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Ho expliquem al Pòrtic. 
Parlem dels jesuïtes. 
sobretot en parlen ells.  
d’ahir i sobretot d’avui. 
del que fan en educació, 
en apostolat social, en 
acompanyament espiritual. 
És important, interessant 
saber-ho. acabem aquest 
recull amb un article sobre 
les paradoxes jesuítiques. 

LA
QüESTIÓ

¿

Llorenç Puig sj. 

A
quest article té una pretensió des-
mesurada: fer un resum de 500 

anys d’història en 1200 paraules! Surt a 
poc més de dues paraules per any... Per 
això, renunciarem a fer-ho, i en canvi 
presentarem  una síntesi de l’esperit que 
acompanya aquesta història, un esperit 
que es mostra en l’autobiografia de sant 
Ignasi de Loiola. Una història que es pot 
comprendre veient la vida de sant Ig-
nasi.

Per entendre la història dels jesu-
ïtes, cal conèixer alguns dels trets fo-
namentals del seu fundador. De fet, 
quan els companys demanaven a sant 
Ignasi que els expliqués la seva vida, 
per a esciure la seva “autobiografia”, 
ell s’hi resistia. Però el van convèncer 
quan li van dir que “escrivint la teva 
autobiografia, el que fas en realitat és 
fundar la Companyia”. I és cert: quan 
sant Ignasi explica els punts més im-
portants de la seva vida, es veu “en la 
manera com Déu l’havia conduït” una 
essència del que amararà la història 
dels jesuïtes. 

Ignasi es refereix a ell mateix com 
a “pelegrí”, com a persona sempre en 
ruta, sempre en moviment, seguint un 
itinerari que va donant-li sorpreses i en 
el qual Déu hi té veritablement la ini-
ciativa. 

Es tracta d’un itinerari que té mo-
ments difícils, moments d’enganys i 
temptacions  (com les que viu a Manre-
sa, on els escrúpols el fan gairebé acos-
tar-se al desig de morir), i moments on 
ell mateix reconeix grans ingenuïtats. 
Per exemple, la seva generositat i des-
preniment en donar els seus vestits de 
ric a un pobre que trobà pel camí, va 
fer que després acusessin aquell pobre 
home, vestit tan ricament, d’haver-los 
robat. I el van colpejar i detenir fins 
que van trobar aquell pelegrí generós 
de qui parlava el detingut. Això va fer 
veure a Ignasi que el bon gest de “des-
pullar-se dels seus vestits de ric i do-
nar-los a un pobre” podia tenir conse-
qüències inesperades.

L’ itinerari d’Ignasi també es troba 
marcat per la trobada amb moltes per-
sones que l’acompanyaran en el seu 
camí, amb qui compartirà la seva pas-
sió per les coses de Déu i pel servei més 
gran. En la seva estada a Manresa i Bar-
celona, va establir amistats molt fortes 
que van durar tota la vida. Ignasi no 
és un pelegrí solitari, sinó un pelegrí 
que segueix un camí entre els homes i 
dones: amb ells es relaciona, fa amistat, 
i comparteix el sentit de la seva vida. 

Sant Ignasi ens mostra un camí de 
recerca de companys per a compartir-hi 
la ruta. Hi haurà dos intents més serio-
sos en aquest voler trobar companys de 
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camí. El primer, a Alcalà i Salamanca, 
on es crea un cercle de persones que 
s’agruparan al voltant d’Ignasi. Però no 
tindrà èxit, no quallarà. Les persones 
que se li acosten, com explicarà més 
tard, seguiran camins ben diferents... 
Serà a Paris on l’atzar –o la providèn-
cia– el posarà en una mateixa cambra 
amb dues persones ben distintes (Fran-
cesc Xavier i Pere Favre), i acabarà 
guanyant-se-les. I ells, junt amb un 
primer grup de set companys, prendran 
la determinació de viure en pobresa i 
castedat, i anar a Jerusalem o, si no fos 
possible (per les moltes guerres que hi 
havia llavors), presentar-se al Papa per-
què els enviés on considerés més neces-
sari. Després, durant el viatge posterior 
ja a Itàlia, seguiran estant ben oberts 
a la incorporació d’altres persones en 
aquest grup. 

Un dels punts remarcables de 
l’itinerari d’Ignasi és el seu deler per 
compartir la seva experiència espiritu-
al. O, millor dit, de compartir el mètode 
que tan bé li havia anat per a viure-la: el 
que s’anomenarà els Exercicis Espiritu-
als. De fet, el que aglutina aquest grup 
de companys és l’experiència espiritual 
viscuda, i les conseqüències que se’n de-
riven. Perquè no es tracta d’una vivèn-
cia que es queda en el cor del qui l’ha 
viscut, sinó que impulsa, mobilitza, i 
porta a servir apassionadament en el 
món, on s’hi descobreix la presència i la 
crida d’aquest Déu del qual se n’ha fet 
experiència. 

Per això, amb aquest impuls, surt 
un grup de companys units per aquesta 
vivència personal que els porta a com-
partir una forta passió per la missió i 
per gastar la vida en ella. Aquest deler 
és el que acompanyarà tota la història 
dels jesuïtes, i el que farà que es posin 
al servei de qui tenia la mirada més 
global en aquell temps, el Papa, per a 
ser enviats on calgués. Per això sant 

Francesc Xavier va ser enviat tan ràpid 
a l’Índia, i que des d’allí volgués encara 
anar cap a les Moluques, el Japó i la 
Xina. I que d’altres anessin a Amèrica, 
o a l’Àfrica...

