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Sant Feliu de Llobregat, 10-7-2009 

Mn. Xavier Aymerich ha estat nome-
nat adscrit amb facultats de vicari a les 
parròquies de Sant Vicenç de Castellbisbal 
i de Santa Eulàlia de Papiol.

Mn. Josep Torrente Bruna ha estat nome-
nat adscrit amb facultats de vicari a la 
parròquia de Sant Miquel Arcàngel de 
Molins de Rei. 

Variacions sobre l’amor ressuscitat (IX) 
(5-7-2009)

Fem l’apologia de la universalitat de l’amor 
ressuscitat: és de debò una de les seves 
característiques més remarcables. Però, 
en el fons, què vol dir “estimar tothom”?

Si se’m permet, tot i que aquestes rat-
lles són llegides majoritàriament per laics, 
voldria reflectir aquí una experiència que 
és pròpia sobretot de les persones con-
sagrades, religiosos i religioses, inclosos 
també els preveres diocesans. Els consa-
grats són, en efecte, el signe més eloqüent 
de l’amor ressuscitat.

Ens passa sovint que, per raó del minis-
teri o de la missió que se’ns encomana, 
hem de canviar de lloc, d’ambient, fins i 
tot de cultura; de vegades ens toca anar 
lluny del lloc de naixement o de l’espai 
“més natural”. Aleshores, les persones 
amb les quals hem arribat a estrènyer 
lligams d’amistat profunda, en veure que 
ens allunyem, ens retreuen que potser no 
els estimem prou, o que en preferim uns 
altres “de més categoria” o, fins i tot, que 
“els qui estem compromesos pel celibat o 
pel vot de castedat, tot dient que estimem 
a tothom, en el fons, no estimem ningú”. 

Aquestes reaccions no es poden 
menysprear i mereixen un acurat comen-
tari. Però, de moment, només recordarem 

[ ] [ ]Nomenaments
parroquials

Escrits
dominicals
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8un testimoni del germà René Voillaume. 
En temps de conformació de les comu-
nitats dels Germans del P. Foucauld, va 
escriure un seguit de cartes, responent 
a situacions particulars que la mateixa 
vida de les comunitats plantejava. El 14 de 
gener de 1965 en va escriure una des de 
Can-Tho, al Vietnam, sota el títol “Nòma-
des i emigrants espirituals”. La qüestió 
concreta que la motivava era precisa-
ment si una comunitat, que havia assolit 
un grau important d’inserció en un petit 
grup de famílies, havia d’ampliar el cercle 
d’amistat o cercar altres ambients i per-
sones igualment necessitades de la seva 
presència. Així els escrivia:

“Hi ha un risc, a la llarga, d’acontentar-
se amb un petit cercle d’amics o veïns 
(instal·lar-se en el seu petit racó)... Però 
hi ha sempre tres dimensions de la caritat 
i no convé que sota el pretext de profun-
ditat, arribem a oblidar-nos de la seva 
llargària i de la seva amplària”.

I, per tal de reforçar el seu argument, 
esmentava la nostra condició de “vaga-
bunds i caminants, com Jesús, que no 
tenia on reposar el cap: nosaltres hem de 
ser, en el cor i en l’ànima, per l’amor del 
Senyor, nòmades en perpètua recerca...”.
     - El nostre racó d’amics pot ser un bon 
refugi i un confortable descans, com un 
dels regals més preuats de l’amistat.
     - Però quan els amics són només això, 
i es retenen com quelcom ja posseït, ales-
hores el petit cercle esdevé un parany i un 
obstacle per l’amor.
     - L’amor ressuscitat, en canvi, ens fa 
constants pelegrins de l’estimat: del ros-
tre del Senyor i del rostre dels germans, de 
tots, sigui qui sigui.

En efecte, l’amor ressuscitat no s’avé 
massa amb el llenguatge possessiu que 

tan sovint fem servir, sobretot quan volem 
expressar que les coses ens van bé: “tinc 
amics, tinc espòs o marit, tinc família, tinc 
grup o comunitat...”. Més aviat diria: “he 
rebut el regal dels amics, de l’espòs, de 
l’esposa... Però sóc un pelegrí de l’amor, 
fins que en el meu cor tothom tingui el seu 
lloc... Encara tinc set de Déu i el cerco”.

Variacions sobre l’amor ressuscitat (X) 
(12-7-2009)

Fèiem esment dels consagrats, religiosos, 
religioses i preveres, com aquells que tira-
ven endavant el testimoni més eloqüent 
entre nosaltres de l’amor ressuscitat. La 
qual cosa no vol dir que siguin només ells 
qui estimen amb aquest amor, sinó que la 
seva forma de viure, a partir dels seus vots 
i compromisos, és la que més clarament 
el manifesta. Si parlem aquí d’ells, és 
perquè la manera d’estimar que els carac-
teritza, en realitat, és l’amor al qual tots 
estem cridats. A l’Església, la diferència 
entre un consagrat i un altre que no ho és 
consisteix només a viure i a manifestar ja 
aquí, en el nostre temps, allò que tothom 
al capdavall ha de viure: ells ho fan ja 
directament, els altres per vies, camins i 
mediacions. Però tots hem d’acabar en el 
mateix amor.

Esmentàvem els consagrats a propòsit 
de la universalitat de l’amor ressuscitat, 
que comprometia (a tots nosaltres, però a 
ells particularment) a esdevenir un pelegrí 
del rostre de Déu i de tots els germans. 
Aquesta és una peregrinació, de vegades 
física (anar d’un lloc a un altre), però, 
sobretot, ho és del cor. Aquest pelegrinat-
ge és el més necessari. Podria donar-se de 
fet el pelegrinatge físic i no haver-hi camí 
o sortida interior, amb la qual cosa no esti-
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8 maríem amb amor ressuscitat. Però sí que 

estimaríem amb aquest amor si pelegri-
néssim amb el cor, encara que restéssim 
en el mateix lloc. Així estimen les mon-
ges i monjos contemplatius, que fan vot 
d’estabilitat en un determinat monestir. 

La peregrinació de l’amor ressuscitat, 
que vivim al cor, demana la disposició a 
sortir constantment d’un mateix, mirant 
de no instal·lar-se mai, no aburgesar-se 
en la comoditat, ni suportar-se en dèbils 
o falses seguretats. En definitiva, tot el 
que demana l’amor ressuscitat és el que 
signifiquen i expressen els vots, propis 
de la vida consagrada: pobresa, castedat 
i obediència. De manera semblant, amb 
accents diferents, la pobresa, l’obediència 
i el celibat apostòlics per als sacerdots. 
Aquells no tenen un altre sentit que ésser 
amor ressuscitat concret i actual. Aquests 
no tenen un altre sentit que servir a l’amor 
o caritat pastoral. Per això, no hi ha res 
més ridícul i antihumà que mantenir els 
vots i els compromisos de la vida con-
sagrada sense amor o, estimant amb un 
amor que no és pròpiament el ressuscitat. 
Seria com posar un marc meravellós a un 
llenç buit, sense res. Pel contrari,

- L’amor ressuscitat no pot néixer si no 
és des de la pobresa d’esperit, que, 
en no demanar res, és purament 
acollida agraïda i donació generosa.

- L’amor ressuscitat no es pot viure 
si no és superant (sublimant) les 
exigències de les nostres inclinacions 
i els nostres afectes humans.

- L’amor ressuscitat no pot realitzar-
se en la vida personal, si no és amb 
una disponibilitat tal que permeti 
anteposar el projecte de Déu sobre un 
mateix al projecte que obeeix només 
a les pròpies necessitats o interessos.

Això és el que significa “fer el pelegri-
natge de l’amor”, sortida i èxode continu. 
Estimar a tots, totalment, sempre? Com 
seria possible si el cor roman massa ple 
d’un mateix i de les exigències particu-
lars? Cal un cor nou, un home nou, que 
neix de la Resurrecció un cop travessada 
la creu.

Variacions sobre l’amor ressuscitat (XI) 
(19-7-2009)

Rellegint la darrera entrega d’aquestes 
glosses, no podem deixar de pensar que 
el que diem sobre l’amor ressuscitat està 
força lluny del que habitualment trobem 
cada dia als nostres carrers. L’amor res-
suscitat, que anem dibuixant mica en 
mica, ens apareix cada vegada més sem-
blant a un lliri enmig d’un desert.

Algú pot pensar que aquest amor 
només és propi d’una minoria i que per 
això hem fet servir la figura dels consa-
grats a l’Església per explicar-ho. Però 
pensar així seria un fals consol. Com ja 
hem dit, tothom estem cridats a viure 
el mateix amor, d’una manera o altra. El 
consagrat no és més que un cristià, que 
ha decidit portar la vida que més explíci-
tament i més radicalment encarna l’amor 
ressuscitat aquí, a la nostra història.

Però, és realment així? Tothom pot 
viure el que hem dit de l’amor ressuscitat, 
encara que no sigui consagrat? Estem 
convençuts que sí: no només que pot, 
sinó que ha de viure, a la seva manera, les 
mateixes exigències. De fet, les vocacions 
neixen normalment d’ambients on s’ha 
viscut ja l’amor ressuscitat d’una manera 
“natural”. Només el jove que ha respirat 
el goig d’aquest amor, en els seus trets 
essencials, al si de la família, del grup o 
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8de la comunitat, pot pensar que “potser 
val la pena lliurar tota l’existència a viure’l 
radicalment”. El més important per al des-
vetllament d’una vocació és haver expe-
rimentat des de petit aquell amor, val a 
dir, que el jove hagi estat estimat així, ell 
mateix, i haver vist que altres, com ara els 
pares, s’estimaven de la mateixa manera.

Tot i semblar una mica estrany, el que 
assenyalàvem com a propi de l’amor 
ressuscitat referint-nos als vots dels 
consagrats (la pobresa, la castedat i 
l’obediència, com a exigències, concre-
cions o rostres de l’amor) també s’ha 
d’aplicar als afectes propis de la família. 
Més enllà de les formes externes, hi ha 
continuïtat entre l’amor viscut a la família 
i l’amor dels consagrats:

- Una parella que vulgui viure l’amor 
ressuscitat com a matrimoni o com 
a pares, haurà d’engegar un camí 
de pobresa. De pobresa, no només 
de cadascú, sinó també com a tal 
parella. Un ric (posseït d’un mateix) 
és incapaç de rebre l’altre com un do i 
la riquesa impedeix copsar la lluentor 
de l’amor essencial.

- El control i la sublimació dels 
impulsos més intensos és condició 
indispensable per a viure l’amor a la 
família. Així, de l’impuls sexual, que 
permet la castedat, o de l’impuls a 
l’agressivitat, que permet la virtut 
de la solidaritat. Perquè els impulsos 
no estimen, per ells mateixos són 
pura exigència, mentre que l’amor 
ressuscitat és donació en llibertat.

- L’amor al si del matrimoni o de la família 
demana superar constantment la 
pròpia conveniència, el propi caprici, 
en favor de la vida dels altres. La 
família és escola d’obediència a Déu, 

ja que Déu sempre ens demana que 
estimem servint en allò més concret: 
la necessitat real de l’altre estimat...

Quan constatem que n’és de lluny la 
forma de viure la societat d’avui respecte 
de les exigències de l’amor ressuscitat, 
aleshores no ens pot estranyar gens la 
mancança de vocacions religioses o sacer-
dotals. La crisi vocacional és talment crisi 
d’amor.

Variacions sobre l’amor ressuscitat (XII) 
(26-7-2009)

Podem fer un pas endavant en el camí que 
seguim, descobrint els misteris de l’amor 
ressuscitat.

Del que hem dit fins ara, hom pot deduir 
que aquest amor no ens surt espontània-
ment. El que sovint anomenem “amor” no 
és talment “amor ressuscitat”.

El psicoanalista i filòsof marxista Erich 
Fromm, que no fa gaires anys gaudia 
de tant d’èxit entre els qui aleshores 
érem joves, en el seu famós llibre L’art 
d’estimar, insistia que “l’amor madur” 
és un veritable treball. Volia dir que calia 
acció, transformació, esforç, per arribar 
a estimar. Això ja xocava llavors amb la 
mentalitat comuna, que conjugava el verb 
“estimar” amb massa lleugeresa: “ens 
estimem”, “fer l’amor”, “som amics”... 
Aleshores (com ara també) ningú pensava 
que, si aquestes expressions volien ser 
vertaderes, havien de tenir darrere no 
poques hores de treball. No sé si algú va 
arribar a l’amor més madur estudiant les 
seves lliçons.

Però més encertat va ser sant Ignasi 
de Loiola, quatre segles abans, bastint 
l’estructura dels seus Exercicis Espirituals: 
la darrera etapa del camí dels exerci-
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8 plantegem cada dia: què vol dir “una 

comunitat de germans que s’estimen”? 
Què hem de pensar de les relacions 
sexuals entre els joves? En què consisteix 
la maduresa per contraure matrimoni? 
Com educar l’afectivitat?... Un cop més, 
l’amor ressuscitat no és exclusiu dels mís-
tics... O potser totes aquestes realitats 
tinguin, o hagin de tenir, quelcom de mís-
tiques...

Variacions sobre l’amor ressuscitat (XIII) 
(2-8-2009)

Si l’amor ressuscitat no ens surt espontà-
niament, haurà de ser fruit d’un do i d’un 
aprenentatge.

Això mateix és el que segurament pen-
sava Jesús quan mirava de fer entendre als 
deixebles què vol dir “estimar” (Mt 5,43-
48). Com a bon pedagog accentuava el 
contrast i posava exemples de gestos quo-
tidians: reacció davant l’enemic que ens 
critica o persegueix, els amics que sí ens 
corresponen, la salutació entre els fami-
liars..., són tots casos en els quals actuem 
segons els nostres afectes més naturals. 
Aleshores afegia: “Però jo us dic...” I amb 
aquesta expressió volia donar a entendre 
que ens cridava a anar més enllà. Aquest 
“més enllà” tenia un límit sense límit: “la 
perfecció de Déu Pare, que fa sortir el sol 
sobre bons i dolents, i fa ploure sobre jus-
tos i injustos”, val a dir, anar fins a assolir 
la perfecció de l’amor.

Aquesta superació del que ens surt 
espontàniament té conseqüències ben 
importants per a la vida. Posem per cas 
la qüestió que preocupa tants de pares i 
que trauria el son a molts més, si la luci-
desa i la responsabilitat fos una virtut més 
comuna: la vida sexual dels adolescents 

cis, anomenada “Setmana Quarta”, té per 
títol “Meditació per assolir amor”. Un bon 
especialista en els exercicis ignasians, 
Jean Laplace, explica que aquest darrer 
exercici ha de ser necessàriament l’últim, 
perquè només es pot arribar a estimar 
després d’haver caminat i travessat tots 
els passos essencials de la vida, des del 
Principi i Fonament, fins a la Tercera Set-
mana o etapa, que és la contemplació del 
Misteri Pasqual... Com que els Exercicis 
Espirituals són un compendi de tota la 
vida cristiana, podem dir que només al 
final de la vida podem esdevenir capaços 
d’amor.

Hem de recordar aquí quelcom que lògi-
cament Erich Fromm no deia, que l’amor 
ressuscitat és essencialment un regal que 
ens fa l’Esperit. Per això sant Ignasi no 
escrivia “Meditació per estimar”, sinó “per 
assolir amor”, com volent dir “meditació 
per esdevenir una criatura capaç de rebre 
l’amor”. Sabia bé que esdevenir una cria-
tura que efectivament estima, només pot 
ser-ne una conseqüència.

- L’amor ressuscitat no és una lliçó o 
una tècnica que s’estudia i s’aprèn. 
En tot cas és una lliçó que s’aprèn 
a l’escola de la vida, en l’àmbit de 
l’experiència profunda.

- Aquest aprenentatge és essencialment 
transformació del cor. La qual cosa 
vol dir que estimar no és “tenir” 
coneixements sobre l’amor, sinó 
“ésser” personalment amant.

- Però ni tant sols al final de la vida hom 
pot dir que estima de debò. Com a 
màxim dirà “tinc les mans, els braços 
i el cor oberts, confiant, esperant el 
que Déu vulgui donar-me”.

Si tot això és veritat, caldrà respondre 
moltes preguntes i importants que ens 
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8i dels joves. Segons les estadístiques, 
paral·lelament a la pujada de la freqüència 
de relacions sexuals completes, sabem 
que la mitjana d’edat en la qual es tenen 
les primeres experiències d’aquest tipus 
ha davallat considerablement: potser 
entre els 14 i 16 anys. Imaginem que 
assistim a una conversa entre una mare i 
el seu fill sobre el particular. La mare pot 
dir: “Això que dius de fer l’amor amb una 
amiga no està gens bé”. Però el fill respon-
dria: “Per què no està bé? No fem cap mal: 
si ella vol i jo vull?”. “No està bé –dirà la 
mare– perquè després la deixes o et deixa, 
i què?”. “No passa res, tenim ganes de 
fer-ho i tant a ella com a mi no ens faria 
res que això passés”, pot respondre el fill 
amb tota naturalitat. Aleshores la mare 
s’adonaria que el sexe, per al seu fill, no és 
altra cosa que passar-s’ho bé una estona, 
sempre que els dos hi estiguin d’acord: ho 
ha pogut llegir, a més, en un fulletó de la 
Generalitat per a l’educació de l’afectivitat 
dels adolescents i potser així ho ha expli-
cat el professor a classe d’Educació per 
a la Ciutadania. “No crec –diria  al seu 
fill convençuda del seu argument– que 
hàgiu de practicar el sexe sense estimar-
vos”. Però el fill encara pot respondre: 
“Sí que ens estimem, ens agradem l’un a 
l’altre, potser estem enamorats”. La mare 
pensaria, segurament sense gosar dir-ho, 
per por d’ofendre el seu fill i esverar-lo 
massa: “Segons les teves paraules, que 
lluny estàs de saber i poder estimar de 
debò...!”.

Així doncs, tres tasques, totes elles 
indispensables i difícils alhora:

- Humanitzar els nostres impulsos i 
afectes, com ara la sexualitat, vivint-
los des de l’amor.

- Saber què significa vertaderament 

estimar i voler ajustar la vida a les 
seves exigències.

- Decidir i actuar efectivament, sense 
impaciències, però amb gestos 
concrets, aquesta forma d’estimar.

Aquella conversa de mare i fill és ver-
semblant. Però seria desitjable que evités-
sim expressions com “no està bé” o “això 
no es fa”, com donant a entendre que “no 
està ben vist”: podria ser que la majoria 
ho fes i ho veiés bé... En canvi, amb majo-
ria o sense, el que no podem és renunciar 
a l’amor ressuscitat com a font absoluta 
de veritat i de sentit de tots els nostres 
afectes. No exigim la seva perfecció, però 
sí, al menys, voler fer camí.

Variacions sobre l’amor ressuscitat (XIV) 
(9-8-2009)

Podem entendre com l’amor ressuscitat 
i l’educació estan ben a prop l’un de 
l’altre. No crec que sigui exagerat dir que 
“l’educació no és altra cosa que la inicia-
ció a l’amor”.

Pròpiament “educació” no és el mateix 
que “instrucció”. Aquesta diferència entre 
educació i instrucció, tot i aparèixer en els 
escrits oficials i ser evident per a qualsevol 
professional, a la pràctica no veiem que 
es tingui present. L’educació és molt més 
difícil, i compromet més profundament, 
que la mera instrucció. Aquesta mira de 
donar coneixements, aquella mira de fer 
canviar les persones en funció de l’ideal 
humà que es desitgi assolir. A les nostres 
escoles s’educa o tan sols s’instrueix? 

Segurament molts diran que més aviat 
s’instrueix; que sobretot es trameten 
coneixements i prou. Entre altres motius, 
pensaran, perquè poques escoles han 
explicat quin ideal humà segueixen... Però 
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8 hem de tenir present que, principalment en 

qüestions vitals que impliquen problemes 
ètics, com ara la qüestió que hem tractat de 
“la necessària educació sexual”, no hi ha 
possible instrucció que sigui indiferent des 
del punt de vista educatiu. Així, en aquests 
casos, sempre s’educa de fet, es reconegui 
o no. Una altra qüestió és si s’educa en 
l’amor, tal com ho entenem nosaltres.

Al nostre parer, la primera relació que 
hi ha entre l’amor ressuscitat i l’educació 
fa referència precisament a l’educador. 
L’educació no és només una professió, 
sinó talment un acte (un treball) d’amor. 
Volem dir que ha de néixer de l’amor 
i s’ha de fer estimant. Això no té res a 
veure amb la qüestió de si l’educació ha 
de ser permissiva o no. L’amor ressuscitat 
col·loca l’estimat, el seu bé, per damunt 
de tot, i això demana posar-li davant sem-
pre la veritat. I la veritat objectiva, per 
ella mateixa, és exigent; la felicitat que es 
deriva de practicar-la, té no poques exi-
gències. L’únic que haurem d’assegurar és 
que l’educand sàpiga en tot moment que 
tota exigència presentada per l’educador 
neix de l’amor sincer. Com aconseguir-ho? 
L’amor sincer de l’educador es manifesta 
en allò que comunica, però sobretot en 
la manera com ho fa. Jesús va dir: “Aquell 
qui compleixi i ensenyi a complir un dels 
manaments més petits de la Llei (de 
l’amor) serà tingut per gran en el Regne 
del cel” (Mt 5,19). Però també: “Els mes-
tres de la Llei i els fariseus s’han assegut 
a la càtedra de Moisès. Feu i observeu tot 
el que us diguin, però no actueu com ells, 
perquè diuen i no fan” (Mt 23,3).

- No entenguem la tasca educativa 
(de pares o educadors) sinó com 
un servei alimentat i sostingut per 
l’amor ressuscitat.

- Tota l’exigència i tot el goig que 
acompanyen l’amor ressuscitat, 
troben en la tasca educativa un dels 
seus llocs més adients.

- L’educador que estima amb amor 
ressuscitat es lliura a si mateix en 
l’educació, amb la confiança i la 
gratuïtat del qui només vol el bé de 
l’altre estimat.

Ensenyar i complir allò ensenyat fa 
mestres–testimonis. La veritable educació 
fa estimar estimant.

Variacions sobre l’amor ressuscitat (XV) 
(16-8-2009)

La relació que hi ha entre l’amor ressus-
citat i l’educació, no només fa referència 
a l’educador, sinó també a l’educand i a 
la finalitat de la tasca educativa. Aquesta 
no té altre sentit que fer del nen o del jove 
un subjecte d’amor, una persona capaç 
d’amor, capaç de rebre’l i de donar-lo.

Hem pogut llegir a la premsa unes 
declaracions d’un jove jutge, especialitzat 
en casos de l’anomenada “violència de 
gènere”. Deia que només amb la llei i les 
eines que té un jutge no es podrà solucio-
nar el problema, sinó que aquesta solució 
passa necessàriament per l’educació. Té 
tota la raó. Però ens agradaria fer algunes 
importants precisions.

L’anomenada “violència de gènere” no 
té el seu origen principal en una ideologia. 
Qui pretén combatre-la només fent lleis o 
corregint idees o mentalitats fracassarà: 
tant sols difonent “una ideologia con-
trària” no obtindrem més que una lluita 
d’idees. El problema fonamental és preci-
sament la “violència”. Creiem que aquest 
és l’origen i la causa principal, encara que 
es manifesti en el terreny de la relació 
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8sexual o afectiva i en l’agressivitat envers 
l’altre.

Hem parlat de la vida sexual i l’amor 
ressuscitat. Donàvem a entendre que el 
problema no era en el sexe, sinó en la per-
sona que havia d’ésser capaç d’estimar en 
la seva vida sexual. Ara diem el mateix. El 
problema no rau en la combativitat, que 
ben entesa pot ser una força positiva per 
a la vida, sinó en la persona que ha de 
saber integrar aquesta força, derivant-la 
en solidaritat, mitjançant l’amor.

Aquest “ser capaç” de la persona és tal-
ment l’objectiu de la tasca educativa. Ens 
agradaria disposar d’un bon estudi socio-
lògic que posés de manifest la relació que 
hi ha (segons la nostra hipòtesi) entre la 
promiscuïtat o la disbauxa sexual amb la 
violència. Potser no seria massa correcte 
políticament parlant, però creiem que qui 
promou una vida sexual sense cap altre 
límit que la voluntat de l’altre, difícilment 
podrà evitar que hom vulgui obtenir o exi-
geixi el que vol d’un més dèbil, si s’escau, 
fent servir la violència. Tant el sexe sense 
amor com la violència, neixen de la perso-
na que s’entén a si mateixa com a centre 
i font de necessitats: la vida, els altres, 
les coses li han de satisfer, estan talment 
al seu servei. Jesús deia: “Si algú vol ser 
el primer, que es faci el darrer de tots i el 
servidor de tots” (Mc 9,35).

- L’afecte passional centrat en la 
necessitat peremptòria que l’un té 
de l’altre i que exigeix absolutament 
i urgentment satisfacció, és a un pas 
de la violència.

- Se situa en el punt radicalment contrari 
a l’amor ressuscitat.

- Més valdria posar tota la passió a 
servir les necessitats reals de l’altre: 
aleshores estimaria de debò.

Si un dia Déu ens concedeix veure era-
dicada la violència, serà perquè haurà arri-
bat la resurrecció del món en l’amor.

Variacions sobre l’amor ressuscitat (XVI) 
(23-8-2009)

En aquest moment del nostre itinerari de 
descoberta de l’amor ressuscitat convé 
tractar de la meravellosa relació que hi ha 
entre aquest amor i la felicitat.

No és fàcil fer-ho, perquè, tan bon punt 
ho intentem, hi trobem no pocs esculls. 
Assenyalem-ne alguns.

El primer és arribar a entendre’ns sobre 
el que volem dir amb aquesta expressió 
(cada vegada és més difícil comunicar-nos, 
sense explicar el que volem dir amb deter-
minades paraules). Hem vingut explicant 
el que entenem per “amor” i “amor ressus-
citat”: hi hem emprat no poques pàgines, 
i encara ens en caldrien moltes més. Però 
ara tenim una altra paraula que necessita-
ria també força explicacions. Què vol dir 
“felicitat”?

Parlant un dia amb un grup de joves, 
que havien de rebre el sagrament de la 
confirmació, es va plantejar la qüestió del 
gran nombre de companys que no creuen 
o que tot i creure no volen cap compromís 
amb el grup o la parròquia... Per què? Un 
dels joves va respondre: “La majoria pensa 
que això de l’Església és molt avorrit: no 
s’imaginen que aquí ens ho podem passar 
bé... Nosaltres estem aquí perquè ens 
agrada...”. Naturalment, no podem treure 
moltes conclusions d’una manera de par-
lar pròpia dels joves, però no deixa de ser 
simptomàtic el llenguatge. Sentint-lo, hom 
pensa que la mesura de la vàlua d’una 
opció determinada, d’un lloc, d’un grup, 
d’una institució... és que faciliti el “passar-
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8 s’ho bé”. Així, un adolescent té al davant 

un panorama d’ofertes de “passar-s’ho 
bé” i no ha de fer una altra cosa que triar 
la que li resulti més atractiva. Una situació 
tan assumida, fins i tot dins l’Església, on 
molta gent acusa els agents de pastoral 
de no fer als joves una oferta tan atractiva 
o més que les que els vénen d’altres ins-
tàncies...

Aquest plantejament amaga un vertader 
parany. La nostra “oferta” és “passar-s’ho 
bé”? Naturalment, sabem que els joves 
no són conscients del que volen dir amb 
aquesta expressió. Ni tant sols poden sos-
pitar que hi ha graus i maneres d’alegria. 
Menys encara podrien descriure la felicitat 
a la qual aspiren. Tanmateix nosaltres sí 
que ho sabem, si més no, tenim l’obligació 
de saber-ho. Més encara, estem compro-
mesos en la tasca de saber-ho comunicar. 
Ara bé, com comunicar la felicitat d’estimar 
si no hem fet camí en l’amor ressuscitat?

- La felicitat és una descoberta al final 
del camí de l’amor.

- Mentre caminem entre llàgrimes, de 
tant en tant gaudim de petits tasts de 
veritable alegria.

- Són fites, vertaders fruits madurs 
d’actes i de gestos d’amor, que, com a 
signes brillants, ens acrediten l’encert 
en la ruta.

Jesús ho va explicar amb una imatge 
genial. El nostre sofriment present és 
semblant als dolors de la dona que està 
per infantar: “així que la criatura ha nas-
cut, ja no es recorda més del sofriment, 
joiosa com està perquè en el món ha nas-
cut un nou ésser... (Aleshores) la vostra 
alegria ningú no us la prendrà” (Jn 16,21-
23). I Ell ens permetrà afegir: “El part, 
no és talment la culminació d’un procés 
d’amor?”

Variacions sobre l’amor ressuscitat 
(XVII) (30-8-2009)

Com dèiem, mostrar la meravellosa relació 
que hi ha entre l’amor ressuscitat i la felici-
tat no és fàcil, pel fet que molts no entenen 
que “felicitat” és quelcom més que “pas-
sar-s’ho bé” i que, fins i tot, demana fer un 
camí de vegades dur. I si expliquéssim en 
què consisteix la veritable felicitat? Potser 
s’entendria més la seva relació amb l’amor.

Però la cosa no és tan senzilla. El pro-
blema no està a definir què és la felici-
tat. Podem tirar mà de definicions aca-
dèmiques, de les que apareixen en els 
llibres, com ara “felicitat és la possessió 
i el gaudi del bé suprem”, o “la perfecta 
satisfacció i realització de totes les ten-
dències i necessitats de l’ésser humà”. 
D’entrada aquestes són definicions que 
no ens agraden. Per un costat, semblen 
no poder relacionar la felicitat amb l’amor 
ressuscitat, perquè fan pensar en “un jo 
absolutament satisfet”, mentre que l’amor 
ressuscitat parla d’un “jo absolutament 
lliurat a l’estimat”. Per l’altre, sonen com 
“paraules massa grosses”, alguns dirien 
també “massa abstractes”.

Crec que la paraula “felicitat” avui ens 
fa por. Com també ens fan por (si se’ns 
permet l’expressió) tots els “maximalis-
mes”. Vivim temps de fixar-nos en allò 
pràctic i immediat. Que mani el dia a 
dia. La resta, millor deixar-ho, no pensar-
hi, millor declarar-se “agnòstic envers la 
felicitat”. És per la maduresa, el realis-
me, que dóna l’experiència? Crec que no. 
Més aviat, és a causa d’un estat difús de 
decepció envers els grans ideals barrejat 
amb un excés de pragmatisme egoista.

Però, podem parlar d’amor sense maxi-
malismes, com ara la felicitat? El llenguat-
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8ge dels enamorats sempre és maxima-
lista. Sembla que l’amor porta sempre a 
l’exageració. C. S. Lewis ho deia amb la 
seva subtil ironia: els enamorats parlen 
en termes absoluts, amb hipèrboles, amb 
un llenguatge que sembla “diví” (“no puc 
viure sense tu”, “mai no et deixaré”, “ho 
ets tot per a mi”...). Després la vida de 
cada dia malauradament és tota una altra 
cosa. Sembla que el problema rau a man-
tenir l’exaltació (una mena de felicitat fora 
del comú) que proporciona l’experiència 
de l’amor, en la vida quotidiana i real, 
sempre prosaica i esforçada. G. Bessière 
recordava un professor de literatura que 
amagava la seva rica sensibilitat darrere 
un posat exageradament esquerp i agre. 
Per una banda deia: “Un bell rostre és 
el més meravellós dels espectacles. I 
l’harmonia més dolça és el so de la veu 
de l’estimada”. Però per l’altra, citava P. 
Verlaine: “La vida humil del treball rutinari 
és una tasca que requereix molt d’amor”. 
I afegia: “L’amor és quelcom seriós: sense 
l’amor cap de nosaltres estaríem aquí”.

