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Coincidint amb la solemnitat de l'Ascensió del 
Senyor, celebrem la Jornada de les Comunicacions 
Socials. Aquesta jornada s’adreça als mitjans de 
comunicació al servei de la missió de l'Església, 
però també a qualsevol professional cristià o 
mitjà d'informació, que desitgi escoltar el 
missatge humanista que es desprèn de l'Evangeli. 

La nova fraternitat, la comunitat i l'Església ha 
après del Déu cristià a comunicar-se. Recordem 
un principi bàsic. A més del servei de comunicació 
que realitza qualsevol cristià professional de la 
informació, l'Església com a tal, nascuda de la 
comunicació de Déu a la humanitat, comunica en 
dos camps fonamentals: a l'interior de si mateixa, 
dels seus membres entre si, i a l'exterior, al món, 
a la societat. La comunicació de Déu a la 
humanitat va ser per amor i es va realitzar 
estimant. Així, la comunicació, tant la interna, 
com l'externa, que realitza qualsevol cristià i 
l'Església s'ha de fer per amor i estimant. 

(Res d'aquesta manera de parlar pot estranyar-
nos: el Déu cristià no és una entelèquia abstracta, 
sinó pura i eterna comunicació entre les tres 
persones, Pare, Fill i Esperit.) 

Evidentment la comunicació a l'Església, en la 
nova fraternitat que neix a partir de Jesucrist i el 
seu Esperit, és molt més àmplia que la 
comunicació realitzada a través dels anomenats 
“mitjans”. Però s'entén que aquests, els mitjans 
de comunicació, no solament no són aliens a 
l'amor, sinó que són vehicles d'aquest mateix 
amor. 

Això cal dir-ho, tant respecte al que 
comuniquem, el que diem, d'allò que informem, 
com a la manera que triem per comunicar. 

Se'ns suggereix el lema “«No tinguis por, que 
jo estic amb tu» (Is 43,5). Comunicar esperança i 
confiança en els nostres temps”. Es tracta d'una 
crida al comunicador cristià i als mitjans de 
comunicació de l'Església, perquè es posin al 

servei de l’evangelització, és a dir, de la trans-
missió de la Bona Notícia. 

¿Vol dir això que els comunicadors cristians i 
els mitjans de comunicació de l'Església només 
han de comunicar “coses positives, bones i 
agradables” per tal que la gent no s’amoïni i sigui 
optimista? De cap manera. Això no té res a veure 
amb la “comunicació cristiana”. La Bona Notícia 
de l'Evangeli no és la negació del dolor ni de la 
mort, sinó justament l’anunci de la Resurrecció de 
Jesucrist, el triomf per a la vida eterna d'aquell 
que va sofrir i va morir realment. 

És aquesta Bona Notícia el que conforma una 
manera pròpia d'entendre la vida. El cristià veu la 
vida tal com és, amb les seves zones fosques i 
clares. És per tant, com tot bon informador, fidel 
a la realitat, que assumeix sense dissimular gens. 
El que distingeix al comunicador cristià i els 
mitjans de comunicació eclesials és la manera 
d'interpretar aquesta realitat. Per a un cristià una 
víctima és una víctima, una injustícia és una 
injustícia, una tragèdia és una tragèdia; però la 
manera de transmetre aquesta realitat com a 
notícia és molt variada: pot explotar la seva 
morbositat, o projectar una opció ideològica, 
amagar o callar el que interessi o no a 
determinats grups de poder; o bé pot contagiar 
honradesa, objectivitat i al mateix temps 
solidaritat en el present i esperança concreta 
respecte del futur. 

La nova fraternitat eclesial que neix de l'Esperit 
sap que l'amor autèntic no viu de les mitges 
veritats o falsos optimismes; no és paternalista ni 
consentidor. Però es fonamenta en la convicció 
que la Veritat, la Bondat i la Bellesa ja van 
ressuscitar en Crist. I són, en Ell, més reals que les 
ombres, que tan sovint enfosqueixen les nostres 
vides. 
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