Finalment, un altre aspecte de la 
vivència d’Ignasi de Loiola que marca-
rà la manera de fer de la Companyia: 
viure una eclesialitat que a vegades pa-
tirà incomprensions i viurà conflictes, 

però que mai no se’n separa. Al con-
trari, Ignasi cercarà sempre, de forma 
gairebé obsessiva, l’aprovació i el reco-
neixement dels Exercicis, del seu camí, 
del que fa i del que proposa. Sant Ignasi 
es prendrà seriosament la via de ser un 
reformador de l’Església, però “des de 
dintre”, sense trencar amb ella. És cert 
que a vegades es pot jutjar aquesta polí-
tica d’ambigua, de possibilista, i de poc 
eficaç en termes “profètics”. Però pen-
so que l’art que aquí ens mostra Ignasi 
és el de conjugar un profetisme valent, 
amb la consideració de les mediacions 

humanes, els processos, els mitjans.
Un dels trets que marcaran la 

història dels jesuïtes és la varietat de 
missions, llocs, estils, presències; una 
manera d’estar veritablement en el món, 
amb totes les seves conseqüències. La 
raó d’això és que no es tracta d’un orde 
religiós monàstic, que cerca Déu en la 
pregària i en el treball fet en el monestir. 
L’espiritualitat que fonamenta el treball 
i la vida dels jesuïtes és la de “cercar Déu 
en totes les coses”, i veure en el món el 
lloc on trobar-se amb aquell Senyor que 
l’ha estimat tan profundament que s’hi 
ha encarnat. I que segueix, d’alguna 
manera, present i actuant en aquest 
món. És per això que, en la història de la 
Companyia, hi trobem científics, mes-
tres, predicadors, obrers en fàbriques, 
missioners en els llocs més apartats, 
professors d’universitats, confessors 
de reis, capellans de presons, màrtirs... 
i es troben molt bones experiències 
d’insercions comunitàries i de presèn-
cia entre els més pobres. 

També és cert que hi troben moltes 
ambigüitats i errors, i incoherències, en 
la història dels jesuïtes. Però penso que 
això és el resultat d’aquest anar al món 
amb totes les seves conseqüències, i as-
sumir que un es pot equivocar. Com 

Pedro arrupe va ser nomenat general de la Companyia de Jesús l’any 1907, sempre en defensa de la justícia i 
els drets humans

UnA històriA qUe es pot 
comprendre veient lA vidA 
de sAnt iGnAsi de loiolA,  

el fUndAdor
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Pepe Menéndez

L’
educació de les escoles de Jesuïtes 
està arrelada històricament en els 

fonaments mateixos dels exercicis espi-
rituals de sant Ignasi, que van quedar 
plasmats posteriorment en la seva in-
terpretació pedagògica, la «Ratio Studi-
orum», a finals del segle XVI. 

Quan la Companyia de Jesús pro-
mou, el segle XV, la fundació d’esco-
les, ho fa amb la voluntat d’oferir una 
educació gratuïta a l’abast de perso-
nes que podrien quedar limitades per 
les dificultats econòmiques, i amb la 
gratuïtat dels companys jesuïtes. El 
finançament es garantia per als be-
nefactors de la Companyia, que tam-
bé enviaven a estudiar els seus fills a 
les escoles. Eren temps on els estats 
no tenien polítiques educatives per-
què l’educació no era una tasca dels 
poders públics, sinó que restava en 
mans de l’església. Al llarg del temps, 
l’educació ha estat una de les priori-
tats de la Companyia, encara que no 
en exclusivitat, com és ben sabut.

reflexió i acció
L’originalitat de l’educació jesuïta 

rau en el cercle que ha quedat defi-
nit pel Paradigma Pedagògic Ignasià 
com un procés d’aprenentatge basat 
en la ref lexió i acció, units intrínse-
cament per a realimentar-se, i sense 
separació d’etapes o sense un ordre 
jeràrquic. El que és important en 
l’educació jesuïta és situar-se en el 
context de l’aprenent i treballar des 
de qualsevol etapa de la seva evolució.

Però, ¿és possible identificar avui 
en dia i amb nitidesa l’educació de les 
escoles de Jesuïtes?

Aquests principis pedagògics no 
els podem veure aïllats en un centre, 
sinó en la perspectiva d’una xarxa de 
centres educatius que estan dissemi-
nats per tot el planeta. A Catalunya, 
la xarxa Jesuïtes Educació, que agru-
pa set escoles i manté relacions es-
tretes amb dues més, està fortament 
arrelada al Barcelonès, on s’ubiquen 
sis de les escoles de la xarxa i les dues 
associades. Aquesta concentració 
conforma un micromón, ja que les 
escoles es troben en territoris de tots 
els àmbits socioeconòmics de la co-
marca. La setena escola és el Claver 
de Raimat (Lleida), que escolaritza 
alumnes de cinquanta-quatre pobla-
cions de Lleida i de la Franja.

Aquesta configuració tan diver-
sa, que dóna àmplies possibilitats 
d’observació i d’anàlisi, com un petit 
laboratori socioeducatiu de l’educa-
ció, no deixa de ser una representa-
ció de l’educació dels Jesuïtes en el 
món. Segons les dades recollides en 
un recent congrés d’escoles de Je-
suïtes de Primària i Secundària del 
món, la Companyia dirigeix l’educa-
ció de més de dos milions d’alumnes, 
dels quals 160.000 estudien a Euro-
pa, 76.000 a Espanya i més d’11.000 
a Catalunya.

