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«Els pobles indis que vivien, segons 
el seu antic costum, a les muntanyes, 
en petits grups, molt allunyats entre 
ells, es van aplegar, per iniciativa dels 
pares, per formar assentaments on 
van començar les primeres formes de 
vida social.» Així defi nia, ja al segle 
XVII, el jesuïta Antonio Ruiz Montoya 
les anomenades Reduccions Jesuïtes 
del Paraguai, un dels aspectes més 
fascinants de l’evangelització de les 
Amèriques. Es tracta d’assentaments 
d’indis guaranís creats des de mitjans 
del segle XVI i durant el XVII per mis-
sioners de la Companyia de Jesús a 
la regió de Riu de la Plata, coneguda 
com Paracuaya, al territori actual de 
l’Argentina, el Paraguai i el Brasil. La 
seva història, tan apassionant com 
desconeguda, s’ha plasmat ara en una 
exposició que es pot visitar gratuïta-
ment al CaixaForum de Barcelona fi ns 
al 14 de setembre.

«Les reduccions van ser una expe-
riència històrica única i sorprenent 
d’un projecte i realitat social que es va 
desenvolupar durant cent cinquanta 
anys», explica Miguel Ángel Jiménez 
de Abbad, comissari de l’exposició. 
«En un moment especial de la història 
—afegeix— es van trobar un poble 
americà que cercava des dels seus orí-
gens una “terra sense mal” i un nou 
orde religiós, europeu de naixement 
però universal per vocació, que cer-
cava descobrir les petjades que Déu 
deixava per tot arreu, per construir 
amb altres el Regne de Déu.»

La mostra pretén sobretot refl ectir 
aquesta trobada, fruit de la qual va 
néixer «una societat sorprenent i nova 
marcada pel respecte a l’altre —tra-
dicions, llengua, cultura, institucions 
polítiques i socials— i la solidaritat en-
tre tots». Cadascú va aportar el millor 
que tenia i tots es van enriquir: «La 
cultura europea, amb l’arquitectura, 
escultura, música, tècniques agrícoles 
i econòmiques es van fusionar amb la 
cultura guaraní. I sobretot el poble 
guaraní va descobrir el Déu que ve-
nia buscant des de segles en el Déu 
cristià que els jesuïtes els van ajudar 
a descobrir en aquells anhels.»

Inculturació de la fe

L’experiència de les reduccions, el 
nom de les quals es pot traduir també 
com a «comunitats», constitueix un 
model harmònic d’evangelització i 
inculturació en la fe. Tant és així que 
els missioners jesuïtes i els seus col-
laboradors, per respecte als pobles 
indígenes, van demanar permís a la 
Corona espanyola per distanciar-se 
del sistema colonial. Desitjaven sal-
vaguardar la llibertat i dignitat dels 
guaranís davant certs abusos, tot i 
que oferint-los alhora la Bona Nova 
de l’Evangeli.

El resultat, assegura Jiménez de 
Abbad, van ser unes comunitats en les 

Aventura missionera a les Amèriques
L’exposició «Les Reduccions Jesuïtes del Paraguai» es pot visitar fi ns al 14 de 
setembre al CaixaForum

quals «la passió evangelitzadora dels 
pares jesuïtes i l’ànima dels guaranís 
van generar una cultura nova on la 
fe donava plenitud a la vida quotidi-
ana». La vida de les reduccions, diu 
un dels plafons informatius de la mos-
tra, «estava organitzada per evitar 
l’ociositat. El treball era una manera 
d’honorar Déu, un valor social i un 
servei de la col·lectivitat que afavoria 
la vida en comunitat».

En total, van arribar a haver-hi 
30 reduccions de pobles guaranís, 

Antecedents de la mostra

L’exposició Les Reduccions Jesuïtes 
del Paraguai compta amb una llarga 
trajectòria. La mostra que es pot visi-
tar al CaixaForum és una síntesi, força 
reduïda, d’un primer projecte que 
el 2009 va ser presentat al Meeting 
de Rímini. Impulsada pel sacerdot 
Aldo Trento, missioner al Paraguai, 
la proposta original recreava la pla-
ça central d’una reducció guaraní, 
amb l’església al capdavant, i per 
mitjà de plafons explicatius i fotos 
esplèndides es feia referència a la 
història d’aquestes missions jesuïtes, 
la vida quotidiana, els èxits, les llums 
i ombres. La mostra va ser qualifi cada 
de brillant pels visitants i va seduir el 
mateix cardenal Rouco Varela, que 
va voler portar-la a Madrid el 2011 
amb motiu de la Jornada Mundial de 
la Joventut.

A Madrid l’exposició va ser orga-
nitzada per la Companyia de Jesús, 
tot i que va comptar amb el bene-
plàcit i consell del P. Aldo Trento. 
Després de la JMJ, els Jesuïtes d’Es-
panya van decidir conservar-la de 
manera permanent, en un espai més 
reduït, al santuari-castell de Xavier, 
a Navarra. Membres del Departa-
ment d’Exposicions de CaixaForum 
van visitar l’exposició a Xavier i van 
proposar als jesuïtes poder habilitar 
la mostra als locals de CaixaForum a 
Barcelona i a Madrid. Per això es va 
haver de fer una reelaboració, que 
ha comptat amb el disseny de Miquel 
Ángel Jiménez de Abbad (comissari) 
i Enric Climent Carrau (assessor). A 
Madrid l’exposició podrà visitar-se 
del 14 de setembre fins al 20 de 
novembre.

esteses entre els rius 
Paranà i Uruguai, en 
un vast territori que 
cobria una mica més de 
l’actual Paraguai. Les 
reduccions no van ser 
originàries dels jesuïtes, 
sinó dels franciscans, tot 
i que va ser la Compa-
nyia de Jesús la que va 
aportar «una sensibili-
tat especial cap a molts 
aspectes de la cultura i 
identitat guaranís, que 
van treballar per defen-
sar i perpetuar».

L a  m o s t r a  q u e 
ja ha estat visitada a 
Barcelona per més de 
10.000 persones, i que 
properament passarà a 
Madrid, subratlla la cre-
ativitat i la intel·ligència 
humana i espiritual dels 
jesuïtes. Giorgio Che-
vallard, voluntari que 
exerceix com a guia a 
l’exposició, s’admira 
de com amb tan pocs 
recursos humans —no-
més dos jesuïtes per 

reducció— es podien fer tantes coses: 
portar tanta tecnologia, ciència, orga-
nització, benestar, justícia... «L’única 
resposta és que el que feien naixia 
de la fe —sosté—, de l’amor a Crist i, 
per això, de l’amor a tots els homes, 
en els quals veien en primer lloc un 
germà, al qual ajudar a assolir la feli-
citat i la veritat: el desenvolupament 
i la promoció humana naixien de 
l’evangelització, de la consciència de 
la primacia de Déu: perquè feien tot 
ad maiorem Dei gloria.»

Els divendres a la tarda i els dissabtes 
al matí, visites guiades a la mostra 

«Les Reduccions Jesuïtes del Paraguai»


