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Carme Munté

El dia que Roger Torres va fer els 
últims vots com a jesuïta (durant una 
emotiva celebració al santuari de Sant 
Pere Claver de Verdú) una pregunta 
devia ressonar entre les persones 
assistents: en la nostra societat actual 
en què tot caduca, com és que un jove 
és capaç de prendre un compromís 
per a tota la vida? D’ençà que fa di-
vuit anys va fer els primers vots com 
a jesuïta, Roger Torres (Lleida, 1975) 
ha tirat endavant amb la seva vocació 
amb convenciment i sense por. El seu 
treball està dedicat en bona mesura 
a la pastoral d’infants i joves, tant a 
la parròquia i l’esplai, com a l’escola. 
És professor del Col·legi Claver de 
Raimat. 

Vas entrar a la Companyia de 
Jesús amb 21 anys i, el 17 de se-
tembre passat, vas fer els últims 
vots com a jesuïta. Com has viscut 
aquest pas?

Amb molta alegria. I una alegria 
que surt de dins, sense estar prepa-
rada. Durant tot aquest període dins 
la Companyia de Jesús hem celebrat 
moltes coses (els primers vots, l’orde-
nació...). Tots aquests moments són 
especials perquè recullen trams de la 
vida i es fan celebració amb la gent 
que estimes.  

Avui que costa tant comprome-
tre’s per a tota la vida, com vius tu 
el compromís com a jesuïta?

De forma ben senzilla i natural. 
Amb la Companyia de Jesús he tro-
bat un lloc bo per viure un estil de 
vida evangèlic de fraternitat i missió. 
Potser a la gent l’espanta la paraula 
compromís, perquè sona a feixuc. Hom 
es compromet a allò que l’apassiona, i 
això és tot el contrari a viure una cosa 
feixuga. En el meu cas el compromís és 
viure sabent-me estimat i estimant, i 
això ni cansa ni fa que descansi. 

Des del moment que vas dir sí 
a Jesús, a què has compromès la 
vida?

Bàsicament al món dels joves. Estar 
al seu costat i sobretot treballant amb 
ells en clau de servei.  Una fixació ha 
estat el fet de treballar per fer comu-
nitats de joves que sentin aquesta es-
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Mostra dels dibuixos de Roger Torres: Pedro Arrupe, Lluís Espinal i sant Pere Claver.

«El compromís és viure sabent-me 
estimat i estimant»
El jesuïta Roger Torres, una vocació al servei de la pastoral d’infants i joves

timació de Jesús i, sentint-la, es llencin 
a fer coses pels altres. Un lloc bonic per 
fer això és el món del lleure educatiu, 
on els joves van descobrint les seves 
potencialitats en la mesura que es 
donen als infants i, sense saber-ho, van 
conreant una vida interior i teixint una 
dimensió comunitària.

Què significa per a tu aquest 
treball pastoral?

Una oportunitat per fer ciutadans 
participatius en la utopia del Regne de 
Déu.  Ens cal dotar els nostres infants, 
adolescents i joves d’eines perquè 
descobreixin la seva riquesa interior i 
despertar-los per la sensibilitat envers 
el món. En aquest sentit l’educació 
ha de redescobrir la interioritat, la 
pregària, el servei i la celebració. I per 

fer-ho cal atansar-se a ells amb una 
escolta atenta, amb propostes fermes 
i creatives, amb una actitud d’acom-
panyament.  

Ets llicenciat en Belles Arts i 
Teologia. Com uneixes les dues dis-

ciplines en la teva tasca pastoral?
Hi ha moltes maneres d’elaborar 

pensament. Des de l’art trobes una 
manera molt creativa de construir 
projectes pastorals. Primerament l’art 
t’ajuda a mirar d’una forma atenta 
les coses, una mirada que es deixa 
sorprendre. Després t’ajuda a ser 
disruptiu, a trencar discursos lineals. 

Quines oportunitats pastorals i 
evangelitzadores et permeten els 
dibuixos que fas per als infants?

És molt important crear un univers 
que ajudi els infants a enriquir el seu 
imaginari, que els permeti entrar amb 
familiaritat en el món espiritual i reli-
giós. A través dels dibuixos vull trans-
metre un Jesús proper, uns sants que 
expressin l’alegria del seu viure, unes 
actituds que els permetin entendre 
que és bonic donar gràcies, demanar 
perdó... D’això, en llenguatge clàssic, 
se’n diria fer devocionaris. Crear imat-
ges que els facin d’àncora per a un 
futur. Tot i així no trobo el moment 
per poder dibuixar tot el que voldria. 
Un defecte que tenim els religiosos és 
que anem massa enfeinats.

Cal trobar noves maneres i nous 
llenguatges per ajudar els infants 
a conèixer Jesús i ajudar els joves 
a aprofundir en la fe?

Cal continuar inculturant el fet espi-
ritual i religiós al món d’avui. Hauríem 
de fer ús dels llenguatges del nostre 
temps. A l’Església ens costa aprendre 
que una cosa és l’Evangeli i l’altra 
la manera com transmetem aquest 
Evangeli. Pel camí perdem molta gent 
perquè no entén certs anacronismes 
de la nostra manera de fer. 

Com presentar l’Evangeli de 
forma atractiva?

L’Evangeli sempre ha estat contra-
cultural i antisistema, per això sempre 
continuarà incomodant a molts. 
L’única manera de comunicar-lo és 
fer-lo creïble, és fent que les nostres 
comunitats el visquin. Si jo fos jove, 
no voldria anar a un lloc que m’expli-
quessin com he de viure per ser feliç, 
sinó que aniria a un lloc on hi hagués 
gent que visqués feliç. Per això no 
podem desvincular la catequesi de 
l’acció, la celebració del servei a Cà-
ritas, de la vida sacramental al gest 
de l’acollida.

Roger Torres en 
la celebració dels 

últims vots.

Ens cal dotar els 
infants, adolescents 
i joves d’eines 
perquè 
descobreixin la seva 
riquesa interior


