35 anys
200 quaderns
de diàleg
Fe i Justícia

		 1 La cruïlla Europa
Des de Cristianisme i Justícia hem mirat sempre tant a
Àfrica com a Amèrica Llatina, però ho hem fet des d’Europa. Europa ha estat i és el nostre punt de referència,
sempre incomplet, sempre esbiaixat, però les persones
mirem les coses sobretot des d’allà on som. Per això,
Europa ha estat present en les nostres reflexions, a vegades esperançades, a vegades desencantades. Darrerament Europa ens fa mal, i és per això que continuarem
tenint-la present.

Quadern 188
Data: Març 2014
Títol: Europa, en la cruïlla
Autor: Alfons Calderón
Lluís Sols

«Més de mig segle després del naixement del projecte europeu, malgrat el seu èxit indiscutible i haver integrat ja vint-i-vuit estats, el
projecte sembla encallat. Els interessos particulars de cada país tornen a prevaler sobre els interessos generals i són molts els ciutadans
que es mostren indiferents, fins i tot hostils, al projecte europeu. El
col·lapse es va iniciar força abans, però ha culminat amb la duríssima
crisi econòmica que patim. Una crisi a la qual les institucions europees no han sabut fer front. És el final del camí? Quedarà ja la Unió
Europea com un simple marc de cooperació entre països o seguirà
avançant cap a una major integració? Val la pena seguir en aquesta
Unió, tal com l’han deixada?» (pàg. 3)

2 Refugiats,
una tragèdia de llarga durada
El 1995 vam publicar aquest quadern, escrit pel jesuïta i periodista Josep Ricart. Les seves paraules malauradament han estat una profecia complerta. En el darrer
informe d’ACNUR, s’alerta de l’increment constant de
persones refugiades arreu del món, que ja arriba a més
de 60 milions, xifra considerada la més elevada després
de la II Guerra Mundial.

Quadern 67
Data: Agost 1995
Títol: El llarg exili dels refugiats i desplaçats
Autor: Josep Ricart i Oller

«La tragèdia dels refugiats, –“potser la
major tragèdia de totes les tragèdies humanes del nostre temps” (Joan Pau II)–
amenaça de convertir-se en un dels problemes més explosius de les pròximes
dècades. Un món on es violen impúnement els drets humans continuarà engendrant refugiats de totes classes.» (pàg. 7)

Fotografies de Kristóf Hölvényi

«La solució, segons G. Da Cunha, representant
d’ACNUR a Espanya, no passa per l’augment del
control o per la repressió arbitrària, sinó per una voluntat política a nivell europeu: “El problema dels
immigrants en general, i dels refugiats en particular, no és tant una qüestió de garanties legals, sinó
sobretot una qüestió de política governamental que
cal resoldre en un marc regional, si ens referim als
països de la Unió Europea i del Nord d’Europa. En
aquest sentit, els estats esmentats han d’afrontar el
problema dels desplaçaments de la població mitjançant polítiques migratòries definides i lleis reguladores del dret d’Asil, d’acord amb l’essència de
l’Estat de Dret.”» (pàg.13)

3 Pobresa i desigualtat,
l’assignatura sempre pendent
Si un quadern ha tingut repercussió a nivell polític i social, segurament va ser aquest quadern que aviat complirà
30 anys. En un moment on allò que hem anomenat com
a Estat del benestar tot just començava a construir-se, a
Cristianisme i Justícia es va obrir el debat sobre aquelles
persones que s’estaven quedant al marge de percebre cap
tipus d’ingrés. Amb la crisi econòmica recent, milers i
milers de llars del nostre país s’han quedat sense rebre
cap tipus de percepció econòmica. El debat sobre la renda mínima i bàsica segueix viu.

