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El P. Sosa, a Manresa / Agustí Codinach

«Els atacs 
al Papa van 
contra un model 
d’Església»
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El P. Arturo Sosa, general de 
la Companyia de Jesús, ha visitat 
Barcelona i Manresa. Ha estat una 
visita fecunda. Nascut a Veneçue-
la, és un home excepcional: culte 
i compromès, bon coneixedor de 
l’Església i del món, amb una mira-
da universal i un discurs serè, pro-
fund i ponderat. Un home senzill 
i proper. Va tenir la gentilesa de 
concedir-nos una llarga entrevista 
a Catalunya Cristiana i a Ràdio Estel 
que publiquem en aquest número. 
Vam conversar del món, de l’Esglé-
sia i de molts aspectes d’actuali-
tat. També de la Companyia avui, 
del cos apostòlic que formen els 
jesuïtes i els laics. Dels vincles pro-
funds que uneixen els membres 
de la Companyia, encara que es 
trobin dispersos pel món. Vam 
parlar de reconciliació i de justícia. 
Reconciliació entre nosaltres com 
a éssers humans i amb la natura-
lesa i, per tant, amb Déu. D’una 
injustícia que s’ha fet estructural. 
Bon coneixedor d’Ignasi de Loiola 
i dels seus primers companys, el 
P. Sosa va explicar que els exerci-
cis espirituals avui s’han rescatat 
i, adaptats en profunditat, s’han 
multiplicat de manera creativa a 
les perifèries i continuen vius ar-
reu del món, impartits de manera 
personalitzada per jesuïtes i altres 
religiosos. També va parlar amb 
afecte del papa Francesc, llatino-

americà com ell mateix, va dir que 
el seu llenguatge és propi d’un de 
tants cristians que s’han pres serio-
sament el Vaticà II. I es referí també 
a la campanya mundial que avui hi 
ha orquestrada contra ell.

Un tema que es va repetir en 
l’acte públic celebrat a l’església 
dels jesuïtes del carrer de Casp 
fou el de la secularització. El pare 
Sosa creu amb encert que havíem 
idealitzat la cristiandat —per cert, 
poc cristiana— i es pregunta si no 
contribuirà a un procés d’allibera-
ment de ser cristians de manera au-
tomàtica i ens posarà en el terreny 
de la llibertat.

Opina que el cristianisme és 
molt «pretensiós» perquè s’encar-
na i enriqueix qualsevol cultura hu-
mana. I a la llum de l’aproximació 
que estem vivint amb la Xina, es 
va referir a dos jesuïtes del segle 
XVI-XVII: Mateo Ricci i Diego de 
Pantoja, als seus esforços per la 
inculturació, per aprendre la cul-
tura i a la quantitat de gramàtiques 
que els missioners escriviren per 
comprendre les llengües.

En un moment de l’entrevista, 
el pare Sosa es va emocionar. Fou 
en parlar-li de Veneçuela, el seu 
país natal, que està patint tant. Va 
animar els veneçolans que viuen i 
treballen entre nosaltres a no per-
dre l’esperança. Certament ell, l’en-
comana.

Pare Sosa, 
general proper
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«La nostra 
missió és 
contribuir a la 
reconciliació 
i a la justícia»

JAUME AYMAR
ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

Fotos: Agustí Codinach

P. Arturo Sosa, 
superior general dels jesuïtes
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El general dels jesuïtes, el vene-
çolà Arturo Sosa, ha visitat Catalu-
nya el mes de setembre. Dins de la 
seva atapeïda agenda, fa un forat 
per atendre de manera conjunta 
el nostre setmanari, Ràdio Estel i 
CatalunyaReligió. En una conversa 
afable i sense presses reflexiona 
sobre la Companyia de Jesús, l’Es-
glésia i el món actual.

El 2016 la Congregació Gene-
ral 36 el va posar al capdavant 
de la Companyia de Jesús, on va 
ressonar amb especial força l’ex-
pressió «audàcia de l’improbable 
i de l’impossible». Dos anys des-
prés, com va aquesta audàcia?

