiales, a partir de la city londinense y
empiezan a trabajar conjuntamente. Pues bien, un año después, en 1987 tenemos la primera gran
crisis financiera, en octubre (siempre sucede así; septiembre, octubre, que son los meses después del
verano cuando tenemos estas crisis financieras). Estas crisis siempre sirven para liberalizar más el
mercado, precarizar más las condiciones de las personas, destruir las leyes que protegen a las
personas y construir leyes que liberalizan más todavía la especulación financiera. Segunda crisis,
1993. Tercera crisis, año 2000; la crisis de las punto com, la que se enterró con los escombros del
World Trade Center y la que dio origen a la crisis de 2007-2008, que es la crisis de las llamadas
subprime. Las subprime existían antes, pero a partir de 2001 se liberaliza tanto la especulación que
aparecen muchísimo más este tipo de hipotecas. Estamos en 2018... No sé si este año nos toca
alguna nueva crisis. Nos puede tocar porque ha habido una caída considerable de la bolsa de Wall
Street hace pocas semanas. Y no cayó porque hubiera poco dinero en circulación, que hay más de
diez veces más del que había hace diez años, sino porque había un leve repunte en Estados Unidos
de la masa salarial; claro, si los trabajadores ganan más, nosotros no vamos a ganar: crisis. Esa
crisis es un efecto y una causa: efecto de esa noticia y causa de nuevas liberalizaciones que se van a
conseguir porque han estado amenazando con frenar la emisión de moneda. El Banco Central
Europeo no para de crear moneda (38.000 millones de
euros todos los meses, la mitad de los cuales vienen a
España a salvar los bancos españoles y a hundir a los
españoles, por supuesto; salvar a los bancos a costa
del Estado español).
Pasamos a la crisis septiforme, que yo llamo crisis de
“E”s que la identifican. Y la pongo en forma de
pirámide porque hay una base y una zona superior
que es más importante: la crisis espacial, la ecológica,
la energética, la económica, la ética, la estética y la
espiritual, que sería la verdadera crisis, que en el
fondo es una crisis espiritual.
Empezamos por la crisis espacial, que es una crisis de población.
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Esta es una gráfica, absolutamente gráfica como podéis ver: la linea azul podéis ver la población
mundial, la vertical negra era donde estábamos en 2015. Hoy somos 7.500 millones de seres
humanos. Ved cómo se ha disparado la población mundial a partir de 1970 -el baby boom- Ahora
mismo crecemos a un 1 %. cualquier cosa que crece al 1% necesita 70 años para duplicarse. Si
somos 7.500 millones, en 2090 seremos 15 mil millones de seres humanos. Ese es el futuro si la
cosa no mengua. Las estadísticas nos dicen que para 2050 seremos unos 9.500 millones.
Demasiados para este planeta. Aunque fuéramos morigerados, aunque consumiéramos muy poco,
somos demasiados. Si fuéramos mil millones, el capitalismo no tendría problema porque tenemos
un planeta muy grande, pero como somos tantos, el planeta se está haciendo pequeño, tiene límites.
La teoría económica neoclásica, que se enseña en todas las facultades de economía y que es
absolutamente falsa, es la que define la economía como la ciencia que intenta mediar entre
necesidades ilimitadas y recursos limitados. Eso es falso: las necesidades no son ilimitadas. Y
mucho menos en un mundo que es limitado. Decía el gran José Luis Sampedro que sólo un loco o
un economista puede pensar que en un mundo limitado pueda haber algo infinito como el
crecimiento. Nos dicen: hay que crecer: al 2 %, al 3%... No podemos crecer ya.
Esto nos lleva a la crisis ecológica, que no es sólo una crisis de población, pero la población importa
mucho en esta crisis.
Si observamos las informaciones sobre la huella ecológica, en 2015 ya estábamos consumiendo
medio planeta más del que tenemos. Por eso están pensando en ir a Marte, o a la Luna, no tenemos
bastante con nada, como suele decirse: hasta el infinito y más allá. Para el capitalismo el infinito se
le queda pequeño, este universo no es suficiente, tenemos que ir más allá del infinito. Pues bien, si
seguimos así (Business as usual) el 2030, o sea pasado mañana, necesitaremos dos planetas como el
nuestro. Ahora bien, para seguir como estamos en 2030 deberíamos decrecer un 30 % nuestras
emisiones de CO2. Sin embargo, las expectativas son de crecer, no de de-crecer. Esto nos lleva al
problema de las emisiones de CO2, que están medidas desde 1958 y su crecimiento es exponencial;
cualquier cosa que crece exponencialmente tiende a infinito −una locura−. Pues la cantidad de CO2
en la atmósfera tiende a infinito. Está comprobado que cuando sube el CO2 sube la temperatura del
planeta y cuando baja el CO2 baja la temperatura del planeta. En un tiempo brevísimo hemos
pasado a sobrepasar las 400 partes por millón y están de acuerdo los científicos que si sobrepasamos
las 450 ppm, la humanidad está en peligro. Ahora estamos ya en 408 ppm. Antes de 2030 llegamos
a 450 ppm. La revista “Investigación y Ciencia” una revista bastante seria, ha publicado un estudio
sobre extinciones masivas en la tierra y niveles de CO2 en el océano. Sabed que las aguas del
océano, especialmente las frías, absorben CO2, que se mezcla con el agua, ésta se acidifica por
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pérdida de oxígeno y esto produce una destrucción del océano. Paulatina, progresiva, pero efectiva
y real. Pues bien, hay cinco extinciones masivas que coinciden con anomalías de CO2 enormes: la
del Cretácico, la del Jurásico, la del Pérmico, la del Ordovícico y la última de hace 372 millones de
años. La sexta extinción va a ser provocada por nosotros por esa anomalía de CO2, por la cantidad
de contaminación que producimos. Existe la probabilidad muy alta de que el 2.100 hayamos
aumentado 300 gigatoneladas de CO2 en el océano y esto es compatible con una destrucción masiva
de vida en la tierra. Si esto ya no asusta, no sé qué puede asustar. Yo cuando vi esto en el número de
febrero dije: ¿a quién le negamos esto? es que son evidencias sobre evidencias. ¿Recordáis hace
quince años que salían por la tele un científico que defendía que el cambio climático era una
realidad que estaba ahí, y otro que decía que no? Con esto se creaba la ilusión mental de que existen
dos opiniones contrarias pero iguales. Pero es que había noventa y nueve científicos que decían que
sí y uno que no y que además estaba pagado por Repsol. Y este de Repsol era el que siempre iba a
la tele porque les interesaba tener dos opiniones para oponerlas y crearnos la ilusión de que
podemos seguir contaminando que no pasa nada ¡quién sabe!
Mis hijos, seguro; pero yo también espero vivir noventa o cien, no tengo prisa. Me ha gustado esto
de la vida y por desgracia lo viviré y lo estoy viviendo, lo vamos viviendo día a día.
Esto nos lleva a la crisis energética. Esta crisis está bastante más en los medios. Los datos de la
Agencia Internacional de la Energía, que es muy, muy conservadora, investigan cuánto petróleo
queda, cuánto carbón queda, cómo vamos, etc. Hasta 2016 son datos reales de producción de
petróleo crudo, que es el verdadero petróleo, de él sale el gasoil, la gasolina y todo lo demás. El
petróleo de roca y otras variedades no nos sirven de la misma manera, no tiene el mismo TRE (Tasa
de Retorno Energético) Pues bien, dice la propia Agencia Internacional de la Energía que de seguir
así, sin inversiones, en 2020 estaremos por debajo de 40 millones de barriles de petróleo; dentro de
dos años. Y en 2035 prácticamente no habrá petróleo crudo. Por eso estamos intentando sacar el
petróleo que está debajo del Ártico; estamos locos perdidos por sacar el uranio que hay aquí en
España, cerca de Portugal... aunque hay muy poco uranio, pero poco es mucho cuando no hay nada.
Hubert fue el que predijo el pico del petróleo, el pick oil. Lo predijo en 1970 y le despidieron;
trabajaba para el gobierno americano y lo despidieron inmediatamente, no se puede ser profeta de
cosas malas. Ahora mismo estamos aquí y seguimos apara abajo, cada vez queda menos que quemar.
Gracias a Dios, porque de otro modo quemaríamos el planeta entero. El problema es que no
tenemos con qué sustituir el petróleo porque si miráis a vuestro alrededor, el 90 % de las cosas que
nos rodean están hechas con petróleo y lo que estamos haciendo es quemarlo, con lo importante que
es.
Esto nos lleva a la crisis económica; no perdamos de vista que es una crisis de deuda. Es decir,
cuando el capitalismo ya no puede crecer por vías normales de una economía productiva, crece
mediante la especulación y para que haya especulación tiene que haber deuda; crear deuda a partir
de dinero ficticio. Mientras la economía fue keynesiana, es decir, que toda iniciativa privada era
embridada por lo público, la deuda de Estados Unidos era insignificante, pero cuando se desregula
todo esto y pasamos al capitalismo salvaje, la deuda ha llegado a niveles enormes, es el país más
endeudado del mundo. Su deuda es altísima y sin embargo no pasa nada. En España tenemos deuda
y es un problema. En Estados Unidos no, porque tienen esa máquina de hacer billetes verdes, que ya
os he dicho que son falsos; todos les compramos la deuda para comprar petróleo. Hay una
circularidad petróleo-deuda-dólar. Y para sostener esa circularidad, guerra. Todas las guerras que
tenemos se explican por esta circularidad. Dirán que esto es populismo. Vale, pero es explicación de
las cosas que pasan.
Pasemos ahora a las informaciones del World Inequality Report, el informe de desigualdad mundial
hecho por grandes expertos economistas; explica la relación entre el aumento de capital privado y la
disminución de capital público. Hay que privatizar lo público y eso se llama corrupción. El informe
equivalente a éste, pero referido solo a España, explica que el 10% de la población española detenta
el 60 % de la riqueza. El medio 40 % de la población detenta en torno al treinta y tantos por ciento
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de la riqueza y el 50 % restante de la población apenas dispone del 9 %. Eso en 2013. Sin duda es
una estructura para crear pobreza, por eso el papa ha dicho que la teoría del derrame, la que sostiene
el capitalismo, es falsa. Por eso los capitalistas de Estados Unidos van contra el papa Francisco. En
definitiva, el 90% de la riqueza del mundo se la queda el 1%. Los problemas del mundo existen
porque queremos. La gráfica trompa de elefante explica esto. Mientras, estamos con las historias
de los pensionistas que si han aumentado su poder adquisitivo a pesar de aumentar solo un 0,25%...
Dejémonos de historias: el 90% de la riqueza creada se la queda el 1 %. Los problemas del mundo,
repito, existen porque queremos: cogemos esa riqueza, decrecemos, repartimos y vivimos felices
todos. Ya sé que hay que cambiar el sistema productivo entre otras cosas, pero no haría falta nada de
eso. Los problemas del mundo de hoy vienen porque ese 1 % tiene que seguir sosteniendo esa
cantidad de riqueza.

En las cuatro tablas siguientes tenéis la explicación de la economía española. La de la derecha abajo
es la de la distribución funcional de la renta. Línea azul son los salarios, línea roja el ingreso del
capital, las rentas mixtas que se llaman en economía. La línea azul indica cómo la proporción de
riqueza de la masa salarial ha disminuido y la proporción de riqueza de las rentas mixtas, la renta
del capital, ha aumentado. Son datos del cuarto trimestre de 2012; hoy se han divergido más todavía,
Es decir, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, los empresarios son más ricos, los trabajadores son más pobres. Esto es una explicación.
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Y esto nos lleva al último dato de la economía española que es el de la deuda. Daos cuenta cómo la
deuda de las empresas en verde poco a poco ha disminuido de 2011 para acá, la deuda de los
hogares ha disminuido y, sin embargo, la deuda del Estado cada vez es mayor porque está habiendo
una transferencia de deuda, la deuda privada se está haciendo deuda pública a través del Banco
Central Europeo, sobre todo las empresas financieras son las que se están quitando la deuda de
encima y se la están dando al Estado, la próxima crisis financiera mundial que venga se lleva por
delante el Estado Español. Ya no podrá soportar la deuda con las políticas actuales, evidentemente.
Lo único bueno de esa crisis es que nos va a dejar ante la alternativa, sí o sí, de salir del euro y
entonces nos vamos a tener que tomar en serio nuestro país, nuestra política, nuestra economía.
Todo lo demás será sufrimiento.