La singularitat d’aquest mapa 
és que la meitat d’aquests alumnes 
del planeta estudien a les aules de la 
institució “Fe y Alegría”, que és una 
mena de coalició d’entitats educa-
tives i religioses llatinoamericanes, 
dirigida per la Companyia de Jesús.

Voldria ref lectir amb aquestes 
dades globals l’esperit d’una educa-
ció, inspirada en una fonda vocació 
universal i arrelada localment en 
diversitat de contextos, sense por a 

diu la darrera Congregació General, 
de l’any 2008, “estar totalment units a 
Crist i completament inserits en el món 
amb Ell com a cos apostòlic: aquestes 
polaritats marquen la vida dels jesuïtes 
i expressen alhora la seva essència i les 
seves possibilitats”. 

Finalment, podem recordar un 
punt que apareixerà ja en els primers 
companys, i que més tard es coneixerà 
com a “opció pels pobres”. Això es veu 
de forma plàstica quan els primers 
companys van a les sessions del Con-
cili de Trento com a teòlegs: no dor-
miran en palaus, sinó en un hospici 
de pobres, i cada vespre es trobaran 
allà amb els més pobres de la ciutat, 
cuidant-los, atenent-los i estant amb 
ells. D’alguna manera, així, fan que 
el que es tracti en el Concili tingui en 
compte el que cada vespre veuen i vi-
uen amb els més necessitats. Aquesta 
“opció pels pobres” anirà apareixent 
de forma més o menys explícita al 
llarg de la història, segons el moment, 
però estarà sempre present. 

En aquests darrers anys, s’ha anat 
veient la complexitat de les societats i de 
les injustícies, i s’han vist altres dimen-
sions a tenir present en la missió dels 
jesuïtes. Per això, el P. General, Adolfo 
Nicolás, parla sovint de “les noves fron-
teres” que tenim avui, que no són no-
més les geogràfiques o les econòmiques. 
I insisteix en què la Companyia de Jesús 
se sent cridada a treballar en aquestes 
“fronteres”. 

I també es remarca, en aquests dar-
rers anys, la importància de la missió de 
la reconciliació: la missió de la recon-
ciliació dels homes amb Déu, entre ells, 
i amb la creació. La crida que arriba ara, 
al segle XXI, després d’aquests gairebé 
500 anys d’història que continuen, pas-
sa per aquí. 

llorenç puig sj. és director del centre 
d’estudis cristianisme i Justícia

MOMENT ACTUAL DE L’EDUCACIó  
DELS JESUÏTES
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agafar compromisos d’aliances amb 
altres.

construir una xarxa global
En el congrés, celebrat el passat 

mes de juliol a Boston, el delegat del 
P. General, el P. José Alberto Mesa, 
s’emprava a fons per a transmetre la 
prioritat de l’educació jesuïta al mo-
ment actual, que definia com la ne-
cessitat de construir una xarxa global 
per a respondre, amb totes les forces 
de les escoles jesuïtes, al repte que la 
Congregació General de la Companyia 
havia situat en l’assoliment d’una ma-
jor efectivitat apostòlica global, a tra-
vés del treball en xarxa. La diagnosi es 
fonamenta en l’evidència que les fron-
teres nacionals no serveixen ja per de-
finir les vies del treball conjunt de les 
institucions jesuítiques amb vocació 
de transformació de la societat. Pensar 
en xarxa global, amb l’element comú 
de la inspiració de l’espiritualitat igna-
siana. Aquesta és una de les eines de 
treball educatiu més potent de l’educa-
ció dels jesuïtes, i de la qual se’n poden 
beneficiar tantes persones.

Des de la perspectiva més local, 
les escoles de la xarxa Jesuïtes Edu-
cació aposten per una educació que 
cerqui l’equitat i l’excel·lència. Això 
es ref lecteix en exemples com poden 
ser els magnífics resultats acadèmics i 
educatius de l’escola Sant Pere Claver 
de Poble Sec de Barcelona, amb alts ni-
vells d’immigració, o en els programes 
d’atenció a alumnes en risc d’abando-
nament del sistema educatiu, que es 
desenvolupen al Joan XXIII de Bellvit-
ge i a l’escola del Clot de Barcelona.

Moltes persones de la societat ca-
talana identifiquen o han identificat 
en el passat els Jesuïtes només amb les 
escoles de Sant Ignasi de Sarrià o del 
Sagrat Cor de Casp, establint d’aques-

ta manera una identificació de l’edu-
cació jesuítica amb l’elitisme. No no-
més és una visió incompleta, si tenim 
en compte l’aposta que significaren 
les altres escoles esmentades, sinó 
que cal recordar ara que, el moment 
en què el govern socialista espanyol 
va impulsar la Llei d’Educació (LOE) 
l’any 1985, les escoles de Jesuïtes van 
acollir-se als concerts educatius amb 
la voluntat clara de fer-les més asse-
quibles a tot tipus de públic. Una altra 
història són les normatives oficials de 
matriculació i la divisió en zones, que 
perpetua la segregació socioeconòmi-
ca dels alumnes i famílies.

moments de transformació
L’actual treball en xarxa de Jesuï-

tes Educació és una aposta agosarada, 
que va començar amb la visió d’alguns 
jesuïtes i laics al llindar del segle XXI, 
i que l’actual P. Provincial Lluís Ma-

griñà ha encarregat als directius de la 
xarxa, amb l’objectiu de transformar 
profundament l’educació, perquè res-
pongui als reptes de la societat del 
segle XXI. Les eines que fan possible 
aquesta transformació es fonamenten 
en una nova mirada al lideratge pe-
dagògic, la vivència de l’espiritualitat 
ignasiana a la llum d’aquest repte, i la 
convicció que només junts, en xarxa i 
amb la transformació vocacional dels 
educadors és possible assolir-lo.

