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Saber escoltar

Punt de vista

Enterraments (3)
Es tractava d’un estranger divorciat. La família 

volia actuar amb rectitud i em va demanar ajuda. 
Vaig anar al tanatori. En alemany vam proclamar 
una lectura de l’Antic Testament, perquè era la 
seva llengua i, jueva, la procedència religiosa, 
segons es creia. Comprar o llogar una sepultura 
era onerós, per això es va triar la incineració. 
Però, què n’hem de fer, de les cendres? També 
em vaig oferir a col·laborar. Vaig fer un forat a 
pic i pala en un extrem no ocupat, ni assenyalat 
especialment, del cementiri i vaig cobrir la gerra 
de les restes amb la mateixa terra extreta. Tot 
ho vam fer amb un silenci reverencial i després 
vam pregar per ell al Déu únic.

En un altre cas em van encomanar transitò-
riament les cendres, per un temps determinat, 
abans de ser portades a un cementiri llunyà. 
Van romandre, discretament, a la meva petita 
església, a prop de l’altar, fins que les van poder 
traslladar al nínxol del cementiri, on havien de 
reposar. Es tractava d’un amic cristià i generós. 
La família i jo vam pensar que aquesta era la 
millor manera d’actuar.

Qui va redactar aquest document, m’imagino 
que volia que aprenguéssim que no podem 
trivialitzar en aquest assumpte. Escampar-les 
per la gespa d’un camp de futbol de l’equip 
predilecte del difunt o portar-les dins la bos-
sa, repartides entre la vídua, la germana i els 
fills del mort, o deixar-les en el que va ser el 
seu dormitori, per alimentar la nostàlgia, són 
exemples que he conegut i que cauen en allò 
que la instrucció reprova.

Ara afegeixo un fragment bíblic que reflec-
teix el pensament de la gent d’aquelles cultures 
i èpoques, sense que es comenti, ni aprovant 
ni reprovant.

Gn 40,16 (pertany a l’estada de Josep a Egip-
te, durant el captiveri): «El primer pastisser, 
veient que Josep havia donat una interpretació 
favorable de l’altre somni, li va contar el seu: 
Jo he somiat que portava damunt del cap tres 
paneres de pastissos. La panera de dalt de tot 
era plena de les pastes que el faraó sol menjar, 
però els ocells venien a picotejar les pastes de la 
panera. Josep li va explicar: La interpretació del 
somni és aquesta: les tres paneres representen 
tres dies. D’aquí a tres dies, el faraó decidirà la 
teva sort fent que et tallin el cap i et pengin 
dalt d’un arbre; i els ocellots vindran a picotejar 
la carn del teu cos.»

La predicció era terrible, si les aus es menja-
ven el cadàver era impossible que pervivís en 
l’eternitat, segons opinaven en el seu temps.

L’altre dia vaig recordar la desaparició dels 
cossos d’Edith Stein (santa Teresa Beneta de la 
Creu) i de santa Joana d’Arc, cremada a la fo-
guera i les cendres escampades al riu des d’un 
pont. Això no va ser cap impediment per a la 
seva canonització.

Ara recordo que, malgrat el que diu el do-
cument, és una pràctica comuna, a l’Orient i 
l’Occident cristià, repartir les relíquies, sigui 
per a la consagració d’altars, per a la mateixa 
cerimònia de beatificació, per a pelegrinatge o 
per romandre en llocs on són venerades.

Potser m’he entretingut massa en qüestions 
que a la majoria de lectors no us interessin gaire, 
per això vull acabar amb el consell de Pau (1Co 
6,20): «Heu estat comprats pagant un preu: 
glorifiqueu Déu en el vostre cos!»

Joan Carrera s.j.
Cristianisme i Justícia

A propòsit de...

Boaventura de 
Sousa Santos és un 
sociòleg, referent 
per als moviments 
del Fòrum Social 
Mundial. Va comen-
çar els seus estudis 
empírics a les faveles 
del Brasil, on també 
va conèixer i treba-
llar amb Hélder Câ-
mara en la defensa 
dels més exclosos. 
Aquest mes de no-
vembre va participar 
en la inauguració del 
curs de Cristianis-
me i Justícia amb la 
conferència «Si Déu 
fos un activista dels 
Drets Humans».

De les seves paraules en cal 
destacar la gran necessitat d’alli-
berament que té el nostre món i 
la preocupació per rescatar el que 
podria ser una nova teologia de 
l’alliberament. Després de tantes 
victòries que semblaven irrever-
sibles, ara veiem com es retallen 
drets, augmenta la violència de 
gènere... i es genera un abisme 
que ens separa dels qui no tenen 
drets, dels qui viuen en l’exclusió 
i la inseguretat total.