Esto nos lleva a la situación de la huella ecológica para que veamos que este sistema de destrucción
del planeta en el que vivimos no es en todos por igual: en color rojo intenso tenéis los países que
más huella ecológica producen. Es decir, que más consumen y más contaminan. Claro, China
lógicamente, es la fábrica del mundo, es la que más contamina de todos, pero Estados Unidos es el
más contaminante per cápita. A penas tiene el tres por ciento de la población mundial y contamina
el 25 % y consume el 25 % de los recursos mundiales. Pero hoy ya no se mide en países, hoy
tenemos una elite que no tiene patria ni bandera, sólo tiene pasta, dinero, sólo tienen sus paraísos
para bañarse y sus paraísos fiscales. ¿Qué es lo que necesita la elite mundial? ¿Países? No, necesita
paraísos y una flota que les proteja. Una vez me invitaron en Cartagena a dar una charla, una ciudad
con puerto de mar y una gran flota. Y yo dije entonces que los problemas de España se
solucionaban si hubiera un capitán con un par de “fragatas” y que se fuera a las Seychelles y se
trajera el dinero que hay allí de los españoles que se lo han llevado ¿Por qué esto no puede ser?
Porque va la Royal Navy y hunde la fragata española, porque la Royal Navy y la marina de los
Estados Unidos defienden los paraísos fiscales, que en su práctica totalidad están vinculados a
Estados Unidos o a Gran Bretaña. Es decir, necesitan un paraíso fiscal y luego necesitan protección
y muros, porque cada vez vamos a ser más (me incluyo) los que estaremos “extramuros” de esa
población que se protege. Sabed que tienen miedo, porque la riqueza es precaria; para sostener la
riqueza necesitas un Estado que te la defienda, por eso necesitas tener un Estado que no te la quite y
además un ejército que te defienda la riqueza.
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Aquí tenéis una comparativa entre la huella ecológica y el desarrollo humano. Hacia vuestra
derecha tenéis los países que más contaminan y más impacto producen: Estados Unidos como veis
está al final. A la izquierda los que menos. La línea roja muy fina es la que separa lo que es posible
de lo que no lo es, o lo que es lo mismo, lo que es sostenible de lo que no es sostenible. Y del 0,800
hacia arriba está lo que es desarrollo humano positivo, y de ahí para abajo lo que no es desarrollo
humano positivo. Sólo hay un país ahí que lo cumple, pero me dejaréis que no diga el nombre no
sea que me llamen comunista.
Atención a esto: el futuro que nos espera es, o la destrucción del planeta o ir a un sistema de periodo
especial cubano. Estas gráficas publicadas recientemente muestran el desarrollo socioeconómico,
como con el sistema de la tierra; todas suben exponencialmente. En un planeta finito nada puede
crecer exponencialmente, ni el consumo ni la contaminación, ni la producción... nada. Con este
crecimiento exponencial es imposible seguir así.
Esto nos lleva a lo que yo he llamado la metástasis del capitalismo, la metástasis del mundo. Como
sabéis, una enfermedad es metastásica cuando se extiende, pues el capitalismo se ha extendido a
todos los niveles y sobre todo se ha extendido a todas las conciencias. Cuando presenté mi libro
sobre la corrupción, en la iglesia del padre Ángel, yo dije que aprovechando que estábamos en una
iglesia deberíamos exorcizar el mundo, exorcizar el capitalismo, porque como decía Kafka, el
capitalismo, antes de ser un sistema social, es un estado del alma, nos posee, nos corroe y nos hace
creer, nos hace pecar contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es el único que no
se puede perdonar, ya que consiste en llamar bien al mal, y al mal llamarlo bien. Ese es el pecado
contra el Espíritu Santo, y es lo que hace el capitalismo. Llamarle bien al mal: al egoísmo, a la
avaricia... Como decía aquel personaje de la película “Wall Street”: “a falta de un término mejor, la
avaricia es buena, hay que ser avariciosos porque eso crea riqueza y la riqueza crea empleo...”.
Todas esas mentiras que nos están metiendo constantemente y que nos las creemos.
El capitalismo se dice de muchas maneras, por ejemplo, el capi-comunismo, de Loretta Napoleoni:
en China funciona muy bien el capitalismo. El capitalismo que mejor funciona es el capitalismo
comunista: comunismo político de control social de la población. China es el paraíso del
capitalismo; no hay sindicatos que protejan a los trabajadores ni leyes que les protejan; tú puedes
explotar tranquilamente todo lo que quieras.
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Está también el eco-capitalismo, el de Al Gore, el que estuvo a punto de ser presidente de los
Estados Unidos. Pues bien, Al Gore tiene una empresa para que con la ecología enriquecerse, es
decir, el capitalismo es capaz de adaptarse a todas las circunstancias. Mediante el lucro podemos
conseguir que el planeta se salve. Es imposible, pero es otra forma de ser. Ha cogido otro cuerpo,
como en la película “Matrix”: Smith va cogiendo los cuerpos de los demás, pues el capitalismo va
cogiendo los cuerpos de todos. Por ejemplo, el capitalismo morado y el capitalismo arco iris,
capitalismo gay. Esto está muy extendido también. Ahora mismo ciertos colectivos gays de Estados
Unidos son los mayores defensores del capitalismo: una clase pudiente que defiende sus intereses.
El capitalismo se ha desmaterializado. Esto, un tal Carlos, Carlos Marx, ya lo predijo; la historia le
ha dado la razón: el capitalismo se extiende y cuando ya no puede abarcar más físicamente, se
inmaterializa y llega a todo, se ha hecho aire y lo respiramos, como Matrix, respiras el capitalismo.
Ya llegamos hacia un capitalismo total, donde no hay forma, no hay exterioridad al capitalismo, se
ha convertido en una religión como decía Benjamin, una religión omnímoda sin culto ni rito más
allá del rito del consumo y de la producción; producir y consumir es un acto de piedad, por eso los
que no producen y consumen son unos impíos, son los anticapitalistas esos, que huelen fatal, y se
peinan fatal, como dicen en la Cope.
Este capitalismo total lo ha abarcado todo y nos lleva a una sociedad, como ha dicho nuestro
queridísimo Francisco −Jorge Bergoglio−, a una sociedad del descarte, yo la he llamado “sociedad
de la mierda”, porque es una sociedad excremental: aparta todos los excrementos que produce, que
no se vean, como en algunas ciudades que ahora han puesto sistemas neumáticos para que la basura
se vaya y ni siquiera la olamos, que no tengamos conciencia del mal que producimos. Esta sociedad
descarta a una gran parte de la población y la destruye y es una sociedad inmoral e injusta y es una
sociedad con un sistema que mata. Estas son palabras del papa Francisco en la Evangelii Gaudium,
no las digo yo. Esto me lleva a pensar con la Laudato si, que en el fondo nos viene a decir (a mí me
gusta traducir la frase del evangelio: “mi reino no es de este mundo” por “mi reino no es como los
de este mundo”, no que no sea de este mundo, claro que lo es) que esta forma de organizar el
mundo no tiene redención posible. La única salida es el éxodo. Todavía en vuestra lengua
conserváis el origen de la palabra: eixida, también el inglés la conserva: exit. El éxodo es el
momento histórico en el que un no-pueblo, se convierte en pueblo, un montón de tribus
seminómadas que bajaron a Egipto buscando en un momento de transición ecológica, climática, la
seguridad de un río, y fueron esclavizados y oprimidos, ese grupo fue liderado y creado como
pueblo en una epopeya que llamamos ÉXODO. Pues bien, tenemos que repetir la epopeya, tenemos
que ir hacia un éxodo del sistema, un éxodo del mundo y un éxodo hacia una realidad distinta, hacia
otro mundo posible, otra forma de organizar el mundo, ese es el ADN de nuestra forma de entender
el mundo, los que seguimos a Jesús de Nazaret, otro mundo es posible pero ese mundo posible sólo
es posible a partir del sufrimiento, este es el problema, el conflicto. Dice el papa Francisco que el
conflicto no puede ser ni soslayado ni evitado ni ocultado. Muchas veces se cae en un irenismo por
ese ocultar el conflicto como si no pasara nada. No, lo que hay que hacer es exactamente igual que
Jesús de Nazaret: enfrentar el conflicto, sabiendo, dice el papa, que los otros son hermanos, siempre,
ojo, todos somos hermanos, pero hay que enfrentar el conflicto y en ese enfrentamiento con el
conflicto hay que estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, como Jesús de Nazaret,
llegar hasta la cruz. Por eso la cruz es el límite, la cruz es nuestro camino. Y en el futuro que nos
espera, cada vez más será la cruz nuestro camino, por eso “el que no coge mi cruz y me sigue no es
digno de mí”, pero coger la cruz no es una cosa así como moral: la cruz que me ha caído... No, es
arrastrar las consecuencias de oponerse a un sistema injusto, inhumano e inmoral, arrastrando esas
consecuencias será la única manera de proponer una alternativa real.
Por eso, decía al principio Antonina, en la presentación, que me había convertido en amasador de
pan. Sí, llevo un tiempo amasando pan. Amasar pan es una forma de identificar los elementos
esenciales de la existencia. Tomar harina, que viene de un trigo que ha sido sembrado, cultivado,
recogido, segado, molido... todo eso se ha hecho antes de que llegue a ti esa harina, luego esa harina,
tienes que tener un gran conocimiento para saber mezclarla, qué cualidades tiene la harina, qué
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capacidades, la cantidad de gluten, de proteína, la cantidad de agua que admite... Hacer una
levadura, una masa madre (antiguamente nuestras abuelas guardaban masa de una vez para otra y
eso es la levadura). Y cuando haces eso te acuerdas de las palabras de Jesús sobre la mujer que tomó
tres partes de harina, una parte de levadura... que es como se mezcla la masa madre (al 25%) para
que crezca, y todo crece, el reino de Dios se parece a amasar eso y todo crece. Conocer las
proporciones, las cantidades y los tiempos es muy importante. Por eso yo he dicho que la tradición
es como una receta de pan. Te dice qué hacer y cómo hacerlo, pero tú lo tienes que hacer, ponerlo
en práctica. Amasar ese pan, dejarle fermentar tranquilamente para que hagan efecto las bacterias
que hay dentro, las levaduras van creciendo, se comen los azúcares de rápida digestión y dejan los
otros azúcares, por eso el pan amasado es mejor, es un pan sano, un pan que incluso puede sanar,
puede curar, luego tienes que amasarlo bien de nuevo, tienes que bolearlo, tienes que darle
consistencia, una estructura externa que conserve dentro la estructura interna de la masa para que no
se escapen los gases, lo debes dejar crecer el tiempo suficiente de nuevo y luego lo tienes que
hornear y lo tienes que hornear con vapor de agua, con calor, con la suficiente temperatura,
bajársela, mimarlo, dejarlo crecer, sacarlo y dejarlo reposar. Y cuando has hecho todo ese proceso,
ese pan ya es un pan eucarístico, en ciernes, lo es porque has entrado en comunión con la naturaleza,
con la historia, con la humanidad, contigo mismo, con tu cuerpo biológicamente y entonces todo va
más despacio, más lento, todo se ralentiza, los procesos de la vida se hacen más humanos. Creo que
amasar pan nos hace más humanos y que el futuro de la humanidad es amasar pan, es aprender a
amasar, a amasarte tú en esa masa, hacerte tú masa, comprender que la masa que es el mundo
necesita de esta levadura, hacerte tú, ser tú levadura como dice Jesús. Entonces podremos
comprender por acción propia lo que decía Jesús cuando decía “ser sal, ser luz, ser masa”. Muchas
gracias.
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Ponència 2
IGLESIA EN SALIDA

Emilce Cuda
Doctora en Teologia i professora de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Buenos Aires

La frontera que cruzar es la palabra. El puente es el dialogo. La llave es escuchar.
INTRODUCCION
Para analizar la propuesta pontificia del actual Papa Francisco, la de una Iglesia en salida
utilizaré el método teológico latinoamericano, el cual consiste en: ver-juzgar-obrar. Propongo, en
concordancia con ese magisterio: 1) ver al capitalismo como una religión y reconocer la existencia
de un antagonismo social; 2) juzgar el capitalismo a partir de los principios escatológicos cristianos,
y al antagonismo a partir de la razón populista tal como la entiende Ernesto Laclau2; 3) actuar
entendiendo por salida un éxodo discursivo.
La teología que se encuentra en la base de este discernimiento es la Teología del Pueblo,
corriente argentina de la Teología de la Liberación Latinoamericana. Los elementos claves de esa
Teología del Pueblo son: 1) la Pastoral Teológica, donde la realidad es superior a la idea, por lo cual
los fines están dados y se resumen en el sufrimiento del pobre a consecuencia de la injusticia social;
2) el lenguaje simbólico donde se manifiesta la demanda popular social por necesidades tal y como
lo entiende Juan Carlos Scannone.3
El presente artículo responde a la conferencia solicitada en Valencia y, como tal, no lleva
citas bibliográficas. Solo se dan dos referencias de autores argentinos que sostienen esta reflexión.
El argumento teológico, filosófico y político ésta desarrollado en mi libro Para leer a Francisco.
Teología, Ética y Política, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2016.
1. Momento del ver
a. El capitalismo como religión
El contexto que ver es el modo de producción industrial que se sostiene con el capitalismo
como religión. El mismo tiene como fundamento teológico la idea del dios dinero, que genera una
economía seductora pero que no puede sostener en la vida buena. A esa idea de dios se opone desde
el cristianismo el Dios verdadero, que propone con la creación una economía de la salvación que es
sustentable, porque puede sostener la vida buena para todos. La religión del capitalismo es global y
deshumanizante, mientras que la religión del cristianismo es global pero dignificante. Mientras el
capitalismo genera una cultura de la muerte y el descarte, el cristianismo genera una cultura de la
vida, tal como lo expresa el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii Gadium. Para el
primero los trabajadores son desechos, lo que impulsa al segundo a salir en busca de una conversión
ecológica (porque no refiere solo a una conversión de la conciencia sino de todo el ecosistema), tal
como se describe en la Encíclica de Francisco Laudato Si. En el capitalismo el pueblo está en
condiciones de esclavitud económica, y a eso el cristianismo sale a predicar una comunidad
evangélica. Este es el dato que ofrece la realidad, la cual se sustenta sobre un modelo económico
insostenible. Ese dato es para Francisco una demanda por justicia social y cristiana.
2