Les escoles de Jesuïtes estem vi-
vint uns moments de transformació, 
que simbòlicament ha començat per 
situar el nom de Jesuïtes al principi 

del nom de tots els seus centres, com 
una manera de presentar-se davant de 
la societat en uns moments en què el 
desconcert i la minva de recursos fa 
trontollar moltes institucions educa-
tives, i la pròpia escola pública.

Ha passat molt de temps des 
d’aquella imatge de l’educació jesuí-
tica protagonitzada quasi exclusiva-
ment per membres de la Companyia, 
amb les seves característiques sota-
nes. Però també ha passat el temps 
dels dubtes que, des de dins de la ma-
teixa Companyia, sorgien respecte al 
sentit de mantenir algunes de les se-
ves escoles.

La crisi actual ha portat d’altres 
incerteses i d’altres vertígens. El man-
teniment i la viabilitat de les escoles 
s’han convertit en un repte de xarxa. 
El delegat mundial d’educació, en el 
congrés de Boston esmentat, procla-
mava solemnement, en el moment 
de les conclusions, un “Requiescat in 
pace” a les escoles que treballin aïlla-
des. No era només una enèrgica crida 
a la mobilització per a la construcció 
d’una xarxa global, sinó que era una 
autèntica diagnosi del repte del tre-
ball conjunt.

L’educació està en crisi des de que 
agonitzà el segle XX. La tecnologia, 
especialment, transformà les relaci-
ons econòmiques, socials, d’oci i pro-
vocà la caiguda dels fonaments de les 
vies de comunicació de la informació. 
L’escola està trigant en reaccionar i 
mostra clars signes d’esgotament.

En aquest context, cal ressaltar la 
vigència de la identitat jesuítica, ente-
sa com un compromís amb una fe ar-
relada en la justícia, i viscuda a través 
del diàleg interreligiós i creatiu amb 
la cultura. 

pepe menéndez és director general  
de la fundació Joan XXiii,  

i director adjunt de Jesuïtes educació.

UnA fe ArrelAdA en lA 
JUstÍciA, viscUdA  A trAvés 
del diàleG interreliGiós i 
creAtiU Amb lA cUltUrA 
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David Guindulain, sj

D
De la conversió a la conversa. 
Ras i curt, així es podria resu-

mir el procés pel que Déu va portar 
Íñigo López de Loiola. Aquell home va 
comprendre –gairebé sense pretendre-
ho–  que Déu és Déu, el Senyor de la 
pròpia vida i de tota la història. D’ençà 
aleshores,  sant Ignasi fa el propòsit 
ferm de que totes les seves decisions, 
grans i petites, esdevinguin noves pas-
ses que el facin avançar en el camí cap 
a Nostre Senyor. La metàfora de la 
vida com a camí era recurrent en Ig-
nasi. Per això s’anomenava a sí mateix 
“el pelegrí”. I amb ell, molts jesuïtes 

ens agrada respondre de la mateixa 
manera quan se’ns pregunta per la 
identitat:  “Sóc un pelegrí”.

Aquest camí d’Ignasi –tan dife-
rent del que feia fins aquell moment– 
demanava redreçar les passes no sols 
corregint la direcció, sinó girant l’es-
quena als seus projectes d’abans. Íñi-
go, en aquell temps, fins i tot va con-
siderar seriosament l’opció d’entrar a 
la Cartoixa de Sevilla i no parlar mai 
més en la seva vida amb ningú més, 
sinó amb Déu.

Quan el pelegrí es posa en camí, 
interior i exterior, Déu el va disposant 
a una vida més d’acord amb la bona 
nova de Jesucrist. “En este tiempo de 
Manresa, le trataba Dios de la misma 
manera que trata un maestro de es-
cuela a un niño, enseñándole...” (Au-
tobiografia, 27). El camí, ara, ell el va 

fent al costat de Jesús, el Mestre, amb 
qui conversa i aprèn què cal fer en en-
davant.

Poc a poc, el que ha estat una des-
coberta transformadora, pren una 
nova dimensió quan descobreix que 
els altres també coneixen internament 
alguna cosa del Senyor. D’aquesta 
manera, la fe  esdevé un aprenentatge 
compartit, comunitari i eclesial. Igna-
si aprèn que la llavor del Regne de Déu 
es conrea en comunitat. Per mitjà de la 
conversa sobre coses espirituals, Igna-
si aclareix dubtes i es deixa il·luminar 
per l’intercanvi. Sigui perquè desco-
breix que hi ha paraules que expliquen 
més adequadament el que ell ja viu 
per dins, sigui perquè l’altre n’aporta 
de noves i sorprenents que el conduei-
xen més enllà en l’experiència de Déu: 
“Cierto hallo, y regla general es para 
mí, que cuando me junto con alguno, 
aunque mucho pecador, para comu-
nicar las cosas de Dios nuestro Señor, 
yo soy el que gano y hallo en mí, pro-
vecho; cuánto más cuando con perso-
nas siervas y elegidas de Dios Nuestro 
Señor yo soy el que ganar debo con 
mucha parte en todo” (de les seves 
cartes, Epp. I,96).

