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Honestedat
De manera cíclica, hi ha un seguit de temes que centren 

el debat polític: el lloc de la religió a l’escola, la legitimi-
tat de l’avortament i el reconeixement de les persones 
homosexuals. Totes tres són qüestions importants i molt 
delicades, que s’haurien de tractar amb calma i molta 
cura perquè afecten directament dimensions essencials 
de tota persona humana. Per desgràcia, quan l’opinió 
pública en parla, sovint les acaba reduint a una polèmica 
barroerament ideològica, a una mena de pols per mesurar 
les forces amb l’adversari polític. En l’últim que es pensa 
és en els escolars, en les mares i els seus fills i en les per-
sones homosexuals.

D’altra banda, la mirada legislativa sembla l’única 

vàlida i autoritzada a l’hora de formular aquests temes 
tan complexos, fins al punt que fa l’efecte que l’aprovació 
d’una llei sigui l’objectiu final de qualsevol debat. Però per 
ella mateixa, ni la legislació més pensada i detallada no és 
capaç de canviar la més petita de les realitats. Especialment 
pel que fa a l’avortament i les persones homosexuals, ens 
trobem davant de realitats humanes que poden amagar 
veritables tragèdies, sovint silencioses. Són qüestions acla-
paradorament vitals, per la qual cosa la mirada ideològica 
esdevé terriblement frívola, mentre que la legislativa, tot i 
ser legítima, es mostra del tot insuficient. Només des d’una 
mirada humil que surti del batec de l’ànima ens podem 
atansar a aquestes realitats sense trair l’honestedat.
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Noves fronteres, un mateix compro-
mís és el títol del darrer Quadern de 
Cristianisme i Justícia que ha coordinat 
el director d’aquest centre d’estudis 
dels jesuïtes, el laic Xavier Casanovas. 
És un número especial, el que fa 200 
de la col·lecció més coneguda de 
Cristianisme i Justícia, i en el qual han 
participat diversos autors (pot consul-
tar-se a www.cristianismeijusticia.net). 
Amb Xavier Casanovas ens aturem per 
albirar quins són els reptes actuals del 
diàleg entre la fe i la lluita per un món 
més just. 

200 Quaderns, 35 anys. Quin és 
el llegat d’aquest camí i cap on 
apunteu?

Cristianisme i Justícia (CJ) va néixer 
en un moment molt concret. A prin-
cipis dels 80 els jesuïtes volien traduir 
en obres i institucions la intuïció de la 
Congregació General 32 encapçalada 
pel pare Arrupe que declarava que 
la lluita per la justícia és intrínseca 
a la fe cristiana. El naixement de CJ 
va coincidir amb l’assassinat a Bolívia 
de Lluís Espinal. CJ ha volgut durant 
tots aquests anys ser la veu d’aquesta 
manera d’entendre el ser cristià en el 
món, una veu profètica i de denúncia, 
però també un relat d’esperança per 
un món més just que acompanyi el 
caminar de tots aquells homes i dones 
compromesos amb la realitat. Tal com 
diem en el quadern 200 ara ens toca 
tornar a mirar la realitat, veure quines 
són les fronteres a les quals respondre 
en ple segle XXI i fer-ho amb el mateix 
compromís que ens caracteritza.

El concepte de justícia històri-
cament s’ha vinculat a justícia so-
cioeconòmica. S’ha quedat curt?

Certament, el concepte de justícia 
ha vingut lligat sempre a les realitats 
de desigualtat material. Això no ha 
canviat, però sí que s’han anat incor-
porant noves dimensions que l’han 
completat. Als anys 90 s’amplia la 
lluita per la justícia incorporant les 
raons i l’anàlisi cultural tan necessària 
en temps de globalització: comencem 

«La justícia ha d’estar arrelada en la misericòrdia»

a parlar de justícia ecològica o medi-
ambiental, també de justícia cultural 
entesa com la tensió que es viu entre la 
igualtat i el dret a la diferència, d’equi-
tat i justícia de gènere... i sobretot a 
entendre la justícia com quelcom que 
ha d’estar arrelat en la misericòrdia.

Un dels autors, Òscar Mateos, 
aposta per avançar vers un mo-
del de civilització de la sobrietat 
i la pobresa compartides. Il·lusió, 
utopia o camí ineludible?

Clarament es tracta d’un camí inelu-
dible. La crisi ecològica no és una cosa 
que puguem menystenir, sinó una cru-
ïlla decisiva, posa en qüestió qualsevol 
reflexió social que es pugui fer avui: 
o canviem el nostre model de vida o 
la mateixa vida no serà possible. Així 
doncs, models de creixement il·limitat, 
models depredadors amb la natura... 
queden plenament qüestionats. Ens 

teres amb les quals compro-
metre’ns, ens adonem que 
en les nostres reflexions 
la majoria de vegades no 
estem tenint en compte al 
50% de la població mun-
dial, que són les dones. Si 
parlem d’ecologia (i, per 
tant, de sostenir la vida), si 
parlem d’identitat i reconei-
xement de la diferència, la 
mirada femenina és clau per 
trobar respostes plenes, no 
esbiaixades. Aquí l’Església 
té un llarg camí a córrer, 
dubto que pugui ser punta 
de llança d’aquesta trans-
formació, però és evident 
que li cal un gir de 180 graus 
en el paper i reconeixement 
de la dona en el si de la 
comunitat cristiana.

F. Javier Vitoria expli-
ca que «des del binomi 
fe-justícia l’opció pels 
pobres és una categoria 
teològica». Està l’Esglé-
sia per situar en el centre 
els pobres?

O els últims, els pobres, 
els exclosos, els descartats 
(com diu el Papa Francesc) 

són el criteri últim de discerniment de 
les nostres opcions, o no estem sent 
fidels a l’Evangeli. L’opció pels pobres 
és el que anomenaríem un irrenunci-
able de la fe cristiana. L’Església ens 
demostra que és així, només cal veure 
darrerament l’assassinat de capellans 
a Mèxic, la seva opció pels darrers els 
ha costat la vida! Tot i això, l’Església 
pot fer encara molt per fer-se pobra 
entre els pobres i tota servei.

A l’article final, Jaume Flaquer 
proposa començar per canviar la 
mirada de l’Església i després el 
rostre. Cal encara més purificació 
i cura d’humilitat per fer-ho?

Com diu el Jaume, l’Església a vega-
des es mira massa el melic. Crec que de 
tot el que hem parlat, se’n deriva un 
nou rostre d’Església, a l’escolta atenta 
del patiment, una església descentra-
da, en comunió i diàleg amb el món. 

Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justícia

toca treballar per una nova ètica, un 
nou model de civilització, que pot 
ser encara un somni però que tard o 
d’hora ha d’arribar.

La dona té un pes específic nota-
ble al Quadern. Com pot contribuir 
l’Església a fer visible la realitat de 
desigualtat de la dona i a incorpo-
rar-la com a membre de ple dret?

Quan ens plantegem les noves fron-