Laclau, Ernesto, La Razón Populista, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
Scannone, Juan Carlos, Punto de partida de la Filosofía de la Liberación Latinoamericana, Editorial Guadalupe,
Buenos Aires, 1990.
3
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El modo de producción industrial ha creado un mundo que, si lo traducimos en silogismo
práctico para poder discernir a partir de principios evangélicos sería del siguiente modo: Premisa
Mayor, la acumulación como fin puesto; Premisa Menor, el neoliberalismo como recurso
económico-político; Conclusión/Acción, la explotación como camino a conseguir el fin. Ese dato se
presenta para el catolicismo como un silogismo práctico que se compone del siguiente modo:
Premisa Mayor, fin de la explotación del hombre y la mujer por el hombre y la mujer, y la
explotación de la naturaleza toda por el sistema; Premisa Menor, el evangelio como recurso
teológico y político (ya que para Francisco la política es la forma más alta de la caridad);
Conclusión/Acción, una Iglesia en Salida.
b. El antagonismo social
Entiendo por agonismo social el sufrimiento que unos producen en otros. Los unos, como
protagonistas -es decir como proto/agónicos, anteriores al agonismo-, toman la palabra pública y
determinan al otro, es decir, lo nombran, lo califican negativamente, y generan de ese modo la
desigualdad social como condición de posibilidad de la explotación económica que luego les
generará la riqueza, a los unos, claro está, y la pobreza a los otros. Repito, no es la desigualdad la
consecuencia de la pobreza sino su condición de posibilidad. De ese modo, los otros no tienen
acceso a la palabra pública, quedando mudos e invisibles socialmente. Esa determinación discursiva,
de unos sobre otros, es el modo de institución de la desigualdad social. La falta de palabra en los
otros hace que, con el tiempo, el agonismo se naturalice y se asuma como condición necesaria la
diferencia social.
Quienes están en situación de desigualdad social, y por eso en el agonismo o sufrimiento,
perciben la pobreza; pero no pueden percibir la riqueza si el modo en que ambas se generan
históricamente es el resultado de la decisión de un sujeto moralmente responsable. El uno, que se
constituye como un sujeto singular, compacto, determina a los otros -que aún no son un sujeto
compacto sino una pluralidad-, con todas las categorías negativas posibles para poder justificarse a
sí mismo, y al otro, la injusta desigualdad. Así, los otros serán feos, sucios y malos, mientras que el
uno, asumiendo el lugar de dios -por eso es el uno-, no se determinará con ninguna categoría, sino
como Dios, definiéndose a sí mismo por la vía negativa, negando en sí mismo todo lo que es el otro.
Así, el uno, será el que no es feo, ni sucio, ni malo, ni vago, ni migrante, ni negro, ni indígena, ni
mujer, etc. El uno es el decente; los otros los indecentes. El uno es el que dice la ley; los otros son lo
dicho, lo sometido. El uno es lo innombrable; los otros lo nombrado.
El uno, como palabra pública, es la hegemonía hasta que los otros comienzan a percibir el
origen de la riqueza, desnaturalizan la pobreza, y el agonismo deviene conflicto. Allí los otros
intentan tomar la palabra, pero con otro lenguaje, el del símbolo, y pasan a ser el ruido en la calle bombos, piquetes, cornetas-, y se convierten en antagonistas (ant-agonismo). Mientras el uno desde
la hegemonía dice yo-soy, los otros dicen: nosotros-estamos. Cuando esto último ocurre, el conflicto
deviene antagonismo. Ambos se enfrentan, el campo de lo social se divide en dos, y se disputa la
identidad. En la contradicción lógica, no puede afirmarse y negarse lo mismo, al mismo tiempo, de
un mismo término. En el antagonismo social, sí. Al mismo tiempo, y solo por un momento, dos
sectores de la sociedad afirman la misma identidad, ser el pueblo, negando de ese modo al otro
dicha identidad.
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2. El momento del juzgar
a. La escatología cristiana
La economía de la salvación es el drama de la historia que, como termina bien, es una
comedia y no una tragedia, y como el Señor de la historia es Jesús el Cristo, es una divina comedia,
tal y como lo vio Dante Alighieri. Termina bien porque Cristo resucitó y venció la muerte. El
sistema no es más poderoso que Dios. La esperanza no puede perderse. Otro mundo es posible si
creemos en el Dios Uno-Trino, creador, misericordioso y, sobre todo, providente. La creación es una
economía porque se trata de la administración de los bienes comunes, creados por Dios, para gozo
de hombres y mujeres, sus criaturas. Dependiendo de la lógica que dirija esa economía, será
economía de la salvación -y entonces soteriológica-, o economía de la muerte, como sistema
industrial sin límites morales. Dios Padre crea el mundo para que los hombres tengan vida, y la
tengan en abundancia, dice el discurso introductorio de Benedicto XVI en el Documento de
Aparecida de la Conferencia Episcopal Latinoamericana del 2007.
Pero el pecado los tienta y se alejan de su creador. Dios, por pura misericordia, se
compadece se su pueblo, la Iglesia, y se encarna para rescatarla, por puro amor. Es un éxodo, una
salida, un descenso, un rescate que se paga al precio de la vida del Hijo Único de Dios. Con la
muerte y resurrección de Jesús el Cristo -el Hombre-Dios-, se realizan las bodas del cordero, paga
con su sangre el rescate, y salva a su esposa, la Iglesia, Pueblo Fiel de Dios. El esposo dignifica a la
esposa, la deja blanca y sin arrugas, la lleva a la casa del Padre y la sienta a su derecha. La victoria
es segura. Cristo venció a la muerte con su dialéctica viva de doble negación. La salida es un
camino de descenso para el rescate, es palabra encarnada en un pueblo; pero también es el ascenso
para la salvación.
b. Populismo
En el campo de lo político, los pueblos buscan el camino histórico del ascenso, desde la vida
como descarte a la vida buena. Pero, en las condiciones históricas que permite el sistema industrial
capitalista a los pueblos que no han entrado en procesos industriales avanzados -como es el caso de
América Latina, África y parte de Asia-, el camino de una democracia liberal, representativa, no es
viable, porque democracia supone igualdad universal de condiciones ante la ley y libertad de
expresión de todos los sectores, y en esos contextos tales condiciones no terminan de darse, a pesar
de llevar ya doscientos años de intento, con democracias interrumpidas por gobiernos dictatoriales.
Como se vio anteriormente, en gran parte de la población mundial, solo un pequeño
porcentaje tiene acceso a la palabra publica, por lo cual, la modalidad política de la democracia
adquiere otros estilos en distintos contextos y no puede generalizarse, ni el juicio moral y político
sobre esos estilos, ni el modelo democrático de los países del norte. Allí -siguiendo a Ernesto
Laclau-, la democracia adquiere el calificativo de populismo, nombre despectivo con el cual se
nombra y juzga todo intento de democracia participativa garantizada por los principios liberales de
libertad de expresión, seguridad física, e igualdad ante la ley. Lo que se denomina populismo, no es
un partido político, ni mucho menos una ideología. Es simplemente un momento de lo político,
cuando una parte del pueblo, el ochlos o excluidos, toma la palabra y demanda por necesidades
sociales a la otra parte, el demos o incluidos, que no puede satisfacerlas. En ese momento de
reclamo de identidad -que es dignidad humana-, y solo por un momento, el ochlos toma la palabra
pública de la demanda y deviene laos. Es decir, pueblo en asamblea, iglesia.
Para el demos las demandas son por intereses particulares, para el ochlos por necesidades
sociales. Las demandas del demos están articuladas discursivamente y forman un campo social
compacto, donde igualdad es entendida como identidad absoluta, sin admisión de diferencias. Las
demandas del ochlos están desarticuladas, solo se articulan en una cadena de equivalencia a partir
de una demanda -y no de un líder partidario como lo era en la política de masas del siglo XX-. Es
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una demanda que se vacía de significado particular y pasa a representar el conjunto de las demandas
inconexas hasta entonces del ochlos. Repito, la representación está ejercida por una demanda social
y no por un líder partidario. Una gran diferencia entre política de masas del siglo XX y populismo
del siglo XXI. En ese momento el ochlos, devenido laos, forma otro campo social y se produce el
momento de lo político, cuando éste deja de ser atomizado y se divide en dos. Puede ser que las
demandas sociales sean escuchadas, reconocidas como derechos, o ignoradas y criminalizadas. A
esto llamo yo, de acuerdo con Ernesto Laclau, populismo, como nuevo estilo de darse lo político.
Curiosamente, la articulación discursiva populista, permite una igualdad, no por identidad,
sino por equivalencia de las diferencias, por un momento. Es así como en el siglo XX se hablaba de
partidos políticos, clases sociales e izquierda/derechas y, en el siglo XXI de movimientos sociales y
sectores sociales. Para la estructura partidaria la idea es superior a la realidad, pero para los
movimientos sociales, la realidad es superior a la idea, ya que lo que los articula es una demanda
real particular que -por ser la necesidad de supervivencia de la especie humana-, deviene universal,
concreto y no una idea abstracta universal. En los estilos populistas lo que está en disputa es la
identidad de pueblo.
3. Momento del actuar
a. Pastoral teológica
La pastoral teológica, modalidad presente en la Teología del Pueblo, a diferencia de una
teología pastoral, parte de la realidad como dato concreto, y a partir de allí discierne
evangélicamente de acuerdo con los principios de las Sagradas Escrituras, la Tradición Católica y
los magisterios pontificios y episcopales locales. La vía negativa de la filosofía neoplatónica
pensaba que de lo uno, dios, impersonal, emanaba el mundo. Por lo tanto, la creación era un camino
de descenso, la caída de un alma en un cuerpo, quedando esta atrapada en la sistencia, in-sistida por
un cuerpo del cual debía exiliarse, por ser visto como malo. Una cultura de la muerte de la cual se
salía, se e-xistía, mediante el camino de la virtud, emprendiendo el ascenso hacia la unión con lo
uno mediante le conocimiento de la verdad.
El cristianismo ve esto de otra manera, la creación es voluntaria y Dios es personal, con lo
cual es misericordioso y providente. El camino del ascenso no es producto de la virtud, sino de la
gracia. Dios llama al hombre a una vida digna, y hasta se encarna para rescatarlo y salvarlo. A la
verdad no se llega, sino que se parte de ella porque ha sido revelada. Jesús el Cristo hace el camino
del rescate y la liberación por nosotros. La historia de la salvación es la historia de una Iglesia en
salida, en éxodo: el Hijo de Dios se exilia, Abraham, Moisés, los profetas, los apóstoles, los
mártires. El exilio puede darse de muchos modos, de una tierra a otra, de un sector social a otro, de
un discurso a otro. Una Iglesia en Salida, tal y como la impulsa el Papa Francisco, es exiliarse de
una cultura de la muerte fundamentada en la idea de un dios uno e impersonal, hacia una cultura de
la vida sustentada en un Dios Uno y Trino, personal, misericordioso y providente. Busca la unión en
la diferencia, es decir, unión sin aniquilar identidades particulares cayendo en el totalitarismo. Por
otra parte, el exilio es desde la posición individualista de sujeto hacia la posición discursiva
(cultural-social) de sujeto. El pueblo, y no un individuo, es el sujeto político. Entendiendo por
pueblo la unión en la diferencia, y no el fascismo aniquilador de la persona. Una persona que se
constituye en relación con otros, y no que entra en la relación desde una esencia pre-determinada,
de sí mismo y del otro, como generadora de la desigualdad que garantizara la riqueza para unos
pocos y la pobreza para la gran mayoría. Salir es cruzar esa frontera teológica y política. Es entablar
relaciones justas, mutuas, y no de dominio e injusticia. Conversión implica cambio en los modos
sociales de relación. Relación con los demás y con la naturaleza, por eso la crisis, y la conversión
como salida de la crisis, para Francisco, es ecológica, tal como aparece en Laudato Si.

20

b. Lenguaje simbólico
Si partimos de uno de los cuatro principios del Papa Francisco, el cual dice que la realidad
es superior a la idea, entonces se entenderá rápidamente que la unidad de análisis, tanto política
como escatológica, es la demanda social por necesidades vitales, y no la idea de cómo deben ser el
mundo y las personas. El milagro opera a partir de la demanda, de modo tal que el ciego pide ver y
Cristo hace el milagro. Lo mismo piensan algunos sobre cómo debe operar lo político. Consideran
que la acción política debe tener como punto de partida la demanda social insatisfecha de los
sectores populares, es decir, los pobres que siempre son trabajadores, ya sean empleados o
desocupados, porque son los que más sufren la injusticia social al punto de estar al borde de la vida
misma, sobreviviendo hasta el día siguiente. Para satisfacer esa demanda, el pobre sufriente no debe
hacer ningún mérito, solo demandar por la vida, y eso debe ser condición suficiente para que un
político cristiano la atienda.
La política populista, entendida de este modo y no como corrupción y demagogia, no parte
de la idea poseída por la inteligencia partidaria para luego ir a la realidad, juzgar y corregir, sino de
la necesidad del pobre, manifestada en sus movimientos sociales, por ellos mismos articulados y
organizados. La demanda del pobre se expresa en su cultura popular, que no usa el lenguaje de la
palabra, ya que le está vetado, sino el del símbolo. No se va al pueblo a “decir”, sino a “escuchar”,
tal como lo expreso el Papa Francisco en sus discursos en América Latina en su último viaje a Chile
y Perú. Su sufrimiento no puede nombrase porque no esta contabilizado por el lenguaje hegemónico,
no hay palabras para decirlo ya que es invisibilizado; entonces se expresa en símbolo: cantos, ruidos,
poesías, marchas. No tiene ciencia -entendida como contabilidad del lenguaje hegemónico-, sino
sapiencia, un saber no menor -como explica Juan Carlos Scannone-, dicho en otro lenguaje, donde
se proclaman, a veces, otras verdades, otras alternativas sociales. Salir es cruzar la frontera
discursiva de la palabra al símbolo para escuchar en otro lenguaje la demanda por la vida, clamor
que llega al cielo. Salir es cruzar la frontera de la ciencia a la sapiencia, es exiliarse en los márgenes
y tender puentes, que unen, pero no eliminan la distancia o diferencia. Un lenguaje popular
evangélico es teologal, es hacerse pueblo hasta decir nosotros-el-pueblo.
Conclusión
Salir es asumirse como pastor y profeta y ver al pueblo como sujeto histórico y como pueblo
fiel de Dios. El contexto político del siglo XIX y XX era secular, y la lucha era vertical entre los de
arriba patrones y los de abajo trabajadores, por derechos sociales. En el siglo XXI el contexto
vuelve a ser post-secular, y la lucha ya no es por derechos sociales sino por verdades. No son los
partidos políticos los que organizan al pueblo, sino los medios de comunicación hegemónicos que
articulan el discurso mediático, invisibilizan la demanda social por derechos e involucran a los
trabajadores ocupados y desocupados en una lucha por verdades generada a través del fantasma de
la corrupción -no siempre comprobable legal y legítimamente hablando-. Antes de la Revolución
Industrial las luchas económicas se enmascaraban en luchas por verdades religiosas sobre cuál era
el Dios verdadero o quien blasfemaba contra él. Ahora la historia se repite, como comedia, ya que el
dios es el capital y la blasfema es la corrupción cuando ésta se compone de modos no legales de
acumular capital -como si la acumulación desmedida, protegida legalmente, fuese menos mala-.
Dicho de otro modo, corrupto será el modo de apropiación no canónico, y por eso hereje en la
religión del dinero.
Una Iglesia en salida es un éxodo interno al discurso. Una lucha por verdades librada con el
arma de la palabra mediática en la mente del consumidor -ahora opinión publica- como campo de
batalla. Gana, no quien diga la verdad sino quien mejor exhiba a la razón popular su interés
particular como verdad.
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Pero, para los cristianos, la lucha está ganada y la victoria es segura porque Jesús el Cristo, al
encarnarse, morir y resucitar, venció a la muerte. No puede ganar, en un pueblo cristiano, la
desesperanza, el peor de los pecados, el de Judas, el de dudar de que Dios sea todopoderoso al creer
que el sistema puede destruir su obra, y el de olvidar la providencia, como uno de sus atributos. Por
eso la idea de una Iglesia en salida como misión tiene sentido y debe ser el sentido para un cristiano.
La conversión del ecosistema es el medio.

22

Ponència 3
PROPOSTES MÉS SIGNIFICATIVES PER A LA RENOVACIÓ DEL CRISTIANISME DES
DE “L'ALEGRIA DE L'EVANGELI” I LA “LAUDATO SI”4

Teresa Forcades i Vila
Monja benedictina de Montserrat i doctora en Medicina i Teologia
Moltes gràcies per haver-me convidat de nou a venir a aquest fòrum. Molts m’heu dit: «això és ja
com casa teva» i és veritat, sobretot en els moments de pregària on els cants, que feia temps que no
sentia des que estic a Alemanya, m'han emocionat d'una manera especial per tal com també els he
cantats des de fa molts anys.
Segons la petició que em van fer des del Fòrum he analitzat dos documents del papa Francesc,
primer l'Evangelii Gaudium i després el document de la Laudato si, a fi d'extreure’n els missatges
que a mi em semblen més significatius. Com que després hi haurà mitja hora llarga de discussió i
debat, si voleu que concreti més de cara a una renovació de l’Església ho podrem fer. També teniu a
l'abast l'últim llibre que he publicat, Els reptes del papa Francesc, on he plasmat de forma
específica alguns aspectes d’aquesta renovació de l'església, per on em sembla que hauria d'anar.
Començo amb l'Evangelii Gaudium, aquell document que, com sabeu, va ser el primer que es va
donar a conèixer un cop Francesc va ser escollit papa. És una exhortació apostòlica que prové d'un
sínode de bisbes que s'havia celebrat abans de la seva elecció. Moltes vegades l'exhortació
apostòlica és un document que apareix després d'un sínode de bisbes, després d'aquest moment de
discerniment col·lectiu que hauria de ser com el fòrum social a l'església. El papa Francesc va fer
passes quan es va fer el sínode de la família perquè els sínodes no siguin només reunions dels bisbes.
Tot i que anem lents en aquest camí, ja sabeu que hi va haver una consulta prèvia al sínode de la
família i que després no hi van participar només els bisbes. El sínode de la família va durar dos anys
i va provocar debats sobre què significa el discerniment avui a l'església catòlica, qui el fa, com ens
l'hem d'imaginar i com aquest papat va intentant una certa democratització ‒si fem servir aquesta
paraula ‒ de l'església i com estem, a la meva manera d'entendre, a les beceroles del que això pot
significar.
Tornant a l'Evangelii Gaudium: hi havia hagut un sínode de bisbes diguem-ne clàssic, sense
participació directa de les bases eclesials, i s’esperava que el papa publiqués en forma d’exhortació
apostòlica unes recomanacions, però Francesc, conscient que era l'inici del seu pontificat i era
important marcar una línia, de fet va fer en aquest document Evangelii Gaudium el que molts van
entendre com la proclamació pública de les línies mestres del seu pontificat i per tant no va ser un
recull del que s'havia debatut en el sínode previ ni tampoc va ser elaborat ‒sembla‒ per cap secretari
o (menys probable) secretària, sinó que va ser un document on ell va intentar abocar-hi de forma
personal les seves línies essencials. El títol, Evangelii Gaudium, prové del passatge de l'evangeli de
Lluc on es relata l'anunci de l'àngel als pastors a Betlem, quan diu: «Us anuncio una bona nova, us
anuncio una gran alegria» (Lc 2,10). «Una gran alegria» en la versió de la Vulgata llatina és
«gaudium magnum», de manera que l'exhortació apostòlica es podria anomenar Evangelii Gaudium
Magnum, perquè és una gran alegria, no només alegria sinó la Gran alegria de tot el que Lluc
narrarà a continuació sobre la vida, mort i resurrecció de Jesús.