- L’amor ens obre a l’infinit. Per tant 
ens permet d’accedir a la joia sense 
límits. Això és la felicitat.

- És cert que la felicitat consisteix en 
l’estat de satisfacció de totes les 
necessitats humanes. Però ben entès 
que estem fets per a l’amor: per a 
estimar i ésser estimats. Som més 
feliços com més estimem.

- No ens fa por parlar així. En el dia a dia 
no vivim una exaltació fugissera, sinó 
una mena de felicitat que es tradueix 
en la pau i la serenor del qui sap que 
la porta és ja oberta i ningú la podrà 
tancar.

Per això, la clau que fa possible la 
felicitat aquí a la terra, en forma de pau i 

serenor, és viure, no qualsevol amor, sinó 
precisament l’amor ressuscitat.
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JULIOL

4 de juliol. El senyor bisbe presideix la 
trobada de consells pastorals parroquials 
de l’Arxiprestat del Prat de Llobregat a 
Viladecans.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia ves-
pertina del diumenge a la Parròquia de 
Santa Eulàlia de Les Roquetes (Sant Pere 
de Ribes), on confereix el sagrament de la 
confirmació.
Convivències d’escolans del 4 al 7 de 
juliol organitzades pel Seminari Menor de 
l’Arquebisbat de Barcelona. En aquestes 
convivències hi van participar diversos 
nois que pertanyen al nostre bisbat. 

5 de juliol. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia dominical a la Parròquia de 
Sant Pere de Lavern en la Festa Major i 
hi confereix el sagrament de la confirma-
ció. A continuació visita les reformes de 
la Casa d’Espiritualitat de Lavern (Antic 
Monestir de Santa Isabel de les germanes 
clarisses).

8 de juliol. Entrevista del senyor bisbe 
amb el P. Provincial del Salesians.
Trobada internacional de Pueri Cantores 
a Estocolm. Del 8 al 12 de juliol la capital 
sueca va ser el punt de trobada de corals 

i escolanies que formen part de la Federa-
ció Internacional de Pueri Cantores. Entre 
els grups assistents hi havia el grup de 
Olesa de Montserrat i Cervelló. 

10 de juliol. El senyor bisbe es reuneix 
amb el Consell Diocesà de Càritas.

12 de juliol. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia dominical a la Parròquia de 
Sant Cosme i Sant Damià del Prat de Llo-
bregat, on confereix el ministeri del lecto-
rat al Sr. Joan Salas.

13-15 de juliol. Reunió de bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense a 
Prats de Cerdanya.

15-17 de juliol. Trobada d’estiu del senyor 
bisbe amb els preveres joves del bisbat.

20 de juliol. Entrevista de Radio Estel al 
senyor bisbe.

21 de juliol. Reunió del senyor bisbe amb 
els membres de la junta de la FIOCA 
d’Apostolat Seglar.

23 de juliol. El senyor bisbe visita l’estat 
de les obres de la Casa de l’Església.

26 de juliol. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia dominical a la Parròquia de 
Sant Cugat de Sant Cugat Sesgarrigues en 
la Festa Major.

31 de juliol. Reunió del Consell Episcopal.

AGOST

1 d’agost. El senyor bisbe concelebra en 
la celebració de la presa de possessió del 

[ ]Crònica
diocesana
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8nou bisbe de Cartagena, Excm. i Rvdm. Sr. 
D. José Manuel Lorca Planes.

10 d’agost. El senyor bisbe presideix 
l’eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç 
en la Festa Major de Sant Feliu de Llobre-
gat en honor de sant Llorenç.

18 d’agost . Del 18 al 23 d’agost tingué lloc 
el recés, organitzat per les delegacions 
diocesanes de Pastoral Juvenil i Vocacio-
nal. Van participar-hi una vintena de joves 

31 d’agost. El senyor bisbe es fa present 
en la trobada d’estiu de monitors de la 
Fundació Pere Tarrés a la Casa de Colònies 
de la Ruca (Moià).

“Calidad de Vida”. Article del bisbe Agus-
tí per a la revista Humanizar editada pels 
germans camils 

Juliol 2009 

No quisiera transmitir mis preocupaciones 
y mis cavilaciones a los lectores. Pero, 
si considero oportuno exponer aquí esta 
cuestión, es porque viene planteada cons-
tantemente por la vida misma, no sólo 
en el ámbito de la sanidad, sino en otros 
muchos, donde valoramos y tomamos 
decisiones concretas acerca de la mejora 
y el progreso personal y social. 

Conozco un médico que, como casi 
todos en el mundo de la salud, usa mucho 
la expresión “calidad de vida”. Solemos 
utilizarla para calibrar la bondad o no de 
un tratamiento y sus resultados. Y creo 
que ha de ser así, pues el objetivo de la 
medicina es justamente mejorar la calidad 
de vida de un paciente, por medio de la 
recuperación de su salud física. Pero el 
lenguaje muchas veces domina el pensa-
miento y puede engañarnos. Cuando un 
agente de la salud utiliza esta expresión, 
hemos de saber a qué se refiere, es decir, 
hemos de recordar que se ciñe al campo 
específico que le corresponde. El proble-

[ ]Articles i
altres escrits
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8 ma se plantea cuando, sin darnos cuenta, 

aplicamos su significado a la vida toda de 
la persona.

Decimos “he mejorado en calidad de 
vida” porque la implantación de una pró-
tesis en la rodilla me permite caminar 
sin muletas, o porque he comprado una 
casa en un barrio con más servicios, o he 
seguido un determinado régimen alimen-
ticio. Incluso dirán algunos, “porque una 
operación de cirugía estética ha mejorado 
mi imagen”. Ahora bien, la “calidad de la 
vida” en realidad es mucho más que todo 
eso. A veces, incluso, parece muy distinta 
y contraria a eso.

Curiosamente, quienes compartimos 
una determinada visión del mundo y del 
ser humano, admiramos y consideramos 
dignos de imitación muchos hermanos 
nuestros, cuya calidad de vida pasó preci-
samente por arriesgarse al dolor y la enfer-
medad o vivir compartiendo la incomodi-
dad y el hambre en lugares pobres. Sus 
vidas nos parecen “de máxima calidad”.

Y es que la expresión “calidad de vida”, 
en su acepción correcta y por sí misma, 
supone tener claro cuál es el valor y el 
sentido de la vida humana. La existencia 
de una persona humana concreta “vale”, 
tiene calidad o no, si responde o no al 
sentido que en sí tiene la vida humana.

Otra cuestión es determinar cuál es el 
sentido de la vida humana. El personal 
sanitario utiliza la expresión “calidad de 
vida” refiriéndose a la salud física, porque 
sabe que todos la desean. No entran en 
otros significados, porque saben que no 
todos piensan lo mismo sobre el sentido 
de la vida. El error es nuestro, cuando 
extrapolamos su significado, sin haber 
respondido antes a la pregunta funda-
mental.

Por tanto consideramos que esta pre-
gunta es ineludible, tanto como obtener 
una respuesta adecuada. Quienes traba-
jan en el mundo de la salud saben que 
con frecuencia la circunstancia de una 
enfermedad es ocasión para plantearla. 
Desgraciadamente también es frecuente 
el hecho de que sólo quede en pregunta, 
ahogada por la vuelta a una vida cotidiana 
inconsciente, o por el error de pensar que 
no tiene respuesta objetiva y válida para 
todos.

A veces uno piensa que en los hospi-
tales se está jugando siempre el sentido 
de la vida humana. Pues a ellos no van 
cuerpos enfermos, sino personas. Y la 
enfermedad física siempre es personal. Y, 
aunque de por sí no es tarea del hospital, 
desearíamos que la salud, la curación, 
también fuese personal, de toda la perso-
na. Hablaríamos así con toda propiedad 
y verdad de “una mejor calidad de vida”.

+ Agustín Cortés Soriano
 Obispo de San Feliu de Llobregat
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CATEQUESI

Carta als sacerdots i responsables de la 
catequesi en el nostre bisbat 

Sant Feliu de Llobregat, 28-7-2009

Els bisbes amb seu a Catalunya vàrem sig-
nar el passat 19 de juny de 2009 el decret 
pel qual establíem el Catecisme Jesús és 
el Senyor com a oficial per a cadascuna de 
les nostres diòcesis.

Mitjançant aquesta carta desitjo mani-
festar públicament que fem nostre, per 
a l’àmbit de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, el que aquest decret determi-
na, tot insistint en el sentit d’aquest nou 
catecisme i en els motius que justifiquen 
la seva publicació.

En efecte, el Catecisme Jesús és el 
Senyor s’entén en continuïtat amb el que 
hem anat fent, però també en un context 
de renovació de la nostra tasca catequèti-
ca. Renovació en la seva orientació, en el 
llenguatge i en les formes com impartim 
la catequesi. Sobretot, pretén esdevenir 
un instrument adient, que contribueixi 
a viure el sentit profundament eclesial 
que té l’acció catequètica. Dintre d’aquest 
sentit eclesial vol ser un mitjà per assolir 
una millor i més eficaç unitat a l’interior 

de cada Església particular i entre les dife-
rents diòcesis.

Per altra banda, el nou Catecisme, en 
establir un mínim comú, dóna la possibili-
tat de desenvolupar des d’ell la creativitat 
i l’esforç d’adaptació pròpies de cada 
lloc. De fet, juntament amb el text del 
Catecisme que rebem com a referència, el 
SIC (Servei Interdiocesà de Catequesi de 
Catalunya) ha elaborat uns textos comple-
mentaris que són instruments vàlids per a 
les nostres diòcesis.

Esperem que l’aprofundiment del nos-
tre compromís evangelitzador i el bon 
esperit que sempre ha animat tots els 
agents de pastoral en l’àmbit de la cate-
quesi, permeti viure aquest moment com 
una avinentesa de creixement i fecunditat 
de la nostra Església.

Que Déu beneeixi el nostre esforç gene-
rós en la transmissió de l’Evangeli.

+ Agustí Cortés Soriano,
 Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

VIDA CONSAGRADA

Crònica de juliol-agost 

4.7.09. Peralta de la sal (Osca). 46è Capí-
tol General dels Escolapis, amb 74 par-
ticipants d’arreu del món. Va ser elegit, a 
la segona votació general, Pedro Aguado 
Cuesta, de 52 anys, nascut a Bilbao el 26 
de juny del 1957. Pertanyia a la província 
escolàpia d’Emmaús (fusió del País Basc i 
Andalusia), d’on era el provincial.

Juliol 2009. La Santa Seu ha fet públic 
que el Sant Pare Benet XVI ha aprovat 
les Virtuts heroiques de la Serventa de 
Déu Anna Maria Janer Anglarill, funda-

[ ]Delegacions
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8 dora, ara ha fet 150 anys, de l’Institut de 

Religioses de la Sagrada Família d’Urgell, 
amb l’ajuda i la col·laboració dels bisbes 
d’Urgell Mons. Josep Caixal i Mons. Salva-
dor Casañas.

La Mare Janer nasqué a Cervera l’any 
1800 i traspassà a Talarn (el Pallars Jussà) 
el 1885. Actualment, les seves restes repo-
sen i són molt estimades a la capella 
de la residència d’aquestes religioses, al 
passeig Joan Brudieu, al costat del lloc de 
la primera fundació, el Sant Hospital de la 
ciutat de la Seu d’Urgell.

Aquest Institut té cura d’hospitals i 
escoles, residències d’ancians i serveis 
pastorals diversos en onze països del 
món. Al nostre bisbat tenen una comunitat 
a Viladecans.

16.8.09. Monestir de Santa Maria de 
Montserrat. Els pares Gregori M. Estra-
da i Cebrià M. Pifarré van renovar els 
vots monàstics davant els seus germans 
de comunitat, familiars i amics durant la 
missa conventual del monestir, presidi-
da pel P. abat Josep M. Soler. Els pares 
Gregori M. Estrada i Cebrià M. Pifarré van 
celebrar els 75 i els 50 anys de les seves 
respectives professions monàstiques.

El P. Gregori M. (Francesc) Estrada 
Gamissans va néixer el 28 d’abril del 
1918 a Manresa i va entrar al Monestir 
de Montserrat el 1933, va fer la professió 
temporal el 6 d’agost de 1934 i la solemne 
el 13 de novembre de 1939. Al llarg de tots 
aquests anys, el P. Gregori ha treballat 
com a organista, musicòleg, expert grego-
rianista, compositor i docent. És el funda-
dor de les Trobades d’Animadors de Cant 
per a la Litúrgia, instaurades a Montserrat 
1’any 1970, i destaca com a compositor 
de bona part de la música litúrgica que es 

canta a Montserrat i a molts altres indrets.
El P. Cebrià M. (Ignasi de L.) Pifarré 

i Clapés va néixer el 16 d’abril del 1940 
a Barcelona i va entrar al Monestir de 
Montserrat el 1958. Va fer la professió 
temporal el 6 agost de 1959 i la solemne 
el 15 d’agost de 1962. És Doctor en Teo-
logia Dogmàtica i expert en la literatura 
cristiana antiga. A més de la seva acti-
vitat docent a Montserrat, a l’ISCREB i a 
la Facultat de Teologia de Catalunya, es 
dedica des de fa molts anys a la predi-
cació d’exercicis espirituals i recessos. 
Ha publicat recentment l’obra Literatura 
cristiana antiga (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat).

24.8.09. Roma. Va celebrar-se el XXIV 
Capítol General dels Missioners Clare-
tians. Va ser reelegit com a superior gene-
ral el P. Josep M. Abella (Lleida,1949) per 
a un nou període de govern que s’allargarà 
fins a 1’any 2015. El P. Abella va fer la seva 
professió religiosa el 22 d’agost de 1966. 
Va ser destinat al Japó quan encara era 
seminarista i va quedar incardinat a la 
delegació d’Àsia des de 1969. Va rebre 
l’orde sacerdotal el 12 de juliol de 1975. 
Va ser coordinador, durant sis anys, de 
l’equip diocesà d’animació missionera de 
l’arxidiòcesi d’Osaka, va treballar en la 
pastoral parroquial, juvenil, educació i 
formació de laics. Durant la seva esta-
da al Japó ha tingut les responsabilitats 
de superior local, ecònom local, superior 
major de la Delegació d’Àsia Oriental, 
mestre de novicis i formador. Els darrers 18 
anys ha estat al servei del Govern General 
com a consultor general i prefecte general 
de l’apostolat i ha ocupat el càrrec de 
superior general des de l’1 de setembre 
del 2003.
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8Necrològiques

Sor Maria Cecília Guañabens (Clotilde). 
Clotilde Guañabens va néixer el 19 de 

febrer de 1913 a Múrcia, on s’havia traslla-
dat temporalment la seva família, proce-
dent de Barcelona. Mesos després tornà 
a Barcelona. Va sentir la seva vocació a la 
vida religiosa als 17 anys. La família per 
un costat i per l’altre la guerra civil, sis 
anys més tard, van endarrerir la intenció 
d’entrar de fet a la vida religiosa. A l’any 
1940 entrà al Monestir de Montsió. El 
21 d’abril de 1944 va fer la seva profes-
sió temporal. L’any 1950 el Monestir va 
ser traslladat a la seva nova residència 
d’Esplugues de Llobregat. Durant tota la 
seva vida religiosa es va dedicar a la 
música i així sota el seu mestratge enriquí 
les distintes celebracions litúrgiques que 
allí se celebraven. El 5 d’agost, festa de 
la Mare de Déu de les Neus, a l’edat de 
96 anys, va morir, conscient que deixava 
aquest món per anar a la casa del Pare. 
El dia 6 d’agost va ser enterrada. Reposa 
en el mateix cementiri que la màrtir beata 
Josefina Sauleda. És la darrera religiosa 
que havia viscut a l’anterior convent de la 
Rambla de Catalunya.
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Nomenaments a la diòcesi de Terrassa 

Terrassa, 1-07-2009

El dia 1 de juliol de 2009, en la proximitat 
de la Solemnitat dels Apòstols Sant Pere i 
Sant Pau, l’Excm. i Rvdm. Bisbe de Terras-
sa, Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, ha 
realitzat el següent comunicat, amb els 
nomenaments per al proper curs:

Rectors de parròquies:
Mn. Jesús Cañas Garcia, rector de les 

parròquies de Sant Pere i Sant Feliu a 
Rubí,

Mn. Antoni Deulofeu Gonzàlez, rector 
de la parròquia de Sant Pere a Terrassa,

Mn. Francesc Jordana Soler, rector de 
les parròquies de Santa Maria a Cardedeu, 
Sant Muç a Cànoves i Sant Julià a Alfou,

Mn. Antoni Rubio Barés, rector de la 
parròquia de Sant Esteve a Ripollet.

Administradors parroquials:
Mn. Fidel Catalán Catalán, administra-

dor parroquial de Sant Valentí a Terrassa,
Mn. Prakash Rao Chukka, administra-

dor parroquial de Sant Antoni a Sant Anto-
ni de Vilamajor,

Mn. Javier Villanueva Villanueva, admi-
nistrador parroquial a Santa Maria, Sant 
Pau i Sant Josep Obrer a Rubí.

Rectors d’esglésies:
Mn. Marc Aceituno Donoso, rector de 

l’Església de la Mare de Déu del Roser a 
Cerdanyola del Vallès.

Vicaris parroquials:
Mn. David Remolar Garcia, vicari de la 

parròquia de Sant Valentí a Terrassa.

Adscrits:
Mn. Gabriel Garcia Chávez, adscrit a la 

parròquia de Sant Llorenç a Terrassa.

Nomenaments no parroquials:

Seminari diocesà:
Mn. Oriol Pallàs Espinet, director espiri-

tual del Seminari Diocesà.

Delegat episcopal:
Sra. Roser Àlvarez Gonzàlez, delegada 

episcopal per a les escoles diocesanes i 
parroquials.

Consiliari:
Mn. Jordi Fàbregas Olivan, consiliari de 

la Confraria de la Mare de Déu de Lourdes 
de Terrassa.

Altres:
Mn. Fabio Cáceres Pérez, capellà al ser-

vei religiós del Parc Taulí de Sabadell,
Sra. Elena Mateu, assessora espiritual 

de l’atenció pastoral a les persones sordes.

Comunicació de destinació:
Mn. Manuel Homar Toboso ha estat 

enviat com a missioner a la diòcesi de 

[ ]Crònica
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8Cienfuegos, a Cuba.

Comissions diocesanes:
Així mateix el Sr. Bisbe ha decidit cons-

tituir dues Comissions diocesanes:
Comissió Diocesana per al Diaconat, 

formada per Mn. Salvador Cristau, Vicari 
General, Mn. Josep Serra, Mn. Francesc 
Catarineu i Mn. Miquel Miras.

Comissió Diocesana per a la Formació, 
formada per Mn. Salvador Cristau, Vica-
ri General, Mn. Emili Marlés, Mn. Xavier 
Blanco, Mn. Santiago Collell i Mn. Lluís 
Pou.

P r o v í n c i a  E c l e s i à s t i c a  d e  B a r c e l o n a
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8 conviden els fidels –i també tots els ciuta-

dans– a llegir-la, aprofundir-la i difondre-
la. La greu crisi econòmica que travessa 
el món i colpeja persones i poblacions ha 
fet més palesa la precarietat de la nostra 
societat globalitzada, que sembla escapar 
al control dels estats i les altres institu-
cions. Són moments de reflexió i d’anàlisi 
de com estem construint la nostra socie-
tat, no només els governants, sinó tots 
els ciutadans; i no podem defugir aquesta 
responsabilitat. Precisament, l’encíclica 
proporciona una anàlisi valenta de quines 
són les arrels de les nostres veritables 
carències i quines han de ser, per tant, les 
vies per a un autèntic desenvolupament 
integral dels homes. Ens cal aprofundir 
–també a casa nostra–, per damunt de les 
necessàries solucions tècniques i redesco-
brir, sobretot, la gran “vocació” a la qual 
està cridat l’home, tot home.

2.- La celebració d’un Any Jubilar Sacer-
dotal, amb motiu del 150è aniversari de la 
mort de sant Joan Maria Vianney, el sant 
rector d’Ars, iniciada pel Sant Pare el prop-
passat 19 de juny, ha estat acollida amb 
goig pels bisbes, els quals han posat en 
comú les diverses iniciatives que tindran 
lloc en les distintes diòcesis catalanes i 
que culminaran amb el pelegrinatge sacer-
dotal a Roma el pròxim juny de 2010.

3.- En relació a la recent Declaració de 
la Comissió Permanent de la Conferència 
Episcopal Espanyola (CEE), Atemptar con-
tra la vida dels que han de néixer, convertit 
en ‘dret’, sobre l’“Avantprojecte de Llei 
Orgànica de salut sexual i reproductiva i 
de la interrupció voluntària de l’embaràs”, 
els bisbes de Catalunya fan una nova crida 
a treballar seriosament per l’Evangeli de la 
vida, defensant i promovent el valor sagrat 
de tota vida humana. En aquest context, 

Comunicat de la reunió n. 191

Prats de Cerdanya, 15-07-09

Els dies 13, 14 i 15 de juliol de 2009 ha 
tingut lloc la reunió n. 191 de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense (CET), a la 
residència “La Immaculada”, a Prats de 
Cerdanya. La reunió ha estat presidida per 
Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de 
Tarragona, i hi han assistit tots els seus 
membres.

En començar, Mons. Pujol ha agraït 
l’acollida a la Diòcesi d’Urgell de Mons. 
Vives, i tot seguit els bisbes han dedicat 
un record i una pregària en memòria de 
Mons. Josep Maria Guix Ferreres (a.c.s.), 
bisbe emèrit de Vic, recentment traspas-
sat. Així mateix, els bisbes agraeixen els 
anys de servei a les Esglésies de Cata-
lunya del Nunci Apostòlic a Espanya i a 
Andorra, Mons. Manuel Monteiro de Cas-
tro, en ocasió del seu nomenament com 
a arquebisbe secretari de la Congregació 
per als Bisbes.

1.- A continuació, els bisbes han passat 
a tractar els diversos temes de l’actualitat 
eclesial i social i en relació a la recent 
Encíclica Caritas in Veritate agraeixen al 
Sant Pare Benet XVI la seva publicació i 

[ ]Comunicats
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8volen assenyalar amb els altres bisbes de 
l’estat espanyol, que allò que més lesiona 
el dret a la vida en l’esmentat Avantprojec-
te que es tramita a les Corts espanyoles, 
és la “pretensió de qualificar l’avortament  
provocat com un dret” de la mare, que, 
per tant, hauria de ser protegit per l’Estat. 
És veritat que l’embrió és depenent de la 
mare, però mai no es pot dir que és un tros 
més del cos de la mare. Cal defensar la 
seva alteritat respecte de la mare: negar-la 
i reconèixer un dret de la mare sobre ell, 
suposa una fita inèdita en la nostra socie-
tat del domini de l’home sobre l’home i no 
respon a la veritat. Cal buscar solucions 
que siguin de debò humanes per a resol-
dre els problemes en què poden trobar-se 
moltes dones i cal protegir, de debò, la 
maternitat.

4.- En l’àmbit de la pastoral prema-
trimonial, els bisbes han aprovat unes 
Orientacions pastorals per a l’acolliment 
de promesos, a partir de les aportacions 
fetes pels delegats de pastoral familiar de 
les deu diòcesis catalanes.

Aquestes Orientacions estan dirigides 
sobretot a les persones (rectors, equips 
de preparació al matrimoni i altres agents 
de pastoral familiar) que es dediquen a 
l’acolliment de promesos, amb la finalitat 
de garantir la celebració digna del sagra-
ment del matrimoni. Aquestes Orienta-
cions que es publicaran aviat portaran una 
introducció del bisbe Agustí Cortés, res-
ponsable de l’àmbit de pastoral familiar i 
dos apèndixs sobre la celebració litúrgica 
i els aspectes jurídics d’aquest sagrament 
complementaran el text.

5.- Els bisbes han dedicat una part 
important de la seva reunió a estudiar 
diversos aspectes de la pastoral de joven-
tut, a partir de la presentació feta per 

Mons. Francesc Pardo, bisbe delegat de la 
CET per aquest àmbit.

Primerament, han valorat la feina que 
està duent a terme el Secretariat Inter-
diocesà de Joventut (SIJ) en la preparació 
del pròxim Aplec de l’Esperit, la trobada 
interdiocesana de joves, que tindrà lloc 
a la diòcesi de Terrassa el 22 de maig de 
2010, vigília de Pentecosta. I també, a més 
llarg termini, la preparació de la Jornada 
Mundial de la Joventut, que tindrà lloc a la 
ciutat de Madrid el mes d’agost de 2011, 
presidida pel Papa Benet XVI.

Després, han fet un complet repàs de la 
pastoral de joventut en cadascuna de les 
deu diòcesis, des dels grups parroquials 
de joves fins als moviments diocesans, 
tant generals com especialitzats, d’Acció 
Catòlica o d’altres àmbits eclesials. Els 
bisbes han tractat també la situació de 
l’escoltisme, en les diverses demarcacions 
del moviment de “Minyons Escoltes i Guies 
Sant Jordi”, amb la presència numèrica 
important de nois i noies (uns 16.000) i 
amb totes les qüestions referents a la for-
mació de caps, a la identitat cristiana del 
moviment i a les relacions amb les altres 
realitats eclesials, com les parròquies i els 
altres moviments juvenils.

Els bisbes esperen concloure en la 
pròxima reunió aquest estudi i reflexió, a 
fi de donar un nou i renovat impuls a la 
pastoral de joventut en les deu diòcesis 
catalanes.

6.- Mons. Salinas, bisbe delegat de la 
CET per a l’àmbit catequètic, ha informat 
els bisbes de la celebració de les VIII 
Jornades interdiocesanes de catequesi, 
celebrades a Barcelona de l’1 al 3 d’aquest 
mes de juliol amb una assistència  de 
180 catequistes, i dedicades a analitzar 
els diferents aspectes del nou Catecisme 

C o n f e r è n c i a  E p i s c o p a l  T a r r a c o n e n s e
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8 d’iniciació cristiana Jesús és el Senyor, 

que va ser presentat pels bisbes de la 
CET el mateix dia 1. El nou Catecisme 
conté l’exposició íntegra de la fe cristiana, 
adaptada als infants de 6 a 11 anys, està 
estructurat al voltant del Credo i s’articula 
segons les quatre dimensions de la vida 
cristiana: creure, celebrar, viure i pregar, 
tenint com a centre Jesucrist, el Senyor. 
També han valorat molt positivament la 
confecció del Quadern d’orientació per 
a l’infant i la guia per als catequistes, 
que són materials elaborats directament 
pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi 
(SIC). El nou Catecisme, que es començarà 
a utilitzar en les diòcesis catalanes, amb 
caràcter normatiu, el pròxim curs 2009-
2010, introdueix l’infant en l’experiència de 
la vida cristiana, inicia a la celebració dels 
sagraments i ofereix el llenguatge comú de 
la fe que ens transmet l’Església.  

Mons. Salinas ha informat també els 
bisbes de la celebració de les Jornades 
interdiocesanes de formació per a cate-
quistes, organitzades pel SIC, que tindran 
lloc els dies 6, 7 i 8 de novembre de 2009 
a Santa Susanna, a la diòcesi de Girona.

7.- En el capítol de nomenaments, els 
bisbes han nomenat:

- Mn. Jordi Font Plana, de la diòcesi de 
Girona, com a consiliari del moviment 
de “Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi”;

- Mn. Joan Ramon Marín Torner, de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
com a consiliari nacional de la Joventut 
Obrera Cristiana (JOC); 

- i Mn. Víctor Martínez Mateu, de la 
diòcesi de Lleida, com a consiliari 
interdiocesà  del Moviment Infantil i 
Juvenil d’Acció Catòlica (MIJAC).

Els bisbes han completat la seva reunió 
amb la visita al Santuari de Santa Maria 
de Tallò, a Bellver de Cerdanya, magní-
fica construcció romànicogòtica, antiga 
canònica agustiniana bastida entre els 
segles XI i XII, on es venera la imatge de 
la Mare de Déu del Tallò, notable exemplar 
romànic del segle XIII. Han visitat també 
l’església parroquial de la Mare de Déu 
dels Àngels, a Llívia, i el santuari de la 
Mare de Déu de Bastanist, i han pujat des-
prés fins a Cap de Rec, a Lles.
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8És un llibre de referència per a la cate-
quesi al servei de la iniciació cristiana de 
la infància, que es desenvolupa entorn 
al període que va dels 6 als 11 anys. Així 
mateix, aquest Catecisme se situa en con-
tinuïtat amb els que fins avui hem utilitzat 
per a la catequesi d’aquestes edats. 

Per tot això, i en conformitat amb el 
cànon 775,1 del Codi de Dret Canònic, i 
a la llum de les disposicions del Directori 
General per a la Catequesi, 

D E C R E T E M :

1- Que el Catecisme Jesús és el Senyor 
és el Catecisme per a la iniciació a la vida 
cristiana dels infants entre 6 i 11 anys, a les 
diòcesis amb seu a Catalunya.

2- Els materials catequètics del Secreta-
riat Interdiocesà de Catequesi de Catalun-
ya i les Illes Balears (SIC), elaborats com 
a textos complementaris per al Catecisme 
Jesús és el Senyor, són instruments vàlids 
per a la catequesi en aquestes edats.

3- Aquest Catecisme Jesús és el Senyor 
s’estableix de manera obligatòria a cadas-
cuna de les diòcesis amb seu a Catalunya 
a partir del mes de setembre de l’any 
2009. 

Confiem que els rectors de parròquia, 
els sacerdots, els religiosos, els catequis-
tes i totes les famílies continuaran essent 
testimonis de la fe de l’Església amb tota 
dedicació i responsabilitat, i utilitzaran 
de forma adequada aquest nou Catecis-
me que és expressió de la sol·licitud de 
l’Església envers la transmissió de la fe a 
les noves generacions. 

Els bisbes de Catalunya

Decret de la Conferència Episcopal Tarra-
conense respecte a l’ús del nou catecis-
me Jesús és el Senyor 

Tarragona, 19-06-2009
 
Complint la nostra responsabilitat de pas-
tors del Poble de Déu d’exposar la fe 
catòlica, i seguint una llarga i rica tradició 
catequètica del nostre país, els bisbes 
de les diòcesis amb seu a Catalunya, 
agrupades en comunió eclesial en les Pro-
víncies Eclesiàstiques de Tarragona i de 
Barcelona, posem a les mans dels fidels 
de les nostres diòcesis el nou Catecisme 
Jesús és el Senyor, que fou aprovat per 
l’Assemblea Plenària de la Conferència 
Episcopal Espanyola el mes de novembre 
de 2006, i que obtingué la recognitio de la 
Santa Seu el 7 de juny de 2007.

Aquest és el Catecisme que conté 
l’exposició íntegra de la fe, adaptada als més 
petits, està estructurat al voltant del Credo i 
s’articula segons les quatre dimensions de la 
vida cristiana: creure, celebrar, viure i pregar, 
tenint com a centre Jesucrist, el Senyor. Intro-
dueix l’infant en l’experiència de la vida cris-
tiana, inicia a la celebració dels sagraments 
i ofereix el llenguatge comú de la fe que ens 
transmet l’Església. 

E s g l é s i a  D i o c e s a n aC o n f e r è n c i a  E p i s c o p a l  T a r r a c o n e n s e
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8 Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de 

Barcelona.
Després d’una emotiva i participada 

pregària inicial, va introduir l’acte la Sra. 
Oriol, la qual va fer un elogi de la tasca 
dels catequistes i també del suport que els 
bisbes han donat sempre a les activitats 
del SIC.