Tot aprenent i desenvolupant l’art 
de la conversa espiritual, Ignasi va fent 
“amics en el Senyor”. Se li van acostant 
persones que volen sentir una paraula 
del Senyor i una ajuda per seguir avan-
çant en l’itinerari. Com a sant Pere a 
Tiberíades, Ignasi sent que el Senyor 
li diu “pastura les meves ovelles”. 
Aquesta nova conversió el portarà, 
doncs, a la conversa. Va sorgint en ell 
el desig d’ajudar l’altre en el seu desig 
de gaudir d’un encontre personal amb 
el Senyor. Poc a poc, la conversa, per a 
ell, esdevindrà  un mitjà que disposa 
al diàleg íntim amb Jesús i a descobrir-

lo present en tot allò que s’esdevé.
El tram que Ignasi ja ha recorregut 

i l’experiència que Déu li ha donat, fa 
que d’altres pelegrins se li acostin per 
preguntar-li: “¿com puc fer jo per re-
conèixer Déu present en la meva vida 
i en la història?”. D’aquesta manera, 
aquella conversa que cercava trobar, 
junt amb d’altres, les paraules que mi-
llor deien el que bategava en els seus 
cors, es transforma en  conversa d’aju-
da per a aquells que volen avançar en 
el camí de l’Evangeli. 

Els jesuïtes, que –com he dit– 
també ens agrada dir-nos pelegrins, 
ens sentim hereus d’aquest art de la 
conversa que convida al tracte per-

sonal amb Déu. Acompanyar és ser 
company, és compartir un mateix pa. 
En aquest cas el pa espiritual, el que 
alimenta els desitjos més interiors de 
la persona. 

Hi ha moltes maneres d’acompa-
nyar. Es pot acompanyar sistemàtica-
ment, amb una conversa de despatx, 
citant-se periòdicament, per mitjà de 
l’intercanvi epistolar... com si en fés-
sim un exercici. Però també es pot ser 
més informal, enmig de l’espai quoti-
dià: tot caminant, al bar, als passadis-
sos. En tots els cassos, l’acompanya-
ment és una aturada en el quotidià. 
És una invitació a sortir de l’habitual, 
per prendre-hi distància i reconèixer 
les petjades de Déu al costat de les 
nostres.

S’ha dit dels jesuïtes que som for-
mals, que ens agrada estructurar-ho 
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tot i encabir l’inabastable. Més aviat, 
el que ens agrada és ensenyar la gra-
màtica que descobrim de la mà de 
Déu. És així: la tradició ignasiana par-
la més de la gramàtica que de la follia 
de Déu.

L’acompanyament, a l’estil d’Ig-
nasi de Loiola, parteix de l’acolliment 
incondicional de l’altre. Perquè l’altre 
sempre és algú capaç d’acollir el do 
de Déu en la seva vida. Déu ja realitza 
alguna cosa del Regne en aquella per-
sona, abans que nosaltres l’ajudem a 
posar-hi nom.

I junt amb aquest acolliment in-
condicional, Ignasi també ensenya a 
ser prudents i no quedar-se amb el que 
sentim en primer lloc. Caldrà pregun-
tar, esperar o interpel·lar. Oi més, quan 
es té la sensació que s’està vitalment 
instal·lat i no es progressa en el camí 
que es té per davant, o quan no s’està 

seguint el rastre del Senyor, sinó que 
s’assagen dreceres perdedores. L’acom-
panyament ignasià dóna importància a 
qüestionar si les intencions o els actes 
ajuden a seguir Jesús, tot preguntant 
pels efectes directes i indirectes d’aque-
lles intencions i accions.

L’examen de consciència és l’eina 
privilegiada per a aquest propòsit. El 
secret ignasià consisteix en tenir una 
mirada lúcida sobre la pròpia vida, on 
hi descobrim el que Déu va fent amb 
mi i pels altres.  L’acompanyant espi-
ritual ensenyarà a viure l’agraïment 
per tants dons rebuts, en primer lloc. 
En segon lloc, proposarà ser crític amb 
les decisions preses i superar les crisis 
que li proposa la vida. Finalment, qui 
es deixa dur per aquesta pedagogia 
aprendrà a ser concret a l’hora de dis-
posar-se en endavant a redreçar la vida 
segons la voluntat de Déu.

Una darrera paraula per parlar de 
la importància del llenguatge no ver-
bal en l’acompanyament. Tant l’escolta 
com la interpretació del que no es par-
la, però es diu, forma part de l’acom-
panyament a l’estil ignasià. La psicolo-
gia ve al nostre ajut en aquest cas.

Però, també, l ’acció en favor 
d’un món més just i la compassió per 
aquells a qui no els  queden paraules, 
manifesten el que significa estar al 
costat, com Jesús hi estaria. També 
això –o cal dir, “sobretot, això”– és 
acompanyar per als jesuïtes. La con-
versió a Crist ens porta també a con-
verses que saben poc d’estructures 
gramaticals i raonaments objectius. 
En tota aquesta diversitat d’àmbits, 
mirem d’ajudar a mantenir el pas del 
pelegrinatge.

david Guindulain sj. és consiliari de la 
comunitat sant pere claver del clot
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Quim Pons i Ribas sj

L
a identitat de la nostra acció so-
cial es fonamenta en la convic-

ció que Déu ens convida a col·laborar 
amb Ell. Sant Ignasi i els primers com-
panys escoltaren aquesta crida i van 
fer del servei als pobres i malalts un 
tret destacat de la seva missió, i així ho 
van fixar per a les futures generacions 
de jesuïtes. Però molt aviat, juntament 
amb les obres de misericòrdia que ate-
nien necessitats més corporals i pe-
remptòries, els jesuïtes van promoure 
una important acció social de més du-
rada en el temps; això es va estructu-
rar en el que avui anomenem apostolat 

social, i va donar lloc a iniciatives de 
gran volada com van ser les Reducci-
ons indígenes del Paraguai o la defen-
sa dels esclaus negres al Brasil: van ser 
iniciatives de reconstrucció social, 
més enllà d’una atenció immediata al 
necessitat.

