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Dues preocupacions condicionen avui la nostra 
reflexió. La primera segueix sent la situació social 
que estem vivint a Catalunya i a tota Espanya amb 
motiu del projecte d'independència. La segona és 
l’evangelització que porta endavant l’Església 
oberta a tothom, a propòsit del dia del Domund. 

El cartell que enguany difon la campanya del dia 
del Domund presenta la silueta d'un jove fent un 
salt cap endavant, acompanyada pel lema “Sigues 
valent, la missió t'espera”. Per si mateix tot salt 
implica l'abandó de la realitat que es viu. Però el 
lema indica que no preval la fugida d'un lloc, sinó 
que el motiu principal de la crida és el que es 
pretén aconseguir, o sigui, la missió. El salt 
consisteix a vèncer un obstacle, diríem una 
frontera, un congost, que impedeix assolir l'altre 
costat. La interpel·lació a la valentia suggereix que 
aquest salt requereix fortalesa i decisió, superar 
pors i mandres. 

Estem immersos en una atmosfera tibada 
políticament i sona pertot arreu la crida al diàleg, 
sense que el significat d'aquesta crida quedi 
suficientment aclarit. Almenys s'entén que tots 
s'han d'asseure a parlar. Val més això que res. 
D'altra banda, sabem que si es pretén arribar a 
realitzar un veritable diàleg s'han de donar 
determinades condicions. Algunes d'elles, potser 
les més importants, es refereixen a les actituds 
personals dels interlocutors. 

És en aquest punt on la nostra reflexió troba 
una sorprenent coherència: el que es demana a un 
missioner, a una Església missionera, és quelcom 
molt semblant al que es requereix a un bon 
dialogant; cosa no gens estranya: el papa Pau VI en 
la seva encíclica Ecclesiam suam i el Concili Vaticà 
en la Constitució Dei Verbum van insistir que Déu 
ha tractat la humanitat al llarg de la Revelació i la 
Història de la Salvació “dialogant”. De fet, la missió 

evangelitzadora a l'Església és “un immens diàleg 
sense fronteres”. 

Els humans ens entestem a posar fronteres, 
límits i barreres protectores. Els missioners se les 
salten. Un fet real il·lustra i confirma el que volem 
dir: és increïble la paciència i la constància que 
mostren molts missioners per aconseguir entrar 
legalment en països “tancats” (dictadures), on 
desenvolupar la seva tasca missionera. Cap 
frontera els acovardeix. 

És aquest salt (“missioner”) el que s'ha de fer en 
tot diàleg, també en el diàleg polític. L'altre, per 
molt tancat que estigui, no és tan estrany com per 
a no ser escoltat o considerar-lo “indigne” de la 
meva paraula… En l'autèntic diàleg sempre 
subsistirà la voluntat sincera d'arribar a l'altre. 

Alerta amb les fronteres que ja són dins d'un 
mateix. Són les més perilloses. Entre elles 
destaquem els prejudicis. Hem afirmat que en el 
diàleg ha d'haver-hi entre les parts “un prejudici 
compartit”, en el sentit d'una base comuna sobre 
la qual bastir la recerca. Però el prejudici contra 
l'altre, és a dir, la desqualificació de l'altre abans de 
parlar, és un autèntic mur, una frontera, que fa 
estèril tot diàleg. Diuen que el savi Einstein va 
arribar a afirmar que 

“És més fàcil desintegrar un àtom que desfer un 
prejudici” 

Els missioners, des de la seva fe cristiana, no 
només s'han purificat de prejudicis, sinó que han 
fet tot el contrari: l'altre és germà, hi hagi o no 
fronteres que posin els humans; germà digne, en 
Crist, de dedicar-li la pròpia la vida. 

No pretenem que els polítics practiquin tanta 
virtut. Però si més no han de ser valents per fer el 
salt traspassant fronteres, que sempre seran 
relatives al costat del que realment importa. 
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