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El jesuïta i sociòleg Gustavo Morello
presenta a Barcelona l’estudi
«La religió viscuda a Amèrica Llatina»

«Cadascú se sent summe
sacerdot de la seva
pròpia creença»
CARME MUNTÉ

Gustavo Morello al costat d’Alba
Sabaté, de l’Observatori Blanquerna.

«Cadascú se sent summe sacerdot de la seva pròpia creença»,
va comentar el jesuïta Gustavo
Morello, professor de Sociologia
al Boston College, en la presentació de l’estudi La transformació de
la religió viscuda en l’espai urbà a
Amèrica Llatina. Va ser el 14 de març
passat, en el marc dels esmorzars
que organitza l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i
Cultura.
Aquesta afirmació tan cridanera guarda relació amb una de
les principals conclusions de l’estudi: les persones viuen la religió
amb autonomia. En un continent,
el sud-americà, on el catolicisme
continua sent la religió majoritària
(70-80%), «hi ha una relació amb
les institucions, però les persones
practiquen la religió en els seus
propis termes». D’aquesta manera, la gent continua sent religiosa,
però d’una altra manera. «Adapten
i generen actituds religioses amb
independència dels mandats institucionals», va afirmar el professor
Morello.
L’estudi va ser desenvolupat
entre el 2015 i el 2018 gràcies al
finançament de la John Templeton Foundation. Es van entrevistar 254 persones de l’Argentina,
el Perú i l’Uruguai. En una segona
fase (pendent de finançament) es
vol expandir geogràficament l’àrea
d’estudi, incloent-hi Costa Rica,
Mèxic i el Brasil, així com la realitat
dels migrants llatins a Boston i Bilbao, gràcies a la col·laboració de
la Universitat jesuïta de Deusto. De
la seva banda, des de Barcelona,
l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura es preveu
que aporti la capacitat de disseminació acadèmica.
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«Amèrica Llatina té un model de
modernitat que no exclou el que és
religiós», va comentar Gustavo Morello. «Certament, limita l’autoritat
religiosa però això no significa que
la realitat no sigui un lloc on Déu
apareix i es manifesta.» D’aquesta
manera, segons el teòleg i sociòleg,
«així com el mètode d’estudi tractava la religiositat viscuda, el que ens
vam trobar va ser una modernitat
encantada».
És a dir, una modernitat que
respon als paràmetres clàssics d’influència del capitalisme, separació
de les esferes socials, expansió de
drets humans, però una modernitat, al cap i a la fi, on la presència
de Déu té el seu lloc.
Drets de la dona i esquerda
sacramental
Una vivència religiosa cada vegada més desinstitucionalitzada
s’explica, segons Gustavo Morello,
per diferents motius. Així, va afirmar sense embuts que «l’Església
catòlica ho ha fet molt malament
a l’hora de defensar els drets de la
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Molts entrevistats
preguen de forma
habitual i senten Déu
en la seva vida.
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dona, més encara tenint en compte
que és la principal transmissora de
la fe als fills».
Un segon aspecte a tenir en
compte és l’esquerda sacramental
entre la Confirmació i el Matrimoni,
agreujada pel fet que «el casament
com a sagrament arriba quan es té
parella i feina estable, cosa que passa cap als 35 anys». Al llarg de 10-15
anys no s’ofereix res des del punt de
vista sacramental.
I, com a tercer aspecte, aquest
jesuïta professor del Boston College
no va dubtar a esmentar la família.
«L’oferta de l’Església catòlica està
pensada per a parelles heterosexuals amb molts fills, quan la realitat
ens parla d’un 30% de llars argentines que són monoparentals.»
Segons Morello, «més que el lloc
que ocupa la religió, si és públic o
privat, la discussió es troba en el
rol». Així, «quan el rol és defensar
la veu dels qui no tenen veu i els
valors universals com la pau o els
drets dels migrants, la gent no té
cap problema a reconèixer dues
coses: que l’Església és poderosa
i que precisament per això té una
responsabilitat. El problema és
quan experimenten que la intervenció de l’Església coarta la seva
autonomia».
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Una banyera que convé
canviar per un plat de
dutxa, un habitatge que
necessita una bona mà
de pintura, adequar la
instal·lació elèctrica i
la lampisteria, donar
una nova vida al pati…
Tot sovint, una petita
intervenció en la nostra
llar fa que ens la mirem
amb uns altres ulls
i que ens hi trobem
millor. Deixa que des
d’Àngels, Empresa
d’Inserció, t’assessorem
i ens ocupem de fer-ho
realitat.

http://rocaipi.cat/projecte-angels-i-insercio-laboral/