A finals del segle XIX, la preo-
cupació social del papa Lleó XIII va 
portar a recordar a l’Església les seves 
responsabilitats socials, redescobrint 
una nova manera d’enfocar la caritat 
cristiana a partir de la crítica de les 
condicions socials  i econòmiques i la 
defensa dels drets de les grans majori-
es. En aquest context eclesial, una fita 
important en el desenvolupament de 
la nostra identitat va ser la Instrucció 
sobre l’Apostolat Social del P. Janssens 
(1949). Recollint aquesta nova menta-
litat social eclesial, l’apostolat social de 

la Companyia es va preocupar per des-
vetllar les causes del patiment humà i 
plantejar estratègies d’acció social. Es 
va fer un crida a la Companyia per tal 
de formar-se en ciències socials i posar 
els mitjans suficients per l’acció i la in-
vestigació social, i per la inserció vital 
entre els obrers. Es van multiplicar les 
institucions socials i va néixer la Mis-
sió Obrera, presència de comunitats de 
jesuïtes vivint i treballant en les condi-
cions dels obrers.

Una altra fita important va ser la 
celebració de la Congregació General 
32 (1975): la Companyia universal de-
clara que totes les seves obres apostòli-
ques han de tenir una dimensió social 
ineludible. La promoció de la justícia, 
brolla de la fe i forma part integrant 
del mateix anunci. El vincle entre fe 
i justícia esdevindrà expressió creati-
va de la preocupació per un món més 
just segons la justícia de l’evangeli, que 
manifesta per igual l’amor a Déu i a la 
humanitat, afavorint el diàleg i la re-
conciliació, l’evangelització i el com-
promís, per tal de canviar les estruc-
tures socials injustes que arrelen en les 
pròpies cultures.

Els jesuïtes ens volem fer visi-
bles arrelats en Déu i immersos en el 
món, per tal de  contemplar, estimar 
i servir amb la compassió de Crist, tal 
com declara la Congregació General 
35 (2008). Aquesta identitat expres-
sa, per als jesuïtes i els col·laboradors 
compromesos en l’apostolat social, 
que som servidors de Crist, car és ell 
qui encén el cor de passió per aquest 
món de pobres i exclosos. Els pobres 
constitueixen aquest rosari de noms i 
rostres als quals ja no som aliens com 
a Companyia de Jesús. Nosaltres ma-
teixos som els primers sorpresos, per-
què sabem de les nostres infidelitats 

i pors, però rebem aquesta responsa-
bilitat social com a do que només po-
dem agrair, i que apunta en la direcció 
d’aquell que omple el nostre cor de 
desig de major i més universal servei. 
Des d’aquest convenciment, portem a 
terme la concreció de reptes i projectes 
apostòlics.

En un document recent del Secre-
tariat per a la Justícia Social i l’Ecolo-
gia (Roma 2011), es van fixar els reptes 
apostòlics, que la Companyia univer-
sal percep com més urgents.

El repte de la convivència en una 
societat cada cop més diversa en les 
seves manifestacions culturals i religi-
oses: on es dóna la situació de cultures 

minoritàries discriminades i margina-
des; la pressió sobre cultures tradicio-
nals que pot degenerar en formes d’in-
tegrisme i fonamentalisme; grups que 
competeixen per recursos escassos... 
Som cridats a promoure processos de 
reconciliació i espais de convivència.

El repte que els exclosos trobin 
un lloc on viure humanament: veiem 
que hem de desemmascarar i ajudar 
a transformar un sistema econòmic 
injust, que no està pensat per a la dis-
tribució dels bens, on la creació de 
riquesa accentua més les desigualtats. 
Davant d’aquest repte, acompanyem 
nombroses víctimes d’aquestes di-
nàmiques d’exclusió; treballem per 
a ajudar aquests grups de persones a 
sortir de la seva situació de pobresa: 
les conseqüències de la degradació 
ambiental; les persones refugiades; les 
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persones que migren per raons econò-
miques; la pobresa infantil i juvenil; 
la vulnerabilitat de tantes dones.... El 
nostre compromís ens porta a fer-nos 
amics, dels pobres, tot fent nostres les 
situacions que ells viuen: “Quien quie-
ra ser verdadero compañero de Jesús 
comparta realmente su amor con los 
pobres”, ens deixà escrit sant Ignasi.

Crear les condicions de possibili-
tat perquè les persones puguin créixer 
en la fe i la solidaritat: som cridats a 
una fe que obra la justícia, hem desco-
bert que, “cercant el Regne de Déu i la 
seva justícia”, tot se’ns donarà de més 
a més (Mateu 6,33). Constatem la difi-
cultat del creixement humà en una so-
cietat que ha multiplicat les ofertes de 
vida. La nostra oferta de fe i compro-
mís amb la justícia es manifesta com 
una possibilitat més, entre d’altres, per 
portar una vida bona. Davant d’això, 
som cridats a acompanyar processos 
de creixement humà i cristià, tot ofe-
rint la nostra espiritualitat ignasiana 
de múltiples formes.