El plat fort de la sessió acadèmica va 
ser la presentació de la versió catalana de 
Jesús és el Senyor, el catecisme de la CEE 
per a la iniciació sacramental, que va anar a 
càrrec de Mons. Xavier Salinas, que també 
és el president del SIC, el qual va encetar el 
seu parlament manifestant que la redacció 
del Catecisme «no ha estat fàcil», afegint 
que «no és una novetat absoluta» i que 
totes les Esglésies amb seu a Catalunya 
i a les Illes Balears han refermat el seu 
compromís per a impulsar la catequesi, 
indicant que el llibre que es presentava «és 
un llibre per a créixer en la fe».

Mons. Salinas va remarcar que s’ha 
fet un llarg camí. «Les diòcesis sempre 
s’han preocupat per la catequesi i el SIC 
és un signe d’aquesta preocupació», i va 
recordar que «en el Concili Provincial Tarra-
conense es va impulsar un directori de la 
Catequesi», i que en resposta al seu pro-
jecte catequètic, com a solució provisional, 
es va acordar traduir els llibres de la Con-
ferència Episcopal Italiana. Ara s’adopta 
el de la CEE, el qual se situa dintre un 
projecte general de difusió de la fe. Arribat 
a aquest punt, el bisbe de Tortosa va des-
tacar l’entusiasme dels catequistes mal-
grat les dificultats, la qual cosa fa que el 
seu esforç i dedicació sigui molt lloable. En 
referència a Jesús és el Senyor va dir que 
«és el catecisme aprovat per l’assemblea 
plenària de la CEE, amb el vistiplau de la 
Santa Seu».

Presentació de la versió catalana de Jesús 
és el Senyor, el catecisme de la C.E.E, 
en les VIII Jornades Interdiocesanes de 
Catequesi 

Barcelona, 3-07-2009

Més de 200 catequistes van assistir a la 
sessió inaugural de les VIII Jornades Inter-
diocesanes de Catequesi, que va tenir lloc 
l’1 de juliol a la sala d’actes del Seminari 
Conciliar de Barcelona. La taula estava 
formada pel cardenal Mons. Lluís Mar-
tínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, 
que presidia; Mons. Jaume Pujol Balcells, 
arquebisbe metropolità de Tarragona i pri-
mat i president de la Conferència Episco-
pal Tarraconense (CET); Mons. Joan Enric 
Vives, bisbe d’Urgell i secretari de la CET; 
Mons. Xavier Salinas, bisbe de Tortosa, 
president de la Subcomissió Episcopal 
de Catequesi de la Conferència Episcopal 
Espanyola (CEE) i bisbe responsable per a 
la Catequesi de la CET, i la Sra. Montserrat 
Oriol, secretària general del Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i 
les Illes Balears (SIC). En lloc preferent s’hi 
trobaven Mons. Romà Casanova, bisbe de 
Vic; Mons. Jaume Traserra, bisbe de Sol-
sona; Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida, i 

[ ]Crònica
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8tasques, «hem d’assegurar una prioritat 
efectiva d’una catequesi activa i eficaç», 
vetllant per l’autenticitat de la confessió 
de fe i per la qualitat dels textos i dels mit-
jans que s’han de fer servir». Especifica el 
Directori que els pastors hem de tenir cura 
de la formació dels catequistes i establir 
un projecte global de catequesi (n. 223).»

Més endavant, Mons. Pujol va indicar 
que «ens cal tenir present, però, que el 
catecisme és sempre un llibre de referèn-
cia». «L’element decisiu som nosaltres: 
els qui portem a terme la missió de donar 
la catequesi.» En un altre moment, va 
manifestar que «els bisbes, doncs, amb 
l’ajut tan valuós del SIC, posem a les vos-
tres mans aquest nou text per als infants, 
que conté el tresor de la nostra fe; però, 
amb ell, volem posar també aquell mateix 
entusiasme de sant Pau, de sant Agustí, de 
tots els qui han evangelitzat i evangelitzen 
arreu, del mateix evangeli: un entusiasme 
per la fe rebuda, mai no merescuda; un 
entusiasme sempre joiós, sempre fecund, 
sempre encoratjador i contagiós». «Cal» 
—precisament avui— «llançar-nos a una 
tasca catequitzadora duta a terme amb 
aquest esperit.»

Després, va ser el moment del parla-
ment de Mons. Martínez Sistach, qui va 
començar la seva intervenció dient que 
«amb la catequesi d’infants ens juguem 
el futur de la nostra Església», per a con-
tinuar recordant que «amb aquest catecis-
me ens refermem en les veritats de la fe i 
en les nostres arrels cristianes.

El Sr. Cardenal va indicar també que 
l’obra que es presentava «és un instru-
ment en la tasca fonamental d’introduir 
els infants en la fe» i està pensat per a 
contribuir a «la preparació per a la recep-
ció dels sagraments de la penitència i de 

Després es va estendre explicant que 
«el catecisme és un llibre de la fe, en el 
qual la fe és proposada de manera sintèti-
ca. Anuncia els fets de la Salvació, el que 
Déu ha fet per nosaltres», indicant també 
que la publicació «és un acte del magisteri 
episcopal».

Tot seguit Mons. Salinas va reflexionar 
sobre el llenguatge de la fe, manifestant 
que «la comunitat de fe implica una comu-
nitat de llenguatge de fe», recordant que 
«la fe també s’ensenya» i que cal diferen-
ciar entre «ensenyar» i «adoctrinar», inci-
dint en el fet que «la finalitat absoluta de la 
catequesi és ensenyar la fe» i que «el llen-
guatge de la fe fa referència a l’experiència 
del poble, perquè cal no oblidar que «Déu 
es va fer carn, no es va fer llibre».

En relació amb el nou catecisme va 
observar que «no és el llibre de la cate-
quesi, sinó que és un llibre de referència 
que respon les preguntes: Quina és la fe 
de l’Església? Quina és la fe que hem de 
transmetre?».

La intervenció de Mons. Salinas va ser 
molt aplaudida i, a continuació, va fer ús 
de la paraula Mons. Jaume Pujol, en la seva 
qualitat de president de la CET. En la seva 
breu dissertació va dir que, «com s’ha repe-
tit de moltes maneres al llarg de la història 
de l’Església, i especialment a partir del 
Concili Vaticà II, els bisbes tenim una espe-
cial responsabilitat en la catequesi». «Joan 
Pau II, en l’exhortació apostòlica Catechesi 
tradendæ, ens deia que els bisbes som en 
les nostres Esglésies «els catequistes per 
excel·lència», i va afegir «Els pastors volem 
exercir aquesta responsabilitat en cada 
moment de la nostra història». El Directori 
general per a la catequesi ens anima, als 
bisbes, a «assumir l’alta direcció de la 
catequesi», i assenyala que, entre altres 

C o n f e r è n c i a  E p i s c o p a l  T a r r a c o n e n s e
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8 l’eucaristia i, en alguns casos, del baptis-

me». Va acabar el seu discurs amb unes 
paraules d’agraïment envers els catequis-
tes.

A continuació es va lliurar un exemplar 
de Jesús és el Senyor a representants 
dels delegats diocesans de catequesi, dels 
seminaristes, dels catequistes, dels rec-
tors de parròquia i a un infant, que sim-
bolitzava el futur i que va ser acollit amb 
un càlid aplaudiment de tots els presents.

Mons. Joan Enric Vives, com a bisbe 
secretari de la CET, va llegir el Decret 
d’implantació del catecisme per a infants 
Jesús és el Senyor, signat per tots els bis-
bes amb seu a Catalunya. 

L’acte acadèmic va acabar amb el cant 
del Magnificat. Cal indicar que la jornada 
es va acabar amb una celebració eucarís-
tica i amb el trasllat dels participants al 
seminari salesià Martí-Codolar, on, fins al 
dia 3 de juliol, es continuarà l’estudi dels 
diferents punts del catecisme.

Les diferents ponències tractaran els 
temes següents: «Les diferents dimensions 
del catecisme Jesús és el Senyor», a càrrec 
de Juan Ignacio Rodríguez, director del 
Secretariado de la Subcomisión Episcopal 
de Catequesi; «Jesús és el Senyor, una 
nova fita en la catequesi a casa nostra», 
desenvolupat per Mn. Joan Amich, membre 
del SIC, responsable de coordinar també el 
treball pràctic «Conèixer i utilitzar la guia 
del catequista i el quadern del catecisme 
Jesús és el Senyor». Aquestes VIII Jornades 
Interdiocesanes de Catequesi es clouran 
amb la ponència «El prevere, el catequista, 
la família i la comunitat en el procés cate-
quètic», a càrrec de Mons. Sebastià Talta-
vull, bisbe auxiliar de Barcelona.
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8 Fratini ha sido Nuncio Apostólico en Nige-

ria. Además del italiano, habla español, 
francés e inglés.

Mons. Fratini sucede en la Nunciatura 
Apostólica en España a Mons. D. Manuel 
Monteiro de Castro que ha sido nombrado 
Secretario de la Congregación para los 
Obispos. Antes de tomar posesión de su 
nuevo cargo en Roma, se despedirá ofi-
cialmente con la celebración de una Misa 
Solemne que tendrá lugar el domingo 30 
de agosto a las 12,30 horas, en la Basílica 
Pontificia de San Miguel, situada en la 
calle San Justo nº 4 de Madrid. Mons. Mon-
teiro de Castro era Nuncio de Su Santidad 
en España desde el 1 de marzo de 2000.

Anuncio del nombramiento de Mons. 
Renzo Fratini como Nuncio Apostólico de 
España 

La Nunciatura Apostólica en España comu-
nica a la Conferencia Episcopal Española 
(CEE) que a las 12,00 horas de hoy, jueves 
20 de agosto, la Santa Sede ha hecho 
público que el Papa Benedicto XVI ha 
nombrado Nuncio Apostólico en España 
al Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Renzo Fra-
tini, en la actualidad Arzobispo Titular de 
Botriana y Nuncio Apostólico en Nigeria.

Mons. Fratini nació en Macerata (Italia), 
el 25 de abril de 1944. Recibió la ordena-
ción sacerdotal el 6 de septiembre de 1969 
y es Doctor en Derecho Canónico.

En 1974 ingresó en el servicio diplomá-
tico de la Santa Sede y ha desempeñado 
sus funciones en las sedes de Japón, Nige-
ria, Etiopía, Grecia, Ecuador, Jerusalén y 
Palestina y Francia.

El 7 de agosto de 1993 fue nombrado 
Nuncio Apostólico en Pakistán. Posterior-
mente fue nombrado Nuncio Apostólico 
en Indonesia el 8 de agosto de 1998 y el 
24 de junio de 2003 se le nombró también 
Nuncio Apostólico en Timor Oriental.

Desde el 27 de enero de 2004 Mons. 

[ ]Comunicats
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8 Per tant, defensar la veritat, proposar-la 

amb humilitat i convicció i testimoniar-la 
en la vida són formes exigents i insubs-
tituïbles de caritat, la qual «troba el goig 
en la veritat» (1Co 13,6). Tots els homes 
perceben l’impuls interior d’estimar de 
manera autèntica; amor i veritat mai no 
els abandonen completament, perquè són 
la vocació que Déu ha posat en el cor i 
en la ment de cada ésser humà. Jesucrist 
purifica i allibera de les nostres limitacions 
humanes la recerca de l’amor i la veritat, 
i ens desvetlla plenament la iniciativa 
d’amor i el projecte de vida veritable que 
Déu ha preparat per a nosaltres. En Crist, 
la caritat en la veritat es converteix en el 
rostre de la seva Persona, en una vocació 
a estimar els nostres germans en la veritat 
del seu projecte. En efecte, ell mateix és la 
veritat (cf. Jn 14,6).

2. La caritat és el camí mestre de la 
doctrina social de l’Església. Totes les 
responsabilitats i compromisos traçats per 
aquesta doctrina provenen de la caritat, la 
qual, segons l’ensenyament de Jesús, és 
la síntesi de tota la Llei (cf. Mt 22,36-40). 
Ella dóna vertadera substància a la relació 
personal amb Déu i amb el proïsme; no és 
només el principi de les microrelacions, 
com en les amistats, la família, el petit 
grup, sinó també de les macrorelacions, 
com les relacions socials, econòmiques 
i polítiques. Per a l’Església —alliçona-
da per l’evangeli—, la caritat ho és tot, 
perquè, com ho ensenya sant Joan (cf. 
1Jn 4,8.16) i com ho he recordat en la 
meva primera carta encíclica Déu és caritat 
(Deus caritas est): tot prové de la caritat 
de Déu, tot adquireix forma per ella, i a ella 
tendeix tot. La caritat és el do més gran 
que Déu ha donat als homes, és la seva 
promesa i la nostra esperança.

Carta Encíclica Caritas in Veritate de 
Benet XVI 

Vaticà,  29-6-2009  

Carta encíclica Caritas in Veritate del 
summe pontífex Benet XVI als bisbes, als 
preveres i diaques, a les persones consa-
grades, a tots els fidels laics i a tots els 
homes de bona voluntat sobre el desen-
volupament humà integral  en la caritat i 
en la veritat 

INTRODUCCIÓ 
1. la caritat en la veritat, de la qual Jesu-

crist s’ha fet testimoni amb la seva vida 
terrenal i, sobretot, amb la seva mort i 
resurrecció, és la principal força impulsora 
de l’autèntic desenvolupament de cada 
persona i de tota la humanitat. L’amor 
—caritas— és una força extraordinària, 
que mou les persones a comprometre’s 
amb valentia i generositat en el camp de 
la justícia i de la pau. És una força que té 
el seu origen en Déu, amor etern i veritat 
absoluta. Cadascú troba el seu bé assu-
mint el projecte que Déu té sobre ell, per a 
realitzar-lo plenament: en efecte, troba en 
aquest projecte la seva veritat i, acceptant 
aquesta veritat, es fa lliure (cf. Jn 8,32). 

[ ]Comunicats
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8de comunió. Sense veritat, la caritat cau 
en mer sentimentalisme. L’amor es con-
verteix en un embolcall buit que es farceix 
arbitràriament. Aquest és el risc fatal de 
l’amor en una cultura sense veritat. És 
presa fàcil de les emocions i les opinions 
contingents dels subjectes, una paraula 
de la qual s’abusa i que es distorsiona, 
acabant per significar el contrari. La veritat 
allibera la caritat de l’estretor d’una emo-
tivitat que la priva de continguts relacio-
nals i socials, així com d’un fideisme que 
mutila el seu horitzó humà i universal. En 
la veritat, la caritat reflecteix la dimensió 
personal i al mateix temps pública de la 
fe en el Déu bíblic, que és alhora agapé i 
logos: caritat i veritat, amor i paraula.

4. Ja que és plena de veritat, la cari-
tat pot ser compresa per l’home en tota 
la seva riquesa de valors, compartida i 
comunicada. En efecte, la veritat és logos 
que crea «diàlegs» i, per tant, comunicació 
i comunió. La veritat, rescatant els homes 
de les opinions i de les sensacions sub-
jectives, els permet arribar més enllà de 
les determinacions culturals i històriques 
i apreciar el valor i la substància de les 
coses. La veritat obre i uneix l’intel·lecte 
dels éssers humans en el logos de l’amor: 
aquest és l’anunci i el testimoni cristià de 
la caritat. En el context social i cultural 
actual, en el qual està difosa la tendència 
a relativitzar la veritat, viure la caritat en la 
veritat porta a comprendre que l’adhesió 
als valors del cristianisme no és només 
un element útil, sinó indispensable per a 
la construcció d’una bona societat i d’un 
veritable desenvolupament humà integral. 
Un cristianisme de caritat sense veritat es 
pot confondre fàcilment amb una reser-
va de bons sentiments, profitosos per 
a la convivència social, però marginals. 

Sóc conscient de les desviacions i la 
pèrdua de sentit que ha sofert i sofreix 
la caritat, amb el consegüent risc de ser 
mal entesa, o exclosa de l’ètica viscu-
da i, en tot cas, d’impedir-ne la correcta 
valoració. En l’àmbit social, jurídic, cul-
tural, polític i econòmic, és a dir, en els 
contextos més exposats a aquest perill, 
s’afirma fàcilment la seva irrellevància per 
a interpretar i orientar les responsabili-
tats morals. D’aquí la necessitat d’unir no 
sols la caritat amb la veritat, en el sentit 
assenyalat per sant Pau de la veritas in 
caritate (Ef 4,15), sinó també en el sen-
tit, invers i complementari, de caritas in 
veritate. S’ha de cercar, trobar i expressar 
la veritat en l’«economia» de la caritat, 
però, per la seva part s’ha d’entendre, 
valorar i practicar la caritat a la llum de la 
veritat. D’aquesta manera, no sols pres-
tarem un servei a la caritat, il·luminada 
per la veritat, sinó que contribuirem a 
donar força a la veritat, mostrant la seva 
capacitat d’autentificar i persuadir en la 
concreció de la vida social. I això no és 
una cosa de poca importància avui, en 
un context social i cultural que ben sovint 
relativitza la veritat, bé desentenent-se’n, 
bé rebutjant-la.

3. Per aquesta estreta relació amb la 
veritat es pot reconèixer la caritat com a 
expressió autèntica d’humanitat i com a 
element d’importància fonamental en les 
relacions humanes, també les de caràcter 
públic. Només en la veritat resplendeix la 
caritat i pot ser viscuda autènticament. La 
veritat és llum que dóna sentit i valor a la 
caritat. Aquesta llum és simultàniament la 
de la raó i la de la fe, per mitjà de la qual 
la intel·ligència arriba a la veritat natural 
i sobrenatural de la caritat, percebent el 
seu significat de lliurament, d’acollida i 

S a n t a  S e u
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8 mercè d’interessos privats i de lògiques 

de poder, amb efectes disgregadors sobre 
la societat, i més en una societat en via de 
globalització, en moments difícils com els 
actuals.

6. Caritas in veritate és el principi sobre 
el qual gira la doctrina social de l’Església, 
un principi que adquireix forma operativa 
en criteris orientadors de l’acció moral. 
Vull tornar-ne a recordar particularment 
dos, requerits de manera especial pel 
compromís per al desenvolupament en 
una societat en via de globalització: la 
justícia i el bé comú.

En primer lloc, la justícia. Ubi societas, 
ibi ius: tota societat elabora un sistema 
propi de justícia. La caritat va més enllà 
de la justícia, perquè estimar és donar, 
oferir del que és «meu» a l’altre; però 
mai no manca de justícia, la qual porta a 
donar a l’altre el que és «seu», el que li 
correspon en virtut del seu ser i del seu 
obrar. No puc «donar» a l’altre del meu 
sense haver-li donat en primer lloc el que 
en justícia li correspon. Qui estima amb 
caritat els altres, és per damunt de tot just 
amb ells. No n’hi ha prou a dir que la jus-
tícia no és estranya a la caritat, que no és 
una via alternativa o paral·lela a la caritat: 
la justícia és «inseparable de la caritat»,1 
intrínseca a ella. La justícia és la primera 
via de la caritat o, com va dir Pau VI, la 
seva «mesura mínima»,2 part integrant 
d’aquest amor «amb fets i de veritat» (1Jn 
3,18) a què ens exhorta l’apòstol Joan. 
D’una banda, la caritat exigeix la justícia, 
el reconeixement i el respecte dels drets 
legítims de les persones i els pobles. 
S’ocupa de la construcció de la «ciutat de 
l’home» segons el dret i la justícia. D’una 
altra, la caritat supera la justícia i la com-
pleta seguint la lògica de l’entrega i el per-

D’aquesta manera, en el món no hi hauria 
un lloc vertader i propi per a Déu. Sense 
la veritat, la caritat és relegada a un àmbit 
de relacions reduït i privat. Queda exclosa 
dels projectes i processos per a construir 
un desenvolupament humà d’abast uni-
versal, en el diàleg entre sabers i opera-
tivitat.

5. La caritat és amor rebut i ofert. És 
gràcia (cháris). El seu origen és l’amor que 
brolla del Pare pel Fill, en l’Esperit Sant. 
És amor que des del Fill descendeix sobre 
nosaltres. És amor creador, pel que nosal-
tres som; és amor redemptor, pel qual 
som recreats. És l’Amor revelat, posat en 
pràctica per Crist (cf. Jn 13,1) i vessat en els 
nostres cors per l’Esperit Sant (cf. Rm 5,5). 
Els homes, destinataris de l’amor de Déu, 
es converteixen en subjectes de caritat, 
cridats a fer-se ells mateixos instruments 
de la gràcia per a difondre la caritat de Déu 
i per a teixir xarxes de caritat.

La doctrina social de l’Església respon 
a aquesta dinàmica de caritat rebuda i 
oferta. És caritas in veritate in re sociali, 
anunci de la veritat de l’amor de Crist en 
la societat. Aquesta doctrina és servei 
de la caritat, però en la veritat. La veritat 
preserva i expressa la força alliberadora 
de la caritat en els esdeveniments sempre 
nous de la història. És al mateix temps 
veritat de la fe i de la raó, en la distinció 
i la sinergia alhora dels dos àmbits cog-
nitius. El desenvolupament, el benestar 
social, una solució adequada dels greus 
problemes socioeconòmics que afligeixen 
la humanitat, necessiten aquesta veritat. 
I necessiten encara més que es vulgui 
aquesta veritat i se’n doni testimoniatge. 
Sense veritat, sense confiança i amor per 
la veritat, no hi ha consciència i responsa-
bilitat social, i l’actuació social es deixa a 
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8Com tot compromís en favor de la justícia, 
forma part d’aquest testimoni de la caritat 
divina que, actuant en el temps, prepara 
l’etern. L’acció de l’home sobre la terra, 
quan està inspirada i sostinguda per la 
caritat, contribueix a l’edificació d’aquesta 
ciutat de Déu universal envers la qual 
avança la història de la família humana. En 
una societat en via de globalització, el bé 
comú i l’esforç per ell han de comprendre 
necessàriament tota la família humana, és 
a dir, la comunitat dels pobles i nacions,5 
donant així forma d’unitat i de pau a la 
ciutat de l’home, i fent-la en certa manera 
una anticipació que prefigura la ciutat de 
Déu sense barreres.

8. En publicar el 1967 l’encíclica Popu-
lorum progressio, el meu venerat prede-
cessor Pau VI va il·luminar el gran tema 
del desenvolupament dels pobles amb 
l’esplendor de la veritat i la llum suau de 
la caritat de Crist. Va afirmar que l’anunci 
de Crist és el primer i principal factor 
de desenvolupament6 i ens va deixar la 
consigna de caminar per la via del des-
envolupament amb tot el nostre cor i 
amb tota la nostra intel·ligència,7 és a dir, 
amb l’ardor de la caritat i la saviesa de la 
veritat. La veritat originària de l’amor de 
Déu, que se’ns ha donat gratuïtament, és 
el que obre la nostra vida al do i fa possi-
ble esperar un «desenvolupament de tot 
l’home i de tots els homes»,8 el trànsit «de 
condicions menys humanes a condicions 
més humanes»,9 que s’obté vencent les 
dificultats que inevitablement es troben al 
llarg del camí.

A més de quaranta anys de la publi-
cació de l’Encíclica, vull retre homenatge 
i honorar la memòria del gran pontífex 
Pau VI, reprenent els seus ensenyaments 
sobre el desenvolupament humà integral 

dó.3 La «ciutat de l’home» no es promou 
només amb relacions de drets i deures 
sinó, abans i més encara, amb relacions 
de gratuïtat, de misericòrdia i de comunió. 
La caritat manifesta sempre l’amor de Déu 
també en les relacions humanes, atorgant 
valor teologal i salvífic a tot compromís 
per la justícia en el món.

7. Cal tenir també en gran consideració 
el bé comú. Estimar algú és voler el seu 
bé i treballar eficaçment per ell. Al costat 
del bé individual, hi ha un bé relacionat 
amb la vida social de les persones: el bé 
comú. És el bé d’aquest «tots nosaltres», 
format per individus, famílies i grups inter-
medis que s’uneixen en comunitat social.4 
No és un bé que es busca per si mateix, 
sinó per a les persones que formen part 
de la comunitat social, i que només en 
ella poden aconseguir el seu bé real-
ment i de manera més eficaç. Desitjar el 
bé comú i esforçar-s’hi és exigència de 
justícia i de caritat. Treballar pel bé comú 
és cuidar, per una part, i utilitzar, per una 
altra, aquest conjunt d’institucions que 
estructuren la vida social jurídicament, 
civilment, políticament i culturalment, que 
es configura així com a polis, com a ciu-
tat. S’estima el proïsme més eficaçment 
com més es treballa per un bé comú que 
respongui també a les seves necessitats 
reals. Tot cristià està cridat a aquesta cari-
tat, segons la seva vocació i les seves pos-
sibilitats d’incidir en la polis. Aquesta és la 
via institucional —també política, podríem 
dir— de la caritat, no menys qualificada 
i incisiva del que pugui ser la caritat que 
troba directament el proïsme fora de les 
mediacions institucionals de la polis. El 
compromís pel bé comú, quan està ins-
pirat per la caritat, té una valor superior 
al compromís merament secular i polític. 

S a n t a  S e u
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8 de la seva dignitat i de la seva vocació. 

Sense veritat es cau en una visió empirista 
i escèptica de la vida, incapaç d’elevar-se 
sobre la praxi, perquè no està interessada 
a prendre en consideració els valors —a 
vegades ni tan sols el significat— amb els 
quals jutjar-la i orientar-la. La fidelitat a 
l’home exigeix la fidelitat a la veritat, que 
és l’única garantia de llibertat (cf. Jn 8,32) 
i de la possibilitat d’un desenvolupament 
humà integral. Per això l’Església la cerca, 
l’anuncia incansablement i la reconeix allí 
on es manifesti. Per a l’Església, aquesta 
missió de veritat és irrenunciable. La seva 
doctrina social és una dimensió singular 
d’aquest anunci: està al servei de la veritat 
que allibera. Oberta a la veritat, de qualse-
vol saber que provingui, la doctrina social 
de l’Església l’acull, recompon en unitat els 
fragments en què sovint la troba, i se’n fa 
portadora en la vida concreta sempre nova 
de la societat dels homes i els pobles.12

CAPÍTOL PRIMER

EL MISSATGE DE LA POPULORUM PRO-
GRESSIO

10. A més de quaranta anys de la seva 
publicació, la relectura de la Populorum 
progressio insta a romandre fidels al seu 
missatge de caritat i de veritat, conside-
rant-lo en l’àmbit del magisteri específic 
de Pau VI i, més en general, dins la tradició 
de la doctrina social de l’Església. S’han 
de valorar després els diversos termes en 
què avui, a diferència d’aquell moment, 
es planteja el problema del desenvolupa-
ment. El punt de vista correcte, per tant, 
és el de la Tradició de la fe apostòlica,13 
patrimoni antic i nou, fora del qual la Popu-
lorum progressio seria un document sense 

i seguint la ruta que han traçat, per a 
actualitzar-los en els nostres dies. Aquest 
procés d’actualització va començar amb 
l’encíclica Sollicitudo rei socialis, amb la 
qual el servent de Déu Joan Pau II va voler 
commemorar la publicació de la Populo-
rum progressio en ocasió del seu vintè 
aniversari. Fins aquell moment, una com-
memoració similar va ser dedicada només 
a la Rerum novarum. Passats vint anys 
més, manifesto la meva convicció que la 
Populorum progressio mereix ser conside-
rada com «la Rerum novarum de l’època 
contemporània», que il·lumina el camí de 
la humanitat en via d’unificació.

9. L’amor en la veritat —caritas in verita-
te— és un gran desafiament per a l’Església 
en un món en progressiva i expansiva 
globalització. El risc del nostre temps és 
que la interdependència de fet entre els 
homes i els pobles no es correspongui 
amb la interacció ètica de la consciència 
i l’intel·lecte, de la qual pugui resultar un 
desenvolupament realment humà. Només 
amb la caritat, il·luminada per la llum de la 
raó i de la fe, és possible aconseguir objec-
tius de desenvolupament amb un caràcter 
més humà i humanitzador. Compartir els 
béns i els recursos, d’on prové l’autèntic 
desenvolupament, no s’assegura només 
amb el progrés tècnic i amb meres rela-
cions de conveniència, sinó amb la força 
de l’amor que venç el mal amb el bé (cf. 
Rm 12,21) i obre la consciència de l’ésser 
humà a relacions recíproques de llibertat i 
de responsabilitat.

L’Església no té solucions tècniques per 
oferir10 i no pretén «de cap manera barre-
jar-se amb la política dels Estats».11 Això 
no obstant, té una missió de veritat per 
a complir en tot temps i circumstància en 
favor d’una societat a la mesura de l’home, 
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8arrels i les qüestions sobre el desenvolu-
pament es reduirien únicament a dades 
sociològiques.

