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ELS MITJANS: XARXA DE
COMUNICACIÓ, COMUNIÓ I
COOPERACIÓ

La missió de l'Església és anunciar Jesucrist, la bona nova, la notícia joiosa de la
salvació. I ho ha fet al llarg de la història utilitzant tots els mitjans de comunicació:
predicació, arquitectura, pintura, escultura, teatre… també processons, i festes. Però
des de finals del segle XIX han anat sorgint uns nous mitjans de difusió massiva:
cinema, ràdio, telèfon, televisió, informàtica… Gràcies a aquests mitjans avui la gran
majoria de les persones pot accedir a una gran quantitat d'informació.

No s'exagera quan s'insisteix en l'impacte que els mitjans tenen sobre el món
actual. El sorgiment de la societat de la informació és una veritable revolució cultural,
que transforma els mitjans en "el primer areòpag de la nostra època" (Redemptoris
missio, 37), en la qual s'intercanvien constantment idees i valors. Són moltes les
persones que a través dels mitjans entren en contacte amb persones i esdeveni-
ments, i formen les seves opinions sobre el món on viuen. Fins i tot aquí es configura
la seva manera d'entendre el sentit de la vida. Per a molts la pròpia experiència vital
és en certa mesura una prolongació de l'experiència dels mitjans de comunicació (cf.
Consell Pontifici per a les Comunicacions Socials, Ætatis Novæ, 2). L'anunci de Crist
ha de formar part d'aquesta experiència.

Quan anuncia el Senyor, l'Església ha d'usar amb vigor i habilitat els seus mitjans
de comunicació (llibres, periòdics, revistes, ràdio, televisió, webs i altres). Els catòlics
que són comunicadors han de ser intrèpids i creatius; han de desenvolupar nous
mitjans i mètodes; han d'adonar-se que treballen en un temps i en una societat en
què, més enllà d'informar, educar i entretenir, el paper dels mitjans de comunicació
social està enfocat a crear i afermar de manera continuada la ideologia i la conducta
de consum en l'espectador. Què ha de fer un cristià en aquestes circumstàncies
noves? A més, en la mesura que sigui possible i per a contrarestar aquesta influència
negativa, l'Església ha d'aprofitar al màxim les oportunitats de fer-se present també
en els mitjans de comunicació civils convencionals.

Hem de pregar perquè els mitjans de comunicació social serveixin també per
escampar la bona nova de Jesus i siguin, per tant, elements que ajudin a aconseguir
que la societat sigui més fraterna i solidària. Això ens pertoca a tots.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Tarragona, 26 d'abril de 2006

XL Jornada Mundial de les Comunicacions Socialsels joves. Al contrari, han d’impulsar-se
en el desig de formar i de servir. Així, ells
protegeixen –lluny d’erosionar-lo– el tei-
xit de la societat civil, tan valuós per a la
persona humana.

La participació en els mitjans deriva
de la seva mateixa naturalesa: són un bé
destinat a tota persona. Com a servei
públic, la comunicació social requreix un
esperit de col·laboració i corresponsabi-
litat amb escrupolosa atenció a l’ùs dels
recursos públics i a l’exercici dels càrrecs
públics (Ética de les Comunicacions So-

cials, 20), juntament amb el recurs a
marcs normatius i a d’altres estructures
dissenyades per tal d’aconseguir aquest
objectiu.

Finalment, els mitjans de comunica-
ció han d’aprofitar i emprar les grans
oportunitats que els ofereixen la promo-
ció del diàleg, l’intercanvi de coneixe-
ments, l’expressió de solidaritat i els vin-
cles de pau. Així ells es transformen en
recursos incisius i apreciats per a la cons-
trucció de la civilització de l’amor que tota

persona desitja.
Estic segur que uns esforços serio-

sos per promoure aquests tres passos,
ajudaran els mitjans a desenrotllar sòli-
dament  una xarxa de comunicació, de
comunió i de cooperació. Ajudaran els
homes, les dones i els infants a tenir més
en compte la dignitat de la persona hu-
mana, a ser més responsables i oberts
als altres, especialment als membres més
necessitats i febles de la societat (cf.
Redemptor Hominis, 15; Ètica en les Co-

municacions Socials, 4).
Per acabar, retorno a les paraules

encoratjadores de sant Pau: Crist és la
nostra pau, en ell tots som un (cf. Ef 2,14).
Derroquem junts les muralles divisòries
de l’hostilitat i construïm la comunió
d’amor, segons els designis que el Crea-
dor ens a fet conèixer per mitjà del seu
Fill!

El Vaticà, 14 de gener de 2006.

Festa de sant Francesc de Sales.

Benet XVI



MISSATGE DEL PAPA BENET XVI

Estimats germans i germanes:
1. En complir-se el XL aniversari de la

clausura del Concili Vaticà II, em plau de
recordar el seu Decret sobre els Mitjans
de Comunicació Social Inter Mirifica, que
va assenyalar especialment el poder dels
mitjans per exercir una influència en tota
la societat humana. La necessitat de les
eines que ajudin al bé de la humanitat
m’ha mogut a reflexionar, en el meu pri-
mer missatge amb motiu de la Jornada
Mundial de les Comunicacions Socials,
sobre la idea dels mitjans com una xarxa
que facilita la comunicació, la comunió i
la cooperació.