Pel que fa a l’estat espanyol, les 
Jornadas de Alcalá (2000) van suposar 
un moment fundacional que va fixar 
les bases per un sector social visible i 
significatiu  institucionalment. Es van 
definir tres prioritats apostòliques: les 
migracions, els menors i els joves en si-
tuació de risc, i la cooperació interna-
cional. Això es va traduir en la creació 
de noves institucions socials i l’impuls 
d’altres ja existents, i un important 
esforç d’estructuració del sector a ni-
vell nacional. Però la Companyia no 
va deixar de fer-se present en d’altres 
camps socials: en l’acompanyament de 
persones sense llar, la pastoral en cen-
tres penitenciaris… En la darrera Con-
gregació General 35, la Companyia va 
fixar una nova prioritat apostòlica: la 
dimensió ecològica que la justícia so-
cial té. I tot això, fent ús de mitjans 

diversos: instituts de recerca, centres 
d’estudi, centres d’acollida i formació, 
ONGDs, parròquies i comunitats en 
barris populars. A més a més, roman 
atenta a discernir l’impacte en la mis-
sió de les transformacions socials que 
es produeixen com a conseqüència de 
la crisi econòmica i financera iniciada 
el 2007.

Aquests reptes de la Companyia 
universal, a Catalunya, els hem tradu-
ït en la presència d’un conjunt d’ins-
titucions, algunes de pròpies de la 
Companyia i d’altres amb una estreta 
vinculació amb ella, que encarnen en 
la seva missió els reptes que acabem 
de descriure. En aquest sentit, partint 
de les prioritats apostòliques descri-
tes, podríem assenyalar les següents 
institucions: pel que fa a l’àmbit de 
la Cooperació Internacional: Missió i 
Desenvolupament, Voluntariat Padre 
Arrupe (VOLPA), el Banc de Recursos, 

i Intermón-Oxfam. Pel que fa a Mi-
gracions: la Fundació Migra Studium, 
i l’Associació Àkan. En l’àmbit de me-
nors i joves en situació de risc: la Fun-
dació La Salut Alta, la Fundació Carles 
Blanch, la Fundació La Vinya, i la Fun-
dació OSCOBE. En d’altres àmbits: 
Arrels Fundació, i la Fundació Sant 
Ignasi (persones sense llar) i AFMA 
(Centres Penitenciaris). En quant a 
centres de ref lexió social: l’Institut 
d’Innovació Social (ESADE), i l’Àrea 
Social del Centre d’Estudis Cristianis-
me i Justícia.

Creiem que un altre món és pos-
sible, i això ho podrem assolir en la 
mesura que treballem per a una ciuta-
dania conscient i solidària, participant 
en accions d’incidència pública, i això, 
en col·laboració amb moviments ciu-
tadans i eclesials.

quim pons i ribas sj. és delegat del 
sector social de Jesuïtes catalunya

Cursos de castellà i català per a persones immigrades a la Fundació migra studium



novembre 2012 / 30 

Joaquim Gomis

C
om diu Pepe Menéndez en el 
seu article, existia a Barcelona, 

en els anys de la nostra postguerra, 
“una identificació de l’educació jesu-
ítica amb l’elitisme”, fruit de reduir-
la a aquells dos grans col·legis que 
eren el de Sarrià i el de Casp. Ara, la 
situació ha canviat molt. Gairebé pot 
semblar –vist des de fora– que són 
dues Companyies de Jesús, la d’abans 
i la d’ara. Encara que els qui, com és 
el meu cas, fórem alumnes d’aquells 
grans col·legis ja sabíem, i ho comen-
tàvem amb humor, que hi havia dos 
estils jesuítics, que si no recordo ma-

lament alguns en dèiem “ la vieja 
guardia” i “el frente de juventudes”. 
Com també hi havia dos est i ls 
d’alumnes, el més popular era el de 
Sarrià i el més “pijo” era el del Passeig 
de Gràcia. Potser la memòria em fa-
lla, però diria que, als alumnes po-
pulars, ens agradaven més els jesuïtes 
de més edat, potser perquè ens sem-
blaven menys jesuïtes (havien viscut 
mig secularitzats els anys de la Repú-
blica, quan la Companyia fou prohi-
bida a Espanya), mentre que els més 
joves ens semblaven més inf luïts pel 
que després en diguérem nacionalca-
tolicisme.

El lector podria prescindir de tot 
aquest paràgraf, records personals 
de dubtosa fiabilitat. Però que volia 
ser un exemple personalment viscut 
d’un interrogant. Un interrogant 

pel qual no tinc resposta, però que 
em sembla interessant proposar en 
aquest número de Foc Nou dedicat a 
la Companyia de Jesús. Un interro-
gant que inclou una paradoxa curi-
osa: afirma i nega al mateix temps el 
tòpic habitual, que ve de segles, des 
del seu inici, sobre la uniformitat de 
la Companyia. Tothom sembla saber 
què i com són els jesuïtes. Fins i tot 
n’hi ha que diuen que el seu gene-
ral Pedro Arrupe, home de bon hu-
mor, es divertia imitant els gestos i 
paraules considerades típiques dels 
jesuïtes. Però més enllà d’aquestes 
formes externes, l ’interrogant que 
volia plantejar és si és certa aquesta 
uniformitat. Si, sense negar la seva 
part de veritat, no es pot afirmar, al 
mateix temps, que la Companyia de 
Jesús ha tingut i té una sorprenent 
capacitat de diversitat. 