La religió, diu aquest sociòleg 
portuguès, té un potencial per de-
senvolupar teologies progressistes 

Les lectures de la missa del di-
marts 33 de durant l’any m’han fet 
molta impressió. En la cloenda de 
l’any litúrgic, l’Església ens prepa-
ra no solament per al Nadal, sinó 
per a l’altre Nadal definitiu, la 
segona vinguda del Senyor.

Tanmateix, els fragments de 
la Sagrada Escriptura, esdevenen 
advertiments seriosos per a la 
nostra fe i, alhora, ens exhorten a 
purificar i millorar la vida de tots 
els dies. En efecte, la primera de 
les lliçons és del darrer llibre de 
la Bíblia, anomenat Apocalipsi. 
Un llibre ple d’imatges que, 
sovint, són difícils d’interpretar. 
No obstant i això, convindria 
llegir-lo atentament, perquè té 
un decorat immens i il·lumina la 
vocació de l’Església, l’actuació 

dre del bé i en el lloc que ens té 
preparat al cel. La missa d’aquest 
dimarts conté dues cartes: una als 
cristians de Sardis i l’altra als de 
Laodicea. L’autor demana que a 
la primera comunitat, malgrat la 
fidelitat de molts cristians, li cal 
acabar-se de desvetllar; els segons 
són apostrofats perquè no són 
ni freds ni calents, paraules que 
hem d’examinar els qui professem 
el cristianisme. La lectura renya, 
anima i estima.

L’altra impressió de la missa me 
l’ha feta avinent el Salm 14. Per 
arribar a la muntanya sagrada, 
cal l’honradesa, la pràctica de la 
justícia, la veritat, el no escampar 
calúmnies, no fer mal al proïsme, 
no infamar, estimar els germans 
en la fe, no anar darrere el diner, 
no donar mai fals testimoni... Si 
desitgem arribar a la muntanya 
santa, des de la humilitat, s’ha 
de fer cas al Senyor, que «és a la 
porta i truca». I també: «Si algú 
m’escolta i obre la porta, entraré 
a casa seva i menjaré amb ell, i ell 
amb mi»... «Jo renyo tots els meus 
amics i els dic la veritat. Sigues 
zelós i penedeix-te.»

«Si Déu fos un activista dels 
Drets Humans»

dominació contempo-
rànies. En tots aquests 
moviments a Amèri-
ca Llatina, als pobles 
africans, a l’Índia... hi 
troba present la idea 
d’alliberament. Cal 
sortir, doncs, ens deia, 
de la nostra concepció 
occidental dels drets 
per acostar-nos a al-
tres aproximacions 
epistemològiques: les 
que ens ofereixen els 
pobles del Sud i els 
col·lectius exclosos.

«S i  Déu fos  un 
activista dels Drets 
Humans», títol de la 
xerrada, és una pro-
posició metafòrica la 

resposta a la qual també ho ha de 
ser. De Sousa ens va oferir la seva 
resposta: Déu estaria en la línia 
que separa l’abisme per veure tots 
dos costats, intentant mostrar-nos 
els qui no existeixen, els qui són 
silenciats. Cercaria les causes del 
patiment i no restaria només en 
els símptomes, i es decantaria 
per la recerca d’una concepció 
contra-hegemònica a l’actual con-
cepció dels drets humans, que li 
suposaria una confrontació al déu 
invocat pels opressors d’aquest 
món. En un Déu així, va concloure, 
val la pena creure.

i alliberadores contra-hegemòni-
ques a l’actual globalització neo-
liberal. I per això aposta perquè 
entri en diàleg amb altres con-
cepcions de la dignitat humana. 
Cada generació té armes per anar 
creant humanitat: avui dia tenim 
els drets humans i la democràcia, 
però cal radicalitzar-les.

De Sousa ha treballat en el que 
anomena les epistemologies del 
Sud, és a dir, el coneixement que hi 
ha darrere dels moviments socials 
que lluiten contra el capitalisme, 
el colonialisme i el patriarcat, que 
són, segons ell, les tres formes de 
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de cada cristià. Un llibre inspirat 
que, fent ús d’un llenguatge espe-
cial, va ser inscrit per als primers 
cristians, que tenien necessitat 
de consol en les persecucions dels 
inicis del principi del cristianisme. 
Una obra escrita inspirada per 
consolar els cristians d’avui, que 
també som perseguits de diverses 
maneres, unes de cruels i altres 
de refinades.

L’Apocalipsi, doncs, no es refe-
reix textualment a la fi del món. És 
un estímul per a la vida cristiana. 
I això sí, vol que mirem el sol, les 
estrelles i el rei que munta el cavall 
blanc. Sí que vol que aixequem els 
ulls enlaire i que ens endinsem en 
el nostre cor davant del Crist que 
fa noves totes les coses. I que vol 
que els batejats l’imitin en l’or-

Ara i les darreries