11. La publicació de la Populorum pro-
gressio va tenir lloc poc després de la 
conclusió del concili ecumènic Vaticà II. La 
mateixa encíclica assenyala en els primers 
paràgrafs la seva íntima relació amb el 
Concili.14 Vint anys després, Joan Pau II va 
subratllar en la Sollicitudo rei socialis la 
fecunda relació d’aquella encíclica amb el 
Concili i, en particular, amb la constitució 
pastoral Gaudium et spes.15 També jo vull 
recordar aquí la importància del concili 
Vaticà II per a l’encíclica de Pau VI i per a 
tot el Magisteri social dels summes pon-
tífexs que l’han succeït. El Concili va apro-
fundir en el que pertany des de sempre a 
la veritat de la fe, és a dir, que l’Església, 
estant al servei de Déu, està al servei del 
món en termes d’amor i de veritat. Pau VI 
partia precisament d’aquesta visió per a 
dir-nos dues grans veritats. La primera és 
que tota l’Església, en tot el seu ser i obrar, 
quan anuncia, celebra i actua en la caritat, 
tendeix a promoure el desenvolupament 
integral de l’home. Té un paper públic 
que no s’exhaureix en les seves activitats 
d’assistència o educació, sinó que mani-
festa tota la seva capacitat de servei a la 
promoció de l’home i a la fraternitat uni-
versal quan pot comptar amb un règim de 
llibertat. Aquesta llibertat es veu impedida 
en molts casos per prohibicions i persecu-
cions, o també limitada quan es redueix la 
presència pública de l’Església només a 
les seves activitats caritatives. La segona 
veritat és que l’autèntic desenvolupament 
de l’home concerneix de manera unitària 
la totalitat de la persona en totes les seves 
dimensions.16 Sense la perspectiva d’una 
vida eterna, el progrés humà en aquest 

món es queda sense alè. Tancat dins la 
història, queda exposat al risc de reduir-
se només a l’increment del tenir; així, la 
humanitat perd la valentia d’estar disponi-
ble per als béns més alts, per a les inicia-
tives grans i desinteressades que la caritat 
universal exigeix. L’home no es desenvolu-
pa únicament amb les pròpies forces, així 
com no se li pot donar sense més ni més 
el desenvolupament des de fora. Al llarg 
de la història, s’ha cregut ben sovint que 
la creació d’institucions era suficient per 
a garantir a la humanitat l’exercici del dret 
al desenvolupament. Desafortunadament, 
s’ha dipositat una confiança excessiva en 
aquestes institucions, gairebé com si elles 
poguessin aconseguir l’objectiu desitjat 
de manera automàtica. En realitat, les ins-
titucions per elles mateixes no basten, 
perquè el desenvolupament humà integral 
és per damunt de tot vocació i, per tant, 
comporta que s’assumeixin lliurement i 
solidàriament responsabilitats per part de 
tots. Aquest desenvolupament exigeix, a 
més, una visió transcendent de la perso-
na, necessita Déu: sense ell, o es nega el 
desenvolupament, o se’l deixa únicament 
a les mans de l’home, que cedeix a la 
presumpció de l’autosalvació i acaba per 
promoure un desenvolupament deshuma-
nitzat. D’altra banda, només la trobada 
amb Déu permet no «veure sempre en el 
proïsme només l’altre»,17 sinó reconèixer-
hi la imatge divina, arribant així a descobrir 
veritablement l’altre i a madurar un amor 
que «és ocupar-se de l’altre i preocupar-se 
per l’altre».18

12. La relació entre la Populorum pro-
gressio i el concili Vaticà II no represen-
ta una fissura entre el Magisteri social 
de Pau VI i el dels pontífexs que el van 
precedir, ja que el Concili aprofundeix 
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8 aquest magisteri en la continuïtat de la 

vida de l’Església.19 En aquest sentit, algu-
nes subdivisions abstractes de la doctri-
na social de l’Església, que apliquen als 
ensenyaments socials pontificis categories 
que li són estranyes, no contribueixen a 
aclarir-la. No hi ha dos tipus de doctrina 
social, una de preconciliar i una altra de 
postconciliar, diferents entre elles, sinó 
un únic ensenyament, coherent i al mateix 
temps sempre nou.20 És just assenyalar 
les peculiaritats d’una encíclica o d’una 
altra, de l’ensenyament d’un pontífex o 
d’un altre, però sense perdre mai de vista 
la coherència de tot el corpus doctrinal en 
el seu conjunt.21 Coherència no significa un 
sistema tancat, sinó més aviat la fidelitat 
dinàmica a una llum rebuda. La doctrina 
social de l’Església il·lumina amb una llum 
que no canvia els problemes sempre nous 
que van sorgint.22 Això salvaguarda tant el 
caràcter permanent com l’històric d’aquest 
«patrimoni» doctrinal23 que, amb les seves 
característiques específiques, forma part 
de la Tradició sempre viva de l’Església.24 
La doctrina social està construïda sobre el 
fonament transmès pels Apòstols als pares 
de l’Església i acollit i aprofundit després 
pels grans doctors cristians. Aquesta doc-
trina es remet en definitiva a l’home nou, 
al «darrer Adam, que és Esperit que dóna 
vida» (cf. 1Co 15,45), i que és principi de la 
caritat que «no passarà mai» (1Co 13,8). 
Ha estat testificada pels sants i per tots 
aquells que han donat la vida per Crist 
salvador en el camp de la justícia i la pau. 
En ella s’expressa la tasca profètica dels 
summes pontífexs de guiar apostòlica-
ment l’Església de Crist i de discernir les 
noves exigències de l’evangelització. Per 
aquestes raons, la Populorum progressio, 
inserida en el gran corrent de la Tradició, 

pot parlar-nos encara avui a nosaltres.
13. A més de la seva íntima unió amb 

tota la doctrina social de l’Església, la 
Populorum progressio enllaça estretament 
amb el conjunt de tot el magisteri de Pau 
VI i, en particular, amb el seu magisteri 
social. Els seus ensenyaments socials van 
ser de gran rellevància: va reafirmar la 
importància imprescindible de l’evangeli 
per a la construcció de la societat segons 
la llibertat i la justícia, en la perspectiva 
ideal i històrica d’una civilització animada 
per l’amor. Pau VI va entendre clarament 
que la qüestió social s’havia fet mun-
dial25 i va captar la relació recíproca entre 
l’impuls envers la unificació de la humani-
tat i l’ideal cristià d’una única família dels 
pobles, solidària en la germandat comuna. 
Va indicar en el desenvolupament, entès 
humanament i cristianament, el cor del 
missatge social cristià i va proposar la 
caritat cristiana com la principal força al 
servei del desenvolupament. Mogut pel 
desig de fer plenament visible a l’home 
contemporani l’amor de Crist, Pau VI va 
afrontar amb fermesa qüestions ètiques 
importants, sense cedir a les debilitats 
culturals del seu temps.

14. Amb la carta apostòlica Octogesi-
ma adveniens, de 1971, Pau VI va tractar 
després el tema del sentit de la política 
i el perill que representaven les visions 
utòpiques i ideològiques que comprome-
tien la seva qualitat ètica i humana. Són 
arguments estretament units al desenvo-
lupament. Lamentablement, les ideologies 
negatives sorgeixen contínuament. Pau VI 
ja va posar en guàrdia sobre la ideologia 
tecnocràtica,26 avui particularment arrela-
da, conscient del gran risc de confiar tot 
el procés del desenvolupament només a 
la tècnica, perquè d’aquesta manera que-
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8de la societat la parella dels esposos, 
home i dona, que s’acullen recíprocament 
en la distinció i en la complementarietat; 
una parella, doncs, oberta a la vida.27 No 
es tracta d’una moral merament indivi-
dual: la Humanæ vitæ assenyala els forts 
vincles que hi ha entre ètica de la vida i 
ètica social, inaugurant una temàtica del 
Magisteri que ha anat prenent cos a poc 
a poc en diversos documents i, per últim, 
en l’encíclica Evangelium vitæ de Joan Pau 
II.28 L’Església proposa amb força aquesta 
relació entre ètica de la vida i ètica social, 
conscient que «no pot tenir bases sòlides 
una societat que —mentre afirma valors 
com la dignitat de la persona, la justícia i 
la pau— es contradiu radicalment accep-
tant i tolerant les més diverses formes de 
menyspreu i violació de la vida humana, 
sobretot si és feble i marginada».29

L’exhortació apostòlica Evangelii nun-
tiandi guarda una relació molt estreta 
amb el desenvolupament, pel fet que 
«l’evangelització» —escriu Pau VI— «no 
seria completa si no tingués en compte la 
interpel·lació recíproca que en el decurs 
dels temps s’estableix entre l’evangeli 
i la vida concreta, personal i social de 
l’home».30 «Entre evangelització i pro-
moció humana (desenvolupament, alli-
berament) hi ha efectivament llaços molt 
forts:»31 partint d’aquesta convicció, Pau 
VI va aclarir la relació entre l’anunci de 
Crist i la promoció de la persona en la 
societat. El testimoniatge de la caritat 
de Crist mitjançant obres de justícia, 
pau i desenvolupament forma part de 
l’evangelització, perquè a Jesucrist, que 
ens estima, li interessa tot l’home. Sobre 
aquests importants ensenyaments es 
funda l’aspecte missioner32 de la doctri-
na social de l’Església, com un element 

daria sense orientació. En si mateixa con-
siderada, la tècnica és ambivalent. Si per 
un costat hi ha actualment qui és propens 
a confiar-li completament el procés de des-
envolupament, per un altre, s’adverteix el 
sorgiment d’ideologies que neguen in toto 
la utilitat mateixa del desenvolupament, 
considerant-lo radicalment antihumà i que 
només comporta degradació. Així, s’acaba 
a vegades per condemnar, no sols la mane-
ra errònia i injusta com els homes orien-
ten el progrés, sinó també els descobri-
ments científics mateixos que, al contrari, 
són una oportunitat de creixement per a 
tothom si s’utilitzen bé. La idea d’un món 
sense desenvolupament expressa descon-
fiança en l’home i en Déu. Per tant, és 
un greu error menysprear les capacitats 
humanes de controlar les desviacions del 
desenvolupament o ignorar fins i tot que 
l’home tendeix constitutivament a «ser 
més». Considerar ideològicament com a 
absolut el progrés tècnic i somiar amb la 
utopia d’una humanitat que retorna al seu 
estat originari de naturalesa, són dues 
maneres oposades per a eximir el progrés 
de la seva valoració moral i, per tant, de la 
nostra responsabilitat.

15. Uns altres dos documents de Pau 
VI, encara que no tan estretament relacio-
nats amb la doctrina social —l’encíclica 
Humanæ vitæ, de 25 de juliol de 1968, i 
l’exhortació apostòlica Evangelii nuntian-
di, de 8 de desembre de 1975— són molt 
importants per a delinear el sentit plena-
ment humà del desenvolupament propo-
sat per l’Església. Per tant, és oportú llegir 
també aquests textos en relació amb la 
Populorum progressio.

L’encíclica Humanæ vitæ subratlla el 
sentit unitiu i procreador alhora de la 
sexualitat, posant així com a fonament 

E s g l é s i a  D i o c e s a n aS a n t a  S e u



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 0 92 9 8
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 2
8 desenvolupament humà integral suposa 

la llibertat responsable de la persona i 
els pobles: cap estructura no pot garan-
tir aquest desenvolupament des de fora i 
per damunt de la responsabilitat humana. 
Els «messianismes prometedors, però for-
jats d’il·lusions»38 fonamenten sempre les 
seves propostes en la negació de la dimen-
sió transcendent del desenvolupament, 
segurs de tenir-ho tot a la seva disposició. 
Aquesta falsa seguretat es converteix en 
debilitat, perquè comporta el sotmetiment 
de l’home, reduït a un mitjà per al desen-
volupament, mentre que la humilitat de qui 
acull una vocació es transforma en vertade-
ra autonomia, perquè fa lliure la persona. 
Pau VI no té dubte que hi ha obstacles i 
condicionaments que frenen el desenvo-
lupament, però té també la certesa que 
«cadascú resta sempre, siguin quins siguin 
els influxos que sobre seu s’exerceixen, 
essent l’artífex principal del seu èxit o del 
seu fracàs».39 Aquesta llibertat es refe-
reix al desenvolupament que tenim davant 
nostre però, al mateix temps, també a les 
situacions de subdesenvolupament, que 
no són fruit de la casualitat o d’una neces-
sitat històrica, sinó que depenen de la res-
ponsabilitat humana. Per això, «els pobles 
famolencs interpel·len avui, amb accent 
dramàtic, els pobles opulents».40 També 
això és vocació, com a crida d’homes lliures 
a homes lliures per a assumir una respon-
sabilitat comuna. Pau VI percebia netament 
la importància de les estructures econòmi-
ques i de les institucions, però s’adonava 
amb la mateixa claredat que la naturalesa 
d’aquestes institucions era ser instruments 
de la llibertat humana. Només si és lliure, 
el desenvolupament pot ser integralment 
humà; només en un règim de llibertat res-
ponsable pot créixer de manera adequada.

essencial d’evangelització.33 És anunci 
i testimoniatge de la fe. És instrument i 
font imprescindible per a educar-s’hi.

16. En la Populorum progressio, Pau 
VI ens ha volgut dir, en primer lloc, que el 
progrés, en la seva font i en la seva essèn-
cia, és una vocació: «En els designis de 
Déu, cada home està cridat a promoure el 
propi progrés, perquè la vida de tot home 
és una vocació.»34 Això és precisament el 
que legitima la intervenció de l’Església 
en la problemàtica del desenvolupament. 
Si aquest afectés només els aspectes tèc-
nics de la vida de l’home i no el sentit del 
seu caminar en la història junt amb els 
seus altres germans, ni el descobriment 
de la meta d’aquest camí, l’Església no 
tindria per què parlar-ne. Pau VI, com ja 
ho va fer Lleó XIII a la Rerum novarum,35 
era conscient de complir un deure propi 
del seu ministeri en projectar la llum de 
l’evangeli sobre les qüestions socials del 
seu temps.36

Dir que el desenvolupament és vocació 
equival a reconèixer, per una part, que neix 
d’una crida transcendent i, per una altra, 
que és incapaç de donar-se el seu signifi-
cat últim per si mateix. Amb bons motius, 
la paraula vocació apareix novament en un 
altre passatge de l’encíclica, on s’afirma: 
«No hi ha, doncs, més que un humanisme 
veritable que s’obre a l’Absolut en el reco-
neixement d’una vocació que dóna la idea 
vertadera de la vida humana.»37 Aquesta 
visió del progrés és el cor de la Populorum 
progressio i motiva totes les reflexions 
de Pau VI sobre la llibertat, la veritat i la 
caritat en el desenvolupament. És també 
la raó principal per la qual aquella encíclica 
encara és actual en els nostres dies.

17. La vocació és una crida que reque-
reix una resposta lliure i responsable. El 
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8el seu desenvolupament. La veritat del 
desenvolupament consisteix en la seva 
totalitat: si no és de tot l’home i de tots 
els homes, no és el veritable desenvolupa-
ment. Aquest és el missatge central de la 
Populorum progressio, vàlid avui i sempre. 
El desenvolupament humà integral en el 
pla natural, en ser resposta a una vocació 
de Déu creador,48 requereix la seva auten-
tificació en «un humanisme transcenden-
tal, que dóna [a l’home] la seva major ple-
nitud; aquesta és la finalitat suprema del 
desenvolupament personal».49 Per tant, 
la vocació cristiana a aquest desenvolu-
pament comprèn tant el pla natural com el 
sobrenatural; aquest és el motiu pel qual, 
«quan Déu queda eclipsat, la nostra capa-
citat de reconèixer l’ordre natural, la finali-
tat i el “bé”, comença a dissipar-se».50

19. Finalment, la visió del desenvolu-
pament com a vocació comporta que el 
seu centre sigui la caritat. En l’encíclica 
Populorum progressio, Pau VI va assen-
yalar que les causes del subdesenvo-
lupament no són principalment d’ordre 
material. Ens va invitar a cercar-les en 
altres dimensions de l’home. En primer 
lloc, en la voluntat, que ben sovint es 
desentén dels deures de la solidaritat. 
Després, en el pensament, que no sempre 
sap orientar adequadament el desig. Per 
això, per aconseguir el desenvolupament 
calen «pensadors de reflexió profunda 
que cerquin un humanisme nou, el qual 
permeti l’home modern de trobar-se a ell 
mateix».51 Però això no és tot. El subdes-
envolupament té una causa més impor-
tant encara que la falta de pensament: 
és «la falta de fraternitat entre els homes 
i entre els pobles».52 Aquesta fraterni-
tat, podran aconseguir-la alguna vegada 
els homes per ells mateixos? La societat 

18. A més de la llibertat, el desenvolupa-
ment humà integral com a vocació exigeix 
també que es respecti la veritat. La voca-
ció al progrés impulsa els homes a «fer, 
conèixer i tenir més per ser més».41 Però 
la qüestió és: què significa «ser més»? A 
aquesta pregunta, Pau VI respon indicant 
el que comporta essencialment l’«autèntic 
desenvolupament»: «Ha de ser integral, 
és a dir, promoure tots els homes i tot 
l’home.»42 En la concurrència entre les 
diferents visions de l’home, que, encara 
més que en la societat de Pau VI, es propo-
sen també en la d’avui, la visió cristiana té 
la peculiaritat d’afirmar i justificar el valor 
incondicional de la persona humana i el 
sentit del seu creixement. La vocació cris-
tiana al desenvolupament ajuda a cercar la 
promoció de tots els homes i de tot l’home. 
Pau VI escriu: «El que compta per a nosal-
tres és l’home, cada home, cada agrupació 
d’homes, fins la humanitat sencera.»43 La 
fe cristiana s’ocupa del desenvolupament, 
no sostenint-se en privilegis o posicions 
de poder, ni tampoc en els mèrits dels cris-
tians, que certament s’han donat i també 
avui es donen, junt amb les seves limita-
cions naturals,44 sinó només en Crist, al 
qual ha de remetre’s tota vocació autèn-
tica al desenvolupament humà integral. 
L’evangeli és un element fonamental del 
desenvolupament perquè, en ell, Crist, «en 
la mateixa revelació del misteri del Pare i 
del seu amor, manifesta plenament l’home 
a l’home mateix».45 Amb els ensenyaments 
del seu Senyor, l’Església escruta els sig-
nes dels temps, els interpreta i ofereix 
al món «el que té com a propi: una visió 
global de l’home i de la humanitat».46 
Precisament perquè Déu pronuncia el «sí» 
més gran a l’home,47 l’home no pot deixar 
d’obrir-se a la vocació divina per a realitzar 
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8 CAPÍTOL SEGON

EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ EN EL 
NOSTRE TEMPS

21. Pau VI tenia una visió articulada del 
desenvolupament. Amb el terme desen-
volupament va voler indicar per damunt 
de tot l’objectiu que els pobles sortissin 
de la fam, de la misèria, de les malalties 
endèmiques i de l’analfabetisme. Des del 
punt de vista econòmic, això significava 
la seva participació activa i en condicions 
d’igualtat en el procés econòmic inter-
nacional; des del punt de vista social, la 
seva evolució cap a societats solidàries i 
amb bon nivell de formació; des del punt 
de vista polític, la consolidació de règims 
democràtics capaços d’assegurar llibertat 
i pau. Després de tants anys, en veure 
amb preocupació el desenvolupament i la 
perspectiva de les crisis que se succeeixen 
en aquests temps, ens preguntem fins a 
quin punt s’han complert les expectatives 
de Pau VI seguint el model de desenvolu-
pament que s’ha adoptat en les últimes 
dècades. Per tant, reconeixem que estava 
fundada la preocupació de l’Església per la 
capacitat de l’home merament tecnològic 
per a fixar objectius realistes i poder ges-
tionar constantment i adequadament els 
instruments disponibles. El guany és útil 
si, com a mitjà, s’orienta a un fi que li doni 
un sentit, tant en la manera d’adquirir-lo 
com d’utilitzar-lo. L’objectiu exclusiu del 
benefici, quan és obtingut malament i 
sense el bé comú com a fi últim, corre el 
risc de destruir riquesa i crear pobresa. 
El desenvolupament econòmic que Pau VI 
desitjava era que produís un creixement 
real, extensible a tothom i concretament 
sostenible. És veritat que el desenvolu-

cada cop més globalitzada ens fa més 
pròxims, però no més germans. La raó, 
per ella mateixa, és capaç d’acceptar 
la igualtat entre els homes i d’establir 
una convivència cívica entre ells, però no 
aconsegueix fundar la germandat, la qual 
neix d’una vocació transcendent de Déu 
Pare, el primer que ens ha estimat, i que 
ens ha ensenyat mitjançant el Fill què és 
la caritat fraterna. Pau VI, presentant els 
diversos nivells del procés de desenvolu-
pament de l’home, va posar en el més alt, 
després d’haver esmentat la fe, «la unitat 
de la caritat de Crist, que ens crida a tots 
a participar, com a fills, en la vida del Déu 
viu, Pare de tots els homes».53

20. Aquestes perspectives obertes per 
la Populorum progressio continuen sent 
fonamentals per a donar vida i orientació 
al nostre compromís per al desenvolu-
pament dels pobles. A més, la Populo-
rum progressio subratlla reiteradament la 
urgència de les reformes54 i demana que, 
davant els grans problemes de la injustí-
cia en el desenvolupament dels pobles, 
s’actuï amb valor i sense demora. Aquesta 
urgència ve imposada també per la caritat 
en la veritat. És la caritat de Crist la que 
ens impulsa: Caritas Christi urget nos 
(2Co 5,14). Aquesta urgència no es deu 
només a l’estat de les coses, no es deri-
va només de l’allau dels esdeveniments 
i problemes, sinó del que està en joc: 
la necessitat d’aconseguir una autèntica 
fraternitat. Aconseguir aquesta meta és 
tan important que exigeix prendre-la en 
consideració per a comprendre-la a fons i 
mobilitzar-se concretament amb el «cor», 
a fi de fer canviar els processos econò-
mics i socials actuals en metes plenament 
humanes.
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8els quals construir un futur millor. La crisi 
ens obliga a revisar el nostre camí, a donar-
nos noves regles i a trobar noves formes 
de compromís, a sostenir-nos en les expe-
riències positives i a rebutjar les negatives. 
D’aquesta manera, la crisi es converteix 
en ocasió de discernir i projectar d’una 
manera nova. Convé afrontar les dificultats 
del present en aquesta clau, de manera 
confiada més que no pas resignada.

22. Avui, el quadre del desenvolupa-
ment es desplega en múltiples àmbits. 
Els actors i les causes, tant del subdes-
envolupament com del desenvolupament, 
són múltiples; les culpes i els mèrits són 
molts i diferents. Això hauria de portar 
a alliberar-se de les ideologies, que ben 
sovint simplifiquen de manera artificiosa 
la realitat, i a examinar amb objectivitat 
la dimensió humana dels problemes. Com 
ja ho va assenyalar Joan Pau II,55 la línia 
de demarcació entre països rics i pobres 
ara no és tan neta com en els temps de la 
Populorum progressio. La riquesa mundial 
creix en termes absoluts, però augmenten 
també les desigualtats. Als països rics, 
noves categories socials s’empobreixen i 
neixen noves pobreses. A les zones més 
pobres, alguns grups gaudeixen d’un tipus 
de superdesenvolupament malgastador 
i consumista, que contrasta de manera 
inacceptable amb situacions persistents 
de misèria deshumanitzadora. Es conti-
nua produint «l’escàndol de les dispari-
tats feridores».56 Lamentablement, hi ha 
corrupció i il·legalitat tant en el compor-
tament de subjectes econòmics i polítics 
dels països rics, nous i antics, com en 
els països pobres. La falta de respecte 
dels drets humans dels treballadors és 
provocada a vegades per grans empre-
ses multinacionals i també per grups de 

pament ha estat i continua sent un factor 
positiu que ha tret de la misèria milers de 
milions de persones i que, últimament, 
ha donat a molts països la possibilitat 
de participar efectivament en la políti-
ca internacional. Això no obstant, s’ha 
de reconèixer que el desenvolupament 
econòmic mateix ha estat, i ho està enca-
ra, afligit per desviacions i problemes dra-
màtics que la crisi actual ha posat encara 
més de manifest. Aquesta crisi ens posa 
improrrogablement davant decisions que 
afecten cada cop més el destí mateix de 
l’home, el qual, per altra part, no pot pres-
cindir de la seva naturalesa. Les forces tèc-
niques que es mouen, les interrelacions 
planetàries, els efectes perniciosos sobre 
l’economia real d’una activitat financera 
mal utilitzada i en bona part especulativa, 
els imponents fluxos migratoris, sovint 
provocats i després no gestionats ade-
quadament, o l’explotació sense regles 
dels recursos de la terra, ens porta avui 
a reflexionar sobre les mesures neces-
sàries per a solucionar problemes que no 
sols són nous respecte als afrontats pel 
papa Pau VI, sinó que també, i sobretot, 
tenen un efecte decisiu per al bé present 
i futur de la humanitat. Els aspectes de 
la crisi i les seves solucions, així com la 
possibilitat d’un nou desenvolupament 
futur, estan cada cop més interrelacionats, 
s’impliquen recíprocament, requereixen 
nous esforços de comprensió unitària i 
una nova síntesi humanista. Ens preocupa 
justament la complexitat i gravetat de 
la situació econòmica actual, però hem 
d’assumir amb realisme, confiança i espe-
rança les noves responsabilitats que ens 
reclama la situació d’un món que neces-
sita una profunda renovació cultural i el 
redescobriment de valors de fons sobre 

E s g l é s i a  D i o c e s a n aS a n t a  S e u



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 0 93 0 2
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 2
8 qual l’any 1987 va indicar que l’existència 

d’aquests «blocs» era una de les principals 
causes del subdesenvolupament,57 perquè 
la política sostreia recursos a l’economia i 
a la cultura, i la ideologia inhibia la lliber-
tat. El 1991, després dels esdeveniments 
de 1989, va demanar també que la fi dels 
blocs es correspongués amb una nova 
manera de projectar globalment el des-
envolupament, no sols en aquells països, 
sinó també a Occident i a les parts del món 
que s’estaven desenvolupant.58 Això ha 
passat només en part, i continua sent una 
obligació dur-ho a terme, potser aprofitant 
precisament les mesures necessàries per a 
superar els problemes econòmics actuals.

24. El món que Pau VI tenia davant 
seu, encara que el procés de socialització 
estigués ja avançat i pogués parlar d’una 
qüestió social que s’havia fet mundial, 
estava encara molt menys integrat que 
l’actual. L’activitat econòmica i la funció 
política es movien en gran part dins els 
mateixos termes i podien comptar, per 
tant, l’una amb l’altra. L’activitat produc-
tiva tenia lloc predominantment en els 
àmbits nacionals i les inversions finan-
ceres circulaven de forma força limitada 
amb l’estranger, de manera que la política 
de molts Estats podia fixar encara les 
prioritats de l’economia i, d’alguna forma, 
governar el seu curs amb els instruments 
que tenia a la seva disposició. Per aquest 
motiu, la Populorum progressio va assig-
nar un paper central, encara que no exclu-
siu, als «poders públics».59

En la nostra època, l’Estat es troba amb 
el deure d’afrontar les limitacions que 
posa a la seva sobirania el nou context 
economicocomercial i financer internacio-
nal, caracteritzat també per una creixent 
mobilitat dels capitals financers i dels mit-

producció local. Les ajudes internacio-
nals s’han desviat ben sovint de la seva 
finalitat per irresponsabilitats tant en els 
donants com en els beneficiaris. Podem 
trobar la mateixa articulació de respon-
sabilitats també en l’àmbit de les causes 
immaterials o culturals del desenvolupa-
ment i el subdesenvolupament. Hi ha for-
mes excessives de protecció dels coneixe-
ments per part dels països rics, a través 
d’una ocupació massa rígida del dret a la 
propietat intel·lectual, especialment en el 
camp sanitari. Al mateix temps, en alguns 
països pobres perduren models culturals i 
normes socials de comportament que fre-
nen el procés de desenvolupament.

23. Avui, moltes àrees del planeta s’han 
desenvolupat, encara que de manera pro-
blemàtica i desigual, entrant a formar part 
del grup de les grans potències destinat 
a jugar un paper important en el futur. 
Però s’ha de subratllar que no n’hi ha 
prou de progressar només des del punt 
de vista econòmic i tecnològic. El desen-
volupament necessita ser per damunt de 
tot autèntic i integral. Sortir del retard 
econòmic, que en si mateix és positiu, no 
soluciona la problemàtica complexa de 
la promoció de l’home, ni en els països 
protagonistes d’aquests avenços, ni en 
els països econòmicament ja desenvo-
lupats, ni en els que encara són pobres, 
els quals poden patir, a més d’antigues 
formes d’explotació, les conseqüències 
negatives que es deriven d’un creixement 
marcat per desviacions i desequilibris.

Després de l’enfonsament dels sis-
temes econòmics i polítics dels països 
comunistes d’Europa Oriental i el final dels 
anomenats «blocs contraposats», hauria 
calgut un replantejament total del desen-
volupament. Ho va demanar Joan Pau II, el 
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8treball. Aquests processos han portat a la 
reducció de la xarxa de seguretat social a 
canvi de la recerca de majors avantatges 
competitius en el mercat global, amb greu 
perill per als drets dels treballadors, per 
als drets fonamentals de l’home i per a 
la solidaritat en les tradicionals formes 
de l’Estat social. Els sistemes de segu-
retat social poden perdre la capacitat de 
complir la seva tasca, tant en els països 
pobres, com en els emergents, i fins i tot 
en els ja desenvolupats des de fa temps. 
En aquest punt, les polítiques de balanç, 
amb els retalls a la despesa social, ben 
sovint promoguts també per les institu-
cions financeres internacionals, poden 
deixar els ciutadans impotents davant ris-
cos antics i nous; aquesta impotència aug-
menta per la falta de protecció eficaç per 
part de les associacions dels treballadors. 
El conjunt dels canvis socials i econòmics 
fa que les organitzacions sindicals tin-
guin més dificultats per a desenvolupar la 
seva tasca de representació dels interes-
sos dels treballadors, també perquè els 
governs, per raons d’utilitat econòmica, 
limiten sovint les llibertats sindicals o 
la capacitat de negociació dels sindicats 
mateixos. Les xarxes de solidaritat tradi-
cionals es veuen obligades a superar obs-
tacles més grans. Per tant, la invitació de 
la doctrina social de l’Església, començant 
per la Rerum novarum,60 a donar vida a 
associacions de treballadors per a defen-
sar els seus drets ha de ser respectada, 
avui més que ahir, donant per damunt de 
tot una resposta prompta i d’altes mires a 
la urgència d’establir noves sinergies en 
l’àmbit internacional i local.

La mobilitat laboral, associada a la 
desregulació generalitzada, ha estat un 
fenomen important, no exempt d’aspectes 

jans de producció materials i immaterials. 
Aquest nou context ha modificat el poder 
polític dels Estats.

Avui, aprenent també la lliçó que prové 
de la crisi econòmica actual, en la qual els 
poders públics de l’Estat es veuen cridats 
directament a corregir errors i disfuncions, 
sembla més realista una renovada valora-
ció del seu paper i del seu poder, que han 
de ser sàviament reexaminats i revalorats, 
de manera que siguin capaços d’afrontar 
els desafiaments del món actual, fins i tot 
amb noves modalitats d’exercir-los. Amb 
un paper més ben ponderat dels poders 
públics, és previsible que s’enforteixin les 
noves formes de participació en la política 
nacional i internacional que s’esdevenen a 
través de l’actuació de les organitzacions 
de la societat civil; en aquest sentit, cal 
desitjar que hi hagi més atenció i par-
ticipació en la res publica per part dels 
ciutadans.

25. Des del punt de vista social, als 
sistemes de protecció i previsió, ja exis-
tents en temps de Pau VI a molts països, 
els costa molt, i els costarà encara més en 
el futur, aconseguir els seus objectius de 
vertadera justícia social dins un quadre de 
forces profundament transformat. El mer-
cat, en fer-se global, ha estimulat, sobre-
tot en països rics, la recerca d’àrees on 
emplaçar la producció a baix cost a fi de 
reduir els preus de molts béns, augmen-
tar el poder d’adquisició i accelerar per 
tant l’índex de creixement, centrat en un 
major consum en el propi mercat interior. 
Conseqüentment, el mercat ha estimulat 
noves formes de competència entre els 
Estats a fi d’atreure centres productius 
d’empreses estrangeres, adoptant diver-
ses mesures, com una fiscalitat favorable 
i la falta de reglamentació del món del 
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8 zació dels intercanvis culturals augmenta 

avui un doble risc. Es nota, en primer 
lloc, un eclecticisme cultural assumit ben 
sovint de manera acrítica: es pensa en les 
cultures com a superposades les unes a 
les altres, substancialment equivalents i 
intercanviables. Això indueix a caure en un 
relativisme que en res no ajuda al verita-
ble diàleg intercultural; en el pla social, el 
relativisme cultural provoca que els grups 
culturals estiguin junts o convisquin, però 
separats, sense diàleg autèntic i, per 
tant, sense vertadera integració. Hi ha, en 
segon lloc, el perill oposat de rebaixar la 
cultura i homologar els comportaments i 
estils de vida. D’aquesta manera es perd 
el sentit profund de la cultura de les dife-
rents nacions, de les tradicions dels diver-
sos pobles, en el marc del qual la persona 
s’enfronta a les qüestions fonamentals de 
l’existència.62 L’eclecticisme i el baix nivell 
cultural coincideixen a separar la cultura 
de la naturalesa humana. Així, les cultures 
ja no saben trobar el seu lloc en una natu-
ralesa que les transcendeix,63 i acaben per 
reduir l’home a mera dada cultural. Quan 
això passa, la humanitat corre nous riscos 
de submissió i manipulació.