Des dels seus inicis, Ignasi ima-
ginava la Companyia com un grup 
de pelegrins dedicats a predicar “a 
l ’apostòlica”, sense propietats ni 
convents, ni col·legis (“no studios ni 
lectiones en la Companía”). I en poc 
temps, en vida encara del fundador, 
esdevé una institució dedicada so-
bretot a l’ensenyament, amb multi-
tud de col·legis i universitats. I el que 
havia nascut com un grup que pri-
oritzava la pobresa i practicava una 
certa anarquia organitzativa –si la 
comparem amb les gran ordres ales-
hores dominants–, cada vegada creix 
en poder, un poder que serveix com 
excusa perquè els reis dels països ca-
tòlics els expulsin, i àdhuc el papa 
Climent XIV els suprimeixi el 1773 
(a ells, que havien inventat un vot 
especial d’obediència al sant pare). 
Poderosos a les corts reials i ben 
presents entre l’aristocràcia, però al 

mateix temps genials creadors d’una 
nova societat igualitària entre els in-
dígenes del Paraguai, o pioners en els 
intents d’adaptar el cristianisme a la 
cultura xinesa. 

de la restauració a la 
subversió

Pius VII el 1814 va restablir la 
Companyia, la qual, amb una ad-
mirable energia, va recuperar la seva 
presència i la seva inf luència. És el 
que hom anomena l’etapa restauraci-
onista. Hi ha qui la considera gaire-
bé una societat perfecta, el millor de 
l’Església catòlica. Vaig conèixer un 

bisbe que, malgrat sentir-se en oca-
sions molest amb ells perquè pensava 
que no el valoraven prou, que anaven 
sempre a la seva, repetia que “como 
los jesuitas, nadie”; i, per exemple, 
prohibia que ningú no prediqués als 
seus seminaristes, si no era un jesu-
ïta. Es podria parlar d’una ambiva-
lència. Perquè, si hi havia admiradors 
incondicionals, també és cert que 
“jesuïta” podia ser utilitzat com un 
insult (encara ara, quan el diccionari 
del IEC defineix «jesuïta», situa com 
a segona accepció “hipòcrita”, enca-
ra que hi afegeix “dit abusivament”). 
Com a experiència personal, podria 
aportar que el meu pare, després de 
la guerra, ja que havien tancat l’es-
cola Blanquerna, ens portà als tres 
germans als jesuïtes; però quan, anys 
després, li vaig explicar el meu pro-
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pòsit d’ingressar a la Companyia, no 
va poder amagar certa reticència i un 
respectuós intent d’encaminar-me 
vers el clergat secular. Sí i no, ambi-
valència, repeteixo. Una situació que 
aviat canviaria. Algú ha parlat d’una 
segona Companyia.

Ens acostem al Vaticà II, el deto-
nant del gran canvi. Però, abans, cal 
recordar a Pierre Teilhard de Char-
din (1881-1955). Cal recordar-lo, en 
primer lloc, perquè va ser un geni 
cristià, víctima després del típic fe-
nomen de la moda –tot el que puja, 
després baixa–; crec que, ara, caldria 
redescobrir-lo. I en segon lloc, perquè 
és un exemple del que s’esdevenia a 
l’interior de la Companyia. L’aparent 
domini del tarannà restauracionista, 
conservador, amagava l’augment, en 
el seu interior, d’un nou vigor reno-
vador, precisament en les personali-
tats més valuoses de la Companyia. 
La suposada uniformitat jesuítica era 
ja una aparença que no responia a la 
realitat. Lubac o Rahner en són un 
exemple. I quan comença el Vaticà II, 
hom constata que entre la cinquante-
na de jesuïtes presents com a experts, 
la majoria es situa en el sector con-
siderat renovador. Recordo que Dí-
ez-Alegría, aleshores encara jesuïta, 
al començament del Concili, em va 
comentar, amb el seu humor carac-
terístic: “Antes los jesuitas eramos lo 
seguro, ahora ya nos ven como peligro-
sos”. No sabia que aquesta arribaria a 
ser la seva experiència personal.

El Vaticà II fou el primer pas del 
canvi. Amb tot el respecte, goso dir 
que una característica ben jesuítica és 
la fidelitat exigent en l’empenyiment. 
No s’aturaren després del Concili. 
Com ha escrit Josep M. Margenat: 
“en pocs anys, la Companyia ha can-
viat més que en els quatre-cents que 
van des de la mort d’Ignasi a l’elecció 

d’Arrupe”. La tria com a nova prio-
ritat jesuítica del principi “servei a 
la fe i promoció de la justícia” és el 
resum d’una etapa. El màrtir Ignacio 
Ellacuría podria ser-ne el testimoni. 
I situacions com la de Juan Masiá, un 
exemple del nou paradigma. Però tot 
això és prou recent, prou actual, com 
per parlar-ne més. La resta d’articles 
d’aquest número de Foc Nou, escrits 
per qui en sap molt més que un ser-
vidor, m’aconsellen posar punt final 
a allò que s’ha limitat a presentar 
unes ref lexions improvisades des de 
l’agraïment. 

Joaquim Gomis és director de 
la revista foc nou

ignacio Ellacuría sj, assessinat per la Força armada de El salvador sota les ordres de rené Emilio Ponce.