4

Transcripció de la ponència pronunciada, realitzada per Esteve Mercé i Emília Bea.
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Aquesta gran alegria de l'evangeli és el punt central. Però com la podem entendre aquesta alegria,
aquesta joia? D'on ve aquesta joia? Quin és el seu motiu? ¿És una joia que en podríem dir natural,
pròpia d'aquell que se sent sà, fort, estimat, que se sent bé a la vida, realitzat, una alegria pròpia
d’aquell a qui les coses li van de cara? Sembla obvi que aquesta no serà la joia de l'evangeli perquè
si fos aquesta, mira quina broma seria una joia que la tindrien els privilegiats i mancaria
precisament a aquells que segons l'evangeli són els predilectes de Déu, que són els pobres i els qui
pateixen. De quina joia parlem, doncs? ¿És la joia potser d'intentar tancar els ulls i abstreure’ns,
almenys per un moment, dels problemes? Quan ens trobem el diumenge a celebrar l'eucaristia
¿podem tancar els ulls a la realitat del dolor, del patiment, podem deixar-la fora per uns moment
almenys i respirar una mica? És això? ¿O bé és la joia de l'evangeli una joia que ens fa mirar cap a
una realitat futura, cap a una realitat que encara avui alguns anomenem cel, una realitat que situem
en un temps que encara no és el nostre i amb aquesta esperança d'una realització de futur, tenim una
certa joia anticipada?
No, la joia de l’evangeli no és cap d’aquestes. És la que predicava sant Francesc en parlar de ‘la
perfecta alegria’. Sabeu que el nom de pila del papa actual és Jordi i que va escollir el nom de
Francesc per al seu papat inspirat en sant Francesc d'Assís que ens parla de la joia, de l'alegria en un
passatge molt conegut de les seves Floretes. Què és la perfecta alegria de sant Francesc? Una
vegada havia d'anar a la televisió amb ocasió d'un debat on hi havia persones d'altres religions i en
concret hi havia una monja budista i em va semblar que la perfecta alegria de sant Francesc seria
una bona base per establir amb ella un diàleg que no fos de confrontació sinó de trobada, de terreny
comú. Sant Francesc diu (cito de memòria):
«Si jo pogués parlar totes les llengues i pogués arribar a tothom amb la meva predicació de
l'evangeli, tothom m'escoltés i tothom es convertís a Jesús, això» – diu Francesc d'Assís al germà
Lleó –, «no seria la perfecta alegria». Caminant una miqueta més:
«Oh germà Lleó, si jo pogués guarir totes les malalties, si jo pogués fer que desaparegués tot el
dolor del món, això no seria la perfecta alegria».
I així sant Francesc va enumerant les coses que amb tota lògica podem associar amb la felicitat i les
va descartant totes com a causa de la perfecta alegria. I al final, quina és la perfecta alegria? Diu
Francesc:
«Imagina’t, germà Lleó, que portem dies caminant per la neu, que no hem menjat, que estem
retornant a casa, que finalment hi arribem i que aleshores, quan truquem a la porta del nostre
convent, el germà porter i en lloc d’abraçar-nos ens increpa de males maneres: Qui sou? No us
conec. I ens tanca la porta als nassos. Nosaltres no ens ho podem creure. Tornem a trucar i diem: Eh,
germà porter que som Francesc i Lleó, que som els teus germans... I ell que fa: Ja us he dit que no
us conec, si torneu a trucar, a bastonades us trauré! I ens torna a tancar la porta. I nosaltres no ens
ho podem creure i truquem una tercera vegada i el germà porter realment compleix el que havia
promès, agafa el bastó, ens treu a bastonades i ens deixa estabornits estesos a terra... Si quan estem
estesos a terra – segueix Francesc d'Assís –, el que tenim al cor és una disculpa per a aquest germà
porter perquè, probablement, tenia un mal dia i no tenim al cor cap reacció negativa ‒podriem dir
en paraules d'avui ‒ si no fem interioritzem aquesta violència, si no sentim que no es pot fer una
altra cosa que respondre a la violència amb una altra violència, sinó que experimentem la llibertat
del cor per seguir estimant. Si fem això, si aprenem a viure així, diu sant Francesc, aleshores sí que
sabem què és la perfecta alegria.
Preparant el debat amb la monja budista, em va semblar que aquesta noció de la perfecta alegria de
Francesc podia connectar amb la recomanació budista: «vés allà on et fa por». Vés allà on et fa por.
És a dir, no fugis de les coses que et sembla que són difícils o que et col·loquen humanament en una
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situació que et sembla que et supera, perquè si, en lloc de fugir, els plantes cara és com creixeràs
com a persona. Però quan vaig revisar el text de Francesc d'Assís, vaig tenir una sorpresa que és el
que ara volia compartir amb vosaltres, perquè sant Francesc en cap moment no diu que la perfecta
alegria sorgeixi del fet que d'alguna manera et vencis a tu mateixa, o perquè estàs creixent com a
persona, o perquè aquest fet d'entomar els revessos de la vida amb un cor obert et perfecciona
espiritualment. Sant Francesc no es fixa en això. De vegades, en el món monàstic sí que hem tingut
aquest ideal de perfecció: tu vas a un monestir, fas pregària o fas pràctiques espirituals de tradició
cristiana, de tradició budista, de creixement personal, o del que sigui, i ho fas per d'alguna manera
créixer com a persona i millorar-te com a persona.
Bé, no dic que això estigui malament, però això certament no és com sant Francesc ho explica.
Quan vaig anar al text tal com ens ha arribat en les Floretes de sant Francesc vaig trobar la resposta
a la pregunta: per què entomar un rebuig amb la pau al cor és la perfecta alegria? La resposta de
sant Francesc és: perquè si ens passa això, Fra Lleó, nosaltres serem una miqueta més semblants a
Jesús. Sant Francesc canvia totalment l’orientació de la persona. D’estar centrat en un mateix a
estar centrat en Jesús. Jo l'única manera com ho puc entendre és des de l'enamorament. L'única
realitat humana que ajuda a entendre això una mica és quan tu estàs vertaderament enamorat o
enamorada. El teòleg Olivier Clément, en ser qüestionat sobre la noció d'infern, si avui en dia (això
era finals del segle XX) encara es podia tenir una noció d'infern, va respondre que copsar què és
l’infern de forma vivencial només es pot fer si hom té experiència de què és l’amor de veritat,
aquesta obertura màxima a una altra persona, l’ activació màxima de tot el que tu ets quan entres en
un diàleg en el qual no hi ha reserves ni utilitarisme de cap classe, sinó només joiós lliurament de si,
com ocorre en el diàleg i la comunió de la mateixa Trinitat: compartir la vida sense reserves,
compartir el que hom és. El dolor que crea una separació quan es viu una comunió i una unió així,
és l’infern. Lluny de ser una qüestió metafísica, l’infern entès com a frustració de l’amor esdevé el
tema d’innombrables novel·les i pel·lícules, un dels temes més actius o més presents en tot el que és
l'art i en tot el que és reflexió sobre l'experiència humana. L’amor frustrat, l’ amor que es volca i
s'orienta cap a l'altre i en lloc de la unió feliç troba la mort de l'altre o la separació, el drama
d'aquesta ruptura, segons Olivier Clément, és l'infern; així, l’infern no és una cosa externa, un càstig,
unes tortures, una violència externa, sinó sobretot aquell dolor profund del cor que significa ser
capolat, ser frustrat en el punt on experimentes la màxima vulnerabilitat i obertura personal.
Aquesta realitat de l'enamorament cap a Jesús, que sant Francesc expressa amb això de ser una
miqueta més com Jesús, entenc que és allò a què el papa Francesc fa referència quan parla de la joia
de l'evangeli. El papa està parlant en primer lloc d'una joia que no depèn de si hi ha un èxit de
missió, que després en parlaré, evidentment, de la missió, això només és el primer punt però no és la
joia que neix de l'èxit apostòlic o de l'èxit pastoral. Evidentment tampoc no és la joia que neix de
l'èxit social. La joia de l’evangeli és la joia de saber que aquell que estimes hi és, que aquell que
estimes t'acompanya. Santa Teresa explica que, en una ocasió en què vetllava una de les monges del
monestir que estava agonitzant, va veure Jesús que s’estava al capçal del llit i sostenia entre les
seves mans el cap d’aquella monja. Santa Teresa es va emocionar i va demanar a Jesús: Que totes
les meves monges morin així! I Jesús li va contestar: No només moriran així, viuran així! No només
morir, sinó sobretot, viure, viure el dia a dia, sostinguda per aquest amor personal de Déu, per
aquest amor delicat de Déu que normalment en diem experiència mística, però si li poso aquest nom
potser algú pensarà: Això deu ser per a les monges de clausura. Però aquest amor no és per a les
monges de clausura només, sinó per tothom; no només per a alguns privilegiats, per algunes o
alguns que tenen una crida especial o tenen molt de temps per anar fent pregària contemplativa o
tenen una gràcia especial que Déu els dóna, i que en fan poemes després, i que parlen de la mística i
de l'amor a Déu d'aquesta forma íntima i personal. És només per a uns quants, això?
Les monges, ja ho sabeu, portem un anell que indica aquesta unió íntima, esponsal, amb Déu, però
és només una cosa de monges o d'algunes monges, aquesta intimitat amorosa? Els qui sou aquí avui,
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creieu que es pot aplicar a vosaltres? A les dones i als barons? Aquesta realitat d'intimitat no fins un
cert punt, sinó de veritable aventura d'amor, que fa feliç i és la causa d’una joia real, no una cosa
que em passa pel cap segons els conceptes teològics sinó una joia humana, una joia que es palpa,
que es reflecteix al rostre. El papa Francesc parla de la joia de l’evangeli més amb el rostre i la
mirada que amb les paraules. No es pot dir que sigui un home guapo, però té com una llum que crec
que és el millor testimoni d'aquesta alegria.
És important tenir en compte que el dolor d'avui tindrà un final i que la fe em porta a creure que hi
haurà un moment en què no hi haurà més llàgrimes, però això em sembla que no és suficient perquè
el que significa aquesta joia de l’evangeli tingui en el món lluminositat i força transformadora. Sí
que la té, en canvi, aquesta vivència de la joia que no cal explicar-la, tot i que em toca avui posar-hi
paraules, però el que la testimonia de forma efectiva no són les paraules, que sempre queden curtes.
En la mesura que cadascú de nosaltres visquem aquesta alegria, per ‘mica’ que sigui tal com diu
sant Francesc, serem evangelitzadors. Aquesta és la millor manera que tenim d'evangelitzar i aquest
és el primer punt que us volia comentar.
Segon punt: la misericòrdia. El papa Francesc, ja en el moment de la seva ordenació episcopal, va
triar un lema que diu: «miserando atque eligendo», expressió que es pot traduir com «compadint-se
d'ell, el va elegir» Aquesta expressió no la trobareu directament a l'evangeli, però està inspirada en
la crida de sant Mateu, que si recordeu, era un cobrador d'impostos. Jesús el va veure allà a la taula
canviant diners i se sap de l'època que ser cobrador d'impostos era com avui estar en la corrupció:
els que cobraven els impostos se'n quedaven una part i practicaven l'extorsió i per tant era una feina
molt mal vista. És com si Jesús passés per aquí i cridés a algú que a València tingui fama de
corrupte. Imagineu-vos qui vulgueu i que li diu: vine, tu, segueix-me! Vosaltres diríeu no, per favor,
ell no, si aquest hi va, jo no hi vaig! Això no és cap broma: sant Mateu, abans de ser sant Mateu
l'evangelista era un personatge a qui no només se li tenia mania per tot el que feia sinó que, a més,
probablement practicava l'extorsió i era un vector de l'opressió de l’imperi romà, un extorsionador i
un traïdor a la pàtria.
El lema del papa, miserando atque eligendo, ve d'un sermó de Beda el Venerable, un teòleg anglès
del segle VII (l'únic doctor de l'Església anglès). Beda el Venerable va fer un sermó on comentava la
vocació i conversió de sant Mateu i Jorge Bergoglio, bisbe, va escollir una frase d’aquest sermó
antic per expressar com se sentia pel fet de ser escollit per Déu malgrat les seves mancances, que ell
se les sabrà; va experimentar que Déu no el cridava pels seus mèrits (perquè pogués ser un bon
agent de pastoral, un bon teòleg...), sinó que es va sentir mirat de manera misericordiosa: miserando
atque eligendo; compadint-se d’ell, el va elegir. Ens podem preguntar cadascú i cadascuna si ens
sentim mirats així per Jesús. Doncs Bergoglio ha degut sentir-se així, ja que ha ratificat aquest lema
com a papa. De lemes n'hi ha molts, nosaltres també al monestir n'escollim, de lema, i el portem a
l'anell. Al meu anell hi ha el manament nou, quan Jesús diu: «Estimeu-vos els uns als altres, tal com
jo us he estimat». Al monestir hi havia una altra monja que va morir amb cent anys i que portava al
seu anell: «Amén. Al·leluia». La germana M. Lluïsa, que també va morir als cent anys, a l'anell
tenia: «L'he agafat i no el deixaré anar». Això ve del Càntic dels Càntics, del joc amorós entre els
amants, on l'Estimada busca l'Estimat i al final ella diu: «L'he agafat i no el deixaré anar»; això la
germana M. Lluïsa s'ho va posar a l'anell. D’altra banda, el cardenal Ottaviani, que era un dels més
conservadors del Vaticà II, que posava el fre a tot el que podia, tenia com a lema «Semper idem»,
que vol dir, ‘sempre igual’.
Ja veieu que de lemes n'hi ha molts, ja que cada persona reflecteix en el propi lema el que li sembla
més important de la seva experiència de Déu. Així doncs, Jorge Bergoglio, en ser elegit papa va
confirmar el que ja tenia: «Miserando atque eligendo» És a dir, «compadint-se d'ell, el va elegir».
Aquest em sembla un pilar fonamental d'aquesta Església renovada, d'aquesta Església que sempre
s'ha d'anar renovant: la relació íntima amb Jesús com l'única que pot fonamentar l’alegri i un anunci
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que valgui la pena escoltar, juntament amb el convenciment que, a aquesta relació amb Jesús, no
s'hi arriba per mèrits propis, no s'hi arriba quan et portes bé, quan fas les coses, potser no perfectes
perquè perfectes no ho som ningú, però que poguéssim dir que ho hem fet bastant bé. No. No pot
ser la consciència del propi acompliment, per modest que el considerem, el que ens sosté, el que
sosté l’Església. Recordeu la paràbola del fariseu i el publicà (Lc 18, 9-14). El fariseu era conscient
dels seus mèrits, de les seves bones accions: «he fet això, he fet allò...»; doncs és el publicà –el
publicà, com Mateu, és a dir, el corrupte – qui torna justificat a casa seva, no qui té bona
consciència.
Això que sembla molt bonic quan llegeixes l'evangeli, no és tan fàcil aplicar-s'ho un mateix: si jo
intento de fer les coses el màxim bé que puc, no em demanis que em senti com si les fes malament.
Segons això, ser pecador seria molt fàcil: tu et dediques a viure la vida sense preocupar-te dels
altres i després «ai, perdó, perdó, perdó...!» En canvi, tractes de fer les coses bé ¿i a sobre has de fer
veure que les has fet malament, com aquells que no s’esforcen? No és tan fàcil això de sentir-se
perdonat, viure-ho amb autenticitat, quina mirada tinc jo sobre mi mateixa: «ai sí, sí, jo pecador...!»
Però en realitat, m'hi sento, pecadora? Tinc necessitat de ser perdonada? De què, en concret?
Anhelo la salvació de Déu? Una vegada un monjo jove va preguntar: com ho puc fer per tenir una
experiència fonda i personal de Déu? Què és el que he de fer si ja he fet, diguéssim, els deures, els
exercicis prescrits, què més puc fer? Llavors l'anacoreta del desert l'agafa i el posa sota l'aigua i
l'altre a punt d'ofegar-se, i el treu quan és a punt de morir, imagineu el seu estat: a punt de morir i el
mestre li diu: l’experiència espiritual que cerques la tindràs quan l’anhelis com ara has anhelat
l’aire. Com pot ser això? És humà? És possible viure amb aquesta intensitat? Està clar que, si es viu,
això reverbera diferent en el món. Som aquesta església? Goso pensar que això és una possibilitat
per a mi, per a nosaltres? Si goso no vol dir que ja ho tingui. Jo no sóc d'aquesta escola que diu: si
ho penses, ho tens. No va així la cosa, però si no ho penso, si no ho imagino, si no ho desitjo, a mi
sí que em sembla que és molt difícil tenir-ho.
Qui ens retalla els somnis? Qui ens convida a dir: oh l'ésser humà no dóna més de sí... Com que no
dóna més de sí? Que no diem també que som fets a imatge de Déu? Què significa això? Quina és la
capacitat que jo crec que puc tenir com a persona? I quina és la mirada de Déu sobre mi? M'he
sentit mirada per Jesús amb una mirada que em fa dir «miserando», és a dir, s'ha compadit de mi?
M'ha escollit?
Hi ha una tècnica japonesa de ceràmica que es diu Kintsugi. Kint vol dir daurat i sugi es pot traduir
com ‘sutura’. Kintsugi és, doncs, ‘la tècnica de la sutura daurada’. És una tècnica de reparació
d'objectes de ceràmica que es va desenvolupar al Japó al segle XV. Quan es trenca un objecte
preciós, especialment valuós, normalment mirem de reparar-lo intentant que no es noti l'esquerda.
És el més lògic. Doncs al Japó al segle XV van perfeccionar i portar a nivell també filosòfic el que
significava una tècnica amb la qual no s'intenta dissimular l'esquerda sinó que es repara l’objecte
trencat utilitzant una cola barrejada amb or – d’aquí el nom de sutura daurada – que fa que les línies
de fractura, en lloc de quedar dissimulades, siguin màximament visibles. De manera que aquell
objecte és obvi que s'ha trencat i s'ha tornat a enganxar, no s'intenta dissimular com si no s'hagués
trencat mai, sinó que es fa que el procés de sutura es converteix en un procés d'embelliment. El
procés de sutura converteix el testimoni de la ruptura, del trencament, el testimoni del lloc que en
principi no hauríem desitjat i que ha estat viscut com a negatiu, en quelcom bell. Una cosa que s'ha
trencat podem dir existencialment, una ferida, es converteix en motiu d’embelliment, no en ella
mateixa sinó en el tracte amorós que li donem. Perquè l’acullo amb amor i no tracto de fer veure
que no ha existit, aquella ferida esdevé una sutura daurada, una ferida lluminosa que m’embelleix.
Ep! sempre sense voler-les mai, les ferides! No es tracta de justificar-ne cap, de ferida. Però sabem
que, tot i no voler-les nosaltres ni Déu, les ferides, les ruptures, es produeixen. És llavors que
podem aplicar el Kintsugi, diguem-ne, existencial.
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Les ferides de Jesús són mostrades d'aquesta manera: les ferides on sant Ignasi diu intra tua vulnera
absconde me (dins les teves ferides, amaga'm). Les fractures de la vida no les desitja ningú, però
assumides amb amor donen a la persona una capacitat d' acollir i de sentir el dolor de l’altre que
altrament no tindria. I això no va lligat a desitjar aquest dolor a ningú, però és veritat que de
vegades diem fill de papà a algú a qui tot ha anat de cara i per aquest motiu és una persona que fa
una mica de pena, com si estiguera a mig fer. A una persona així sembla que li falta alguna cosa
humanament. No crec que sigui una cosa automàtica que el dolor del món per si mateix s’hagi de
valorar, jo no ho crec això, tot i que hi ha persones i espiritualitats que pensen que el dolor o fins i
tot en alguns casos la violència, és bona perquè ajuda a créixer. Jo no ho crec això, però sí que crec
que existeix un Déu que ha fet el món per al bé i que, allà on hi ha dolor, Ell hi és. Hi és d'una
forma particularment intensa; com diria sant Pau: «On abunda el pecat, sobreabunda la gràcia». I és
això, la presència de Déu en el dolor, el que és valuós: el dolor no és fecund per si mateix, la
negativitat, la frustració o la violència no són mai fecundes, no porten a una cosa millor, però
experimentar que l’amor és més fort que tot el que és negatiu, això sí que és valuós. És valuosa la
confiança en els moments difícils, aquest fiar-te'n que Déu ha dit: jo hi seré; no hi haurà mai un
moment de dolor a la teva vida on jo no sigui present. Descobrir-hi la presència de Déu fa que
l’experiència de dolor no sigui només una cosa a lamentar sinó una cosa a celebrar: Oh felix culpa,
que vol dir que l’ocasió de dolor t'ha fet experimentar que l'amor de Déu arriba fins allà, i ho sé
perquè ho he viscut; si no, com ho podria saber?