27. En molts països pobres persis-
teix, i amenaça d’accentuar-se, l’extrema 
inseguretat de vida a causa de la falta 
d’alimentació: la fam causa encara moltes 
víctimes entre tants Llàtzers als quals no 
se’ls consent asseure’s a la taula del ric 
epuló, com en canvi Pau VI desitjava.64 
Donar de menjar als famolencs (cf. Mt 
25,35.37.42) és un imperatiu ètic per a 
l’Església universal, que respon als ensen-
yaments del seu fundador, el Senyor Jesús, 
sobre la solidaritat i el compartir. A més, en 
l’era de la globalització, eliminar la fam en 
el món s’ha convertit també en una meta 

positius perquè estimula la producció de 
nova riquesa i l’intercanvi entre cultures 
diferents. Això no obstant, quan la incerte-
sa sobre les condicions de treball a causa 
de la mobilitat i la desregulació es fa 
endèmica, sorgeixen formes d’inestabilitat 
psicològica, de dificultat per a crear camins 
propis coherents en la vida, inclòs el del 
matrimoni. Com a conseqüència, es pro-
dueixen situacions de deteriorament humà 
i de rebuig social. Respecte al que passava 
en la societat industrial del passat, l’atur 
provoca avui noves formes d’irrellevància 
econòmica, i l’actual crisi només pot empi-
tjorar aquesta situació. El fet d’estar sense 
treball durant molt de temps, o la depen-
dència prolongada de l’assistència pública 
o privada, mina la llibertat i la creativitat de 
la persona i les seves relacions familiars i 
socials, amb greus danys en el pla psicolò-
gic i espiritual. Voldria recordar a tothom, 
en especial als governants que s’ocupen 
de donar un aspecte renovat a l’ordre 
econòmic i social del món, que el primer 
capital que s’ha de salvaguardar i valorar 
és l’home, la persona en la seva integritat: 
«Perquè l’home és l’autor, el centre i el fi 
de tota la vida economicosocial.»61

26. En el pla cultural, les diferències són 
encara més acusades que en l’època de 
Pau VI. En aquells moments, les cultures 
estaven generalment ben definides i tenien 
més possibilitats de defensar-se davant 
els intents de fer-les homogènies. Avui, les 
possibilitats d’interacció entre les cultures 
han augmentat notablement, donant lloc 
a noves perspectives de diàleg intercul-
tural, un diàleg que, per a ser eficaç, ha 
de tenir com a punt de partida una presa 
de consciència de la identitat específica 
dels diversos interlocutors. Però no s’ha 
d’oblidar que la progressiva mercantilit-
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8en els països en desenvolupament. El 
dret a l’alimentació i a l’aigua té un paper 
important per a aconseguir altres drets, 
començant en primer lloc pel dret primari 
a la vida. Per tant, és necessari que maduri 
una consciència solidària que consideri 
l’alimentació i l’accés a l’aigua com a drets 
universals de tots els éssers humans, 
sense distincions ni discriminacions.65 És 
important destacar, a més, que la via soli-
dària envers el desenvolupament dels paï-
sos pobres pot ser un projecte de solució 
de la crisi global actual, com ho han intuït 
en els últims temps homes polítics i res-
ponsables d’institucions internacionals. 
Donant suport als països econòmicament 
pobres mitjançant plans de finançament 
inspirats en la solidaritat, a fi que ells 
mateixos puguin satisfer les necessitats 
de béns de consum i desenvolupament 
dels propis ciutadans, no sols es pot pro-
duir un veritable creixement econòmic, 
sinó que es pot contribuir també a soste-
nir la capacitat productiva dels països rics, 
que corre perill de quedar compromesa 
per la crisi.

28. Un dels aspectes més destacats del 
desenvolupament actual és la importàn-
cia del tema del respecte a la vida, que 
de cap manera no pot separar-se de les 
qüestions relacionades amb el desenvo-
lupament dels pobles. És un aspecte que 
últimament està assumint cada cop més 
relleu, obligant-nos a ampliar el concepte 
de pobresa66 i de subdesenvolupament 
als problemes vinculats a l’acollida de 
la vida, sobretot on es veu impedida de 
diverses maneres.

La situació de pobresa no sols provo-
ca encara en moltes zones un alt índex 
de mortalitat infantil, sinó que a diver-
ses parts del món persisteixen pràcti-

que s’ha d’aconseguir per a salvaguardar 
la pau i l’estabilitat del planeta. La fam no 
depèn tant de l’escassetat material com de 
la insuficiència de recursos socials, el més 
important dels quals és de tipus institucio-
nal. És a dir, falta un sistema d’institucions 
econòmiques capaces, tant d’assegurar 
que es tingui accés a l’aigua i a l’àpat de 
manera regular i adequada des del punt 
de vista nutricional, com d’afrontar les exi-
gències relacionades amb les necessitats 
primeres i amb les emergències de crisis 
alimentàries reals, provocades per causes 
naturals o per la irresponsabilitat política 
nacional i internacional. El problema de la 
inseguretat alimentària ha de ser plantejat 
en una perspectiva de llarg termini, elimi-
nant les causes estructurals que la pro-
voquen i promovent el desenvolupament 
agrícola dels països més pobres mitjançant 
inversions en infraestructures rurals, siste-
mes de reg, transports, organització dels 
mercats, formació i difusió de tècniques 
agrícoles apropiades, capaces d’utilitzar 
de la millor manera els recursos humans, 
naturals i socioeconòmics que es puguin 
obtenir preferiblement en el propi lloc, per 
a assegurar així també la seva sostenibi-
litat a llarg termini. Tot això s’ha de dur a 
terme implicant les comunitats locals en 
les opcions i decisions referents a la terra 
de conreu. En aquesta perspectiva, podria 
ser útil tenir en compte les noves fronteres 
que s’han obert en l’ocupació correcta de 
les tècniques de producció agrícola tradi-
cional, així com les més innovadores, en 
el cas que aquestes hagin estat reconegu-
des, després d’una adequada verificació, 
convenients, respectuoses de l’ambient i 
atentes a les poblacions més desfavorides. 
Al mateix temps, no s’hauria de descuidar 
la qüestió d’una reforma agrària equànime 
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8 ques de control demogràfic per part dels 

governs que ben sovint difonen la contra-
cepció i arriben fins i tot a imposar també 
l’avortament. En els països econòmica-
ment més desenvolupats, les legislacions 
contràries a la vida estan molt esteses i 
han condicionat ja els costums i la praxi, 
contribuint a difondre una mentalitat anti-
natalista, que molts cops es tracta de 
transmetre també a altres Estats com si fos 
un progrés cultural.

Algunes organitzacions no governamen-
tals, a més, difonen l’avortament, pro-
movent a vegades en els països pobres 
l’adopció de la pràctica de l’esterilització, 
fins i tot en dones a les quals no es dema-
na el consentiment. A més, hi ha la sospita 
fundada que, a vegades, les ajudes al 
desenvolupament es condicionen a deter-
minades polítiques sanitàries que impli-
quen de fet la imposició d’un fort control 
de la natalitat. Preocupen també tant les 
legislacions que accepten l’eutanàsia, com 
les pressions de grups nacionals i interna-
cionals que reivindiquen el seu reconeixe-
ment jurídic.

L’obertura a la vida és al centre del veri-
table desenvolupament. Quan una societat 
s’encamina cap a la negació i la supressió 
de la vida, acaba per no trobar la motivació 
i l’energia necessària per a esforçar-se en 
el servei del veritable bé de l’home. Si es 
perd la sensibilitat personal i social per a 
acollir una nova vida, també es marceixen 
altres formes d’acollida profitoses per a 
la vida social.67 L’acollida de la vida forja 
les energies morals i capacita per a l’ajuda 
recíproca. Fomentant l’obertura a la vida, 
els pobles rics poden comprendre millor 
les necessitats dels que són pobres, evitar 
l’ocupació de grans recursos econòmics i 
intel·lectuals per a satisfer desitjos egois-

tes entre els propis ciutadans i promoure, 
al contrari, bones actuacions en la pers-
pectiva d’una producció moralment sana 
i solidària, en el respecte del dret fona-
mental de cada poble i de cada persona 
a la vida.

29. Hi ha un altre aspecte de la vida 
d’avui, molt estretament unit al desenvo-
lupament: la negació del dret a la llibertat 
religiosa. No em refereixo només a les llui-
tes i conflictes que encara es produeixen 
en el món per motius religiosos, malgrat 
que a vegades la religió sigui només una 
cobertura per a raons d’un altre tipus, 
com l’afany de poder i riquesa. En efec-
te, avui es mata sovint en el nom sagrat 
de Déu, com molts cops ha manifestat i 
deplorat públicament el meu predeces-
sor Joan Pau II i jo mateix.68 La violèn-
cia frena el desenvolupament autèntic i 
impedeix l’evolució dels pobles cap a un 
major benestar socioeconòmic i espiritual. 
Això passa especialment amb el terro-
risme d’inspiració fonamentalista,69 que 
causa dolor, devastació i mort, bloqueja 
el diàleg entre les nacions i desvia grans 
recursos del seu treball pacífic i civil. Això 
no obstant, s’ha d’afegir que, a més del 
fanatisme religiós que impedeix l’exercici 
del dret a la llibertat de religió en alguns 
ambients, també la promoció programada 
de la indiferència religiosa o de l’ateisme 
pràctic per part de molts països contrasta 
amb les necessitats del desenvolupament 
dels pobles, sostraient-los béns espirituals 
i humans. Déu és el garant del verita-
ble desenvolupament de l’home pel fet 
que, havent-lo creat a la seva imatge, 
funda també la seva dignitat transcendent 
i alimenta el seu anhel constitutiu de «ser 
més». L’ésser humà no és un àtom perdut 
en un univers casual,70 sinó una criatura de 
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8social implica una doctrina».74 Tenint en 
compte la complexitat dels problemes, 
és obvi que les diferents disciplines han 
de col·laborar en una interdisciplinarietat 
ordenada. La caritat no exclou el saber, 
més aviat l’exigeix, el promou i l’anima 
des de dins. El saber mai no és només 
obra de la intel·ligència. Certament, pot 
reduir-se a càlcul i experimentació, però 
si vol ser saviesa capaç d’orientar l’home 
a la llum dels primers principis i del seu 
fi últim, ha de ser «assaonat» amb la 
«sal» de la caritat. Sense el saber, el fer 
és cec, i el saber és estèril sense l’amor. 
En efecte, «qui està animat per una ver-
tadera caritat és enginyós per a descobrir 
les causes de la misèria, per a trobar els 
mitjans de combatre-la, per a vèncer-la 
amb intrepidesa».75 En afrontar els fenò-
mens que tenim al davant, la caritat en la 
veritat exigeix per damunt de tot conèixer 
i entendre, conscients i respectuosos de la 
competència específica de cada àmbit del 
saber. La caritat no és un afegitó posterior, 
gairebé com un apèndix al treball ja con-
clòs de les diferents disciplines, sinó que 
hi dialoga des del principi. Les exigències 
de l’amor no contradiuen les de la raó. El 
saber humà és insuficient i les conclusions 
de les ciències no podran indicar per si 
mateixes el camí cap al desenvolupament 
integral de l’home. Sempre cal llançar-se 
més enllà: ho exigeix la caritat en la veri-
tat.76 Però anar més enllà mai no significa 
prescindir de les conclusions de la raó, ni 
contradir els seus resultats. No hi ha la 
intel·ligència i després l’amor: hi ha l’amor 
ric en intel·ligència i la intel·ligència plena 
d’amor.

31. Això significa que la valoració moral 
i la investigació científica han de créixer 
juntes, i que la caritat ha d’animar-les en 

Déu, a qui ell ha volgut donar una ànima 
immortal i a la qual ha estimat des de sem-
pre. Si l’home fos fruit només de l’atzar 
o de la necessitat, o si hagués de reduir 
les seves aspiracions a l’horitzó angost 
de les situacions en què viu, si tot fos 
únicament història i cultura, i l’home no 
tingués una naturalesa destinada a trans-
cendir-se en una vida sobrenatural, podria 
parlar-se d’increment o d’evolució, però 
no de desenvolupament. Quan l’Estat pro-
mou, ensenya, o fins i tot imposa formes 
d’ateisme pràctic, priva els seus ciutadans 
de la força moral i espiritual indispensable 
per a comprometre’s en el desenvolupa-
ment humà integral i els impedeix avançar 
amb renovat dinamisme en el seu com-
promís en favor d’una resposta humana 
més generosa a l’amor diví.71 I també 
es dóna el cas que països econòmica-
ment desenvolupats o emergents expor-
tin als països pobres, en el context de 
les seves relacions culturals, comercials i 
polítiques, aquesta visió restringida de la 
persona i el seu destí. Aquest és el dany 
que el «superdesenvolupament»72 pro-
dueix al desenvolupament autèntic, quan 
va acompanyat pel «subdesenvolupament 
moral».73

30. En aquesta línia, el tema del des-
envolupament humà integral adquireix un 
abast encara més complex: la correlació 
entre els seus múltiples elements exigeix 
un esforç perquè els diferents àmbits del 
saber humà siguin interactius, amb vista 
a la promoció d’un vertader desenvolupa-
ment dels pobles. Ben sovint, es creu que 
n’hi ha prou a aplicar el desenvolupament 
o les mesures socioeconòmiques corres-
ponents mitjançant una actuació comu-
na. Això no obstant, aquest actuar comú 
necessita ser orientat, perquè «tota acció 

S a n t a  S e u



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 0 93 0 8
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 2
8 ran convergències singulars i possibilitats 

concretes de solució, sense renunciar a 
cap component fonamental de la vida 
humana.

La dignitat de la persona i les exigèn-
cies de la justícia requereixen, sobretot 
avui, que les opcions econòmiques no 
facin augmentar de manera excessiva-
ment i moralment inacceptable les des-
igualtats83 i que es continuï cercant com a 
prioritat l’objectiu de l’accés al treball per 
part de tots, o que el mantinguin. Pensant-
ho bé, això és també una exigència de la 
«raó econòmica». L’augment sistèmic de 
les desigualtats entre grups socials dins 
un mateix país i entre les poblacions dels 
diferents països, és a dir, l’augment mas-
siu de la pobresa relativa, no sols tendeix 
a erosionar la cohesió social i, d’aquesta 
manera, posar en perill la democràcia, 
sinó que té també un impacte negatiu en 
el pla econòmic pel desgast progressiu del 
«capital social», és a dir, del conjunt de 
relacions de confiança, fiabilitat i respecte 
de les normes, que són indispensables en 
tota convivència civil.

La ciència econòmica ens diu també 
que una situació d’inseguretat estructural 
dóna origen a actituds antiproductives i al 
malbaratament de recursos humans, pel 
fet que el treballador tendeix a adaptar-se 
passivament als mecanismes automàtics, 
en comptes de donar espai a la creativi-
tat. També sobre aquest punt hi ha una 
convergència entre ciència econòmica i 
valoració moral. Els costos humans són 
sempre també costos econòmics i les dis-
funcions econòmiques comporten igual-
ment costos humans.

A més, s’ha de recordar que rebaixar les 
cultures a la dimensió tecnològica, encara 
que pot afavorir l’obtenció de beneficis 

un conjunt interdisciplinari harmònic, fet 
d’unitat i distinció. La doctrina social de 
l’Església, que té «una important dimen-
sió interdisciplinària»,77 pot exercir en 
aquesta perspectiva una funció d’eficàcia 
extraordinària. Permet a la fe, a la teo-
logia, a la metafísica i a les ciències tro-
bar el seu lloc dins una col·laboració al 
servei de l’home. La doctrina social de 
l’Església exerceix especialment en això 
la seva dimensió sapiencial. Pau VI va 
veure amb claredat que una de les causes 
del subdesenvolupament és una falta de 
saviesa, de reflexió, de pensament capaç 
d’elaborar una síntesi orientadora,78 i 
que requereix «una clara visió de tots 
els aspectes econòmics, socials, culturals 
i espirituals».79 L’excessiva sectorització 
del saber,80 el tancament de les ciències 
humanes a la metafísica,81 les dificultats 
del diàleg entre les ciències i la teologia, 
no sols malmeten el desenvolupament 
del saber, sinó també el desenvolupament 
dels pobles, perquè, quan això passa, 
s’obstaculitza la visió de tot el bé de 
l’home en les diferents dimensions que el 
caracteritzen. És indispensable «ampliar 
el nostre concepte de raó i del seu ús»82 
per a aconseguir ponderar adequadament 
tots els termes de la qüestió del desenvo-
lupament i de la solució dels problemes 
socioeconòmics.

32. Les grans novetats que presen-
ta avui el quadre del desenvolupament 
dels pobles plantegen en molts casos 
l’exigència de noves solucions, les quals 
han de cercar-se, alhora, en el respecte 
de les lleis pròpies de cada cosa i a la 
llum d’una visió integral de l’home que 
reflecteixi els diversos aspectes de la per-
sona humana, considerada amb la mirada 
purificada per la caritat. Així es descobri-
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8sos econòmicament desenvolupats, que 
encara impedeixen als productes pro-
cedents dels països pobres arribar als 
mercats dels països rics. En canvi, altres 
causes que l’Encíclica només va apuntar, 
han adquirit després més relleu. Aquest 
és el cas de la valoració del procés de 
descolonització, llavors en ple auge. Pau 
VI desitjava un itinerari autònom que es 
recorregués en pau i llibertat. Després de 
més de quaranta anys, hem de reconèixer 
com n’ha estat, de difícil, aquest recorre-
gut, tant per noves formes de colonialisme 
i dependència d’antics i nous països hege-
mònics, com per greus irresponsabilitats 
internes en els països mateixos que s’han 
independitzat.

La novetat principal ha estat l’esclat de 
la interdependència planetària, ja comu-
nament anomenada globalització. Pau VI 
ho havia previst parcialment, però és sor-
prenent l’abast i la impetuositat del seu 
auge. Sorgit en els països econòmicament 
desenvolupats, aquest procés ha implicat 
per la seva naturalesa totes les econo-
mies. Ha estat el motor principal perquè 
regions senceres superessin el subdesen-
volupament i és, de per si, una gran opor-
tunitat. Això no obstant, sense la guia de 
la caritat en la veritat, aquest impuls pla-
netari pot contribuir a crear risc de danys 
fins ara desconeguts i noves divisions en 
la família humana. Per això, la caritat i la 
veritat ens plantegen un compromís inèdit 
i creatiu, certament molt vast i complex. 
Es tracta d’eixamplar la raó i fer-la capaç 
de conèixer i orientar aquestes noves i 
imponents dinàmiques, animant-les en 
la perspectiva d’aquesta «civilització de 
l’amor», de la qual Déu ha posat la llavor 
en cada poble i en cada cultura.

a curt termini, a la llarga obstaculitza 
l’enriquiment mutu i les dinàmiques de 
col·laboració. És important distingir entre 
consideracions econòmiques o sociològi-
ques a curt i llarg termini. Reduir el nivell 
de tutela dels drets dels treballadors i 
renunciar a mecanismes de redistribució 
del rèdit a fi que el país adquireixi més 
competitivitat internacional, impedeixen 
consolidar un desenvolupament durador. 
Per tant, s’han de valorar atentament les 
conseqüències que tenen sobre les perso-
nes les tendències actuals cap a una eco-
nomia de curt, a vegades brevíssim, termi-
ni. Això exigeix «una nova i més profunda 
reflexió sobre el sentit de l’economia i 
dels seus fins»,84 a més d’una profunda 
revisió amb amplitud de mires del model 
de desenvolupament, per a corregir-ne 
les disfuncions i desviacions. Ho exigeix, 
en realitat, l’estat de salut ecològica del 
planeta; ho requereix sobretot la crisi 
cultural i moral de l’home, els símptomes 
de la qual són evidents arreu del món des 
de fa temps.

33. Més de quaranta anys després de 
la Populorum progressio, el seu argument 
de fons, el progrés, continua sent encara 
un problema obert, que s’ha fet més agut 
i peremptori per la crisi economicofinance-
ra que s’està produint. Encara que algunes 
zones del planeta que sofrien la pobresa 
han experimentat canvis notables en ter-
mes de creixement econòmic i participa-
ció en la producció mundial, altres viuen 
encara en una situació de misèria compa-
rable a la que hi havia en temps de Pau 
VI i, en algun cas, pot dir-se que pitjor. És 
significatiu que algunes causes d’aquesta 
situació fossin ja assenyalades a la Popu-
lorum progressio, com per exemple els 
alts aranzels duaners imposats pels paï-
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8 tes postures han desembocat en siste-

mes econòmics, socials i polítics que han 
tiranitzat la llibertat de la persona i dels 
organismes socials i que, precisament per 
això, no han estat capaços d’assegurar la 
justícia que prometien. Com ho he afirmat 
en l’encíclica Spe salvi, s’elimina així de la 
història l’esperança cristiana,86 que això 
no obstant és un poderós recurs social al 
servei del desenvolupament humà integral, 
en la llibertat i en la justícia. L’esperança 
sosté la raó i li dóna força per a orientar 
la voluntat.87 És ja present en la fe, que la 
suscita. La caritat en la veritat es nodreix 
d’ella i, al mateix temps, la manifesta. En 
ser un do absolutament gratuït de Déu, 
irromp en la nostra vida com quelcom que 
no es deu, que transcendeix tota llei de 
justícia. Per la seva naturalesa, el do supe-
ra el mèrit, la seva norma és sobreabundar. 
Ens precedeix en la nostra pròpia ànima 
com a signe de la presència de Déu en 
nosaltres i de les seves expectatives amb 
nosaltres. La veritat, que, com la caritat, 
és do, ens supera, com ho ensenya sant 
Agustí.88 Fins i tot la nostra veritat, la de 
la nostra consciència personal, en primer 
lloc, ens ha estat «donada». En efecte, en 
tot procés cognitiu la veritat no és pro-
duïda per nosaltres, sinó que es troba o, 
millor encara, es rep. Com l’amor, «no neix 
del pensament o de la voluntat, sinó que 
en cert sentit s’imposa a l’ésser humà».89

En ser un do rebut per tothom, la cari-
tat en la veritat és una força que funda 
la comunitat, unifica els homes de mane-
ra que no hi hagi barreres o límits. La 
comunitat humana pot ser organitzada 
per nosaltres mateixos, però mai no podrà 
ser només amb les pròpies forces una 
comunitat plenament fraternal ni aspirar a 
superar les fronteres, o convertir-se en una 

CAPÍTOL TERCER

FRATERNITAT, DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC I SOCIETAT CIVIL

34. La caritat en la veritat posa l’home 
davant la sorprenent experiència del do. 
La gratuïtat és en la seva vida de mol-
tes maneres, encara que sovint passa 
desapercebuda a causa d’una visió de 
l’existència que anteposa a tot la producti-
vitat i la utilitat. L’ésser humà està fet per 
al do, el qual manifesta i desenvolupa la 
seva dimensió transcendent. A vegades, 
l’home modern té l’errònia convicció de 
ser l’únic autor d’ell mateix, de la seva vida 
i de la societat. És una presumpció fruit 
del tancament egoista en si mateix, que 
procedeix —per dir-ho amb una expressió 
creient— del pecat dels orígens. La saviesa 
de l’Església ha invitat sempre a no oblidar 
la realitat del pecat original, ni tan sols 
en la interpretació dels fenòmens socials 
i en la construcció de la societat: «Igno-
rar que l’home té una naturalesa ferida, 
inclinada al mal, dóna lloc a greus errors 
en el domini de l’educació, de la política, 
de l’acció social i dels costums.»85 Fa 
temps que l’economia forma part del con-
junt dels àmbits en què es manifesten els 
efectes perniciosos del pecat. Els nostres 
dies ens n’ofereixen una prova evident. 
Creure’s autosuficient i capaç d’eliminar 
per si mateix el mal de la història ha induït 
l’home a confondre la felicitat i la salvació 
amb formes immanents de benestar mate-
rial i d’actuació social. A més, l’exigència 
de l’economia de ser autònoma, de no 
estar subjecta a «ingerències» de caràcter 
moral, ha portat l’home a abusar dels ins-
truments econòmics fins i tot de manera 
destructiva. Amb el pas del temps, aques-
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8econòmic mateix s’hauria avantatjat amb 
la pràctica generalitzada de la justícia, per-
què els primers beneficiaris del desenvolu-
pament dels països pobres haurien estat 
els països rics.90 No es tracta només de 
posar remei al mal funcionament amb les 
ajudes. No s’ha de considerar els pobres 
com un «farcell»,91 sinó com una riquesa 
fins i tot des del punt de vista estrictament 
econòmic. Això no obstant, s’ha de con-
siderar equivocada la visió dels qui pen-
sen que l’economia de mercat té necessi-
tat estructural d’una quota de pobresa i 
de subdesenvolupament per a funcionar 
millor. Al mercat li interessa promoure 
l’emancipació, però no pot aconseguir-ho 
per ell mateix, perquè no pot produir el que 
és fora del seu abast. Ha de treure forces 
morals d’altres instàncies que siguin capa-
ces de generar-les.

36. L’activitat econòmica no pot resol-
dre tots els problemes socials ampliant 
sense més la lògica mercantil. Ha d’estar 
ordenada a la consecució del bé comú, que 
és responsabilitat sobretot de la comunitat 
política. Per tant, s’ha de tenir present 
que separar la gestió econòmica, a la qual 
correspondria únicament produir riquesa, 
de l’acció política, que tindria el paper 
d’aconseguir la justícia mitjançant la redis-
tribució, és causa de greus desequilibris.

L’Església sosté sempre que l’activitat 
econòmica no ha de considerar-se anti-
social. Per això, el mercat no és ni s’ha 
de convertir en l’àmbit on el més fort 
sotmeti el més feble. La societat no ha de 
protegir-se del mercat, pensant que el seu 
desenvolupament comporta ipso facto la 
mort de les relacions autènticament huma-
nes. És cert que el mercat pot orientar-se 
en sentit negatiu, però no per la pròpia 
naturalesa, sinó per una certa ideologia 

comunitat universal. La unitat del gènere 
humà, la comunió fraternal més enllà de 
tota divisió, neix de la paraula de Déu-
amor que ens convoca. En afrontar aquesta 
qüestió decisiva, hem de precisar, d’una 
banda, que la lògica del do no exclou la 
justícia ni s’hi juxtaposa com un afegit 
extern en un segon moment i, d’una altra, 
que el desenvolupament econòmic, social 
i polític necessita, si vol ser autènticament 
humà, donar espai al principi de gratuïtat 
com a expressió de fraternitat.

35. Si hi ha confiança recíproca i genera-
litzada, el mercat és la institució econòmica 
que permet la trobada entre les persones, 
com agents econòmics que utilitzen el con-
tracte com a norma de les seves relacions i 
que intercanvien béns i serveis de consum 
per a satisfer les seves necessitats i desi-
tjos. El mercat està subjecte als principis 
de l’anomenada justícia commutativa, que 
regula precisament la relació entre donar i 
rebre entre iguals. Però la doctrina social de 
l’Església no ha deixat mai de subratllar la 
importància de la justícia distributiva i de la 
justícia social per a l’economia de mercat, 
no sols perquè és dins un context social i 
polític més ampli, sinó també per la trama 
de relacions en què es desenvolupa. En 
efecte, si el mercat es regeix únicament pel 
principi de l’equivalència del valor dels béns 
que s’intercanvien, no arriba a produir la 
cohesió social que necessita per al seu bon 
funcionament. Sense formes internes de 
solidaritat i de confiança recíproca, el mer-
cat no pot acomplir plenament la seva fun-
ció econòmica. Avui, precisament, aquesta 
confiança ha fallat, i aquesta pèrdua de 
confiança és quelcom realment greu.

Pau VI subratlla oportunament en la 
Populorum progressio que el sistema 
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8 37. La doctrina social de l’Església ha 

sostingut sempre que la justícia afecta 
totes les fases de l’activitat econòmica, 
perquè en tot moment té a veure amb 
l’home i amb els seus drets. L’obtenció 
de recursos, el finançament, la producció, 
el consum i totes les fases del procés 
econòmic tenen ineludiblement implica-
cions morals. Així, tota decisió econòmica 
té conseqüències de caràcter moral. Ho 
confirmen les ciències socials i les ten-
dències de l’economia contemporània. Fa 
algun temps, potser es podia confiar pri-
mer a l’economia la producció de riquesa 
i assignar després a la política la tasca 
de la seva distribució. Avui resulta més 
difícil, atès que les activitats econòmiques 
no es limiten a territoris definits, mentre 
que les autoritats governatives continuen 
sent sobretot locals. A més, les normes 
de justícia han de ser respectades des 
del principi i durant el procés econòmic, 
i no sols després o col·lateralment. Per a 
això cal que en el mercat es doni cabu-
da a activitats econòmiques de subjectes 
que opten lliurement per exercir la seva 
gestió moguts per principis diferents del 
mer benefici, sense renunciar per això a 
produir valor econòmic. Molts planteja-
ments econòmics provinents d’iniciatives 
religioses i laiques demostren que això és 
realment possible.

En l’època de la globalització, 
l’economia reflecteix models competitius 
vinculats a cultures molt diverses entre 
elles. El comportament econòmic i empre-
sarial que se’n desprèn té en comú princi-
palment el respecte de la justícia commu-
tativa. Indubtablement, la vida econòmica 
té necessitat del contracte per a regular les 
relacions d’intercanvi entre valors equiva-
lents. Però necessita igualment lleis justes 

que el guia en aquest sentit. Cal no oblidar 
que el mercat no existeix en el seu estat 
pur, s’adapta a les configuracions cultu-
rals que el concreten i condicionen. En 
efecte, l’economia i les finances, pel fet de 
ser instruments, poden ser mal utilitzats 
quan qui els gestiona té només referències 
egoistes. D’aquesta manera, es pot arri-
bar a transformar mitjans de per si bons 
en perniciosos. El que produeix aquestes 
conseqüències és la raó enfosquida de 
l’home, no el mitjà com a tal. Per això, no 
s’han de fer retrets al mitjà o instrument 
sinó a l’home, a la seva consciència moral 
i a la seva responsabilitat personal i social.

La doctrina social de l’Església sosté 
que es poden viure relacions autèntica-
ment humanes, d’amistat i de sociabilitat, 
de solidaritat i de reciprocitat, també dins 
l’activitat econòmica i no sols a fora o 
«després» d’ella. El sector econòmic no és 
ni èticament neutre ni inhumà o antisocial 
per naturalesa. És una activitat de l’home i, 
precisament perquè és humana, ha de ser 
articulada i institucionalitzada èticament.

El gran desafiament que tenim, plantejat 
per les dificultats del desenvolupament en 
aquest temps de globalització i agreujat 
per la crisi economicofinancera actual, és 
mostrar, tant en l’ordre de les idees com 
dels comportaments, que no sols no es 
poden oblidar o debilitar els principis tradi-
cionals de l’ètica social, com la transparèn-
cia, l’honestedat i la responsabilitat, sinó 
que en les relacions mercantils el principi 
de gratuïtat i la lògica del do, com a expres-
sions de fraternitat, poden i han de tenir 
espai en l’activitat econòmica ordinària. 
Aquesta és una exigència de l’home en 
el moment actual, però també de la raó 
econòmica mateixa. Una exigència de la 
caritat i de la veritat al mateix temps.
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8costat de l’empresa privada, orientada al 
benefici, i els diferents tipus d’empresa 
pública, han de poder-se establir i desen-
volupar aquelles organitzacions produc-
tives que persegueixen fins mutualistes 
i socials. De la seva recíproca interacció 
en el mercat es pot esperar una mena 
de combinació entre els comportaments 
d’empresa i, amb ella, una atenció més 
sensible a una civilització de l’economia. 
En aquest cas, caritat en la veritat significa 
la necessitat de donar forma i organització 
a les iniciatives econòmiques que, sense 
renunciar al benefici, volen anar més enllà 
de la lògica de l’intercanvi de coses equi-
valents i del lucre com a fi en si mateix.

39. Pau VI demanava a la Populorum 
progressio que s’arribés a un model 
d’economia de mercat capaç d’incloure, 
almenys tendencialment, tots els pobles, 
i no sols els particularment dotats. Dema-
nava un compromís per a promoure un 
món més humà per a tothom, un món 
«on tots hagin de donar i rebre, sense 
que el progrés dels uns sigui un obstacle 
per al desenvolupament dels altres».94 
Així, estenia al pla universal les mateixes 
exigències i aspiracions que la Rerum 
novarum, escrita com a conseqüència de 
la revolució industrial, quan es va afirmar 
per primera vegada la idea —segurament 
avançada per a aquell temps— que l’ordre 
civil, per a sostenir-se, necessitava la 
intervenció redistributiva de l’Estat. Avui, 
aquesta visió de la Rerum novarum, a més 
d’estar posada en crisi pels processos 
d’obertura dels mercats i de les socie-
tats, es mostra incompleta per a satisfer 
les exigències d’una economia plenament 
humana. El que la doctrina de l’Església ha 
sostingut sempre, partint de la seva visió 
de l’home i de la societat, és necessari 

i formes de redistribució guiades per la 
política, a més d’obres caracteritzades per 
l’esperit del do. L’economia globalitzada 
sembla privilegiar la primera lògica, la de 
l’intercanvi contractual, però directament 
o indirecta demostra que necessita les 
altres dues, la lògica de la política i la lògi-
ca del do sense contrapartida.