Quadern 30
Data: Setembre 1989
Títol: Renda mínima i salari ciutadà
Autor: Eduardo Rojo Torrecilla
Joan N. García-Nieto

«La relació amb el treball és, doncs, cada cop menys, una garantia suficient per a accedir a la protecció de la Seguretat Social i és cada cop
menys una garantia de renda. Hem de passar de mirar-nos l’atur com un
risc específic, unit a una activitat productiva, a mirar-lo com un risc genèric que permeti percebre una renda garantida a tothom que, pel motiu
que sigui, no tingui treball.» (pàg. 2)
«Els sistemes de protecció social han estat dissenyats principalment
per protegir els treballadors amb feina que queden exclosos temporalment del mercat laboral. Això fa que hom es trobi amb greus dificultats per a donar resposta a les noves demandes dels col·lectius menys
afavorits. Els sistemes d’assegurances socials a l’Europa comunitària
no arriben a garantir una renda mínima a tothom qui la necessita. És
la conseqüència de l’estreta relació entre la realització d’una activitat
professional i la concessió de prestacions.» (pàg. 2)

		 4 Vents de canvi en l’Església
Cristianisme i Justícia i els seus quaderns neixen amb
la intuïció de què a l’Església no se la serveix des de la
passivitat, l’immobilisme i el pensament acrític, sinó des
de l’apel·lació a un Esperit que crida constantment a l’actualització i a la reforma. Durant aquests 35 anys, hem
caminat al costat d’aquesta Església, buscant aquelles escletxes per on l’Alè de Déu pogués escolar-se. En aquest
quadern, F. Javier Vitoria ens parlava ja d’uns signes i
d’un despertar que amb el papa Francesc semblen haver-se fet realitat esperançada.

«L’Alè de Déu ve embolcallat en els vents forts de canvi que avui recorren el nostre món. Unes vegades topant, unes altres esquivant, però sempre pugnant amb altres corrents poderosíssims que pretenen sofocar-los
per perpetuar “el desordre establert” en el que vivim. En aquest crucial
context històric, l’anunci del Regne de Déu no podrà ser anunciat si no
va acompanyat “del testimoni de la potència de l’Esperit Sant, present
en l’acció de la comunitat cristiana al servei dels seus germans i germanes, en els punts on aquests es juguen la seva existència i el seu futur”
(Pau VI, Octogesima Adveniens 51). Entenem els signes dels temps com
els ecos de l’Alè murmurador de Déu i subratllem la importància de la
seva indignació i discerniment perquè una Església renascuda de nou
pugui testimoniar la potència de l’Esperit, i complir avui la seva missió
d’anunciar i instaurar el Regne de Déu, sent ella mateixa a la terra “la
llavor i el principici d’aquest regne” [LG 5].» (pàg. 4)

Quadern 178
Data: Febrer 2012
Títol: Vents de canvi. L’Església
davant els signes dels temps
Autor: F. Javier Vitoria

		 5 Àfrica, el continent maltractat
Àfrica ha estat sempre un dels temes prioritaris per Cristianisme i Justícia. Al continent africà se li han dedicat
seminaris, cursos i publicacions. El 2005, Oscar Mateos,
responsable de l’àrea social del centre, va escriure un
quadern on es feia un relat molt complert de les arrels
d’aquesta situació, dels conflictes armats que s’hi estaven
produint i de l’impacte que la intervenció internacional
estava tenint. Més de 10 anys després d’haver-lo publicat, Àfrica continua sent un dels reptes contemporanis.

Quadern 137
Data: Novembre 2005
Títol: Àfrica,
el continent maltractat
Autor: Oscar Mateos Martín
«Àfrica està condemnada a un altre llast tan perniciós com la
colonització, la violència de les guerres i l’espoliació de la seva
riquesa natural: la invisibilitat als ulls del món d’un continent
viu, que es mou i reacciona davant els obstacles colossals interposats per la història. [...] Lluny d’aquesta falsejada realitat, la
població civil africana sol reaccionar amb contundència davant
d’una crisi, bo i creant xarxes de solidaritat i de suport, gràcies a estratègies de supervivència alternatives, l’establiment de
sistemes d’organització paral·lels i el posicionament actiu en el
conflicte armat. La inexistent difusió d’aquesta fotografia contribueix, sens dubte, a la impossibilitat de convertir Àfrica i la
seva gent en subjectes actius i protagonistes directes de la seva
pròpia història.» (pàg. 29)