El Kintsugi és una tècnica de ceràmica però, a més a més, és una filosofia de vida. Com ens la
mirem, la vida? L'entenem com un ideal fet de peces intactes i incòlumes que no han patit mai una
ruptura ni un procés de reparació, o bé ens la mirem a l’estil Kintsugi i valorem com allò més preuat
el que ha estat romput i lliurement, bellament reparat. A partir del segle XV i fins avui, al Japó, es
cotitzen més les peces reparades. I això fins al punt que n'hi havia que trencaven la peça
expressament per fer-la més valuosa, i això també té un paral·lel en la vida espiritual; de vegades hi
ha hagut pràctiques de mortificació escollida i això no és del que estic parlant perquè desvirtua la
dinàmica que hi ha al fons. L’ experiència de sutura daurada o de ferida lluminosa només és possible
si és autèntica, i autèntica vol dir que tu de cap manera no desitges aquell dolor ni per a tu ni per als
altres, de cap manera. Ara, si ve, si arriba, si arriba el trencament, s'experimenta com una
possibilitat d'aprofundir en la presència de Déu a la pròpia vida. A l'Església avui hi ha dolor i
l'equivalent a una ruptura: moltes parròquies que s'han de tancar, molts espais en què sembla que les
coses van malament i que és un moment per plorar i no per estar joiós. El concepte de Kintsugi
entès com a misericòrdia i viscut com el que fa que experimentis l'amor de Déu d'una forma més
profunda pot ajudar. La misericòrdia, doncs, és la segona de les línies principals de l'Evangelii
Gaudium.
I l'última, després de la joia i la misericòrdia és la noció de missió, com s'ha d'entendre?
La missió és anar a portar l'Esperit Sant allà on encara no ha arribat, oi?
És això?
Pere Casaldàliga ja fa temps va escriure: quan nosaltres els missioners arribem, l'Esperit Sant, que
en fa de temps que hi és! Per tant, no té sentit anar-hi i dir vinc a portar-vos l'Esperit Sant. Per això
alguns avui sostenen, àdhuc dins de l'església catòlica, que això de la missió és una cosa del passat.
Això d'anar a missionar... La gent ja són prou grans i no té sentit pensar en una església de missió.
Què és avui una església de missió? Ja en tenim prou amb procurar aprofundir el propi amor a Jesús,
la misericòrdia, ja està bé una església que es miri el melic, que s'adoni de la feina que té de portes
endins, això de les missions és una cosa del passat que està lligada amb el colonialisme ... És així?
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Sembla que el papa Francesc ho té molt interioritzat i en parla molt, de l’església missionera: només
si és missionera té sentit com a església, però llavors què hem d'anar a fer? Si l'Esperit Sant ja hi és,
quin és el sentit de la missió? què hem de portar? La nostra llengua que és millor i esclafar les altres
llengües? o portar-los la cultura? l'art? o... què significa aquesta missió?
Doncs bé, jo penso que tal com diu Pere Casaldàliga, l'Esperit ja hi és; però que l' Esperit hi sigui no
vol dir que ja hi hagi abundància d'ulls, de cors i mans... de presències humanes que reconeguin
aquest l'Esperit que ja hi és. Donar testimoni que aquí, en tu, ara, hi ha l' Esperit Sant, crec que és
una definició adequada per viure avui, en l'era postcolonial, el significat de la missió.
I això crec que hi ha un personatge a l' Església que ho ha fet d'una forma particularment forta:
Magdeleine Hutin, fundadora de les germanetes de Jesús, inspirada en Carles de Foucauld. Durant
el meu noviciat, vaig traduir la vida de Magdeleine Hutin i fins avui estic impressionada per la seva
capacitat d'anar a donar testimoni sense dir-ho amb les paraules, sense dir: «vinc a anunciar
l'evangeli perquè us convertiu i us bategeu...». Em sembla molt bé que us convertiu i us bategeu,
però hi ha una altra cosa més fonamental que això i és ser llevat dins la massa, expressió també de
l'evangeli.
Una d'aquestes germanetes de Jesús ha estat un any a la presó: entenc que la seva missió és estar
entre les presoneres per donar testimoni que l’Esperit Sant és en elles; fa les gestions necessàries
amb la direcció de la presó, de manera que el director o directora ho sap, que és monja, però els
funcionaris no ho saben; no entra a la presó en qualitat de monja ni hi va per fer pastoral en el sentit
clàssic. Alguns potser aneu a la presó com a agents de pastoral i això crec que és molt important,
però ara parlo d'una altra cosa. Aquesta germaneta entra a la presó i ningú sap per què hi ha entrat;
per tant en principi entra com si fos una altra interna. I allà, què hi fa? Doncs ser-hi. Ja, però les
altres ni ho saben, deuen pensar que ha fet algun crim ... tant és; ser-hi i estimar.
Això no és una cosa d'un llibre, és una realitat. No s’hi va passar deu anys, però un any sencer sí. I
durant aquest any passen coses gràcies a aquesta presència que simplement hi és i reconeix en l'altre
que l' Esperit – com diu Pere Casaldàliga – ja hi era, ja ha arribat abans, però l'altre potser no ho sap,
no es pot pressuposar que les persones que som en aquesta sala avui o les que estan a fora ho sabem,
que tenim l’Esperit de Déu en nosaltres, aquesta força que ens sosté i que ens revela la nostra
positivitat constitutiva que res ni ningú no pot vèncer. No. No es pot donar per suposat, que ho
sabem, que tenim l’Esperit viu en nosaltres cridant ‘Abbà!’.
Aquesta consciència d'un mateix com a llum i com a do pel món, la consciència de ser una
meravella, en la Mare de Déu és impressionant, Maria exclama: has fet en mi meravelles!, i tot i
que era molt humil no s'està de dir: totes les generacions m'aplaudiran perquè has fet en mi
meravelles. Déu n'hi do! Què vol dir això de «et dono gràcies perquè has fet una meravella en mi»?
M'ho crec, això, respecte a mi mateixa? I m'ho crec de tu i de tu i de l'altre? Em poso davant de
l'altre reconeixent en ell o en ella una meravella?
Crec que la missió, bàsicament, portada a la seva essència és això. Per això Magdeleine Hutin, als
anys 50, va fer una proposta que el Vaticà no va acceptar però que avui ja em consta que hi ha llocs
on aquestes experiències es comencen a fer i són un altre dels punts de renovació profunda de
l'Església: la germaneta Magdelene estava a Algèria i hi havia una jove que volia formar part de la
seva comunitat, però no volia deixar de ser musulmana. Això era massa en una època en què tot just
començava a haver-hi experiències d'ecumenisme cristià, amb els protestants, per exemple. [Una
nota, per si després me n’oblido: el papa Francesc cita a la Laudato si moltes el patriarca ortodox de
Constantinoble Bartomeu I. Això no és gens habitual en un text doctrinal com és una encíclica: que
la doctrina del papa de Roma reconegui que deu alguna cosa al patriarca de Constantinoble. Aquest
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gest del papa és d’aquells que travessen fronteres que és absurd que existeixin però que fins ara es
consideraven insalvables].
Per a Magdeleine Hutin, fundadora de les Germanetes de Jesús, no era cap problema que en una
fundació de monges reconegudes com a tals per l'església catòlica hi visqués com una germaneta
més una dona musulmana que volia seguir sent musulmana. Li van dir que no, que això no podia ser,
però ella entenia que no era cap contradicció. És possible imaginar aquests espais de convivència
que no necessiten marcar línies de frontera doctrinals? Què hi perderiem? Què significa el fet que
una germaneta de Jesús es passi un any a la presó, o anant a recollir fruita als hivernacles, o fent
feines de neteja en un prostíbul, netejant llençols o el que s'hi trobi, allà? Què hi fas en un prostíbul?
Què significa, doncs, la missió? Evidentment que no és acompanyar amb la creu el canó que arriba
vencedor per portar el progrés a una nació estrangera o a un grup marginal de la societat.
Entenc que la missió que ens demana Francesc avui és que imitem Jesús en l'Encarnació. El pare
Andreu Marqués, del monestir de Montserrat (al cel sia) ho expressava així: Per què Déu s'encarna
en un lloc marginal de la societat? Perquè va al lloc que queda lliure, el lloc que no volen els
homes, on ningú no vol anar. Aquest anar a parar allà on ningú no voldria anar és la dinàmica pròpia
de la missió cristiana. Anar on només s'hi va per obligació o per necessitat extrema, un lloc que mai
escolliries, anar-hi amb la joia al cor i no en pla sacrificat i amb cara llarga, sinó a viure allà amb la
joia al cor i trobar aquest sentit de la vida en aquest espai d'on en principi voldries fugir, és el sentit
de la missió i no té el sentit de portar l'Esperit, és de reconèixer l'Esperit allà on ja és.
Fins aquí, doncs, els tres punts que volia destacar de l'Evangelii gaudium: la joia, la misericòrdia i
la missió entesa d'aquesta forma. I en tinc tres també de la Laudato si. El primer és la casa comuna.
L'Evangelii Gaudium era una exhoratació apostòlica, per tant un document més de caràcter pastoral,
la Laudato si és una encíclica, que no és la primera de Francesc, però que sí que ho és d'alguna
manera, perquè la primera va ser La Llum de Déu, un document que havia estat escrit per Benet
XVI, però que es va publicar el 2013, en el primer any del pontificat de Francesc; sembla que
Francesc el va modificar molt poc, de manera que segueix essent un document de Benet XVI, tot i
que hagi sortit durant el pontificat de Francesc. La Laudato si, en canvi, que és del 2015, sí que és
una encíclica que reflecteix la línia del nou pontificat (el de Francesc).
El primer punt que vull destacar és la noció de casa comuna, una hermenèutica del passatge bíblic
del Gènesi que s’allunya de la que ha estat l’exegesi clàssica de «Domineu la terra», «Multipliqueuvos i domineu la terra». L’expressió ‘domineu la terra’ té al darrera un verb hebreu que es pot
traduir per dominar en el sentit fort; domina, exerceix el teu domini sobre la terra, de manera que
s'assabenti de qui mana aquí. No hi ha dubte que la paraula hebrea es pot traduir així, però ja sabeu
que, l’exegesi bíblica o interpretació, no és només literal; s'ha d'interpretar en un conjunt i avui en
dia aquest dominar la terra és una relació que no es concep de dalt a baix, sinó que passa per
entendre la relació amb la terra com la va entendre aquell de qui el papa Francesc pren el nom:
Francesc d'Assís, a qui li diuen el sant ecologista perquè va viure en comunió profunda amb tot allò
que és viu, i va anomenar germà i germana els elements de la creació que no són humans. D'on li
venia, a Francesc d’Assís, allò del germà Sol i la germana Lluna?
Trobo interessant que quan el papa Francesc va anar a Bolívia, on, com a molts llocs d'Amèrica
Llatina es parla de la Pachamama, que és una expressió que es tradueix com a Mare Terra, quan es
referia a la Terra li deia certament ‘mare’ però hi afegia sempre ‘germana’: ‘mare i germana Terra’.
Per Francesc d’Assís, la mare no és pròpiament la Terra sinó l'església i és Maria; la mare és la
realitat de Déu que t'acull lliurement amb la joia i la misericòrdia de què he parlat abans; la terra és
la nostra germana. El matís em sembla important perquè hi ha una forma d'entendre la terra com a
mare que seria una espiritualitat una mica naturalista, que jo crec que té uns límits molt clars. Pot
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ser molt bonic d'entendre i jo evidentment tindré tot el respecte per espiritualitats ancestrals que
viuen aquesta maternitat de la terra com el lloc on la divinitat se'ls representa i se'ls fa propera d'una
forma més clara. Però la natura és també un lloc on cau un roc i esclafa una criatura i no val dir que
el roc cau perquè els humans fan alguna cosa malament... No, els rocs cauen perquè cauen i a
Montserrat en sabem una mica d'això, quan va venir el papa Joan Pau II, jo tenia 18 anys, vam
pujar a la muntanya de nit i hi van morir dues noies perquè havia plogut i perquè es va desprendre
un roc i els va caure a sobre.
Què significa anomenar mare a la Terra? Què significa anomenar-la germana? Què significa en
qualsevol cas reconèixer-li aquest aspecte espiritual?
El segon punt és el que més va escandalitzar de la Laudato si. Sembla que és fonamental de
desenrotllar, i si ara per manca de temps ho he de fer curtet, després al diàleg el podem ampliar: es
tracta de la crítica al capitalisme. El papa Francesc es pren seriosament la crisi ecològica i el canvi
climàtic i no ho considera una crisi més de tantes com hi ha hagut al sistema capitalista, sinó un
veritable moment d'impasse; això no pot seguir així, la terra no dóna més de si. Et pots fer il·lusions,
però aquí hi ha un impasse, probablement una situació que demana una presa de consciència
màxima. Aquesta crisi la constata Francesc al seu document, però fa una cosa que de vegades
alguns d'aquests informes de tipus canvi climàtic o de tipus alerta ecològica no fan, que és
directament i contundentment associar aquesta crisi amb un determinat model econòmic: això és la
crisi del capitalisme; no val un capitalisme verd per a Francesc, de fet el critica directament. És a dir,
aquest intentar salvar la terra sense adonar-se de quina manera el sistema econòmic capitalista
ocasiona aquesta explotació de la terra i alhora – i aquesta és la força d'aquest document – no
permetre que se separi ni una micra l'abús de la terra i l'abús de les persones. El maltractament, el
domini i l'opressió de la terra i l'opressió de les persones, especialment de les més vulnerables. No
existeix un capitalisme verd, o més ben dit, podria existir però aquest no és el de la Laudato si. Per
exemple, el cas de l'Amazonia: no toqueu el pulmó del món perquè necessitem que el món respiri...
i la gent que hi viu, què? La Laudato si no vo oblidar els pobres del món i per això associa la
destrucció de la terra al sistema econòmic que l’ha ocasionada i el que vol canviar és el sistema
econòmic i no les persones. La solució de la crisi ecològica no és la imposició del control de
natalitat: hi ha una història llarga d'intents d'imposar aquest control sobre les persones pobres que és
un dels episodis més vergonyosos de la corrupció mèdica actual.
Què significa tenir una consciència ecològica que et porta a desitjar que no hi hagi superpoblació
del planeta, com si aquest fos el problema? La superpoblació és un problema que no vull minimitzar,
però com és que hi ha l'elefant allà al mig i que no el veiem? Què significa tolerar una economia
−això són paraules de Francesc− on els diners són un ídol? Francesc parla de la deïficació dels
diners, és de suposar que ha llegit Enrique Dussel, un filòsof i també teòleg de l'alliberament argentí
del qual us vaig parlar l'altra vegada que vaig venir. Dussel va haver de fugir de la dictadura
argentina i se'n va anar a Mèxic. En el seu llibre Las metáforas teológicas de Carlos Marx parla
dels diners com l’anticrist. La carta als Filipencs afirma: «Jesucrist, que era de condició divina no es
va voler guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res fins a prendre la
condició d'esclau». En la traducció de la Bíblia a l' alemany, la paraula que expressa ‘la condició
d'esclau’(Knechtschaft) és la mateixa paraula que fa servir Marx quan a «Grundrisse» (la
preparació de «El Capital») diu que els diners són l'Anticrist. Què vol dir que els diners són
l'Anticrist? Jesús, el Crist, és de condició divina i agafa condició d'esclau. Els diners fan a l’inrevés:
són de condició d’esclau – perquè han estat creats per servir-nos i no per a ser servits – i agafen la
condició divina. Per això, Marx diu dels diners que són l'Anticrist; fan el contrari que el Crist. Això
ho recull Dussel i el papa Francesc també parla així dels diners: diu clarament que els diners es
deïfiquen. Això és la paraula que ell fa servir: «la deificación del dinero», aquesta idolatria dels
diners, i fa referència, em sembla, de forma implícita, a aquesta dinàmica que no és sols una paraula
més, és molt concreta: Déu que està per sobre de tot, es posa al nostre servei. Els diners, en canvi,
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que haurien d'estar al nostre servei, es posen per sobre de tot. El sistema econòmic és per servir-nos
a nosaltres, no nosaltres al sistema econòmic. La característica dels ídols, segons Jon Sobrino, és
que sempre demanen sacrificis humans. I això és certament el que estem veient i el que està passant
amb l’ídol dels diners.
Francesc també parla dels diners fent servir una expressió que és de Basili de Cesarea (segle IV): el
estiércol del diablo. Una frase impactant, però no la que va impactar més de la Laudato si. Quan es
va publicar la Laudato si jo era a Alemanya i una frase que també hi apareix és «aquesta sistema
econòmic – es refereix al capitalisme – mata»; aquesta expressió també surt a l'Evangelii gaudium.
Un dels diaris més llegits a Alemanya, el «Süddeutsche Zeitung», referint-se a aquesta afirmació del
papa, va publicar un gran titular: El papa s’equivoca [Der Papst irrt]. Segons el Süddeutsche
Zeitung, el papa s’equivoca perquè no és el capitalisme com a sistema el que mata, sinó alguns
capitalistes que no ho fan bé i que abusen; també deia que no és el capitalisme en si, sinó només el
capitalisme salvatge neoliberal, el responsable de la gran especulació financera... Després de
publicar el titular que ‘El papa s’equivoca’, al diari va arribar un allau de cartes de la gent, cosa
inaudita, dient no, qui s'equivoca és el Süddeutsche Zeitung, el papa té raó, aquest sistema econòmic
mata. És el sistema en si mateix el que mata perquè és un sistema que col·loca al centre la
maximització del benefici.
Hi ha qui considera que la tasca pròpia de les facultats d'economia és ensenyar a guanyar diners i
sembla que això sigui la ciència econòmica, la que t'ajuda a prosperar econòmicament i sembla que
això sigui normal, però això no és així. L'economia no és per guanyar diners, sinó que és la ciència
de satisfer les necessitats humanes. Aquesta és la definició, que ve d'oikos que vol dir casa. Ser un
expert en economia és ser un expert no en com fer paradisos fiscals, evadir els impostos i fer trentaquatre empreses entremig per tenir un major guany. Això és ser un especulador o directament un
lladre; ser un expert economista, en canvi, és ser un expert en com se satisfan avui, aquí i ara les
necessitats de les persones, de la casa comuna. És una perversió de l'economia entendre-la com la
ciència d'incrementar el guany econòmic i, evidentment, el sistema econòmic que permet que això
ocorri i li dóna suport és un sistema econòmic que ha de ser tot ell posat en qüestió i ser canviat de
forma radical, per tant el papa Francesc a la Laudato si uneix, i no permet que quedi invisibilitzada,
la crisi ecològica i la seva causa, que és un desordre de màxima magnitud del que és el sistema
econòmic.
L'últim punt que vull destacar de la Laudato si – després de la noció de casa comuna i la crítica al
capitalisme – és el punt de la cultura, una crítica cultural que fa el papa sobre el que seria la
cultura de l’usar i llençar, aquest usar i tirar és el contrari del que expressa el profeta Isaïes quan
descriu allò que caracteritza el servent de Déu, allò que fa aquesta figura crística que anticipen els
profetes, és que no trenca la canya esquerdada. Una canya esquerdada – si heu anat alguna vegada
a collir olives ho sabreu bé – no serveix de res. Per què diu el profeta Isaïes que no la trenquem, la
canya esquerdada? Millor trencar-la i agafar-ne una de nova, no? L’altra imatge és la del ble que
vacil·la: el servent de Déu no apaga el ble que vacil·la. No trencar la canya esquerdada i no apagar
el ble que vacil·la, són metàfores poètiques per expressar una actitud davant de la vida que és just el
contrari a l'actitud de l'usar i llençar, el contrari de la «cultura del descarte» que diu Francesc.
Descarte de les coses, i també de les persones. S’acaba el temps. Doncs ho deixo aquí i passem a la
conversa. Gràcies
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Que la justícia davalle
fins a l’últim racó del món
i les persones pobres,
oprimides o marginades
disposen de terra, sostre
i treball.
Que queden desemmascarades les qui oprimeixen el poble.
Que el vostre projecte de
benaurança es faça present i destruesca les barreres que divideixen els
éssers humans.