38. En la Centesimus annus, el meu 
predecessor Joan Pau II va assenyalar 
aquesta problemàtica en advertir la neces-
sitat d’un sistema basat en tres instàncies: 
el mercat, l’Estat i la societat civil.92 Va 
considerar que la societat civil era l’àmbit 
més apropiat per a una economia de la 
gratuïtat i de la fraternitat, sense negar-la 
en els altres dos àmbits. Avui podem dir 
que la vida econòmica ha de ser compresa 
com una realitat de múltiples dimensions: 
en totes elles, encara que en mesura 
diferent i amb modalitats específiques, 
ha d’haver-hi respecte a la reciprocitat 
fraterna. En l’època de la globalització, 
l’activitat econòmica no pot prescindir de 
la gratuïtat, que fomenta i estén la solida-
ritat i la responsabilitat per la justícia i el 
bé comú en les seves diverses instàncies 
i agents. Es tracta, en definitiva, d’una 
forma concreta i profunda de democràcia 
econòmica. La solidaritat és en primer 
lloc que tothom se senti responsable de 
tothom;93 per tant no se la pot deixar 
només a les mans de l’Estat. Mentre abans 
es podia pensar que el primer de tot era 
aconseguir la justícia i que la gratuïtat 
venia després com un complement, avui 
és necessari dir que sense la gratuïtat 
no s’aconsegueix ni tan sols la justícia. 
Es requereix, per tant, un mercat en el 
qual puguin operar lliurement, amb igual-
tat d’oportunitats, empreses que perse-
gueixen fins institucionals diversos. Al 
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8 dimensió social. A causa del seu creixe-

ment continu i de la necessitat de capitals 
més alts, cada cop són menys les empre-
ses que depenen d’un únic empresari 
estable que se senti responsable a llarg 
termini, i no sols per poc temps, de la vida 
i els resultats de la seva empresa, i cada 
cop són menys les empreses que depenen 
d’un únic territori. A més, l’anomenada 
deslocalització de l’activitat productiva 
pot atenuar en l’empresari el sentit de 
responsabilitat respecte als interessats, 
com els treballadors, els proveïdors, els 
consumidors, així com al medi ambient i 
a la societat més àmplia que l’envolta, en 
favor dels accionistes, que no estan sub-
jectes a un espai concret i gaudeixen per 
tant d’una mobilitat extraordinària. El mer-
cat internacional dels capitals, en efecte, 
ofereix avui una gran llibertat d’acció. Això 
no obstant, també és cert que s’està este-
nent la consciència de la necessitat d’una 
«responsabilitat social» més àmplia de 
l’empresa. Encara que no tots els planteja-
ments ètics que guien avui el debat sobre 
la responsabilitat social de l’empresa són 
acceptables segons la perspectiva de la 
doctrina social de l’Església, és cert que 
es va difonent cada cop més la convicció 
segons la qual la gestió de l’empresa no 
pot tenir en compte únicament l’interès 
dels seus propietaris, sinó també el de 
tots els altres subjectes que contribueixen 
a la vida de l’empresa: treballadors, 
clients, proveïdors dels diversos elements 
de producció, la comunitat de referència. 
En els últims anys s’ha notat el creixement 
d’una classe cosmopolita de mànager, que 
sovint respon només a les pretensions 
dels nous accionistes de referència com-
postos generalment per fons anònims que 
estableixen la seva retribució. Però també 

també avui per a les dinàmiques caracte-
rístiques de la globalització.

Quan la lògica del mercat i la lògica de 
l’Estat es posen d’acord per a mantenir 
el monopoli dels seus àmbits d’influència 
respectius, es debilita a la llarga la solida-
ritat en les relacions entre els ciutadans, 
la participació i el sentit de pertinença, 
que no s’identifiquen amb el «donar per 
tenir», propi de la lògica de la compraven-
da, ni amb el «donar per deure», propi de 
la lògica de les intervencions públiques, 
que l’Estat imposa per llei. La victòria 
sobre el subdesenvolupament requereix 
actuar no sols en la millora de les transac-
cions basades en la compravenda, o en les 
transferències de les estructures assisten-
cials de caràcter públic, sinó sobretot en 
l’obertura progressiva en el context mun-
dial a formes d’activitat econòmica carac-
teritzada per certs marges de gratuïtat i de 
comunió. El binomi exclusiu mercat-Estat 
corroeix la sociabilitat, mentre que les 
formes d’economia solidària, que troben el 
seu millor terreny en la societat civil encara 
que no s’hi redueixen, creen sociabilitat. 
El mercat de la gratuïtat no existeix i les 
actituds gratuïtes no es poden prescriure 
per llei. Això no obstant, tant el mercat com 
la política tenen necessitat de persones 
obertes al do recíproc.

40. Les actuals dinàmiques econòmi-
ques internacionals, caracteritzades per 
greus distorsions i disfuncions, reque-
reixen també canvis profunds en la manera 
d’entendre l’empresa. Antigues modalitats 
de la vida empresarial van desapareixent, 
mentre d’altres de més prometedores es 
perfilen a l’horitzó. Un dels riscos més 
grans és sens dubte que l’empresa respon-
gui gairebé exclusivament a les expectati-
ves dels inversors en detriment de la seva 
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8a la societat local una vertadera contribu-
ció per al naixement d’un sistema produc-
tiu i social sòlid, factor imprescindible per 
a un desenvolupament estable.

41. Pel que fa a això, és útil obser-
var que la iniciativa empresarial té, i ha 
d’assumir cada cop més, un significat poli-
valent. El predomini persistent del binomi 
mercat-Estat ens ha acostumat a pensar 
exclusivament en l’empresari privat de 
tipus capitalista d’una banda i en el direc-
tiu estatal per una altra. En realitat, la 
iniciativa empresarial s’ha d’entendre de 
manera articulada. Així ho revelen diver-
ses motivacions metaeconòmiques. El fet 
de ser empresari, abans de tenir un signi-
ficat professional, té un significat humà.98 
És propi de tot treball vist com «actus 
personæ»

99
 i per això és bo que tot tre-

ballador tingui la possibilitat de donar la 
pròpia aportació a la seva feina, de mane-
ra que ell mateix «sigui conscient que està 
treballant en alguna cosa pròpia».100 Per 
això, Pau VI ensenyava que «tot treballa-
dor és un creador».101 Precisament per a 
respondre a les exigències i a la dignitat 
de qui treballa, i a les necessitats de la 
societat, hi ha diversos tipus d’empreses, 
més enllà de la pura distinció entre «pri-
vat» i «públic». Cadascuna requereix i 
manifesta una capacitat d’iniciativa 
empresarial específica. Per a realitzar una 
economia que en el futur proper sàpiga 
posar-se al servei del bé comú nacional i 
mundial, és oportú tenir en compte aquest 
significat ampli d’iniciativa empresarial. 
Aquesta concepció més àmplia afavoreix 
l’intercanvi i la configuració mútua entre 
els diversos tipus d’iniciativa empresarial, 
amb traspàs de competències del món 
non profit al profit i viceversa, del públic 
al propi de la societat civil, del de les eco-

hi ha molts mànagers avui que, amb una 
anàlisi més previsora, s’adonen cada 
cop més dels profunds llaços de la seva 
empresa amb el territori o territoris en 
què desenvolupa la seva activitat. Pau VI 
invitava a valorar seriosament el dany que 
la transferència de capitals a l’estranger, 
per pur profit personal, pot ocasionar a 
la pròpia nació.95 Joan Pau II advertia que 
invertir té sempre un significat moral, a 
més d’econòmic.96 S’ha de reiterar que tot 
això manté la seva validesa en els nostres 
dies malgrat que el mercat de capitals hagi 
estat fortament liberalitzat i la moderna 
mentalitat tecnològica pugui induir a pen-
sar que invertir és només un fet tècnic i 
no humà ni ètic. No es pot negar que un 
cert capital pot fer el bé quan s’inverteix 
a l’estranger en comptes de fer-ho a la 
pròpia pàtria. Però han de quedar fora 
de perill els vincles de justícia, tenint en 
compte també com s’ha format aquest 
capital i els perjudicis que comporta per 
a les persones el fet que no s’empri en els 
llocs on s’ha generat.97 S’ha d’evitar que 
la utilització de recursos financers estigui 
motivat per l’especulació i cedeixi a la 
temptació de cercar únicament un benefici 
immediat, en comptes de la sostenibilitat 
de l’empresa a llarg termini, el propi servei 
a l’economia real i la promoció, de manera 
adequada i oportuna, d’iniciatives econò-
miques també als països necessitats de 
desenvolupament. Tampoc hi ha motius 
per a negar que la deslocalització, que 
porta amb ella inversions i formació, pot 
fer bé a la població del país que la rep. El 
treball i els coneixements tècnics són una 
necessitat universal. Això no obstant, no 
és lícit deslocalitzar únicament per a apro-
fitar condicions favorables particulars, o 
pitjor encara, per a explotar sense aportar 
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8 nomies avançades al dels països en via de 

desenvolupament.
També l’«autoritat política» té un sig-

nificat polivalent, que no es pot oblidar 
mentre es camina cap a la consecució 
d’un nou ordre economicoproductiu, 
socialment responsable i a la mesura de 
l’home. Així com es pretén conrear una 
iniciativa empresarial diferenciada en 
l’àmbit mundial, també s’ha de promoure 
una autoritat política repartida i que ha 
d’actuar en diversos plans. El mercat únic 
dels nostres dies no elimina el paper dels 
Estats, més aviat obliga els governs a 
una col·laboració recíproca més estreta. 
La saviesa i la prudència aconsellen no 
proclamar precipitadament la desaparició 
de l’Estat. En relació amb la solució de la 
crisi actual, el seu paper sembla destinat 
a créixer, recuperant moltes competèn-
cies. Hi ha nacions on la construcció o 
reconstrucció de l’Estat continua sent un 
element clau per al seu desenvolupament. 
L’ajuda internacional, precisament dins 
un projecte inspirat en la solidaritat per a 
solucionar els actuals problemes econò-
mics, hauria de sostenir en primer lloc la 
consolidació dels sistemes constitucio-
nals, jurídics i administratius en els paï-
sos que encara no gaudeixen plenament 
d’aquests béns. Les ajudes econòmiques 
haurien d’anar acompanyades d’aquelles 
mesures destinades a reforçar les garan-
ties pròpies d’un Estat de dret, un sistema 
d’ordre públic i de presons respectuós 
dels drets humans i a consolidar institu-
cions veritablement democràtiques. No 
cal que l’Estat tingui les mateixes carac-
terístiques a tot arreu: l’enfortiment dels 
sistemes constitucionals febles pot anar 
acompanyat perfectament del desenvo-
lupament d’altres instàncies polítiques 

no estatals, de caràcter cultural, social, 
territorial o religiós. A més, l’articulació de 
l’autoritat política en l’àmbit local, nacio-
nal o internacional, és un dels camins pri-
vilegiats per a poder orientar la globalitza-
ció econòmica. I també la manera d’evitar 
que aquesta mini de fet els fonaments de 
la democràcia.

42. A vegades es perceben actituds 
fatalistes davant la globalització, com si 
les dinàmiques que la produeixen proce-
dissin de forces anònimes i impersonals o 
d’estructures independents de la voluntat 
humana.102 Pel que fa a això, és bo recor-
dar que la globalització ha d’entendre’s 
certament com un procés socioeconòmic, 
però no és aquesta la seva única dimensió. 
Després d’aquest procés més visible hi 
ha realment una humanitat cada cop més 
interrelacionada; hi ha persones i pobles 
per als quals el procés ha de ser d’utilitat 
i desenvolupament,103 gràcies al fet que 
tant els individus com la col·lectivitat assu-
meixen les seves respectives responsabi-
litats. La superació de les fronteres no és 
només un fet material, sinó també cultural, 
en les seves causes i en els seus efectes. 
Quan s’entén la globalització de manera 
determinista, es perden els criteris per 
a valorar-la i orientar-la. És una realitat 
humana i pot ser fruit de diversos corrents 
culturals que han de ser sotmesos a un 
discerniment. La veritat de la globalització 
com a procés i el seu criteri ètic fonamental 
vénen donats per la unitat de la família 
humana i el seu creixement en el bé. Per 
tant, cal esforçar-se incessantment per a 
afavorir una orientació cultural personalis-
ta i comunitària, oberta a la transcendèn-
cia, del procés d’integració planetària.

Malgrat alguns aspectes estruc-
turals innegables, però que no s’han 
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8amb projectes egoistes, proteccionistes o 
dictats per interessos particulars. En efec-
te, la participació de països emergents o 
en via de desenvolupament permet avui 
gestionar millor la crisi. La transició que el 
procés de globalització comporta implica 
grans dificultats i perills, que només es 
podran superar si es pren consciència 
de l’esperit antropològic i ètic que en el 
fons impulsa la globalització envers metes 
d’humanització solidària. Desgraciada-
ment, aquest esperit es veu ben sovint 
marginat i entès des de perspectives eti-
coculturals de caràcter individualista i uti-
litarista. La globalització és un fenomen 
multidimensional i polivalent, que exigeix 
ser comprès en la diversitat i en la unitat 
de totes les seves dimensions, inclosa la 
teològica. Això consentirà viure i orientar 
la globalització de la humanitat en termes 
de relacionalitat, comunió i participació.

CAPÍTOL QUART

DESENVOLUPAMENT DELS POBLES, 
DRETS I DEURES, AMBIENT

43. «La solidaritat universal, que és un 
fet i un benefici per a tots, és també un 
deure.»105 En l’actualitat, molts pretenen 
pensar que no deuen res a ningú, si no 
és a ells mateixos. Pensen que només 
són titulars de drets i ben sovint els costa 
madurar en la seva responsabilitat res-
pecte al desenvolupament integral propi i 
aliè. Per això, és important urgir una nova 
reflexió sobre els deures que els drets 
pressuposen, i sense els quals aquests 
es converteixen en quelcom arbitrari.106 
Avui es dóna una profunda contradicció. 
Mentre, per un cantó, es reivindiquen pre-
sumptes drets, de caràcter arbitrari i inne-

d’absolutitzar, «la globalització no és, a 
priori, ni bona ni dolenta. Serà el que la 
gent en faci».104 Hem de ser els seus prota-
gonistes, no les víctimes, procedint raona-
blement, guiats per la caritat i per la veri-
tat. Oposar-se cegament a la globalització 
seria una actitud errònia, preconcebuda, 
que acabaria per ignorar un procés que té 
també aspectes positius, amb el risc de 
perdre una gran ocasió per a aprofitar les 
múltiples oportunitats de desenvolupa-
ment que ofereix. El procés de globalitza-
ció, adequadament entès i gestionat, ofe-
reix la possibilitat d’una gran redistribució 
de la riquesa a escala planetària com mai 
no s’havia vist abans; però, si es gestiona 
malament, pot incrementar la pobresa i la 
desigualtat, contagiant, a més, tot el món 
amb una crisi. Cal corregir les disfuncions, 
a vegades greus, que causen noves divi-
sions entre els pobles i en el seu interior, 
de manera que la redistribució de la rique-
sa no comporti una redistribució de la 
pobresa, i fins i tot l’accentuï, com podria 
fer-nos témer també una mala gestió de 
la situació actual. Durant molt de temps 
s’ha pensat que els pobles pobres hau-
rien de romandre ancorats en un estadi 
de desenvolupament preestablert o acon-
tentar-se amb la filantropia dels pobles 
desenvolupats. Pau VI es va pronunciar 
contra aquesta mentalitat a la Populorum 
progressio. Els recursos materials dispo-
nibles per a treure aquests pobles de la 
misèria són avui potencialment més grans 
que abans, però se n’han servit principal-
ment els països desenvolupats, que han 
pogut aprofitar millor la liberalització dels 
moviments de capitals i de treball. Per 
tant, la difusió d’àmbits de benestar en 
el món no hauria de ser obstaculitzada 
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8 assumeixi com un deure ajudar-los a ser 

«artífexs del seu destí»,109 és a dir, que 
assumeixin al seu torn obligacions. Com-
partir els deures recíprocs mobilitza molt 
més que la mera reivindicació de drets.

44. La concepció dels drets i dels deures 
pel que fa al desenvolupament ha de tenir 
també en compte els problemes relacio-
nats amb el creixement demogràfic. És un 
aspecte molt important del vertader des-
envolupament, perquè afecta els valors 
irrenunciables de la vida i de la família.110 
No és correcte considerar l’augment de 
població com la primera causa del sub-
desenvolupament, fins i tot des del punt 
de vista econòmic: n’hi ha prou a pensar, 
d’una banda, en la notable disminució 
de la mortalitat infantil i en l’augment de 
l’edat mitjana que s’esdevé en els països 
econòmicament desenvolupats, i, d’una 
altra, en els signes de crisi que es perce-
ben en les societats en què es constata 
una preocupant disminució de la natalitat. 
Òbviament, s’ha de continuar prestant 
l’atenció que cal a una procreació respon-
sable que, d’altra part, és una contribució 
efectiva al desenvolupament humà inte-
gral. L’Església, que s’interessa pel verita-
ble desenvolupament de l’home, l’exhorta 
a respectar els valors humans també en 
l’exercici de la sexualitat, la qual no pot 
quedar reduïda a un mer fet hedonista i 
lúdic, de la mateixa manera que l’educació 
sexual no es pot limitar a una instrucció 
tècnica, amb l’única preocupació de pro-
tegir els interessats d’eventuals contagis 
o del «risc» de procrear. Això equivaldria a 
empobrir i descuidar el significat profund 
de la sexualitat, que ha de ser, en canvi, 
reconegut i assumit amb responsabilitat 
per la persona i la comunitat. En efecte, 
la responsabilitat evita tant que es consi-

cessari, amb la pretensió que les estructu-
res públiques els reconeguin i promoguin, 
per un altre, hi ha drets elementals i fona-
mentals que s’ignoren i violen a gran part 
de la humanitat.107 S’aprecia ben sovint 
una relació entre la reivindicació del dret 
al superflu, i fins i tot a la transgressió i al 
vici, en les societats opulentes, i la carèn-
cia de menjar, aigua potable i instrucció 
bàsiques o cures sanitàries elementals 
a certes regions del món subdesenvo-
lupat i també a la perifèria de les grans 
ciutats. Aquesta relació consisteix en el 
fet que els drets individuals, desvinculats 
d’un conjunt de deures que els donin un 
sentit profund, es trasbalsen i donen lloc 
a una espiral d’exigències pràcticament 
il·limitada i sense criteris. L’exacerbació 
dels drets condueix a l’oblit dels deures, 
els quals delimiten els drets perquè reme-
ten a un marc antropològic i ètic en la veri-
tat del qual s’insereixen també els drets 
i així deixen de ser arbitraris. Per aquest 
motiu, els deures reforcen els drets i recla-
men que se’ls defensi i promogui com un 
compromís al servei del bé. En canvi, si els 
drets de l’home es fonamenten només en 
les deliberacions d’una assemblea de ciu-
tadans, poden ser canviats en qualsevol 
moment i, consegüentment, es relaxa en la 
consciència comuna el deure de respectar-
los i mirar d’aconseguir-los. Els governs i 
els organismes internacionals poden obli-
dar llavors l’objectivitat i la qualitat de «no 
disponibles» dels drets. Quan això passa, 
es posa en perill el veritable desenvolupa-
ment dels pobles.108 Comportaments com 
aquests comprometen l’autoritat moral 
dels organismes internacionals, sobre-
tot als ulls dels països més necessitats 
de desenvolupament. En efecte, aquests 
exigeixen que la comunitat internacional 
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8ni, la seva sintonia amb les exigències més 
profundes del cor i de la dignitat de la per-
sona. En aquesta perspectiva, els Estats 
estan cridats a establir polítiques que pro-
moguin la centralitat i la integritat de la 
família, fundada en el matrimoni entre un 
home i una dona, cèl·lula primordial i vital 
de la societat,112 fent-se càrrec també dels 
seus problemes econòmics i fiscals, en el 
respecte de la seva naturalesa relacional.

45. Respondre a les exigències morals 
més profundes de la persona té també 
efectes beneficiosos importants en el pla 
econòmic. En efecte, l’economia té neces-
sitat de l’ètica per al seu funcionament 
correcte; no d’una ètica qualsevol, sinó 
d’una ètica amiga de la persona. Avui es 
parla molt d’ètica en el camp econòmic, 
bancari i empresarial. Sorgeixen centres 
d’estudi i programes formatius de busi-
ness ethics; es difon en el món desenvo-
lupat el sistema de certificacions ètiques, 
seguint la línia del moviment d’idees nas-
cut entorn de la responsabilitat social de 
l’empresa. Els bancs proposen comptes i 
fons d’inversió anomenats «ètics». Es des-
envolupa un «finançament ètic», sobretot 
mitjançant el microcrèdit i, més en gene-
ral, el microfinançament. Aquests proces-
sos són apreciats i mereixen un ampli 
suport. Els seus efectes positius arriben 
fins i tot a les àrees menys desenvolupa-
des de la terra. Convé, això no obstant, 
elaborar un criteri de discerniment vàlid, 
perquè es nota un cert abús de l’adjectiu 
ètic que, emprat de manera genèrica, pot 
comprendre també continguts completa-
ment diferents, fins al punt de fer passar 
per ètiques decisions i opcions contràries 
a la justícia i al veritable bé de l’home.

En efecte, moltes coses depenen del 
sistema moral de referència. Sobre aquest 

deri la sexualitat com una simple font de 
plaer, com que es reguli amb polítiques 
de planificació forçosa de la natalitat. En 
ambdós casos es tracta de concepcions i 
polítiques materialistes, en les quals les 
persones acaben patint diverses formes 
de violència. Davant tot això, s’ha de res-
saltar la competència primordial que en 
aquest camp tenen les famílies111 respecte 
de l’Estat i les seves polítiques restricti-
ves, així com una adequada educació dels 
pares.

L’obertura moralment responsable a 
la vida és una riquesa social i econòmi-
ca. Grans nacions han pogut sortir de la 
misèria gràcies també al gran nombre i 
a la capacitat dels seus habitants. Con-
tràriament, nacions en un temps florents 
passen ara per una fase d’incertesa, i en 
algun cas de decadència, precisament a 
causa del baix índex de natalitat, un pro-
blema crucial per a les societats de més 
benestar. La disminució dels naixements, 
a vegades per sota de l’anomenat «índex 
de relleu generacional», posa en crisi fins 
i tot els sistemes d’assistència social, 
augmenta els costos, minva la reserva de 
l’estalvi i, consegüentment, els recursos 
financers necessaris per a les inversions, 
redueix la disponibilitat de treballadors 
qualificats i disminueix la reserva de «cer-
vells» als quals recórrer per a les necessi-
tats de la nació. A més, les famílies peti-
tes, o a vegades molt petites, corren el risc 
d’empobrir les relacions socials i de no 
assegurar formes eficaces de solidaritat. 
Són situacions que presenten símptomes 
d’escassa confiança en el futur i de fati-
ga moral. Per això, es converteix en una 
necessitat social, i fins i tot econòmica, 
continuar proposant a les noves genera-
cions la bellesa de la família i del matrimo-
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8 futur. En aquests últims decennis, ha anat 

sorgint una àmplia zona intermèdia entre 
els dos tipus d’empreses. Aquesta zona 
intermèdia està composta per empreses 
tradicionals que, això no obstant, subs-
criuen pactes d’ajuda a països endarrerits; 
per fundacions promogudes per empre-
ses concretes; per grups d’empreses 
que tenen objectius d’utilitat social; per 
l’ampli món d’agents de l’anomenada eco-
nomia civil i de comunió. No es tracta 
només d’un «tercer sector», sinó d’una 
nova i àmplia realitat composta, que impli-
ca el sector privat i públic i que no exclou 
el benefici, però el considera instrument 
per a objectius humans i socials. Que 
aquestes empreses distribueixin més o 
menys els beneficis, o que adoptin una 
configuració jurídica prevista per la llei o 
una altra, és secundari respecte a la seva 
disponibilitat per a concebre el guany com 
un instrument per a aconseguir objectius 
d’humanització del mercat i de la societat. 
Cal desitjar que aquestes noves formes 
d’empresa trobin a tots els països també 
un marc jurídic i fiscal adequat. Així, sense 
restar importància i utilitat econòmica i 
social a les formes tradicionals d’empresa, 
fan evolucionar el sistema cap a una 
assumpció més clara i plena dels deures 
per part dels agents econòmics. I no sols 
això. La mateixa pluralitat de les formes 
institucionals d’empresa és el que promou 
un mercat més cívic i al mateix temps més 
competitiu.

47. La potenciació dels diversos tipus 
d’empreses i, en particular, dels que són 
capaços de concebre el benefici com un 
instrument per a aconseguir objectius 
d’humanització del mercat i de la socie-
tat, cal portar-la a terme fins i tot en paï-
sos exclosos o marginats dels circuits de 

aspecte, la doctrina social de l’Església 
ofereix una aportació específica, que es 
funda en la creació de l’home «a imatge 
de Déu» (Gn 1,27), quelcom que comporta 
la inviolable dignitat de la persona huma-
na, així com el valor transcendent de les 
normes morals naturals. Una ètica econò-
mica que prescindeixi d’aquests dos pilars 
correria el perill de perdre inevitablement 
el seu significat i prestar-se així a ser 
instrumentalitzada; més concretament, 
correria el risc d’acomodar-se als sistemes 
economicofinancers existents, en comp-
tes de corregir les seves disfuncions. A 
més, podria acabar fins i tot justificant 
el finançament de projectes no ètics. Cal, 
doncs, no recórrer a la paraula ètica d’una 
manera ideològicament discriminatòria, 
donant a entendre que no serien ètiques 
les iniciatives no etiquetades formalment 
amb aquesta qualificació. Convé esforçar-
se —l’observació aquí és essencial— no 
sols perquè sorgeixin sectors o segments 
«ètics» de l’economia o de les finances, 
sinó perquè tota l’economia i les finan-
ces siguin ètiques i ho siguin no per 
una etiqueta externa, sinó pel respec-
te d’exigències intrínseques de la pròpia 
naturalesa. Pel que fa a això, la doctrina 
social de l’Església parla amb claredat, 
recordant que l’economia, en totes les 
seves branques, és un sector de l’activitat 
humana.113

46. Respecte al tema de la relació entre 
empresa i ètica, així com de l’evolució que 
està tenint el sistema productiu, sembla 
que la distinció fins ara més difosa entre 
empreses destinades al benefici (profit) i 
organitzacions sense ànim de lucre (non 
profit) ja no reflecteix plenament la rea-
litat, ni és capaç d’orientar eficaçment el 
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8els subjectes de la societat civil, tant de 
les persones jurídiques com de les perso-
nes físiques.

La cooperació internacional necessi-
ta persones que participin en el procés 
del desenvolupament econòmic i humà, 
mitjançant la solidaritat de la presència, 
l’acompanyament, la formació i el res-
pecte. Des d’aquest punt de vista, els 
organismes internacionals mateixos hau-
rien de preguntar-se sobre l’eficàcia real 
dels seus aparells burocràtics i adminis-
tratius, sovint massa costosos. A vegades, 
el destinatari de les ajudes resulta útil 
per a qui l’ajuda i, així, els pobres ser-
veixen per a mantenir costosos organis-
mes burocràtics, que destinen a la pròpia 
conservació un percentatge massa elevat 
d’aquests recursos que haurien de ser 
destinats al desenvolupament. Pel que 
fa a això, caldria desitjar que els organis-
mes internacionals i les organitzacions no 
governamentals s’esforcessin per aconse-
guir una transparència total, informant els 
donants i l’opinió pública de la proporció 
dels fons rebuts que es destina a progra-
mes de cooperació, del vertader contingut 
d’aquests programes i, en fi, de la dis-
tribució de les despeses de la institució 
mateixa.

48. El tema del desenvolupament està 
també molt unit avui als deures que neixen 
de la relació de l’home amb l’ambient 
natural. Aquest és un do de Déu per a 
tots, i el seu ús representa per a nosaltres 
una responsabilitat amb els pobres, les 
generacions futures i tota la humanitat. 
Quan es considera la naturalesa, i en 
primer lloc l’ésser humà, fruit de l’atzar 
o del determinisme evolutiu, disminueix 
el sentit de la responsabilitat en les cons-
ciències. El creient reconeix en la naturale-

l’economia global, on és molt important 
procedir amb projectes de subsidiarietat 
convenientment dissenyats i gestionats, 
que tendeixin a promoure els drets, però 
preveient sempre que s’assumeixin també 
les corresponents responsabilitats. En les 
iniciatives per al desenvolupament ha de 
quedar fora de perill el principi de la 
centralitat de la persona humana, que 
és qui ha d’assumir en primer lloc el 
deure del desenvolupament. El que inte-
ressa principalment és la millora de les 
condicions de vida de les persones con-
cretes d’una certa regió, perquè puguin 
satisfer aquells deures que la indigència 
no els permet observar actualment. La 
preocupació mai no pot ser una actitud 
abstracta. Els programes de desenvolu-
pament, per a poder adaptar-se a les 
situacions concretes, han de ser flexibles, 
i les persones que se’n beneficiïn han 
d’implicar-se directament en la seva pla-
nificació i convertir-se en protagonistes de 
la seva realització. També cal aplicar els 
criteris de progressió i acompanyament 
—inclòs el seguiment dels resultats—, 
perquè no hi ha receptes universalment 
vàlides; depèn molt de la gestió concreta 
de les intervencions. «Constructors del 
propi desenvolupament, els pobles en 
són els primers responsables. Però no el 
realitzaran en l’aïllament.»114 Avui, amb 
la consolidació del procés de progressiva 
integració del planeta, aquesta exhortació 
de Pau VI encara és més vàlida. Les dinà-
miques d’inclusió no tenen res de mecà-
nic. Les solucions s’han d’ajustar a la vida 
dels pobles i de les persones concretes, 
basant-se en una valoració prudencial de 
cada situació. Al costat dels macroprojec-
tes són necessaris els microprojectes i, 
sobretot, la mobilització efectiva de tots 
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8 perjudicis al desenvolupament provenen 

en realitat d’aquestes maneres de pensar 
distorsionades. Reduir completament la 
naturalesa a un conjunt de simples dades 
fàctiques acaba sent font de violència 
amb l’ambient, provocant a més conduc-
tes que no respecten la naturalesa de 
l’home mateix. Aquesta, pel fet que està 
composta no sols de matèria, sinó també 
d’esperit, i per tant rica de significats i 
finalitats transcendents, té un caràcter 
normatiu fins i tot per a la cultura. L’home 
interpreta i modela l’ambient natural mit-
jançant la cultura, la qual és orientada 
al seu torn per la llibertat responsable, 
atenta als dictàmens de la llei moral. Per 
tant, els projectes per a un desenvolupa-
ment humà integral no poden ignorar les 
generacions successives, sinó que han 
de caracteritzar-se per la solidaritat i la 
justícia intergeneracional, tenint en comp-
te múltiple aspectes, com l’ecològic, el 
jurídic, l’econòmic, el polític i el cultural.117

49. Avui, les qüestions relacionades 
amb l’atenció i salvaguarda de l’ambient 
han de tenir degudament en comp-
te els problemes energètics. En efecte, 
l’acaparament per part d’alguns Estats, 
grups de poder i empreses de recursos 
energètics no renovables és un greu obs-
tacle per al desenvolupament dels paï-
sos pobres, els quals no tenen mitjans 
econòmics ni per a accedir a les fonts 
energètiques no renovables ja existents 
ni per a finançar la recerca de fonts noves 
i alternatives. L’acumulació de recursos 
naturals, que en molts casos es troben 
precisament en països pobres, causa 
explotació i conflictes freqüents entre les 
nacions i en el seu interior. Aquests con-
flictes es produeixen ben sovint precisa-
ment en el territori d’aquests països, amb 

sa el meravellós resultat de la intervenció 
creadora de Déu, que l’home pot utilitzar 
responsablement per a satisfer les seves 
necessitats legítimes —materials i imma-
terials— respectant l’equilibri inherent a 
la creació mateixa. Si s’esvaeix aquesta 
visió, s’acaba per considerar la naturalesa 
com un tabú intocable o, al contrari, per 
abusar-ne. Ambdues actituds no són con-
formes a la visió cristiana de la naturalesa, 
fruit de la creació de Déu.