6 Salvar la “casa comuna”
… hi som a temps?
A punt d’arribar el 2000, vam publicar aquest quadern
de Joaquim Menacho, el primer dedicat exclusivament a
l’ecologia. Eren temps on començaven a sonar paraules
que a hores d’ara ja se’ns han fet familiars: sostenibilitat, canvi climàtic… Avui l’ecologia ha entrat en totes les
agendes, també en la de l’Església a partir de l’encíclica Laudato si’ del papa Francesc. La pregunta que ens
llençava l’autor del quadern és més viva que mai.

Quadern 89
Data: Març 1999
Títol: El repte de la terra.
Ecologia i justícia en el segle xxi
Autor: Joaquim Menacho

«Veurem, doncs, en el pròxim futur, com anem trobant
un camí de vida a través dels reptes de la història. Veurem com sabem organitzar col·lectivament una forma de
treballar sense espoliar, de consumir sense depredar. Fent
això segurament descobrirem maneres de viure més humanament. La “crisi ecològica”, doncs, és una ocasió per
tal d’avançar. És també una ocasió per a la solidaritat,
perquè és un problema de tots: la naturalesa no coneix les
fronteres polítiques, racials ni religioses. És el repte que
la terra ens llança. Sabrem recollir-lo i fer-ne una oportunitat?» (pàg. 25)

		 7 Justícia s’escriu en femení
No podem pas negar-ho. La mirada des de Cristianisme i Justícia ha estat sempre una mirada masculina, com
ho ha estat la mirada de la mateixa Església. Només en
els darrers anys s’han anat incorporant reflexions amb
una mirada diferent, la mirada que es correspon a més
del 50% de la població humana, sovint menystinguda i
amagada. Amb aquesta mirada, el diàleg fe i justícia s’ha
enriquit amb elements que eren inimaginables fa alguns
anys.

Quadern 176
Data: Novembre 2011
Títol: Dones en peu de vetlla
Autor: Lucía Ramón

«Homes i dones necessitem experimentar que la font de l’amor és
l’abundància del cor. No podem viure un vida plena sense amor i
sense estimar. El camí de l’amor és també el camí del desig, de la
set de plenitud, de la vida en abundància. Qui no recorri aquest camí
difícilment experimentarà res més que l’obediència… Però no som
cridats i cridades a ser servents i serventes, sinó amics. El camí de
l’amor és el de l’entrega, la desmesura, el do; però tot això, en clau
cristiana, també és inseparable del respecte, el reconeixement i la reciprocitat. L’asimetria és una realitat de vida, però no és el desitjable.
El pare i la mare volen que el fill creixi, sigui autònom, arribi a florir.
I el nostre Déu és aquell que ens vol fer partícips de la seva intimitat
i desitja que el rebem a casa nostra. No és un Déu solitari i autista,
sinó un Déu Trinitari i profundament relacional, constituït per les relacions de reciprocitat entre el Pare, el Fill i l’Esperit Sant, la Divina
Ruah.» (pàg. 25)

		 8 Creure en temps de foscor
A Cristianisme i Justícia hem parlat de totes les crisis,
conscients de què vivim en un món convuls on la foscor
a vegades sembla cobrir-ho tot. Però enmig de tot, hem
parlat sempre d’esperança, i d’una esperança que no neix
ni de l’optimisme ni de la voluntat, sinó que arrela en una
vida, a vegades amenaçada, de milions i milions d’éssers
humans. La fe acudeix allà on s’esgoten els discursos i
els arguments, on sembla que no hi ha res a fer. Apareix
misteriosa per il·luminar-ho tot.