En cal molta! A la Companyia, 
a l’Església, a molts llocs del món 
i de la societat tenim la sensació 
d’estar una mica limitats. Les co-
ses que tenim al fons del cor, com 
el desig d’una humanitat justa, de 
pau, de fraternitat, de diàleg, de 
democràcia... ens semblen im-
possibles. Volem perseguir l’im-
possible perquè per a Déu res no 
és impossible. El que ens sembla 
impossible, si de debò tinguéssim, 

com diu l’evangeli, una micarrona 
de fe, ho faríem possible. És una 
gràcia que hem de continuar de-
manant, tot reconeixent que molts 
jesuïtes se la prenen seriosament.

Personalment, de quina mane-
ra la impulsa?

Primerament amb la pregària. 
Després de la Congregació Gene-
ral 36 hem iniciat un procés que 
culminarà el gener vinent i que ha 
involucrat tot el cos de la Compa-
nyia. L’hem anomenat les «perifè-
ries apostòliques universals», que 
focalitzarà l’acció de la Companyia 
els pròxims anys. L’impossible pro-
posa com a focus de la missió de 
la Companyia el fet que realment 
plegats contribuïm a la reconcili-
ació i la justícia. La reconciliació 
comprèn tres dimensions impor-
tants: la reconciliació entre nosal-
tres com a éssers humans, que no 
és fàcil perquè el món tendeix a un 
increment de la violència i a la frac-
tura per motius inútils; la reconcili-
ació amb la natura en un procés de 
deteriorament del medi ambient, i 
la reconciliació amb Déu, perquè 
aquestes tres dimensions es do-

«¿No deu ser la 
secularització un 
procés de llibertat 
per a nosaltres, 
com a cristians, com 
a Església?»

Arturo Sosa a la Cova 
de Manresa.
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nen juntes. Això és el que sembla 
impossible.

Una missió que forma part de 
l’essència dels jesuïtes...

El món ha canviat molt en 50 
anys i cal reproposar la nostra mis-
sió. Veiem que les desigualtats són 
més grans i la injustícia s’ha fet més 
estructural, malgrat que hi ha més 
mitjans. La pobresa continua sent 
la condició en què viu la major part 
de la humanitat, la fam continua 
sent un problema que no podem 
resoldre, i això que tenim menjar... 
aquest temes continuen aquí i ne-

cessiten que els comprenguem 
millor, que anem més a fons, que 
ens hi comprometem més seriosa-
ment... també és present el tema 
del diàleg interreligiós i el diàleg 
intercultural. Som més conscients 
de la importància de la diversitat 
humana, de la diversitat cultural i 
de la diversitat religiosa com una 
riquesa de la humanitat. El rostre 
de Déu és un rostre multicultu-
ral que es manifesta de maneres 
diverses i hem d’aprofitar aquest 
missatge per fer la humanitat més 
humana.

De quina manera s’estableix 
un diàleg amb una societat que 
arracona Déu?

El diàleg s’estableix amb més 
llibertat. Podem plantejar els pro-
cessos de secularització d’una al-
tra manera, no com si estiguéssim 
perdent alguna cosa, perquè ten-
dim a idealitzar el que era la socie-
tat «cristiana». ¿No deu ser la secu-
larització un procés de llibertat per 
a nosaltres, com a cristians, com a 
Església? Ens allibera de ser cristi-
ans de forma automàtica. Avui, qui 
és cristià és perquè ho vol, perquè 

«Tot jesuïta ha de tenir 
capacitat de propo-
sar-se creativament 
l’audàcia de l’improba-
ble i de l’impossible»
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es planteja la pregunta, perquè 
lliurement tria ser cristià i moltes 
vegades a contracorrent de l’ambi-
ent. Ens allibera de l’automaticitat 
de ser cristià i posa el cristianisme 
en el terreny de l’opció personal 
lliure. També ens allibera de fona-
mentar la identitat d’una nació o 
d’un poble en el fet religiós.

El cristianisme és molt «pre-
tensiós», en el sentit que pretén 
encarnar-se en qualsevol cultura 
humana. El cristianisme no és una 
religió associada a una cultura, en-
cara que de vegades hagi estat així 

El P. Sosa va tenir una tro-
bada amb els jesuïtes i laics 
de la Companyia a l’esglé-
sia de Casp de Barcelona.

al llarg de la història. El cristianisme 
és una fe religiosa que s’encarna i 
enriqueix qualsevol cultura. Pel fet 
que no està associat a una cultura 
o a una identitat concreta, fa pos-
sible que de debò es pugui predi-
car la bona Nova a qualsevol racó 
del món. En aquest sentit, la se-
cularització és un procés que ens 
ajuda a purificar-nos, a posar-nos 
en termes de llibertat, a apel·lar a 
la llibertat dels éssers humans en 
relació amb Déu i els altres.