La naturalesa és expressió d’un projec-
te d’amor i de veritat. Ella ens precedeix 
i ens ha estat donada per Déu com a 
àmbit de vida. Ens parla del Creador (cf. 
Rm 1,20) i del seu amor a la humanitat. 
Està destinada a trobar la «plenitud» en 
Crist al final dels temps (cf. Ef 1,9-10; 
Col 1,19-20). També ella, per tant, és una 
«vocació».115 La naturalesa està a la nostra 
disposició no com un «munt de rebutjos 
escampats a l’atzar»,116 sinó com un do 
del Creador que ha dissenyat les seves 
estructures intrínseques perquè l’home 
descobreixi les orientacions que s’han de 
seguir per a «guardar-la i conrear-la» (cf. 
Gn 2,15). Però cal subratllar que és con-
trari al veritable desenvolupament consi-
derar la naturalesa més important que la 
persona humana mateixa. Aquesta actitud 
condueix a actituds neopaganes o de nou 
panteisme: la salvació de l’home no pot 
venir únicament de la naturalesa, entesa 
en sentit purament naturalista. D’altra 
banda, també és necessari refutar la posi-
ció contrària, que mira a la seva completa 
tecnificació, perquè l’ambient natural no 
és només matèria disponible al nostre 
gust, sinó obra admirable del Creador que 
porta en ella una «gramàtica» que indica 
finalitat i criteris per a un ús intel·ligent, 
no instrumental i arbitrari. Avui, molts 
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8ni responsablement la naturalesa per a 
custodiar-la, fer-la productiva i conrear-la 
també amb mètodes nous i tecnologies 
avançades, de manera que pugui acollir 
i alimentar dignament la població que 
l’habita. A la nostra terra hi ha lloc per a 
tots: en ella tota la família humana ha de 
trobar els recursos necessaris per a viure 
dignament, amb l’ajuda de la naturalesa 
mateixa, do de Déu als seus fills, amb 
la tenacitat del propi treball i de la prò-
pia inventiva. Però hem de considerar un 
deure molt greu el fet de deixar la terra a 
les noves generacions en un estat en què 
puguin habitar-la dignament i continuar 
conreant-la. Això comporta «el compromís 
de decidir plegats després d’haver ponde-
rat responsablement el camí que s’ha de 
seguir, amb l’objectiu d’enfortir aquesta 
aliança entre ésser humà i medi ambient 
que ha de ser reflex de l’amor creador 
de Déu, del qual procedim i cap al qual 
caminem».120 Cal desitjar que la comu-
nitat internacional i cada govern sàpi-
guen contrarestar eficaçment les maneres 
d’utilitzar l’ambient que li siguin nocives. 
I també les autoritats competents han de 
fer els esforços necessaris perquè els cos-
tos econòmics i socials que es deriven de 
l’ús dels recursos ambientals comuns es 
reconeguin de manera transparent i siguin 
sufragats totalment per aquells que se’n 
beneficien, i no per altres o per les futures 
generacions. La protecció de l’entorn, dels 
recursos i del clima requereix que tots els 
responsables internacionals actuïn con-
juntament i demostrin promptitud per a 
obrar de bona fe, en el respecte de la 
llei i la solidaritat amb les regions més 
febles del planeta.121 Una de les tasques 
més grans de l’economia és precisament 
l’ús més eficaç dels recursos, no l’abús, 

greus conseqüències de morts, destrucció 
i més degradació encara. La comunitat 
internacional té el deure imprescindible 
de trobar les maneres institucionals per 
a ordenar l’aprofitament dels recursos 
no renovables, amb la participació també 
dels països pobres, i planificar així conjun-
tament el futur.

En aquest sentit, hi ha també una 
urgent necessitat moral d’una renovada 
solidaritat, especialment en les relacions 
entre països en via de desenvolupament 
i països altament industrialitzats.118 Les 
societats tecnològicament avançades 
poden i han de disminuir la pròpia des-
pesa energètica, bé perquè les activitats 
manufactureres evolucionen, bé perquè 
entre els seus ciutadans es difon una 
major sensibilitat ecològica. A més, s’ha 
d’afegir que avui es pot millorar l’eficàcia 
energètica i al mateix temps progressar en 
la recerca d’energies alternatives. Però és 
també necessària una redistribució plane-
tària dels recursos energètics, de manera 
que també els països que no els tenen 
puguin accedir-hi. El seu destí no pot 
deixar-se a les mans del primer que arriba 
o dependre de la lògica del més fort. Es 
tracta de problemes rellevants que, per a 
ser afrontats de manera adequada, reque-
reixen per part de tots una responsable 
presa de consciència de les conseqüèn-
cies que afectaran les noves generacions, 
i sobretot els nombrosos joves que viuen 
en els pobles pobres, els quals «reclamen 
tenir la seva part activa en la construcció 
d’un món millor».119

50. Aquesta responsabilitat és global, 
perquè no concerneix només l’energia, 
sinó tota la creació, per a no deixar-la a 
les noves generacions empobrida en els 
seus recursos. És lícit que l’home gover-
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8 L’Església té una responsabilitat res-

pecte a la creació i l’ha de fer valer en 
públic. I, en fer-ho, no sols ha de defensar 
la terra, l’aigua i l’aire com a dons de 
la creació que pertanyen a tots; ha de 
protegir sobretot l’home contra la des-
trucció d’ell mateix. Cal que hi hagi una 
mena d’ecologia de l’home ben entesa. 
En efecte, la degradació de la naturale-
sa està estretament unida a la cultura 
que modela la convivència humana: quan 
es respecta l’«ecologia humana»124 en la 
societat, també l’ecologia ambiental se’n 
beneficia. Així com les virtuts humanes 
estan interrelacionades, de manera que 
el debilitament d’una posa en perill les 
altres, també el sistema ecològic se sosté 
en un projecte que comprèn tant la sana 
convivència social com la bona relació 
amb la naturalesa.

Per a salvaguardar la naturalesa no 
n’hi ha prou a intervenir amb incentius o 
desincentius econòmics, i ni tan sols n’hi 
ha prou amb una instrucció adequada. 
Aquests són instruments importants, però 
el problema decisiu és la capacitat moral 
global de la societat. Si no es respecta 
el dret a la vida i a la mort natural, si es 
fa artificial la concepció, la gestació i el 
naixement de l’home, si se sacrifiquen 
embrions humans en la investigació, la 
consciència comuna acaba perdent el con-
cepte de l’ecologia humana i amb això de 
l’ecologia ambiental. És una contradicció 
demanar a les noves generacions el res-
pecte a l’ambient natural, quan l’educació 
i les lleis no les ajuden a respectar-se a 
elles mateixes. El llibre de la naturalesa és 
un i indivisible, tant pel que fa a la vida, 
a la sexualitat, al matrimoni, a la família, 
a les relacions socials, en una paraula, 
al desenvolupament humà integral. Els 

tenint sempre present que el concepte 
d’eficiència no és axiològicament neutral.

51. La manera com l’home tracta 
l’ambient influeix en la manera com es 
tracta a ell mateix, i viceversa. Això exigeix 
que la societat actual revisi seriosament el 
seu estil de vida, que, a moltes parts del 
món, tendeix a l’hedonisme i al consumis-
me, despreocupant-se dels danys que se’n 
deriven.122 És necessari un canvi efectiu 
de mentalitat que ens porti a adoptar nous 
estils de vida, «segons els quals la recerca 
de la veritat, de la bellesa i del bé, així 
com la comunió amb els altres homes per 
a un creixement comú siguin els elements 
que determinin les opcions del consum, 
dels estalvis i de les inversions».123 Qual-
sevol menyscabament de la solidaritat i 
del civisme produeix danys ambientals, 
així com la degradació ambiental, al seu 
torn, provoca insatisfacció en les relacions 
socials. La naturalesa, especialment en 
la nostra època, està tan integrada en la 
dinàmica social i cultural que pràctica-
ment ja no constitueix una variable inde-
pendent. La desertització i l’empobriment 
productiu d’algunes àrees agrícoles són 
també fruit de l’empobriment dels seus 
habitants i del seu endarreriment. Quan 
es promou el desenvolupament econò-
mic i cultural d’aquestes poblacions, es 
tutela també la naturalesa. A més, molts 
recursos naturals queden devastats amb 
les guerres. La pau dels pobles i entre els 
pobles permetria també una major salva-
guarda de la naturalesa. L’acaparament 
dels recursos, especialment de l’aigua, 
pot provocar greus conflictes entre les 
poblacions afectades. Un acord pacífic 
sobre l’ús dels recursos pot salvaguardar 
la naturalesa i, al mateix temps, el benes-
tar de les societats interessades.
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8autosuficient o bé un mer fet insignificant 
i passatger, un «estranger» en un univers 
que s’ha format per casualitat. L’home 
està alienat quan viu només o s’allunya de 
la realitat, quan renuncia a pensar i creure 
en un Fonament.125 Tota la humanitat està 
alienada quan es lliura a projectes exclusi-
vament humans, a ideologies i utopies fal-
ses.126 Avui la humanitat apareix molt més 
interactiva que abans: aquest major veï-
natge ha de transformar-se en vertadera 
comunió. El desenvolupament dels pobles 
depèn sobretot que es reconeguin com 
a part d’una sola família que col·labora 
amb veritable comunió i està integrada 
per éssers que no viuen simplement l’un 
al costat de l’altre.127

Pau VI assenyalava que «el món es 
troba en un lamentable buit d’idees».128 
L’afirmació conté una constatació, però 
sobretot una aspiració: cal un nou impuls 
del pensament per a comprendre millor 
què implica ser una família; la interacció 
entre els pobles del planeta ens urgeix a 
donar aquest impuls perquè la integració 
es desenvolupi sota el signe de la solida-
ritat129 en comptes del de la marginació. 
Aquest pensament obliga a un aprofun-
diment crític i valoratiu de la categoria de 
la relació. És un compromís que no pot 
dur-se a terme només amb les ciències 
socials, atès que requereix l’aportació de 
sabers com la metafísica i la teologia, per 
a captar amb claredat la dignitat transcen-
dent de l’home.

La criatura humana, de naturalesa espi-
ritual, es realitza en les relacions interper-
sonals. Com més les viu de manera autèn-
tica, més madura també en la pròpia iden-
titat personal. L’home es valora no aïllant-
se sinó posant-se en relació amb els altres 
i amb Déu. Per tant, la importància de les 

deures que tenim amb l’ambient estan 
relacionats amb els que tenim amb la 
persona considerada en si mateixa i en la 
seva relació amb els altres. No se’n poden 
exigir uns i conculcar-ne d’altres. És una 
greu antinòmia de la mentalitat i de la 
praxi actual, que envileix la persona, tras-
torna l’ambient i malmet la societat.

52. La veritat, i l’amor que desvetlla, 
no es poden produir, només es poden 
acollir. La seva font última no és, ni pot 
ser, l’home, sinó Déu, o sigui aquell que 
és Veritat i Amor. Aquest principi és molt 
important per a la societat i per al desenvo-
lupament, pel fet que ni la Veritat ni l’Amor 
no poden ser només productes humans; 
la vocació mateixa al desenvolupament 
de les persones i dels pobles no es fona-
menta en una simple deliberació humana, 
sinó que està inscrita en un pla que ens 
precedeix i que per a tots nosaltres és un 
deure que ha de ser acollit lliurement. Allò 
que ens precedeix i constitueix —l’Amor i 
la Veritat subsistents— ens indica què és 
el bé i en què consisteix la nostra felicitat. 
Ens assenyala així el camí cap al veritable 
desenvolupament.

CAPÍTOL CINQUÈ

LA COL·LABORACIÓ DE LA FAMÍLIA 
HUMANA

53. Una de les pobreses més pro-
fundes que l’home pot experimentar és 
la soledat. Certament, també les altres 
pobreses, incloses les materials, neixen 
de l’aïllament, del fet de no ser estimats 
o de la dificultat d’estimar. Ben sovint són 
provocades pel rebuig de l’amor de Déu, 
per una tragèdia original de tancament de 
l’home en si mateix, que es pensa que és 
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8 instrument d’aquesta unitat.131 També les 

relacions entre els homes al llarg de la 
història s’han beneficiat de la referència a 
aquest Model diví. En particular, a la llum 
del misteri revelat de la Trinitat, es com-
prèn que la vertadera obertura no significa 
dispersió centrífuga, sinó compenetració 
profunda. Això es manifesta també en les 
experiències humanes comunes de l’amor 
i de la veritat. Així com l’amor sacramental 
uneix els esposos espiritualment en «una 
sola carn» (Gn 2,24; Mt 19,5; Ef 5,31), i 
de dos que eren en fa una unitat relacio-
nal i real, de manera anàloga la veritat 
uneix els esperits entre si i els fa pensar 
a l’uníson, atraient-los i unint-los en ella.

55. La revelació cristiana sobre la unitat 
del gènere humà pressuposa una inter-
pretació metafísica de l’‘humanum’, en la 
qual la relacionalitat és element essencial. 
També altres cultures i altres religions 
ensenyen la fraternitat i la pau i, per tant, 
són de gran importància per al desenvolu-
pament humà integral. Això no obstant, no 
falten actituds religioses i culturals en les 
quals no s’assumeix plenament el principi 
de l’amor i de la veritat, acabant així per 
frenar el veritable desenvolupament humà 
i fins i tot per impedir-lo. El món d’avui 
està sent envaït per algunes cultures de 
rerefons religiós que no porten l’home a la 
comunió, sinó que l’aïllen en la recerca del 
benestar individual, limitant-se a gratificar 
les expectatives psicològiques. També una 
certa proliferació d’itineraris religiosos de 
petits grups, i fins i tot de persones indi-
viduals, així com el sincretisme religiós, 
poden ser factors de dispersió i de manca 
de compromís. Un possible efecte negatiu 
del procés de globalització és la tendència 
a afavorir l’anteriorment anomenat sincre-
tisme,132 alimentant formes de «religió» 

susdites relacions és fonamental. Això val 
també per als pobles. Consegüentment, 
resulta molt útil per al seu desenvolupa-
ment una visió metafísica de la relació 
entre les persones. Pel que fa a això, la 
raó troba inspiració i orientació en la reve-
lació cristiana, segons la qual la comunitat 
dels homes no absorbeix en si la persona 
anul·lant la seva autonomia, com passa en 
les diverses formes del totalitarisme, sinó 
que la valora més encara perquè la relació 
entre persona i comunitat és la d’un tot 
envers un altre tot.130 De la mateixa mane-
ra que la comunitat familiar no anul·la en 
el seu si les persones que la componen, 
i l’Església mateixa valora plenament la 
«creació nova» (Ga 6,15; 2Co 5,17), que 
pel baptisme s’insereix en el seu Cos viu, 
tampoc la unitat de la família humana no 
anul·la per si mateixa les persones, els 
pobles o les cultures, sinó que les fa més 
transparents les unes amb les altres, més 
unides en la seva legítima diversitat.

54. El tema del desenvolupament coin-
cideix amb el de la inclusió relacional de 
totes les persones i de tots els pobles en 
l’única comunitat de la família humana, 
que es construeix en la solidaritat sobre 
la base dels valors fonamentals de la 
justícia i la pau. Aquesta perspectiva es 
veu il·luminada de manera decisiva per 
la relació entre les Persones de la Trinitat 
en l’única Substància divina. La Trinitat 
és absoluta unitat, pel fet que les tres 
Persones divines són relacionalitat pura. 
La transparència recíproca entre les Per-
sones divines és plena i el vincle de l’una 
amb una altra total, perquè constitueixen 
una unitat i unicitat absolutes. Déu ens 
vol també associar a aquesta realitat de 
comunió: «Perquè siguin u com nosaltres 
som u» (Jn 17,22). L’Església és signe i 
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8de l’Església ha nascut per a reivindicar 
aquesta «carta de ciutadania»135 de la 
religió cristiana. La negació del dret a pro-
fessar públicament la pròpia religió i a tre-
ballar perquè les veritats de la fe inspirin 
també la vida pública, té conseqüències 
negatives sobre el veritable desenvolu-
pament. L’exclusió de la religió de l’àmbit 
públic, com el fonamentalisme religiós per 
altra part, impedeixen la trobada entre 
les persones i la seva col·laboració per al 
progrés de la humanitat. La vida pública 
s’empobreix de motivacions i la política 
adquireix un aspecte opressor i agressiu. 
Es corre el risc que no es respectin els 
drets humans, bé perquè se’ls priva del 
seu fonament transcendent, bé perquè 
no es reconeix la llibertat personal. En el 
laïcisme i en el fonamentalisme es perd 
la possibilitat d’un diàleg fecund i d’una 
col·laboració profitosa entre la raó i la fe 
religiosa. La raó necessita sempre ser puri-
ficada per la fe, i això val també per a la 
raó política, que no ha de creure’s omnipo-
tent. Per la seva part, la religió té sempre 
necessitat de ser purificada per la raó per 
a mostrar el seu autèntic rostre humà. La 
ruptura d’aquest diàleg comporta un cost 
molt onerós per al desenvolupament de la 
humanitat.

57. El diàleg fecund entre fe i raó 
fa més eficaç l’exercici de la caritat en 
l’àmbit social i és el marc més apropiat 
per a promoure la col·laboració frater-
nal entre creients i no creients, en la 
perspectiva compartida de treballar per 
la justícia i la pau de la humanitat. Els 
Pares conciliars afirmaven a la constitució 
pastoral Gaudium et spes: «D’acord amb 
l’afirmació gairebé concorde de creients i 
de no creients, tot allò que hi ha en la terra 
s’ha d’encaminar al seu centre i cimal, 

que allunyen les persones les unes de les 
altres, en comptes de fer que es trobin, i 
les aparten de la realitat. Al mateix temps, 
persisteixen a vegades parcel·les cultu-
rals i religioses que encasellen la societat 
en castes socials estàtiques, en creences 
màgiques que no respecten la dignitat 
de la persona, en actituds de submissió 
a forces ocultes. En aquests contextos, 
l’amor i la veritat troben dificultat per a 
refermar-se, perjudicant l’autèntic desen-
volupament.

Per aquest motiu, encara que és cert 
que, per una part, el desenvolupament 
necessita les religions i les cultures dels 
diversos pobles, per l’altra, continua sent 
veritat també que cal un discerniment 
adequat. La llibertat religiosa no signifi-
ca indiferentisme religiós i no comporta 
que totes les religions siguin iguals.133 El 
discerniment sobre la contribució de les 
cultures i de les religions és necessari per 
a la construcció de la comunitat social en 
el respecte del bé comú, sobretot per a qui 
exerceix el poder polític. Aquest discer-
niment haurà de basar-se en el criteri de 
la caritat i de la veritat. Com que està en 
joc el desenvolupament de les persones i 
dels pobles, tindrà en compte la possibili-
tat d’emancipació i d’inclusió en l’òptica 
d’una comunitat humana veritablement 
universal. El criteri per a avaluar les cul-
tures i les religions és també «tot l’home i 
tots els homes». El cristianisme, religió del 
«Déu que té un rostre humà»,134 porta en 
si mateix un criteri similar.

56. La religió cristiana i les altres reli-
gions poden contribuir al desenvolupa-
ment només si Déu té un lloc en l’esfera 
pública, amb referència específica a la 
dimensió cultural, social, econòmica i, 
en particular, política. La doctrina social 
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8 obstant, aquesta autoritat haurà d’estar 

organitzada de manera subsidiària i amb 
divisió de poders,138 tant per a no ferir la 
llibertat com per a resultar concretament 
eficaç.

58. El principi de subsidiarietat ha de 
mantenir-se íntimament unit al principi de 
solidaritat i viceversa, perquè així com la 
subsidiarietat sense la solidaritat desem-
boca en el particularisme social, també 
és cert que la solidaritat sense la sub-
sidiarietat acabaria en l’assistencialisme 
que humilia el necessitat. Aquesta regla 
de caràcter general s’ha de tenir molt 
en compte fins i tot quan s’afronten els 
temes sobre les ajudes internacionals al 
desenvolupament, les quals, per damunt 
de les intencions dels donants, poden 
mantenir a vegades un poble en un estat 
de dependència, i fins i tot afavorir situa-
cions de domini local i d’explotació en el 
país que les rep. Les ajudes econòmiques, 
perquè ho siguin de debò, no han de per-
seguir altres fins. Han de ser concedides 
implicant no sols els governs dels països 
interessats, sinó també els agents econò-
mics locals i els agents culturals de la 
societat civil, incloses les Esglésies locals. 
Els programes d’ajuda han d’adaptar-se 
cada cop més a la forma dels programes 
integrats i compartits des de la base. 
En efecte, continua sent veritat que el 
recurs humà és més valuós en els països 
en via de desenvolupament: aquest és 
l’autèntic capital que s’ha de potenciar 
per a assegurar als països més pobres 
un futur veritablement autònom. Convé 
recordar també que, en el camp econòmic, 
l’ajuda principal que necessiten els països 
en via de desenvolupament és permetre i 
afavorir cada cop més l’ingrés dels seus 
productes en els mercats internacionals, 

l’home.»136 Per als creients, el món no és 
fruit de la casualitat ni de la necessitat, 
sinó d’un projecte de Déu. D’aquí neix el 
deure dels creients d’unir els seus esfo-
rços amb tots els homes i dones de bona 
voluntat d’altres religions, o no creients, 
perquè el nostre món respongui efecti-
vament al projecte diví: viure com una 
família, sota la mirada del Creador. Això 
és, sens dubte, el principi de subsidiarie-
tat,137 expressió de la inalienable llibertat 
humana. La subsidiarietat és per damunt 
de tot una ajuda a la persona, a través 
de l’autonomia dels cossos intermedis. 
Aquesta ajuda s’ofereix quan la persona 
i els subjectes socials no són capaços de 
valer-se per ells mateixos, implicant sem-
pre una finalitat emancipadora, perquè 
afavoreix la llibertat i la participació a 
l’hora d’assumir responsabilitats. La sub-
sidiarietat respecta la dignitat de la per-
sona, en la qual veu un subjecte sempre 
capaç de donar alguna cosa als altres. La 
subsidiarietat, en reconèixer que la reci-
procitat forma part de la constitució íntima 
de l’ésser humà, és l’antídot més eficaç 
contra qualsevol forma d’assistencialisme 
paternalista. Pot donar raó tant de la 
múltiple articulació dels nivells i, per això, 
de la pluralitat dels subjectes, com de la 
seva coordinació. Per tant, és un principi 
particularment adequat per a governar la 
globalització i orientar-la cap a un veri-
table desenvolupament humà. Per tal de 
no obrir la porta a un perillós poder uni-
versal de tipus monocràtic, el govern de 
la globalització ha de ser de tipus subsi-
diari, articulat en múltiples nivells i plans 
diversos, que col·laborin recíprocament. 
La globalització necessita certament una 
autoritat quan planteja el problema de la 
consecució d’un bé comú global; això no 
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8volupament.139 Les societats tecnològica-
ment avançades no han de confondre el 
propi desenvolupament tecnològic amb 
una presumpta superioritat cultural, sinó 
que han de redescobrir en elles mateixes 
virtuts a vegades oblidades, que les han 
fet florir al llarg de la seva història. Les 
societats en creixement han de romandre 
fidels al que hi ha de veritablement humà 
en les seves tradicions, evitant que se 
superposin automàticament a elles les 
formes de la civilització tecnològica glo-
balitzada. En totes les cultures es donen 
convergències ètiques singulars i múlti-
ples, expressions d’una mateixa natura-
lesa humana, volguda pel Creador, i que 
la saviesa ètica de la humanitat en diu llei 
natural.140 L’anomenada llei moral univer-
sal és fonament sòlid de tot diàleg cultu-
ral, religiós i polític, i ajuda el pluralisme 
multiforme de les diverses cultures a fer 
que no s’allunyin de la recerca comuna 
de la veritat, del bé i de Déu. Per tant, 
l’adhesió a aquesta llei escrita en els cors 
és la base de tota col·laboració social 
constructiva. En totes les cultures hi ha 
crostes per netejar i ombres per aclarir. La 
fe cristiana, que s’encarna en les cultures 
transcendint-les, pot ajudar-les a créixer 
en la convivència i en la solidaritat uni-
versal, en benefici del desenvolupament 
comunitari i planetari.

60. En la recerca de solucions per a 
la crisi econòmica actual, l’ajuda al des-
envolupament dels països pobres ha de 
considerar-se un vertader instrument de 
creació de riquesa per a tots. ¿Quin pro-
jecte d’ajuda pot prometre un creixement 
de valor tan significatiu —fins i tot per 
a l’economia mundial— com l’ajuda a 
poblacions que es troben encara en una 
fase inicial o poc avançada del seu pro-

possibilitant-los així la plena participació 
en la vida econòmica internacional. En el 
passat, les ajudes han servit amb massa 
freqüència només per a crear mercats 
marginals dels productes d’aquests paï-
sos. Això es deu molts cops a una manca 
de veritable demanda d’aquests produc-
tes: per tant, és necessari ajudar aquests 
països a millorar els seus productes i a 
adaptar-los millor a la demanda. A més, 
alguns han temut ben sovint la competèn-
cia de les importacions de productes, nor-
malment agrícoles, provinents dels països 
econòmicament pobres. Això no obstant, 
s’ha de recordar que la possibilitat de 
comercialitzar aquests productes significa 
sovint garantir-ne la supervivència a curt o 
llarg termini. Un comerç internacional just 
i equilibrat en el camp agrícola pot repor-
tar beneficis a tots, tant en l’oferta com en 
la demanda. Per aquest motiu, no sols és 
necessari orientar comercialment aquests 
productes, sinó establir regles comercials 
internacionals que els sostinguin, i refo-
rçar el finançament del desenvolupament 
per a fer més productives aquestes eco-
nomies.

59. La cooperació per al desenvolu-
pament no ha de contemplar només la 
dimensió econòmica; ha de ser una gran 
ocasió per a la trobada cultural i humana. 
Si els subjectes de la cooperació dels paï-
sos econòmicament desenvolupats, com 
a vegades passa, no tenen en compte la 
identitat cultural pròpia i aliena, amb els 
seus valors humans, no podran entau-
lar cap diàleg amb els ciutadans dels 
països pobres. Si aquests, per la seva 
part, s’obren amb indiferència i sense 
discerniment a qualsevol proposta cultu-
ral, no estaran en condicions d’assumir 
la responsabilitat del seu autèntic desen-
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8 de la cooperació internacional mateixa. 

Amb el terme educació no ens referim 
només a la instrucció o a la formació per 
al treball, que són dos factors importants 
per al desenvolupament, sinó a la for-
mació completa de la persona. Pel que 
fa a això, s’ha de subratllar un aspecte 
important: per a educar cal saber qui és 
la persona humana, conèixer-ne la natu-
ralesa. El fet de refermar-se una visió 
relativista d’aquesta naturalesa planteja 
seriosos problemes a l’educació, sobretot 
a l’educació moral, comprometent la seva 
difusió universal. Cedint a aquest relativis-
me, tothom s’empobreix més, amb conse-
qüències negatives també per a l’eficàcia 
de l’ajuda a les poblacions més neces-
sitades, a les quals no manquen només 
recursos econòmics o tècnics, sinó també 
formes i mitjans pedagògics que ajudin les 
persones a aconseguir la plena realització 
humana.

Un exemple de la importància d’aquest 
problema el tenim en el fenomen del turis-
me internacional,141 que pot ser un nota-
ble factor de desenvolupament econòmic 
i creixement cultural, però que a vega-
des pot transformar-se en una forma 
d’explotació i degradació moral. La situa-
ció actual ofereix oportunitats singulars 
perquè els aspectes econòmics del desen-
volupament, és a dir, els fluxos de diners 
i l’aparició d’experiències empresarials 
locals significatives, es combinin amb els 
culturals, i en primer lloc l’educatiu. En 
molts casos és així, però en molts d’altres 
el turisme internacional és una experièn-
cia deseducativa, tant per al turista com 
per a les poblacions locals. Ben sovint, 
aquestes es troben amb conductes immo-
rals, i fins i tot perverses, com en el cas 
de l’anomenat turisme sexual, en què 

cés de desenvolupament econòmic? En 
aquesta perspectiva, els Estats econòmi-
cament més desenvolupats faran el que es 
pugui per a destinar percentatges més alts 
del seu producte interior brut per a aju-
des al desenvolupament, respectant els 
compromisos que s’han pres sobre aquest 
punt en l’àmbit de la comunitat interna-
cional. Ho podran fer també revisant les 
seves polítiques internes d’assistència i 
de solidaritat social, aplicant-hi el prin-
cipi de subsidiarietat i creant sistemes 
de seguretat social més integrats, amb 
la participació activa de les persones i 
de la societat civil. D’aquesta manera, és 
possible també millorar els serveis socials 
i assistencials i, al mateix temps, estalviar 
recursos, eliminant malbarataments i ren-
des abusives, per destinar-los a la solidari-
tat internacional. Un sistema de solidaritat 
social més participatiu i orgànic, menys 
burocratitzat però no per això menys coor-
dinat, podria revitalitzar moltes energies 
avui endormiscades en favor també de la 
solidaritat entre els pobles.

Una possibilitat d’ajuda per al desenvo-
lupament podria venir de l’aplicació eficaç 
de l’anomenada subsidiarietat fiscal, que 
permetria als ciutadans decidir sobre el 
destí dels percentatges dels impostos que 
paguen a l’Estat. Això pot ajudar, evitant 
degeneracions particularistes, a fomentar 
formes de solidaritat social des de la base, 
amb beneficis obvis també des del punt 
de vista de la solidaritat per al desenvo-
lupament.