Quadern 57
Data: Febrer 1994
Títol: Creure des de la nit fosca
Autor: Diversos autors

«Aquest quadern neix de la vida mateixa, i arriba en aquest lloc del
nostre ésser on es gesten els desigs i aspiracions més humans: la generositat, l’altruisme, la solidaritat, la misericòrdia, la fe en un Déu
proper i amant de l’home. Alguns testimonis han passat de la vida als
llibres. D’altres són presos immediatament de la vida. Seria un error
pensar que els primers són més vàlids pel fet de ser més elaborats i
més ben expressats; o que els altres són més ingenus o valen menys.
No es veu millor el cel pel fet que et trobis al cim d’una muntanya,
per molt que s’elevi sobre el nivell del mar. I tots els testimonis apunten cap a un mateix Misteri, indicible i inabastable, sempre falsificat
per les nostres paraules –tant les sàvies com les senzilles– però que
pot ser descobert com a sorprenentment proper, i com a Font d’una
força i una seguretat desconegudes.» (pàg. 2)

9 Que el diàleg no sigui ni de sords
ni de cecs
No són llunyans encara els anys en què entre els catòlics s’afirmava que extra Ecclesiam nulla salus (fora de
l’Església no hi ha cap salvació). Hi havia –i encara hi
ha molt d’instint tribal en aquesta actitud. La creixent
mobilitat humana, forçada o voluntària, la interrelació
cada vegada més gran de cultures i persones, està posant
a prova aquest instint. Per a uns, toca reforçar identitats
ni que sigui a través del fonamentalisme i l’exclusió de
l’altre. Per a Cristianisme i Justícia, però, l’opció és el
diàleg, i aquest és el camí que va començar a marcar en
Xavier Melloni amb aquest quadern escrit quan canviava el mil·leni.

«El respecte a l’alteritat no consisteix tan sols a suportar
educadament la diferència, sinó a arribar a la convicció
que la diferència és una benedicció per a tothom. I que
aquesta diferència té, fins i tot, un valor teologal, en el
sentit que permet atansar-se més al misteri de Déu, ja que
possibilita més angles d’accés.» (pàg. 18)

Quadern 97
Data: Març 2000
Títol: Els cecs i l’elefant. El diàleg interreligiós
Autor: Xavier Melloni
«Mai com fins ara no havíem tingut
l’oportunitat de posar en contacte la
santedat de les religions, i de permetre així que cadascuna fecundi a la
seva manera la Terra. Aquests darrers anys s’ha començat a reflexionar sobre això, i s’han arribat a distingir quatre àmbits d’aquesta mútua
fecundació: el de la convivència diària; el de la causa comuna per la pau
i la justícia; el de la reflexió teològica, i l’àmbit de l’oració i del silenci
compartits.» (pàg. 21)

		 10 I al final (o al principi)… Jesús
I al final… només Jesús ens inspira. Per això, José Ignacio González Faus ens advertia fa uns anys de fins a quin
punt la por i l’allunyament de Jesús acabava per convertir en estèril la nostra fe.

Quadern 163
Data: Juliol 2011
Títol: Por de Jesús
Autor: José I. González Faus

«En l’àmbit creient, la pregunta i el dilema que ens deixa Jesús és clar: era un blasfem
imperdonable o era la revelació mateixa de Déu? De manera que, si Jesús era així, és
perquè revelava Déu i revelava que Déu és un Déu dels pobres i que fuig de tot intent de
codificar-lo religiosament. En efecte, tota la revelació de Déu és una espécie de lluita amb
l’home, perquè aquest l’accepti allà on Déu es vol revelar: en l’últim i en l’amagat, des de
l’últim i entre els últims. Una preciosa frase de la tradició ignasiana explica que el propi de
Déu és que el més gran no el pot contenir, mentre que cap en el més petit.» (pàg. 13)
«La por que Jesucrist pugui inspirar-nos avui la va inspirar també, no tan sols a les autoritats religioses jueves sinó als seus mateixos deixebles. Però en aquests, l’atracció de Jesús
va resultar més forta que la por. Alguna cosa d’això és el que se’ns demana avui: aquell
seguiment confiat que s’atreveix a escoltar la paraula tantes vegades repetida “no tingueu
por”. I que acaba convençut que la nostra fe és la victòria que venç aquest món.» (pàg. 29)
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