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Seguim amb el nostre compromís de discernir 
correctament la realitat i el futur de la nostra 
Diòcesi. Reconeixem en l'amor de l'Esperit el cor 
i l'essència de l'Església. Hem vist, a més, que 
aquest amor viscut a l'interior de l'Església ha de 
ser expansiu, catòlic, obert i comunicatiu, tal 
com es mostra en el tarannà missioner de tot 
cristià i concretament en la missió anomenada 
“ad gentes”, és a dir, en la transmissió de 
l'Evangeli a totes les nacions i cultures del món. 

Ens centrem ara en un altre dels aspectes 
d'aquest amor i, per tant, de l'Església que viu 
d'ell: l'amor que reuneix els germans en una 
mateixa comunió de vida. Busquem, doncs, 
entre nosaltres l'Església una i unida, com 
manava Crist i com tots anhelem. 

La qüestió seria senzilla si reconeguéssim com 
a bona simplement i fomentéssim la unitat entre 
nosaltres. La realitat és molt més complexa. 

En primer lloc, tenim el fet que, és tal la 
diversitat d'estils, llenguatges, grups, i preval 
tant allò propi sobre el que és comú diocesà, que 
alguns lamenten no veure la unitat per enlloc o 
la consideren reduïda al mínim. En un extrem es 
poden detectar posicions antagòniques i, fins i 
tot, es nota que un grup pugna contra un altre, 
sobretot amb l'arma de l'exclusió, el menyspreu, 
la maledicència o la burla. En aquest cas, cal 
preguntar-se si són realment Església i, per tant, 
si no cal amoïnar-se, o si els hem de considerar 
dins d'ella com un greu problema. 

En segon lloc, no ens podem acontentar amb 
qualsevol tipus d'unitat. Perquè la gent s'uneix 
per motius molt diversos. Uns per interès, uns 
altres per afinitat d'ideologia o gustos, uns altres 
per simpatia, uns altres per eficàcia en el treball 
o en l'acció, uns altres per lluitar contra un 
enemic comú, uns altres per sentiment de 
solidaritat. Nosaltres, quan parlem d'unitat 
volem dir una altra cosa. Els intents de nomenar 

la unitat eclesial amb paraules que sonen bé 
avui, com “solidaritat” o “acció comú”, es 
queden molt curts i donen lloc a equívocs greus. 

L'amor de l'Esperit que ens uneix i ens reuneix 
constantment és un do. No té la seva font en una 
decisió nostra ni en cap afinitat natural, menys 
encara en una confluència d'interessos. 
Recordem que històricament els primers 
deixebles de Crist “es van trobar com a germans 
de sobte”. La por a una agressió externa i, 
potser, la por a l'altre com a tal, els impedia 
mirar-se de fit a fit i rebre's com a germans. Va 
sobrevenir inesperadament l'Esperit de l'amor, 
gràcies al qual, qui era estrany esdevingué 
proper i qui estava distant per manera de ser, 
per cultura, ideologia o opció política, va 
esdevenir proper, sense deixar de ser diferent! 

En certa manera això és una mena de 
“miracle”. I sabem per experiència les dificultats 
que hi ha per viure aquesta unitat. Però, mentre 
entre nosaltres no es doni aquest “miracle”, no 
haurem viscut l'autèntica Església de Crist. El 
secret d'aquest miracle està en el fet que 
l'Esperit, ànima de l'Església: 

- Ens transforma des de dins sense anul·lar 
les nostres condicions naturals: ens fa, a 
cadascun, “un altre Crist”. 

- Canvia la mirada, fent-la capaç de 
descobrir en l'altre “un rostre de Crist” 
diferent, però del mateix Crist que sóc jo. 

- Aproxima, crea llaços d'amor i vincula. 
Preferim parlar de “comunió”, més que de 

simple unitat. És una paraula més bella. Perquè 
recorda la comuna participació d'una mateixa 
vida. Una comuna participació en un mateix 
regal, que fa impossible qualsevol besllum 
d'incomunicació, individualisme, competitivitat, 
tancament… És com un somni. 
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