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El nostre compromís de discernir la vida de 
l’Església Diocesana ha d’afrontar un 
desafiament difícil. És el desafiament de 
descobrir-hi petjades de santedat i de projectar 
el seu futur, de manera que esdevingui cada 
vegada més santa. La santedat és un dels trets 
essencials que ha de tenir l’Església veritable. 

Parlem d’un desafiament difícil, en primer 
lloc, perquè senzillament a l’Església hi ha 
pecadors. I com conciliar aquest fet amb la 
santedat de l’Església? ¿Seria una qüestió 
d’estadística, com en l’episodi del Gènesi, quan 
Abraham regatejava amb Jahvè sobre el 
percentatge de justos que bastaria per no 
destruir la ciutat (cf. Gn 19)? 

En segon lloc, perquè sorprenentment molts 
no sabrien dir què significa això de la “santedat”, 
més enllà d’entendre-la com la qualitat de ser 
“bona persona”. 

Però l’obstacle més seriós és que, si 
preguntem a qualsevol que passa pel carrer què 
opina sobre si l’Església és santa, el més segur és 
que respongui que no ho és en absolut. Hi ha 
una mena de falca o estereotip en l’opinió 
pública, i també entre nosaltres els catòlics, 
segons el qual l’Església no pot fer una altra cosa 
que demanar perdó i penedir-se dels seus errors 
i pecats. Ens trobem en el punt oposat del 
triomfalisme orgullós. De vegades sembla que 
l’Església hagi de demanar perdó per existir 
davant de jutges i mestres, erigits per l’opinió 
pública. La qüestió s’agreuja quan la “difamació” 
esdevé un vici consentit i, el que és pitjor, 
s’instaura entre nosaltres, entre alguns “purs” 
que pretenen defensar l’Església traient la fama 
de sacerdots i fidels mitjançant xafarderies i 
denúncies, en la majoria de casos deformant o 
falsejant els fets… 

¿Com no acceptar el fet que existeixi el pecat 
a l’Església, quan el mateix Jesucrist donava per 
descomptat que existiria, instruint-nos sobre un 
Regne de Déu, que en la seva fase actual ha de 

comptar amb el jull i els peixos dolents (cf. Mt 
13)? El nostre discerniment sobre l’Església 
Diocesana hi ha de comptar. El que no 
acceptarem és que es constati el pecat entre 
nosaltres i no es faci des de l’amor, és a dir, des 
de l’amor als pecadors i a la mateixa Església. 
Més encara, que es denunciï oblidant que el 
denunciant pugui ser més pecador que el 
denunciat. 

No hem de témer la veritat sobre la nostra 
Església. Ni tampoc les crítiques que ens puguin 
fer. És escaient el que em deia un amic, que em 
recordava aquella màxima de santa Teresa 
d’Àvila: 

“La veritat pateix, però no pereix”, evocant un 
adagi castellà que la compara als joncs: “La 
veritat es doblega però no es trenca”. 

Sovint l’Església se santifica amb el moviment 
de “bellugar-se” sense trencar-se. I no és estrany 
que el moviment de bellugar-se sigui per causa 
del vent del mateix Esperit Sant. 

L’Església és santa perquè santifica mitjançant 
la Paraula que hi ressona, pels sagraments que 
celebra per a la vida del poble, per l’amor 
concret que viu i contagia enmig d’una 
humanitat moribunda. Per això sant Pau 
anomenava “sants” els cristians. Donem 
testimoniatge, a més, que entre nosaltres “hi ha 
sants”, també en el sentit efectiu, com a cristians 
que viuen realment segons l’Evangeli, malgrat les 
seves febleses. En tot cas, com va escriure E. 
Stein, 

“La seva santedat resulta patent, encara que 
només per aquells els ulls dels quals ja estan 
oberts, i els atreu al seguiment de Crist”. 

D’aquests ulls oberts escoltarem de gust el 
seu discerniment sobre la santedat de la nostra 
Església. 
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