PREGÀRIES I CELEBRACIONS
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Dissabte, 24-II-‘18

PREGÀRIA DEL MATÍ
1.- Monició

per a les persones que res no tenen o que el sou
dels quals no els abasta per viure. Que n’hi haja
el pa de cada dia en cada taula i que la criatura,
la dona, l’home i la persona anciana mengen tots
els dies.
2-Que es faça palesa la justícia entre tots els
pobles i cap persona no mora per l’avarícia de les
riques ni pel negoci de les armes.

Acollim l’Esperit de Déu, foc i llum, ventada. Que
acabe amb l’ésser humà vell. Nosaltres volem ser
com Jesús: sempre a punt pels camins del món
per anunciar a la gent pau i justícia a mans
plenes i donar vida i esperança a tothom. Acollim
l’Esperit de Déu, que ens dóna la força que ens
cal per capgirar aquest món d’injustícia, exclusió i
explotació. Volem estimar la terra i fer-ne un jardí
per a tot ésser viu. Acollim l’Esperit de Déu. Que
faça de nosaltres la seua imatge: germanes i
germans que treballen per la vida plena i en
comunió de totes les seues criatures. Volem obrir
camí a l’Esperit perquè les persones pobres i
marginades deixen de ser-ho i les qui refusen la
violència es vagen refermant, l’amor i la
solidaritat siguen el nom nou de la història i tots
els pobles visquen amb llibertar i germanor.

(Breu silenci)

1-Que l’ésser humà nou es comprometa en la lluita
per la justícia i la vostra voluntat es faça realitat,
Senyor. Que la pau brolle dels béns compartits
entre tothom i que la gent més feble puga enlairar
amb força la bandera blanca.
2-Allibereu-nos de l’odi i de la violència, de caure
en la temptació de l’enfrontament mutu i de matar
allò que és viu.
(Breu silenci)

2.- Càntic

1-Obriu el nostre cor i el de totes les persones per
compartir solidàriament els béns de la terra i
construir un món més just on viure amb germanor.
A-Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant com era al
principi, ara i sempre i pels segles dels segles.
Amén.

1-El poble clama de dolor; ell vol ressorgir.
El poble enfonsat està; vol la llibertat.
MARE-PARE: SOU LLUM DEL VOSTRE POBLE.
FEU-NOS LLIURES. CAL JUSTÍCIA I PAU.

2-El poble clama llibertat, solidaritat.
Per véncer tota l’opressió, el Senyor va amb ell.

4.- Lectura bíblica: Rm. 8,15-17a.18-24a

3.- Oració salmòdica (bassada en el salm 71)

1-Conduïu el vostre poble amb justícia i equitat,
Senyor. Que la gent humil s’alce de la pols i la
pau arribe a tots els pobles d’arreu del món.
2-Que la justícia davalle fins a l’últim racó del món
i les persones pobres, oprimides o marginades
disposen de terra, sostre i treball. Que queden
desemmascarades les qui oprimeixen el poble.

Vosaltres no heu rebut un esperit que us faça
esclaus i us torne al temor sinó un Esperit que
ens ha fet fills i que ens fa cridar: Abbà! Pare!
Aquest mateix Esperit assegura al nostre esperit
que som fills de Déu. Ara bé, si som fills, som
també hereus.
Considere que els sofriments del temps present
no són res comparats amb la felicitat de la glòria
que més tard s’ha de revelar en nosaltres.
Perquè tot l’univers creat guaita impacient
esperant que siga revelat el que significa ser fills
de Déu. L’univers creat s’ha trobat sotmès al
fracàs (no de bon grat, sinó que un altre li ha
sotmès) mantenint però l’esperança que serà
alliberat de l’esclavitud a la decadència per
obtenir la llibertat i la glòria dels fills de Déu.
Sabem molt bé que fins ara tot l’univers creat
gemega i sofreix amb els dolors del seu part. I
encara més: també nosaltres, que posseïm les
primícies de l’Esperit, gemeguem per dintre en
espera de la plena condició de fills.

(Breu silenci)

1-Que el vostre regnat de pau i justícia dure tant
com el sol; que el vostre regnat d’amor i llibertat
dure com la lluna; que la justícia i el dret caiguen
com la pluja primerenca i amaren la terra com la
rosada.
2-Que el vostre pla de salvació i d’alliberament es
faça realitat entre la gent que dorm per terra i
plora de fam. Que el vostre projecte de
benaurança es faça present i destruesca les
barreres que divideixen els éssers humans.
(Breu silenci)

1-Que mai més no siga vessada la sang de la gent
pobra; que l’abatuda s’allibere de tota violència.
Que n’hi haja abundància de blat, arròs i dacsa

5.- Silenci meditatiu
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6.- Càntic

10.- Càntic final

Que brolle, Senyor, vostra Justícia,
vostra Pau amare la terra;
oh Déu: que florisca la Justícia
i ompligueu la nostra vida de Vós.