Sant Pau, en la seva carta als Efesis,
descriu vivament la nostra vocació huma-
na com la de “participants de la natura-
lesa divina” (Dei Verbum, 2): per Crist te-
nim accés al Pare en l’Esperit; i ja no som
estrangers i estranys, sinó ciutadans amb
els sants i els membres de la família de
Déu; ens transformem  en un temple sant,
en una mansió de Déu (cf. Ef 2,18-22).
Aquest retrat sublim d’una vida de comu-
nió posa en moviment tots els aspectes
de la nostra vida com a cristians. La invi-
tació a acollir d’una manera autèntica
l’autocomunicació de Déu en Crist signi-
fica, en realitat, una crida a reconèixer la

seva força dinàmica dintre de nosaltres:
una força que vol propagar-se als altres i
estendre’s arreu del món, per tal que el
seu amor sigui realment, en el món, la
mesura prevalent (cf. Homilia amb motiu

de la Jornada Mundial de la Joventut, Co-
lònia, 21 d’agost de 2005).

2. Els avenços tecnològics en els mit-
jans han conquerit fins a cert punt el
temps i l’espai, han fet instantània i di-
recta la comunicació entre les persones,
fins i tot quan es troben separades per
grans distàncies. Aquest desenrotllament
presenta un potencial enorme per servir
el bé comú i “constitueix un patrimoni que
cal salvaguardar i promoure” (El Ràpid

Desenvolupament, 10). Tanmateix, com
tots sabem, el nostre món és lluny de ser
perfecte. Diàriament se’ns recorda que
la immediatesa de la comunicació no es
tradueix pas, necessàriament,  en la cons-
trucció de la cooperació i la comunió en
la societat.

Il·luminar les consciències dels indi-
vidus i ajudar a formar el seu pensament
mai no és una feina neutral. La comuni-
cació autèntica demana valor i decisió
radicals. Requereix la determinació dels
qui treballen en els mitjans per no debili-
tar-se sota el pes de tanta informació ni

[ ]en motiu de la XL Jornada Mundial
de les Comunicacions Socials

conformar-se amb veritats parcials o pro-
visionals. Al contrari, reclama tant la re-
cerca com la transmissió d’allò que és el
sentit i el fonament últim de l’existència
humana, personal i social (Fides et Ratio,
5).  És així  com els mitjans poden
contribuir constructivament a la propa-
gació de tot el que és bo i veritable.

3. La crida als mitjans de comunica-
ció d’avui a ser responsables, a ser pro-
tagonistes de la veritat i promotors de la
pau  suposa molts desafiaments. Tot i
que els diversos instruments de comuni-
cació social faciliten l’intercanvi d’infor-
mació, d’idees i d’entesa mútua entre
grups, també van tenyits d’ambigüitat.
Per més que faciliten una “gran taula
rodona” per al diàleg, algunes tendènci-
es dintre els mitjans engendren  una for-
ma de monocultura que enfosqueix el
geni creador, redueix la subtilesa del
pensament complex i desestima l’espe-
cificitat de pràctiques culturals i la parti-
cularitat de la creença religiosa. Són
aquestes les distorsions que es produei-
xen quan la indústria dels mitjans es re-
dueix al servei d’ella mateixa o només
funciona guiada pel guany. Llavors perd
el sentit de responsabilitat envers el bé
comú.

Així, doncs, cal fomentar sempre el
report precís dels esdeveniments, l’ex-
plicació completa dels fets d’interès pú-
blic i la presentació justa dels diversos
punts de vista. La necessitat de sostenir
i donar suport a la vida matrimonial i fa-
miliar és molt important, precisament
perquè es relaciona amb el fonament de

cada cultura i societat (cf. Vaticà II,
Apostolicam Actuositatem, 11).

En col·laboració amb els pares, les
indústries de la comunicació social i l’en-
treteniment poden ajudar en la difícil,
però altament satisfactòria vocació
d’educar els infants, amb la presentació
de models edificants de vida i amor hu-
mans (cf. Inter mirifica, 11). És molt des-
coratjador i destructiu per a tots nosal-
tres que es produeixi el contrari. No plo-
ren els nostres cors, especialment quan
els joves són subjectes d’expressions
desagradables o falses d’amor que ridi-
culitzen la dignitat atorgada per Déu de
cada persona humana i soscaven els in-
teressos de la família?

4. Per motivar una presència cons-
tructiva tant com una percepció positiva
dels mitjans en la societat, desitjo reite-
rar la importància dels tres passos iden-
tificats pel meu venerat predecessor el
Papa Joan Pau II, necessaris per al servei
que han de prestar al bé comú: forma-
ció, participació i diàleg (cf. El Ràpid Des-

envolupament, 11).
La formació en l’ús responsable i crí-

tic dels mitjans ajuda les persones a uti-
litzar-los d’una manera intel·ligent i apro-
piada. L’impacte profund que els mitjans
electrònics sobretot exerceixen en gene-
rar un nou vocabulari i unes noves imat-
ges, que introdueixen tan fàcilment a la
societat,  no hauria de ser sobrevalorat.
Precisament perquè els mitjans contem-
poranis configuren la cultura popular,
ells mateixos han de sobreposar-se a tota
temptació de manipular, especialment