La dimensió intel·lectual de 
l’apostolat jesuïta, quin paper té 
en aquesta societat líquida en què 
vivim?

Nosaltres no hem abaixat el 
llistó, continua alt. El nivell d’exi-
gència de la formació dels jesuïtes 
i de les persones que treballen a 
les institucions de la Companyia 
continua alt. Invertim una gran 
quantitat d’energia, de temps i de 
diners en la formació. La profundi-
tat intel·lectual és una característi-
ca de qualsevol tasca dels jesuïtes. 
Tot jesuïta ha de saber pensar, ha 
de tenir capacitat de proposar-se 
creativament l’audàcia de l’impro-
bable i de l’impossible davant de 
situacions que no podem preveu-
re. El pare Adolfo Nicolás, el meu 
predecessor, deia que la gran 
temptació del món és la globalit-
zació de la superficialitat. Com a 
jesuïtes hauríem de contribuir a 
una universalització de la profun-
ditat humana, que té relació amb la 
justícia, amb l’accés a l’educació... 
la dimensió intel·lectual continua 
sent una prioritat.

També els exercicis espiritu-
als?

Avui hi ha més oportunitats i 
més bones per fer els exercicis que 
les que vaig conèixer jo abans del 
Concili Vaticà II. S’han rescatat els 
exercicis de sant Ignasi en el sentit 
de la personalització. Encara que 
siguin exercicis en grup, es fan 
amb acompanyament personal, 
un per un. Els anomenats «exer-
cicis en la vida quotidiana» són 
un «invent» de sant Ignasi per a 
persones que no es poden retirar 
durant un mes per obligacions 
familiars o d’alguna altra mena. 
Sant Ignasi va fer servir aquesta 
eina que avui s’ha perfeccionat i 
multiplicat d’una manera molt cre-
ativa i efectiva. He estat testimoni 
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d’aquesta experiència a les peri-
fèries de Veneçuela, als barris, on 
la gent (mestresses de casa, pares 
de família...) durant més d’un any 
han dedicat una o dues hores del 
temps diari a la pregària per fer 
l’experiència dels exercicis acom-
panyats per un jesuïta. 

Avui, a més, hi ha moltíssima 
gent que no és jesuïta que dona 
exercicis i, de vegades, molt mi-
llor que els mateixos jesuïtes... 
si en alguna cosa hi ha hagut un 
pas grandíssim en l’apostolat de 
la Companyia és en el fet d’oferir 
l’oportunitat dels exercicis espiri-
tuals. Se n’ha fet una adaptació de 
la profunditat per garantir que no 
esdevinguin una tècnica de me-
ditació més. Avui es coneix molt 
més bé la dinàmica interior dels 
exercicis, com comunicar-la, com 
acompanyar la gent...

Els jesuïtes fan un quart vot 
d’obediència al Papa. Com el vi-
uen en aquests moments en què 
Francesc rep tants atacs?

És evident que hi ha una campa-
nya contra el Papa i el que Francesc 
representa. Està summament ben 
organitzada, amb un bon sosteni-
ment econòmic i mitjans de co-
municació que hi donen suport. 
És una campanya contra un mo-
del d’Església que consideren que 
s’està desviant i que està diluint la 
doctrina. És una campanya molt 
efectiva i que té a veure amb la 
secularització i la manera com 
l’Església catòlica s’ubica al món. 
Aquesta campanya està sostin-
guda per un corrent que concep 
l’Església com una institució amb 
uns dogmes i principis morals i 
religiosos intocables, que no re-
coneix la temporalitat d’aques-
tes propostes doctrinals; enfront 
d’una Església que des del Concili 
Vaticà II està més viva que mai, 
una Església que es concep com 
a portadora d’una fe que ha de 
respondre a les condicions, a les 
preguntes de la humanitat del mo-
ment que vivim.