1-Vós sou, Senyor, ma fortalesa,
ma roca viva sou, Senyor.
En Vós s'empara ma feblesa,
que sou el Crist, mon Salvador.
Retut d'angoixa us he cridat,
i Vós, clement, m'heu escoltat.
2-Vós sou, Senyor, la llum que em guia;
l’estel que em mena sou, Senyor.
Vós sou el far que m’il·lumina
de la tempesta en la fragor.
Si mai perdia el bon camí
Vós sou claror en la meua nit.

7.- Intercessions

L-Per l'Església. Que no caiga en la falsa il·lusió
de voler enfortir el Regne de Déu amb
diplomàcia, diners i poder. Que siga testimoni
de la veritat, defense la causa de la gent pobra i
denuncie tota injustícia i tota violència.
R/ VOLEM SER SIGNES DE L’AMOR DE DÉU.

L-Per les persones que governen les nacions,
amenaçades i seduïdes per un sistema creat i
mantingut en benefici d’una poca gent. Que
recobren la llum necessària i la capacitat
d'escoltar les víctimes d’aquest sistema. R/
L-Per les dones i els homes que lluiten per un
món arrelat en la veritat i la germanor. Que
mantinguen la lucidesa i la llibertat davant de la
violència, amb l’impuls de l’Esperit de Déu. R/
L-Per nosaltres. Que, fidels al Regne de Déu,
siguem testimonis del seu projecte de vida en
els nostres ambients. R/

8.- Parenostre

Pare nostre, que esteu en el cel:
siga santificat el vostre Nom;
vinga a nosaltres el vostre Regne;
faça’s la vostra voluntat,
així a la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.
I perdoneu les nostres culpes
així com nosaltres
perdonem els nostres deutors.
No permeteu que nosaltres
caiguem a la temptació.
Ans allibereu-nos de qualsevol mal.

9.- Oració comunitària

Senyor: som un poble en marxa pels camins del
nostre temps. Volem ser signe visible del vostre
amor envers tothom. Som un poble amb ànsia de
respondre a les pors i les esperances de tants
germans i tantes germanes nostres. Volem ser un
poble esperançat i festiu perquè sou Vós qui ens
aplega. Amb la llum del vostre Esperit seguirem
les petjades de Jesús per fer un món nou de
justícia, solidaritat i germanor universal on la
igualtat entre totes les persones un dia hi serà
real i, llavors, tota la humanitat us podrà
reconèixer com a Pare i Mare de tothom i com la
Font de I’amor i de la vida en plenitud.
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Dissabte, 24-II-‘18

PREGÀRIA DEL VESPRE
1.- Càntic

2-Així siga, que s’acomplisca en les nostres vides.
Us ho demanem a Vós, Déu de bondat que amb
tant d’afecte teniu cura de nosaltres.

HE NASCUT EN UN POBLE,
EN UN BANY DE LLIBERTAT;
SÓC MEMBRE DEL POBLE DEL CRIST
MARCAT AMB EL DO DE L'ESPERIT,
UN POBLE QUE EM DÓNA LA FE
I EM FA CAMINAR AMB ESPERANÇA.

3.- Càntic

Senyor Jesús, oh foc que abrasa:
que les tenebres en mi no tinguen veu.
Senyor Jesús, dissipa les ombres
i que en mi només parle l’amor.

El meu poble va nàixer a Pentecosta,
el meu poble va nàixer als quatre vents,
per ser llevat d'aquest món nostre,
per dur l'Esperit a tanta gent;
el meu poble és un poble joiós,
fet al sol i al vent impetuós.

4.- Lectura bíblica: Mt. 6,25.32-33

No passeu ànsia per la vostra vida, pensant què
menjareu o què beureu, ni pel vostre cos,
pensant com vos vestireu. Afanyar-se per
aquestes coses és propi de pagans. El vostre
Pare del cel sap molt bé la necessitat que en
teniu. Busqueu per damunt de tot que regne la
seua justícia, i tot això us ho donarà de més a
més.

2.- Oració comunitària

1-Pare-Mare de bondat, que sou enmig de nosaltres:
sentim la vostra presència quan teniu cura de
nosaltres per mitjà de les nostres germanes i dels
nostres germans.
2-Mare-Pare de misericòrdia: ens inviteu a tenir cura
de la gent que més pateix i a donar testimoniatge,
així, del vostre amor immens envers cadascuna de
les vostres criatures.
1-Desitgem que us feu present en el nostre món per
mitjà de les persones que viuen el vostre missatge
de germanor, dignitat i justícia per a tothom i per a
tota la vostra creació. Nosaltres volem fer el primer
pas en aquesta direcció.
2-Volem complir la vostra voluntat, que és la nostra
missió: desviure’ns per les vostres criatures, viure
amb cura, acaronar la gent trista, aixecar la
persona caiguda, guarir l’apallissada, acollir la
immigrant o refugiada, lluitar per les més febles,
sembrar la pau de veritat.
1-Tenim fam de pa i de tendresa, de justícia i de
bellesa, de coneixement i de silenci, de
contemplació i de lluita, de felicitat i de compromís,
de germanor i d’amistat, de serenor i d’esperança,
de bondat i d’alegria.
2-No serem persones plenament felices sense que
ho siga la resta de la humanitat, sense respecte a
la terra i a totes les vostres criatures. Quan la
nostra vida serà un testimoniatge permanent de
germanor acollirem el perdó que ens cal.
1-No permeteu que ens acomodem en l’hamaca de
l’oblit. Que mai no apaguem la flama del nostre
interior, l’espurna que hi brollà del vostre foc. Que
reconeguem la necessitat de compartir la vostra
cura amorosa amb tots els éssers vius.

5.- Silenci meditatiu
6.- Oració final

1-Senyor de la promesa i la crida: sabem que
lluiteu al nostre costat i que, malgrat les nostres
infidelitats i dolenteries, la nostra peresa i les
nostres pobres accions, Vós sou sempre amb
nosaltres.
2-Us donem les gràcies des del fons del nostre
ésser. Us beneïm perquè optem per la
solidaritat, perquè volem viure en germanor i
estimar-vos cada dia més, perquè ens demaneu
fer-vos present, amb la nostra proximitat, en la
vida de les persones que pateixen.
A-Us beneïm perquè optem per la llibertat,
perquè la gent poderosa ens mira amb recel,
perquè els diners no són el nostre valor més
preuat, perquè, malgrat tot, cap persona no
podrà trepitjar els nostres esperits. I perquè
sabem que sou el nostre ajut, Senyor, i ens
allibereu de tot mal i de tot esclavatge.
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7.- Càntic
FE NO ÉS ESPERAR, FE NO ÉS SOMNIAR.
FE ÉS PENOSA LLUITA PER L'AVUI I PEL DEMÀ.
FE ÉS UN COP DE FALÇ, FE ÉS DONAR LA MÀ.
LA FE NO ÉS VIURE D'UN RECORD PASSAT.

1-No esperem el blat sense haver sembrat;
no esperem que l'arbre done fruits sense podar:
l'hem de treballar, l'hem d'anar a regar,
encara que l'ossada ens faça mal.
No somniem passats que el vent s'ha emportat.
Una flor d'avui es marceix just a l'endemà.
Cal que nasquen flors a cada instant.
2-Enterrem la nit, enterrem la por;
apartem els núvols que ens amaguen la claror.
Hem de veure-hi clar, el camí és llarg
i ja no tenim temps d'equivoca’ns.
Cal anar endavant sense perdre el pas,
cal regar la terra amb la suor del dur treball.
Cal que nasquen flors a cada instant

Ç

Pau i
SOLIDARITAT
Llibertat

Trebal
I
Sostre

JUSTICIA
IGUALTAT
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Diumenge, 25-II-‘18

PREGÀRIA DEL MATÍ
1.- Càntic

1-Per quants carrers la gent ha de passar
per tal de fer-se escoltar.
Digues quants mars li caldrà travessar
abans de poder descansar.
Fins quan les bombes hauran d’esclatar
Abans que no en quedem cap

4.- Silenci meditatiu
5.- Càntic

Tu ets, Senyor, nostra llum.
Senyor: dissipa les tenebres.
Oh, Déu, mon Déu: dissipa les tenebres.
Oh, Déu, mon Déu: dissipa les tenebres.

AIXÒ, AMIC MEU;
TAN SOLS HO SAP EL VENT;
ESCOLTA LA RESPOSTA EN EL VENT. (bis)

6.- Oració comunitària

A-Senyor: feu de mi instrument de la vostra
solidaritat.
1-Que on hi haja fam, compartesca el pa i ensenye
a obtenir-lo amb honradesa.
2-On hi haja malaltia i manca d’higiene, promoga
la sanitat pública i universal.
1-On hi haja criatures sense escolaritzar,
reivindique l’ensenyament gratuït per a tothom.
2-On hi haja gent malvivint sense sostre, treballe
pel dret a un habitatge digne.
1-On hi haja desànim i inhibició, fomente la
participació i l’esperança.
2-On hi haja desunió entre el veïnat, impulse la
col·laboració mútua.
1-Feu que sempre busque el bé de les altres
persones i no la meua vanitat, i que treballe pel
desenvolupament integral de tothom i no pel
meu interès.
2-Que promoga sempre la dignificació de cada
ésser humà i hi trobe la satisfacció d’haver
col·laborat en la construcció d’un món nou.
A-Gràcies, Senyor, perquè com més done i ajude,
més rep; com menys em busque, més eficaç
sóc; i com més compartesc amb la gent pobra,
més prop estic de Vós, el Déu viu identificat
amb la gent pobra d’arreu del món.

2-Quant temps la roca podrà resistir
abans d’endur-se-la el mar.
Quant temps un poble haurà de patir
per manca de llibertat.
Fins quan la gent seguirà girant el cap
per tal de no veure-hi clar

2.- Oració salmòdica (Basada en el Salm 36)
1-En Vós confie; en Vós pose la meua sort, Senyor:
espere que fareu brillar la vostra justícia. Que el
vostre Pla de vida guie sempre el meu camí i que
el meu cor no es confonga per la gent que
prospera amb la mentida i la corrupció.
2-Que la persona poderosa no trepitje la pobra i
que no siga eliminada la de conducta recta. Que
la qui espera en Vós tinga la vostra força per
derrocar els plans opressors que sotmeten i
esclavitzen els pobles de la terra.
(Breu silenci)
1-Vós coneixeu el cor de l’ésser humà honest i
sincer, i li prepareu una herència eterna. Vós sou
i sereu sempre al costat del pobre i oprimit.
2-Senyor: que el meu cor s’aparte del mal i faça el
bé. Que camine sempre amb Vós en el Grup de
Jesús i amb tota persona de bona voluntat.
(Breu silenci)
1-La vostra terra serà posseïda per la persona justa.
La qui fa el mal i menysprea les altres quedarà
sola i estèril, com terra resseca.
2-Jo espere en Vós, Senyor: Vós voleu que
visquem amb llibertat i germanor. Doneu-me un
cor íntegre, senzill i humil per ser una persona de
pau, justícia i solidaritat.
(Breu silenci)
1-Que la vostra misericòrdia m’acompanye dia i nit.
Que tinga sempre present que Vós sou l’únic
Senyor de la Història, el Déu de la gent pobra, i
que ens demaneu sempre compassió i tendresa.
A-Glòria al Pare...

6.- Parenostre

Pare nostre, que esteu en el cel: siga santificat
el vostre Nom; vinga a nosaltres el vostre Regne;
faça’s la vostra voluntat, així a la terra com es fa
en el cel.
El nostre pa de cada dia doneu-nos, Senyor, el
dia d’avui. I perdoneu les nostres culpes així
com nosaltres perdonem els nostres deutors. No
permeteu que nosaltres caiguem a la temptació.
Ans allibereu-nos de qualsevol mal.

3.- Lectura bíblica: Mt.5,13-16
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7.- Oració final

Mireu les nostres mans, Senyor: volem construir
amb elles una societat més humana on hi siga
possible la vida de tothom. Mireu les nostres mans
que s'uneixen per crear confiança i més solidaritat
pertot arreu. Mireu les nostres mans: amb elles
volem fer possible l'honestedat en el món dels
negocis, les bones relacions en el treball i una
distribució més justa dels salaris. Ací ens teniu,
Senyor, amb la disposició d’obrir els ulls per mirar
les altres persones amb el desig d’ajudar i consolar.
Volem ser instrument del vostre amor perquè es
manifeste en aquest poble nostre. Per Crist, l’únic
Senyor nostre. Amén.

8.- Càntic
AVUI ESCRIUREM AMB LLETRES LLUMINOSES
LA HISTÒRIA DE LA NOSTRA LLIBERTAT;
I AIXÍ VEUREM BRILLAR SOBRE LA TERRA
LA LLUM PELS ÉSSERS OPRIMITS.

1-Un poble s'ha aixecat per cridar justícia;
un poble s'ha dreçat per viure dempeus.
2-La solidaritat ritma la nostra marxa.
La solidaritat guia els nostres cors.
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CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA

Diumenge, 25-II-‘18

I. COMENÇAMENT
1.- Càntic

Malgrat les injustícies i les exclusions socials que
fan un món de pobresa i explotació, Déu ens mou
sempre a la solidaritat i a l’opció per les persones
empobrides.

POBLE DE DÉU, POBLE EN MARXA,
JUNTS FEM CAMÍ;
POBLE DE DÉU, ESGLÉSIA QUE AVANÇA,
EL REGNE JA ÉS ACÍ. (bis)

La Bondat i l’amor del Senyor

En lluita per la pau,
som veu dels sense veu,
que és fosc sovint nostre dolor,
que és dolç el gest de germanor.
Som força, som vida, som llum, som amor,
Poble mogut per l'Esperit,
som Poble que estima la vida!

P- Deixem que Déu, el nostre Senyor, que sempre
ens acompanya i ens allibera de tot mal,
transforme els nostres cors i ens done el seu
Esperit per ser profetes de pau i llibertat enmig
del món.

5.- Oració comunitària

2.- Monició introductòria

P- Amb l’impuls del vostre Esperit, que ens allibera,
unim les nostres veus per dir-vos:

L’Eucaristia, centre i culminació de la litúrgia
cristiana, és la celebració d’Acció de Gràcies per
excel·lència. Ara, en concloure la trentena edició
del Fòrum, volem donar gràcies al Déu de la vida
per aquesta extraordinària experiència que hem
compartit, amb molta cura, al llarg d’aquests trenta
anys. El Fòrum, com una glopada d’aire fresc, ens
ha anat acompanyant i animant malgrat l’hivern
social i eclesial que continuem vivint.
Celebrar l’Últim Sopar de Jesús, la Celebració
fonamental de la Comunitat Cristiana, significa
unir-nos al nostre Germà major Jesús de Natzaret i
donar gràcies al Déu dador de vida i de llibertat,
que ens crida sempre a defensar la gent pobra i
oprimida. És el que anem a realitzar en aquests
moments. En recordar i fer el mateix que Jesús en
el seu Últim Sopar, manifestarem el nostre
compromís de continuar el seu Projecte de
salvació i d’alliberament del món. Això és el que el
Fòrum ha volgut potenciar i animar des del seu
començament.

A- Que la vostra Paraula ens faça gent portadora de
justícia i llibertat en aquesta societat amb tanta
d’injustícia i desigualtat. Que amb la força del
vostre Esperit ens comprometem a fer realitat la
victòria sobre la pobresa i la marginació i a fer
creïble que un altre món i una altra Església són
possibles. Amén

II. LITÚRGIA DE LA PARAULA
1.- Primera Lectura: Rm.8,31b-34
2.- Càntic

1-Si tu desnues lligams de servitud,
i si alliberes el poble encadenat,
LA NIT DEL TEU CAMÍ
SERÀ COM LLUM A PLE MATÍ.