L’Església no és la dipositària 
d’una normativa ètica o moral o 
d’uns dogmes religiosos. L’Esglé-
sia és una fe que s’experimenta 
espiritualment i que es viu en co-
munitat, i que cerca que aquesta 
comunió s’ampliï d’acord amb el 
llenguatge de cadascun dels mo-

ments que vivim. L’Església forma 
part de la història humana que va 
aprenent i entenent els signes de 
la presència de Déu, els signes 
dels temps. La principal funció de 
l’Església és percebre i discernir 
aquests signes i no defensar unes 
postures que normalment estan 
lligades a situacions i cultures 
concretes. La Companyia de Jesús 
té com a vocació i per constitu-
ció una vinculació molt especial 
amb el Papa, a aquest i a qualsevol 
Papa. La fidelitat al Papa és una 
condició de la Companyia.

Aquesta oposició tan dura té a 
veure amb el fet que sigui llatino-
americà?

En alguns sectors de l’Església 
sorprenen o no sonen bé les se-
ves paraules, que són el llenguat-
ge de la teologia llatinoamericana 
des dels anys setanta. Estem ce-
lebrant els 50 anys de la Confe-
rència de Medellín i si rellegim els 
documents del Concili Vaticà II i de 
Medellín veurem que ressonen en 
el Papa. Francesc és un dels molts 

«Si en alguna cosa 
s’ha fet un pas 
grandíssim en 
l’apostolat de la 
Companyia és en 
el fet d’oferir 
l’oportunitat dels 
exercicis espirituals»
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Esperança 
per a 
Veneçuela

Com a veneçolà, no po-
dem deixar de preguntar al 
pare Arturo Sosa sobre la 
situació del país. Ens comen-
ta que «l’esperança sempre 
hi és, és present». Amb tot, 
vol compartir «el dolor de la 
situació que vivim, que viuen 
els qui són a Veneçuela i els 
que han hagut d’anar-se’n». 
Reconeix que «el camí no és 
gens fàcil, ni serà curt. La 
temptació és imaginar una 
solució ràpida i immediata. 
La reconstitució d’una socie-
tat justa i fraterna serà difícil 
perquè hi ha moltes ferides a 
guarir, però no hem de per-
dre l’esperança».

que es van prendre seriosament el 
Concili Vaticà II i que el van viure en 
la seva experiència pastoral, per ai-
xò té aquest llenguatge que és una 
vivència molt profunda. El Papa no 
parla des d’una reflexió purament 
teològica o teòrica, ho fa des de la 
pròpia experiència d’haver servit a 
les perifèries de la societat llatino-
americana.

El Papa ha dit que és el respo-
nable del recent acord signat amb 
la Xina. Com valora aquest pas?

L’acord és un pas que s’ha pre-
parat durant dècades, que té dues 
dimensions complexes: la política, 
que és la relació entre el govern co-
munista xinès i l’Església catòlica. 
Per primera vegada en tota la seva 
història, el govern xinès reconeix la 
potestat de l’Església i la seva auto-
determinació a l’hora de nomenar 
els seus líders, els bisbes, amb una 
mediació de candidats que aprova 
el govern; l’altra dimensió, i molt 
més complicada, és la reunificació 
i la reconciliació de l’Església en el 
seu interior. A la Xina hi ha molts 

cristians que s’han resistit al comu-
nisme i que han patit i en pateixen 
les conseqüències: anys de presó 
i, fins i tot, de martiri; però també 
hi ha els cristians de l’Associació 
Patriòtica Catòlica Xinesa, que 
pensen que es pot cedir i negoci-
ar amb el govern. Cal reconèixer 
la fidelitat de tots dos grups. Cal 
arribar a una comunió amb el no-
menament dels nous bisbes, amb 
la possibilitat de celebrar plegats 
de nou l’eucaristia.

Quina és la presència jesuïta a 
la Xina?

Tenim una província amb uns 150 
jesuïtes, amb presència a Taiwan i 
la Xina continental. A Taiwan es po-
den fer coses que no es poden ni 
plantejar a la Xina continental com 
tenir una facultat de teologia, una 
universitat o una escola. A Pequín 
tenim un centre de reflexió, que és 
a la universitat, i tenim jesuïtes que 
fan classes d’anglès o d’adminis-
tració però que no poden fer tre-
ball pastoral. També tenim algunes 
vocacions.

«La campanya contra 
el Papa té a veure 
amb la secularització 
i la manera com
l’Església s’ubica 
al món»

Un moment 
de l’entrevista 
concedida als 
nostres mitjans.