Llavors de les mans brollarà una aigua viva.
Una aigua que fa viure la terra de demà,
una aigua que fa viure la terra de Déu.
2-Si destrueixes allò que ens oprimeix,
si dons la mà a qui viu humiliació,

3.- Salutació del President
4.- Acte penitencial

LA NIT DEL TEU COMBAT
SERÀ COM LLUM A PLE MATÍ.

P- L’amor de Déu és més gran que totes les
nostres misèries i pecats. Confiant, doncs, en la
seua bondat i misericòrdia, manifestem:
A- Malgrat la nostra inconstància i comoditat, Déu
ens allibera per a seguir comprometent-nos per
una societat més justa, fraternal i democràtica.

Llavors del teu pas podrà nàixer una dansa.
La dansa que inventa la terra de demà,
la dansa que inventa la terra de Déu.
3-Si denuncies el mal que ens trenca i mata,
si fas costat al poble abandonat,
LA NIT DEL TEU GRAN CRIT
SERÀ COM LLUM A PLE MATÍ.

La Bondat i l’amor del Senyor
Malgrat el pessimisme, les decepcions i el
cansament, Déu ens crida a mantenir viva l’esperança, que ens fa persones actives i animadores
de les que es troben cansades o tristes.

Llavors del teu pa podrà viure una església.
L'Església que aplega la terra de demà,
l'Església que aplega la terra de Déu.

3.- Evangeli: Mc 9,1-9

La Bondat i l’amor del Senyor
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5.- Professió de fe

A- Que es mantinguen fortes en la lluita per
aconseguir els canvis necessaris en les
estructures socials, polítiques i econòmiques
perquè la riquesa siga repartida amb justícia.

P- Crec en el Déu, dador de la vida i de la fe,
present en el cosmos, en la naturalesa i en els
éssers humans. Perquè Déu és Vida en plenitud.
A- Crec en el Déu que es fa sagrament en tot el
que apropa, enllaça, acull. allibera i solidaritza.
Perquè Déu és Solidaritat i Amor trinitari.
P- Crec en el Déu que es fa refracció en la
història humana i desperta en la gent el desig de
rescatar les víctimes de tot poder i domini
explotador. Perquè Déu és Llibertat.
A- Crec en el “Déu humà i senzill” que s’ha fet
present en Jesús i ens acompanya en la vida per
a fer-nos més humans, humanitzant i alliberant la
història de tot mal, injustícia i pecat. Perquè Déu
és “un Déu amb nosaltres”.
P- Crec en l’Esperit de Déu que se’ns dóna
contínuament per tal que col·laborem amb Ell en
la construcció d’un món nou, lliure de tota
corrupció i maldat. Perquè Ell és força
transformadora i sanadora.
A- Crec en una “Església en eixida”, “hospital de
campanya” enmig d’aquest món injust i trencat,
que provoca tantes víctimes. Crec en una
Església, vertader Poble de Déu, que sempre se
solidaritza amb la causa de la gent pobra i
anuncia, amb les seues obres i paraules, el
projecte alliberador del nostre Déu.

(Silenci)

L- Preguem per les víctimes d’aquest sistema
capitalista, que mata. (Breu silenci)
A- Que les que més pateixen les conseqüències de
la injustícia estructural del sistema (aturades,
immigrants i refugiades, desnonades, marginades,
joves o ancianes) troben sempre la nostra
solidaritat, i que ens unim, totes i tots, en la lluita
per la defensa dels drets més fonamentals. (Silenci)
L- Preguem per nosaltres. (Breu silenci)
A- Que treballem per una Església solidaria i oberta i
que enfortim el nostre compromís cristià en les
mediacions de la societat, per fer un món més
humà. (Silenci)
P- Senyor Jesús: Que, amb la vostra gràcia
aconseguim una Església més encarnada en el
món per fer realitat el vostre projecte alliberador i
de vida per a tota la humanitat. Per Crist, l’únic
Senyor nostre. Amén.

III. LITÚRGIA EUCARÍSTICA
1.- Monició de l’ofertori

Passats uns moments de silenci, durant els quals
hem meditat la Paraula de Déu, anem a continuar
amb la segona part de l’Eucaristia compartint el
mateix pa i el mateix vi. És el signe cristià de la
comunió total i, per tant, del compromís cristià de
construir el món de la solidaritat i la germanor
universal. Per això comencem fent la col·lecta, com
a manifestació que no hi ha Eucaristia sense compromís de construir un món amb un repartiment just
dels béns i on tots els éssers humans hi puguem
viure amb dignitat. Enguany està destinada a:
• Els tallers promocionals i d’integració del projecte
intercultural i multiètnic de l’Espai Obert del
Marítim. Aquest projecte està coordinat per les
vedrunes i per la parròquia La Bona Guia de
València.
• El Projecte Kiziguro, de construcció de cases a
Rwanda i promoció integral de la seua població,
que està coordinat pel Centre de Música i Dansa
de Natzaret.

6.- Intercessions

P- Presentem, al nostre Pare-Mare Déu, les nostres
intercessions, en solidaritat amb tots els éssers
humans que pateixen les injustícies del sistema
imperant al món.
L- Preguem per l’Església. (Breu silenci)
A- Que totes les cristianes i els cristians tinguem
les entranyes alliberadores de Jesús i estiguem
prop de la gent que pateix injustícia, marginació i
explotació. (Silenci)
L- Preguem pels pobles de la terra. (Breu silenci)
A- Que treballem per potenciar la solidaritat
internacional i fer del món la casa de la fraternitat
on tots els éssers humans hi visquem amb
dignitat. (Silenci)
L- Preguem per les persones a qui se’ls ha confiat
responsabilitats socials o polítiques. (Breu silenci)
A- Que no s’aprofiten del seu càrrec i mantinguen
l’honradesa en les seues vides, lluiten contra la
corrupció i treballen per una societat cada dia més
justa i solidària. (Silenci)

- Càntic

1-Que n’és de bo quan viu tothom ben unit,
formant només un poble, marcat per l’Esperit.

JUNTS MIREM D’OBRIR PAS A LA VERITAT.
JUNTS MIREM D’IMPLANTAR AMB L’AMOR LA PAU.

Déu és en nosaltres, i amb Ell tot ho podem.
Ferms en l’esperança món enllà avancem.

L- Preguem per les qui lluiten i treballen per una
transformació més lliure, democràtica, igualitària i
fraterna d’aquesta societat. (Breu silenci)

JUNTS MIREM D’OBRIR PAS A LA VERITAT.
JUNTS MIREM D’IMPLANTAR AMB L’AMOR LA PAU.
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2-Amb penes o alegries; amb goig o amb dolor;
amb èxits o fracassos; rient o ran del plor.

les esperances dels homes i les dones, i així els
mostrem el camí de la Salvació.
A- Que l’Església siga, com el vostre Fill, sagrament
d’alliberament per a tothom; que la seua pràctica
de solidaritat i justícia anuncie enmig del món la
presència del vostre Regne.
C- Recordeu-vos també, Pare-Mare, de les nostres
germanes i dels nostres germans difunts, la fe
dels quals només Vós coneguéreu; especialment
els qui han compartit amb nosaltres aquesta
experiència del Fòrum i enguany han deixat
aquest món: Amparo Moreno, Lluís Beltran,
Carmelina Gil, Belen Traval, Paco Albuixech,
Vicent Micó, .... Admeteu-los a contemplar la llum
de la vostra mirada i porteu-los a la plenitud de la
vida en la resurrecció.
A- Recordeu-vos també de les persones que han
mort per un futur de pau, en justícia i llibertat per
a tothom.
P- I, quan acabarà el nostre pelegrinatge per aquest
món, que participem en el vostre Regne, on
esperem gaudir de la plenitud eterna. Juntament
amb Maria, la Mare de Déu, i tots els sants i
santes us invoquem, Pare-Mare, i us glorifiquem
per Crist, Senyor nostre.

JUNTS...

No tenim barreres de raça o de nació;
som només un Poble: Poble del Senyor.
JUNTS...

2.- Pregària Eucarística (V/C)

P- Us donem gràcies, Mare-Pare ple de tendresa,
perquè ens heu donat Jesús, el vostre Fill i
germà nostre. Ell manifesta el seu amor a les
persones pobres i malaltes, a les petites i
pecadores. Ell mai no va ser indiferent davant el
sofriment humà; la seua vida i la seua paraula
són per a nosaltres la prova del vostre amor.
A- Gràcies, oh Déu, perquè sempre sentiu tendresa
pel vostre poble. Jesús ens manifestà la vostra
tendresa i la vostra manera d’actuar en el món..
P- Per això, unint-nos a totes les vostres criatures
proclamem l’himne de la vostra glòria.
A- Sant, Sant, Sant...
P- Us alabem, oh Déu maternal i bo, perquè esteu
sempre entre nosaltres en el camí de la vida,
sobretot quan Crist, el vostre Fill, ens reuneix en el
convit pasqual del seu amor.
A- Ell ens anima a seguir el seu exemple i a lliurarnos per la causa dels éssers humans més pobres i
necessitats.
P- Us preguem, Déu nostre, que envieu el vostre
Esperit sobre aquest pa i aquest vi perquè Jesús,
el Crist, es faça present enmig de nosaltres amb el
seu Cos i la seua Sang.

PER ELL, AMB ELL I EN ELL,
VÓS, DÉU PARE OMNIPOTENT,
EN LA UNITAT DE L’ESPERIT SANT,
REBEU TOT HONOR I TOTA GLÒRIA
PELS SEGLES DELS SEGLES. AMÉN.

3.- Parenostre
4.- Pau. Càntic:

(NARRACIÓ DE LA INSTITUCIÓ - CONSAGRACIÓ)

Hui comença una nova era:
les llances es transformen en podadores,
de les armes sorgeixen relles,
la gent oprimida és alliberada.

P- Aclameu el misteri de la fe.
A- Anunciem la vostra mort....
P- Per això, Pare-Mare de bondat, celebrem ara el
memorial del nostre alliberament i proclamem
l'obra del vostre amor: Crist, el vostre Fill, ha
vençut la mort i ha ressuscitat a la vida nova. Ell
s'hi ofereix a nosaltres amb el seu Cos i amb la
seua Sang i ens obri el camí cap a Vós.
A- Que siguem fidels, Senyor, al vostre amor per a
ser les persones noves que espereu de nosaltres:
testimonis de la vostra vida i del vostre Regne.
C- Pare-Mare de misericòrdia: derrameu sobre
nosaltres l’Esperit de l’Amor, l'Esperit del vostre
Fill. Enfortiu el vostre poble i renoveu-nos a tots
nosaltres segons la seua imatge. Derrameu la
vostra benedicció abundant sobre el Papa
Francesc i sobre els nostres Bisbes; que tots els
membres de l'Església sapiem discernir els
signes dels temps i cresquem en la fidelitat a
l'Evangeli. Que ens preocupem de compartir en
la caritat les angúnies i les tristeses, les alegries i

5.- Comunió. Càntic:
LES MANS OBERTES DAVANT VÓS, SENYOR:
EL PA DE CADA DIA.
LES MANS OBERTES DAVANT VÓS, SENYOR:
I EL VI DE L’ALEGRIA.

1-Deu-nos un cor obert a la Paraula,
som una terra on heu sembrat.
Deu-nos un cor obert a tots els pobles
per compartir el pa i l’amistat.
2-Deu-nos un cor obert a l'esperança,
que el vostre Regne arribarà.
Deu-nos un cor obert a tots els pobles;
deu-nos un cor per a estimar.

~~~~~~~~~~
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1-Senyor, que comparteixes el teu Pa i el Vi
amb la gent que coneixes i viu ta amistat:
nosaltres estimem aquest gest teu i el teu do.

I que la benedicció de Déu, Pare, Fill i Esperit
Sant, davalle sobre nosaltres i ens acompanye
sempre. R/ Amén.
P- Germanes i germans, aneu-vos-en en la pau
de Crist. R/ Donem gràcies a Déu.

EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR!

2-Aquesta Eucaristia, Pare de bondat,
recorde aquell gran dia de la Llibertat.
Nosaltres seguirem el teu camí sense por.

3.- Càntic final

EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR!

Escolta sempre la cançó de l’alegria,
la veu joiosa de qui espera un nou dia.

3-Aplega’ns en el Regne que ens has preparat;
l’amor amb què Tu estimes ens hi ha convidat.
Amb fe i amb alegria l’esperem, i amb dolor.

VIU, CANTA AMB ESPERANÇA,
I SOMNIANT UN MÓN MÉS JUST,
FAREM QUE SEMPRE
LA GENT VISCA AMB ALEGRIA.

EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR!

4-La nostra vida siga com el Pa i el Vi;
“Mireu-los com s’estimen”, el món puga dir.
Que el nostre testimoni siga sal i llavor.

Si en el viatge tan sols trobes la tristesa
i el dur bagatge de la soledat completa.

EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR!
EN TU TROBEM LA VIDA, JESUCRIST, SENYOR!

6.- Silenci meditatiu i càntic:

1-Bo és el Senyor i les coses totes Ell ha creat:
els mars, els astres, les muntanyes
i els éssers vius.
VÓS HO SOU TOT PER A NOSALTRES,
A VÓS VENIM.
VÓS TENIU CURA DE NOSALTRES
I ENS ENFORTIU.

2-Cal que morim a l’ésser vell que érem fins avui
per revestir-nos amb la vida del Salvador.
3-Hem d’estimar com Ell estima i servir tothom,
que el nostre amor serà la prova
que som del Crist.

IV. COMIAT
1.- Oració comunitària

P- Preguem. (Pausa) Hem celebrat, Senyor, la
Eucaristia, commemorant la 30ª edició del Fòrum.
Que allò que escoltem i vivim en el Fòrum ho fem
realitat amb les nostres obres i en els nostres
ambients
A- Feu-nos, dons, instruments d'alliberament a la
nostra societat. Que el vostre Esperit ens
acompanye per suprimir aquest sistema inhumà
que mata i construir una societat nova amb més
llibertat, justícia i solidaritat per a totes les
persones del món. Per Crist, el nostre Germà, que
sempre camina prop de nosaltres i viu i regna per
sempre. Amén.

2.- Benedicció

P- Que el Senyor siga amb vosaltres. R/
P- Que tota la nostra vida siga guiada per la llum i
la força de l’Esperit Sant.
Que visquem fent present l’amor de Déu i la
solidaritat amb les persones més empobrides de
la terra.

N.B.
Les pregàries i l’Eucaristia han
estat compostes i dirigides per
Julio Ciges.
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Acollim l’Esperit de Déu.
Que ens dóna la força que ens cal per capgirar aquest
món d’injustícia, exclusió i explotació.
Volem estimar la terra i fer-ne un jardí
per a tot ésser viu.
Acollim l’Esperit de Déu.
Que faça de nosaltres la seua imatge:
germanes i germans que treballen per la vida plena
i en comunió amb totes les seues criatures.
Volem obrir camí a l’Esperit perquè les persones
pobres i marginades deixen de ser-ho
i les qui refusen la violència es vagen refermant, l’amor i
la solidaritat siguen el nom nou de la història

i tots els pobles visquen amb llibertar i germanor.
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