61. Una solidaritat més àmplia a nivell 
internacional es manifesta per damunt 
de tot a continuar promovent, també en 
condicions de crisi econòmica, un accés 
més gran a l’educació, que, d’altra banda, 
és una condició essencial per a l’eficàcia 
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8les famílies emigrants, així com els de les 
societats de destinació. Cap país per ell 
mateix no pot ser capaç de fer front als 
problemes migratoris actuals. Tots podem 
veure el sofriment, el disgust i les aspira-
cions que comporten els fluxos migrato-
ris. Com se sap, és un fenomen complex 
de gestionar; això no obstant, està com-
provat que els treballadors estrangers, 
malgrat les dificultats inherents a la seva 
integració, contribueixen de manera signi-
ficativa amb el seu treball al desenvolupa-
ment econòmic del país que els acull, així 
com al seu país d’origen a través de les 
trameses de diners. Òbviament, aquests 
treballadors no poden ser considerats una 
mercaderia o una mera força laboral. Per 
tant, no han de ser tractats com qualsevol 
altre factor de producció. Qualsevol emi-
grant és una persona humana que, com a 
tal, té drets fonamentals inalienables que 
han de ser respectats per tots i en qualse-
vol situació.142

63. En considerar els problemes del 
desenvolupament, s’ha de ressaltar la 
relació entre pobresa i desocupació. Els 
pobres són en molts casos el resultat de la 
violació de la dignitat del treball humà, bé 
perquè es limiten les seves possibilitats 
(desocupació, subocupació), bé perquè 
es devaluen «els drets que en flueixen, 
especialment el dret al sou just, a la 
seguretat de la persona del treballador i 
de la seva família».143 Per això, ja l’1 de 
maig de 2000, el meu predecessor Joan 
Pau II, de venerada memòria, en ocasió 
del Jubileu dels Treballadors, va llançar 
una crida per a «una coalició mundial en 
favor del treball decent»,144 encoratjant 
l’estratègia de l’Organització Internacional 
del Treball. D’aquesta manera donava un 
fort suport moral a aquest objectiu, com a 

se sacrifiquen tants éssers humans, fins 
i tot de tendra edat. És dolorós consta-
tar que això s’esdevé moltes vegades 
amb el suport de governs locals, amb el 
silenci d’aquells altres d’on procedeixen 
els turistes i amb la complicitat de tants 
operadors del sector. I sense arribar a 
aquest extrem, el turisme internacional 
es planteja ben sovint de manera consu-
mista i hedonista, com una evasió i amb 
formes d’organització típiques dels països 
d’origen, de manera que no s’afavoreix 
una veritable trobada entre persones i 
cultures. Cal pensar, doncs, en un turisme 
diferent, capaç de promoure un vertader 
coneixement recíproc, que no tregui res al 
descans i a la diversió sana: cal fomentar 
un turisme així, també a través d’una 
relació més estreta amb les experiències 
de cooperació internacional i d’iniciatives 
empresarials per al desenvolupament.

62. Un altre aspecte digne d’atenció, 
parlant del desenvolupament humà inte-
gral, és el fenomen de les migracions. És 
un fenomen que impressiona per les seves 
grans dimensions, pels problemes socials, 
econòmics, polítics, culturals i religiosos 
que suscita, i pels dramàtics desafiaments 
que planteja a les comunitats nacionals 
i a la comunitat internacional. Podem dir 
que estem davant un fenomen social que 
marca època, que requereix una política 
de cooperació internacional forta i clarivi-
dent per tal d’afrontar-lo com cal. Aques-
ta política s’ha de desenvolupar partint 
d’una col·laboració estreta entre els paï-
sos de procedència i de destí dels emi-
grants; ha d’anar acompanyada de norma-
tives internacionals adequades capaces 
d’harmonitzar els diferents ordenaments 
legislatius, amb vista a salvaguardar les 
exigències i els drets de les persones i de 
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8 context global en què es desenvolupa el 

treball requereix igualment que les orga-
nitzacions sindicals nacionals, cenyides 
sobretot a la defensa dels interessos dels 
seus afiliats, girin la seva mirada també 
envers els no afiliats i, en particular, 
envers els treballadors dels països en via 
de desenvolupament, on tantes vegades 
es violen els drets socials. La defensa 
d’aquests treballadors, promoguda també 
mitjançant iniciatives apropiades en favor 
dels països d’origen, permetrà a les orga-
nitzacions sindicals posar en relleu les 
autèntiques raons ètiques i culturals que 
els han permès ser, en contextos socials 
i laborals diversos, un factor decisiu per 
al desenvolupament. Continua sent vàlid 
l’ensenyament tradicional de l’Església, 
que proposa la distinció de papers i fun-
cions entre sindicat i política. Aquesta 
distinció permetrà a les organitzacions 
sindicals trobar en la societat civil l’àmbit 
més adequat per a la seva necessària 
actuació en defensa i promoció del món 
del treball, sobretot en favor dels treballa-
dors explotats i no representats, l’amarga 
condició dels quals passa desapercebuda 
tantes vegades davant els ulls distrets de 
la societat.

65. A més, es requereix que les finances 
mateixes, que han de renovar necessària-
ment les seves estructures i formes de 
funcionament després de la seva mala uti-
lització, que ha malmès l’economia real, 
tornin a ser un instrument encaminat a pro-
duir riquesa i desenvolupament millors. 
Tota l’economia i totes les finances, i no 
només alguns dels seus sectors, com a 
instruments que són, han de ser utilitzats 
de manera ètica per a crear les condicions 
adequades per al desenvolupament de 
l’home i dels pobles. És certament útil, 

aspiració de les famílies a tots els països 
del món. Però què significa la paraula 
decència aplicada al treball? Significa un 
treball que, en qualsevol societat, sigui 
expressió de la dignitat essencial de tot 
home o dona: un treball lliurement elegit, 
que associï efectivament els treballadors, 
homes i dones, al desenvolupament de la 
seva comunitat; un treball que, d’aquesta 
manera, faci que els treballadors siguin 
respectats, evitant tota discriminació; un 
treball que permeti satisfer les necessitats 
de les famílies i escolaritzar els fills sense 
que es vegin obligats a treballar; un treball 
que consenti els treballadors d’organitzar-
se lliurement i fer sentir la seva veu; un 
treball que deixi espai per a retrobar-se 
adequadament amb les pròpies arrels en 
l’àmbit personal, familiar i espiritual; un 
treball que asseguri una condició digna 
als treballadors que arriben a la jubilació.

64. En la reflexió sobre el tema del 
treball, és oportú fer una crida a les orga-
nitzacions sindicals dels treballadors, des 
de sempre encoratjades i sostingudes 
per l’Església, davant l’exigència urgent 
d’obrir-se a les noves perspectives que 
sorgeixen en l’àmbit laboral. Les organit-
zacions sindicals estan cridades a fer-se 
càrrec dels nous problemes de la nostra 
societat, superant les limitacions pròpies 
dels sindicats de classe. Em refereixo, per 
exemple, a aquest conjunt de qüestions 
que els estudiosos de les ciències socials 
assenyalen en el conflicte entre perso-
na treballadora i persona consumidora. 
Sense que sigui necessari adoptar la tesi 
que s’ha produït un desplaçament de la 
centralitat del treballador a la centrali-
tat del consumidor, sembla en qualsevol 
cas que aquest és també un terreny per 
a experiències sindicals innovadores. El 
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8educats per a beneficiar-se realment del 
microcrèdit, frenant d’aquesta manera 
possibles formes d’explotació en aquests 
dos camps. Com que també en els països 
rics es donen noves formes de pobresa, el 
microfinançament pot oferir ajudes con-
cretes per a crear iniciatives i sectors nous 
que afavoreixin les capes més febles de la 
societat, també davant una possible fase 
d’empobriment de la societat.

66. La interrelació mundial ha fet sorgir 
un nou poder polític, el dels consumidors 
i les seves associacions. És un fenomen 
en què s’ha d’aprofundir, perquè conté 
elements positius que cal fomentar, com 
també excessos que s’han d’evitar. És 
bo que les persones s’adonin que com-
prar és sempre un acte moral, i no sols 
econòmic. El consumidor té una respon-
sabilitat social específica, que s’afegeix 
a la responsabilitat social de l’empresa. 
Els consumidors han de ser constantment 
educats145 per al paper que exerceixen 
diàriament i que poden exercir respectant 
els principis morals, sense que dismi-
nueixi la racionalitat econòmica intrínseca 
a l’acte de comprar. També en el camp de 
les compres, precisament en moments 
com els que s’estan vivint, en els quals 
el poder adquisitiu pot veure’s reduït i 
s’haurà de consumir amb més sobrietat, 
és necessari obrir altres camins com, per 
exemple, formes de cooperació per a les 
adquisicions, com succeeix amb les coo-
peratives de consum, que existeixen des 
del s. XIX gràcies també a la iniciativa 
dels catòlics. A més, és convenient afa-
vorir formes noves de comercialització de 
productes provinents d’àrees deprimides 
del planeta, per a garantir una retribució 
decent als productors, a condició que es 
tracti d’un mercat transparent, que els 

i en algunes circumstàncies indispensa-
ble, promoure iniciatives financeres on 
predomini la dimensió humanitària. Amb 
tot, però, això no ha de fer-nos oblidar 
que tot el sistema financer ha de tenir 
com a meta el sosteniment d’un veritable 
desenvolupament. Sobretot, és necessari 
que l’intent de fer el bé no es contraposi 
al de la capacitat efectiva de produir béns. 
Els agents financers han de redescobrir el 
fonament ètic de la seva activitat per a no 
abusar d’aquells instruments sofisticats 
amb els quals es podria trair els estal-
viadors. Recta intenció, transparència i 
recerca de bons resultats són compatibles 
i mai no s’han de separar. Si l’amor és 
intel·ligent, sap trobar també les maneres 
d’actuar segons una conveniència previsi-
ble i justa, com ho mostren de manera sig-
nificativa moltes experiències en el camp 
del crèdit cooperatiu.

Tant una regulació del sector capaç 
de salvaguardar els subjectes més febles 
i impedir escandaloses especulacions, 
com l’experimentació de noves formes 
de finances destinades a afavorir projec-
tes de desenvolupament, són experièn-
cies positives que s’han d’aprofundir i 
encoratjar, reclamant la responsabilitat 
de l’estalviador. També l’experiència del 
microfinançament, que té les seves arrels 
en la reflexió i en l’actuació dels humanis-
tes civils —penso sobretot en l’origen dels 
Monts de Pietat—, ha de ser reforçada 
i actualitzada, sobretot en els moments 
en què els problemes financers poden 
resultar dramàtics per als sectors més 
vulnerables de la població, que han de 
ser protegits de l’amenaça de la usura i 
la desesperació. Els més febles han de 
ser educats per a defensar-se de la usura, 
així com els pobles pobres han de ser 
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8 de subsidiarietat i de solidaritat, estar 

ordenada a la realització del bé comú,147 
comprometre’s en la realització d’un 
autèntic desenvolupament humà integral 
inspirat en els valors de la caritat en la 
veritat. Aquesta Autoritat, a més, haurà 
de ser reconeguda per tothom, gaudir de 
poder efectiu per a garantir a cadascú la 
seguretat, el compliment de la justícia i el 
respecte dels drets.148 Òbviament, ha de 
tenir la facultat de fer respectar les seves 
decisions arreu, així com les mesures de 
coordinació adoptades en els diferents 
fòrums internacionals. En efecte, quan 
això manca, el dret internacional, malgrat 
els grans progressos aconseguits en els 
diversos camps, corre el risc d’estar con-
dicionat pels equilibris de poder entre els 
més forts. El desenvolupament integral 
dels pobles i la col·laboració internacional 
exigeixen l’establiment d’un grau superior 
d’ordenament internacional de tipus sub-
sidiari per al govern de la globalització,149 
que es dugui a terme finalment un ordre 
social conforme a l’ordre moral, així com 
també aquesta relació entre esfera moral 
i social, entre política i món econòmic i 
civil, ja previst a l’Estatut de les Nacions 
Unides.

CAPÍTOL SISÈ

EL DESENVOLUPAMENT DELS POBLES  I 
LA TÈCNICA

68. El tema del desenvolupament dels 
pobles està íntimament unit al del des-
envolupament de cada home. La persona 
humana tendeix per naturalesa al propi 
desenvolupament, el qual no està garan-
tit per una sèrie de mecanismes natu-
rals, sinó que cadascun de nosaltres és 

productors rebin no sols marges de guany 
més alts sinó també més formació, pro-
fessionalitat i tecnologia i, finalment, que 
aquestes experiències d’economia per al 
desenvolupament no estiguin condiciona-
des per visions ideològiques partidistes. 
Cal desitjar un paper més incisiu dels 
consumidors com a factor de democrà-
cia econòmica, sempre que ells mateixos 
no estiguin manipulats per associacions 
escassament representatives.

67. Davant l’imparable augment de la 
interdependència mundial, i també en 
presència d’una recessió d’abast global, 
se sent molt la urgència de la reforma tant 
de l’Organització de les Nacions Unides 
com de l’arquitectura econòmica i finan-
cera internacional, perquè es doni una 
concreció real al concepte de família de 
nacions. I se sent la urgència de trobar 
formes innovadores per a posar en pràc-
tica el principi de la responsabilitat de 
protegir146 i donar també una veu eficaç en 
les decisions comunes a les nacions més 
pobres. Això és necessari precisament 
amb vista a un ordenament polític, jurí-
dic i econòmic que incrementi i orienti la 
col·laboració internacional envers el des-
envolupament solidari de tots els pobles. 
Per a governar l’economia mundial, per 
a sanejar les economies afectades per la 
crisi, per a prevenir el seu empitjorament 
i desequilibris consegüents més grans, 
per a aconseguir un desarmament integral 
oportú, la seguretat alimentària i la pau, 
per a garantir la salvaguarda de l’ambient 
i regular els fluxos migratoris, urgeix la 
presència d’una vertadera Autoritat políti-
ca mundial, com va ser ja indicat pel meu 
predecessor, el beat Joan XXIII. Aquesta 
Autoritat haurà d’estar regulada pel dret, 
atenir-se de manera concreta als principis 
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8sobre la matèria. «Sent [l’esperit] “menys 
esclau de les coses, pot més fàcilment 
elevar-se a l’adoració i a la contemplació 
del Creador”.»150 La tècnica permet domi-
nar la matèria, reduir els riscos, estalviar 
esforços, millorar les condicions de vida. 
Respon a la mateixa vocació del treball 
humà: en la tècnica, vista com una obra 
del propi talent, l’home es reconeix a si 
mateix i realitza la seva humanitat. La 
tècnica és l’aspecte objectiu de l’actuar 
humà,151 l’origen i raó de ser del qual està 
en l’element subjectiu: l’home que treba-
lla. Per això, la tècnica mai no és només 
tècnica. Manifesta qui és l’home i quines 
són les seves aspiracions de desenvolupa-
ment, expressa la tensió de l’ànim humà 
envers la superació gradual de certs con-
dicionaments materials. La tècnica, per 
tant, s’insereix en el manament de conrear 
i custodiar la terra (cf. Gn 2,15) que Déu 
ha confiat a l’home, i s’orienta a reforçar 
aquesta aliança entre ésser humà i medi 
ambient que ha de reflectir l’amor creador 
de Déu.

70. El desenvolupament tecnològic 
pot encoratjar la idea de l’autosuficiència 
de la tècnica, quan l’home es pregunta 
només pel com, en comptes de considerar 
els perquès que l’impulsen a actuar. Per 
això, la tècnica té un rostre ambigu. Nas-
cuda de la creativitat humana com a ins-
trument de la llibertat de la persona, pot 
entendre’s com a element d’una llibertat 
absoluta que desitja prescindir dels límits 
inherents a les coses. El procés de globa-
lització podria substituir les ideologies per 
la tècnica,152 transformant-se ella mateixa 
en un poder ideològic, que exposaria la 
humanitat al risc de trobar-se tancada dins 
un a priori del qual no podria sortir per 
a trobar el ser i la veritat. En aquest cas, 

conscient de la seva capacitat de decidir 
lliurement i responsablement. Tampoc es 
tracta d’un desenvolupament a mercè del 
nostre caprici, ja que tots sabem que som 
un do i no el resultat d’una autogenera-
ció. La nostra llibertat està originàriament 
caracteritzada pel nostre ser, amb les 
seves limitacions. Ningú no dóna forma 
a la pròpia consciència de manera arbi-
trària, sinó que tothom construeix el seu 
propi «jo» sobre la base d’un «si mateix» 
que ens ha estat donat. No només les 
altres persones se’ns presenten com a no 
disponibles, sinó també nosaltres per a 
nosaltres mateixos. El desenvolupament 
de la persona es degrada quan pretén ser 
l’única creadora d’ella mateixa. De mane-
ra anàloga, també el desenvolupament 
dels pobles es degrada quan la huma-
nitat pensa que pot recrear-se utilitzant 
els «prodigis» de la tecnologia. El mateix 
passa amb el desenvolupament econòmic, 
que es manifesta fictici i perjudicial quan 
se sosté en els «prodigis» de les finances 
per a mantenir un creixement antinatural 
i consumista. Davant aquesta pretensió 
prometeica, hem d’enfortir l’estimació per 
una llibertat no arbitrària, sinó verita-
blement humanitzada pel reconeixement 
del bé que la precedeix. Per a aconseguir 
aquest objectiu, cal que l’home entri en 
ell mateix per a descobrir les normes fona-
mentals de la llei moral natural que Déu ha 
inscrit en el seu cor.

69. El problema del desenvolupament 
en l’actualitat està estretament unit al pro-
grés tecnològic i a les seves aplicacions 
enlluernadores en el camp biològic. La tèc-
nica —convé subratllar-ho— és un fet pro-
fundament humà, vinculat a l’autonomia 
i llibertat de l’home. En la tècnica es 
manifesta i confirma el domini de l’esperit 
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8 ment dels pobles és considerat ben sovint 

com un problema d’enginyeria finance-
ra, d’obertura de mercats, de baixades 
d’impostos, d’inversions productives, 
de reformes institucionals, en definitiva 
com una qüestió exclusivament tècnica. 
Sens dubte, tots aquests àmbits tenen un 
paper molt important, però hauríem de 
preguntar-nos per què les decisions de 
tipus tècnic han funcionat fins ara només 
en part. La causa és molt més profunda. 
El desenvolupament mai no estarà ple-
nament garantit per forces que en gran 
manera són automàtiques i impersonals, 
tant si provenen de les lleis de mercat com 
de polítiques de caràcter internacional. 
El desenvolupament és impossible sense 
homes rectes, sense operadors econòmics 
i agents polítics que sentin fortament en 
la seva consciència la crida al bé comú. 
Es necessita tant la preparació profes-
sional com la coherència moral. Quan 
predomina l’absolutització de la tècnica 
es produeix una confusió entre els fins i 
els mitjans: l’empresari considera com a 
únic criteri d’acció el màxim benefici en la 
producció; el polític, la consolidació del 
poder; el científic, el resultat dels seus 
descobriments. Així, sota aquesta xarxa 
de relacions econòmiques, financeres i 
polítiques persisteixen sovint incompren-
sions, malestar i injustícia; els fluxos de 
coneixements tècnics augmenten, però 
en benefici dels seus propietaris, mentre 
que la situació real de les poblacions que 
viuen a sota i gairebé sempre al marge 
d’aquests fluxos, resta inalterada, sense 
possibilitats reals d’emancipació.

72. També la pau corre a vegades el 
risc de ser considerada com un producte 
de la tècnica, fruit exclusivament dels 
acords entre els governs o d’iniciatives 

cadascun de nosaltres coneixeria, avalua-
ria i decidiria els aspectes de la seva vida 
des d’un horitzó cultural tecnocràtic, al 
qual pertanyeríem estructuralment, sense 
poder trobar mai un sentit que no sigui 
produït per nosaltres mateixos. Aquesta 
visió reforça molt avui la mentalitat tec-
nicista, que fa coincidir la veritat amb el 
que és factible. Però quan l’únic criteri de 
veritat és l’eficiència i la utilitat, es nega 
automàticament el desenvolupament. En 
efecte, el veritable desenvolupament no 
consisteix principalment a fer. La clau 
del desenvolupament es troba en una 
intel·ligència capaç d’entendre la tècnica 
i de captar el significat plenament humà 
del quefer de l’home, segons l’horitzó de 
sentit de la persona considerada en la glo-
balitat del seu ser. Fins i tot quan l’home 
opera a través d’un satèl·lit o d’un impuls 
electrònic a distància, el seu actuar conti-
nua sent sempre humà, expressió d’una 
llibertat responsable. La tècnica atrau for-
tament l’home, perquè el rescata de les 
limitacions físiques i li amplia l’horitzó. 
Però la llibertat humana és ella mateixa 
només quan respon a aquesta atracció de 
la tècnica amb decisions que són fruit de 
la responsabilitat moral. D’aquí la neces-
sitat urgent d’una formació per a un ús 
ètic i responsable de la tècnica. Cons-
cients d’aquesta atracció de la tècnica 
sobre l’ésser humà, s’ha de recuperar 
el veritable sentit de la llibertat, que no 
consisteix en la seducció d’una autonomia 
total, sinó en la resposta a la crida del ser, 
començant pel nostre propi ser.

71. Aquesta possible desviació de la 
mentalitat tècnica del seu originari camí 
humanista es mostra avui de manera 
evident en la tecnificació del desenvo-
lupament i de la pau. El desenvolupa-
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8econòmics, al domini dels mercats, sense 
oblidar el desig d’imposar paràmetres cul-
turals en funció de projectes de caràcter 
ideològic i polític. Donada la importància 
fonamental dels mitjans de comunicació 
a l’hora de determinar els canvis en la 
manera de percebre i de conèixer la rea-
litat i la persona humana mateixa, es fa 
necessària una seriosa reflexió sobre el 
seu influx, especialment sobre la dimen-
sió eticocultural de la globalització i el 
desenvolupament solidari dels pobles. 
Com passa amb la correcta gestió de 
la globalització i el desenvolupament, el 
sentit i la finalitat dels mitjans de comu-
nicació ha de cercar-se en el seu fona-
ment antropològic. Això vol dir que poden 
ser ocasió d’humanització no sols quan, 
gràcies al desenvolupament tecnològic, 
ofereixen possibilitats més grans per a la 
comunicació i la informació, sinó sobretot 
quan s’organitzen i s’orienten sota la llum 
d’una imatge de la persona i el bé comú 
que reflecteixi els seus valors universals. 
El mer fet que els mitjans de comunica-
ció social multipliquin les possibilitats 
d’interconnexió i de circulació d’idees, no 
afavoreix la llibertat ni globalitza el des-
envolupament i la democràcia per a tots. 
Per tal d’aconseguir aquests objectius es 
necessita que els mitjans de comunicació 
estiguin centrats en la promoció de la 
dignitat de les persones i dels pobles, 
que estiguin expressament animats per la 
caritat i es posin al servei de la veritat, del 
bé i de la fraternitat natural i sobrenatural. 
En efecte, la llibertat humana està intrín-
secament lligada a aquests valors supe-
riors. Els mitjans poden oferir una valuosa 
ajuda a l’augment de la comunió en la 
família humana i a l’ethos de la societat 
quan es converteixen en instruments que 

tendents a assegurar ajudes econòmi-
ques eficaces. És cert que la construcció 
de la pau necessita una xarxa constant 
de contactes diplomàtics, intercanvis 
econòmics i tecnològics, trobades cultu-
rals, acords en projectes comuns, així 
com també que s’adoptin compromisos 
compartits per a allunyar les amenaces de 
tipus bèl·lic o tallar d’arrel les contínues 
temptacions terroristes. Això no obstant, 
perquè aquests esforços produeixin efec-
tes duradors, és necessari que se sus-
tentin en valors fonamentats en la veritat 
de la vida. És a dir, és necessari escoltar 
la veu de les poblacions interessades i 
tenir en compte la seva situació per a 
poder interpretar de manera adequada 
les seves expectatives. Tot això ha d’estar 
unit a l’esforç anònim de tantes persones 
que treballen decididament per fomentar 
la trobada entre els pobles i afavorir la 
promoció del desenvolupament partint de 
l’amor i de la comprensió recíproca. Entre 
aquestes persones trobem també fidels 
cristians, implicats en la gran tasca de 
donar un sentit plenament humà al desen-
volupament i la pau.

73. El desenvolupament tecnològic està 
relacionat amb la influència cada vegada 
més gran dels mitjans de comunicació 
social. És gairebé impossible imaginar ja 
l’existència de la família humana sense la 
seva presència. Per a bé o per a mal, s’han 
introduït de tal manera en la vida del món, 
que sembla realment absurda la postura 
dels qui defensen la seva neutralitat i, con-
següentment, reivindiquen la seva auto-
nomia respecte a la moral de les persones. 
Molts cops, tendències d’aquest tipus, 
que emfatitzen la naturalesa estrictament 
tècnica d’aquests mitjans, afavoreixen de 
fet la seva subordinació als interessos 
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8 l’home. La fecundació in vitro, la inves-

tigació amb embrions, la possibilitat del 
clonatge i de la hibridació humana neixen 
i es promouen en la cultura actual del 
desencant total, que creu haver desvetllat 
qualsevol misteri, perquè s’ha arribat ja a 
l’arrel de la vida. És aquí on l’absolutisme 
de la tècnica troba la seva màxima expres-
sió. En aquest tipus de cultura, la cons-
ciència està cridada únicament a prendre 
nota d’una mera possibilitat tècnica. Però 
no han de minimitzar-se els escenaris 
inquietants per al futur de l’home, ni els 
nous i potents instruments que la «cul-
tura de la mort» té a la seva disposició. A 
la plaga difusa, tràgica, de l’avortament, 
podria afegir-se en el futur, encara que 
ja subreptíciament in nuce, una planifi-
cació eugenèsica sistemàtica dels naixe-
ments. D’altra banda, es va obrint pas una 
mens eutanasica, manifestació no menys 
abusiva del domini sobre la vida, que 
en certes condicions ja no es considera 
digna de ser viscuda. Darrere aquests 
escenaris hi ha plantejaments culturals 
que neguen la dignitat humana. Al seu 
torn, aquestes pràctiques fomenten una 
concepció materialista i mecanicista de la 
vida humana. ¿Qui pot calcular els efectes 
negatius del desenvolupament d’aquesta 
mentalitat? ¿Com podem estranyar-nos 
de la indiferència davant tantes situacions 
humanes degradants, si la indiferència 
caracteritza la nostra actitud davant el 
que és humà i el que no ho és? Sorprèn 
la selecció arbitrària d’allò que avui es 
proposa com a digne de respecte. Moltes 
persones, disposades a escandalitzar-se 
per coses secundàries, semblen tolerar 
injustícies inaudites. Mentre els pobres 
del món continuen trucant a la porta de 
l’opulència, el món ric corre el risc de 

promouen la participació universal en la 
recerca comuna del que és just.

74. En l’actualitat, la bioètica és un 
camp prioritari i crucial en la lluita cultu-
ral entre l’absolutisme de la tècnica i la 
responsabilitat moral, en el qual està en 
joc la possibilitat d’un desenvolupament 
humà i integral. Aquest és un àmbit molt 
delicat i decisiu, on es planteja amb tota la 
seva força dramàtica la qüestió fonamen-
tal: si l’home és un producte de si mateix 
o si depèn de Déu. Els descobriments 
científics en aquest camp i les possibili-
tats d’una intervenció tècnica han crescut 
tant que semblen imposar l’elecció entre 
aquests dos tipus de raó: una raó oberta 
a la transcendència o una raó tancada en 
la immanència. Estem davant un aut aut 
decisiu. Però la racionalitat del quefer 
tècnic centrat només en ell mateix es reve-
la com a irracional, perquè comporta un 
rebuig ferm del sentit i del valor. Per això, 
el tancament a la transcendència enso-
pega amb la dificultat de pensar com és 
possible que del no-res hagi sorgit l’ésser 
i de la casualitat la intel·ligència.153 Davant 
aquests problemes tan dramàtics, raó i fe 
s’ajuden mútuament. Només juntes salva-
ran l’home. Atreta pel pur quefer tècnic, la 
raó sense la fe es veu abocada a perdre’s 
en la il·lusió de la pròpia omnipotència. La 
fe sense la raó corre el risc d’allunyar-se de 
la vida concreta de les persones.154

75. Pau VI havia percebut i assenyalat 
ja l’abast mundial de la qüestió social.155 
Seguint aquesta línia, avui és necessari 
afirmar que la qüestió social s’ha convertit 
radicalment en una qüestió antropològica, 
en el sentit que implica no sols la mane-
ra mateixa de concebre, sinó també de 
manipular la vida, cada dia més exposada 
per la biotecnologia a la intervenció de 
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8fràgil. L’alienació social i psicològica, i 
les nombroses neurosis que caracteritzen 
les societats opulentes, remeten també a 
aquest tipus de causes espirituals. Una 
societat del benestar, materialment des-
envolupada, però que oprimeix l’ànima, 
no està en si mateixa ben orientada envers 
un autèntic desenvolupament. Les noves 
formes d’esclavitud, com la droga, i la des-
esperació en què cauen tantes persones, 
tenen una explicació no sols sociològica o 
psicològica, sinó essencialment espiritual. 
El buit en què l’ànima se sent abandona-
da, comptant fins i tot amb nombroses 
teràpies per al cos i per a la psique, fa 
patir. No hi ha desenvolupament ple ni un 
bé comú universal sense el bé espiritual i 
moral de les persones, considerades en la 
seva totalitat d’ànima i cos.

77. L’absolutisme de la tècnica tendeix 
a produir una incapacitat de percebre tot 
allò que no s’explica amb la pura matèria. 
Això no obstant, tots els homes tenen 
experiència de tants aspectes immaterials 
i espirituals de la seva vida. Conèixer no 
és només un acte material, perquè allò 
que s’ha conegut amaga sempre alguna 
cosa que va més enllà de la dada empírica. 
Tot coneixement, fins al més simple, és 
sempre un petit prodigi, perquè mai no 
s’explica completament amb els elements 
materials que emprem. En tota veritat hi 
ha sempre alguna cosa més del que es 
podia esperar, en l’amor que rebem hi ha 
sempre quelcom que ens sorprèn. Mai 
no hauríem de deixar de sorprendre’ns 
davant aquests prodigis. En tot coneixe-
ment i acte d’amor, l’ànima de l’home 
experimenta un «més» que s’assembla 
molt a un do rebut, a una altura a la qual 
se’ns porta. També el desenvolupament de 
l’home i dels pobles aconsegueix un nivell 

no escoltar ja aquests trucs a la seva 
porta, a causa d’una consciència incapaç 
de reconèixer el que és humà. Déu revela 
l’home a l’home; la raó i la fe col·laboren 
a l’hora de mostrar-li el bé, sempre que el 
vulgui veure; la llei natural, en la qual bri-
lla la Raó creadora, indica la grandesa de 
l’home, però també la seva misèria, quan 
desconeix el reclam de la veritat moral.

76. Un dels aspectes de l’actual esperit 
tecnicista es pot apreciar en la propensió 
a considerar els problemes i els fenòmens 
que tenen a veure amb la vida interior 
només des d’un punt de vista psicològic, i 
fins i tot merament neurològic. D’aquesta 
manera, la interioritat de l’home es buida 
i ser conscients de la consistència ontolò-
gica de l’ànima humana, amb les profun-
ditats que els sants han sabut sondejar, 
es perd progressivament. El problema del 
desenvolupament està estretament rela-
cionat amb el concepte que tinguem de 
l’ànima de l’home, ja que el nostre jo es 
veu reduït molts cops a la psique, i la 
salut de l’ànima es confon amb el benestar 
emotiu. Aquestes reduccions tenen el seu 
origen en una profunda incomprensió del 
que és la vida espiritual i porten a igno-
rar que el desenvolupament de l’home i 
dels pobles depèn també de les solucions 
que es donen als problemes de caràc-
ter espiritual. El desenvolupament ha de 
comprendre, a més d’un progrés material, 
un d’espiritual, perquè l’home és «un en 
cos i ànima» ,156 nascut de l’amor creador 
de Déu i destinat a viure eternament. 
L’ésser humà es desenvolupa quan creix 
espiritualment, quan la seva ànima es 
coneix a si mateixa i la veritat que Déu ha 
imprès germinalment en ella, quan dialo-
ga amb ell mateix i amb el seu Creador. 
Lluny de Déu, l’home està inquiet i es fa 
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8 manent de Déu. La disponibilitat amb Déu 

provoca la disponibilitat amb els germans 
i una vida entesa com una tasca solidària i 
joiosa. Al contrari, el tancament ideològic 
a Déu i l’indiferentisme ateu, que oblida 
el Creador i corre el perill d’oblidar també 
els valors humans, es presenten avui com 
un dels obstacles més grans per al des-
envolupament. L’humanisme que exclou 
Déu és un humanisme inhumà. Només un 
humanisme obert a l’Absolut ens pot guiar 
en la promoció i realització de formes 
de vida social i civil —en l’àmbit de les 
estructures, les institucions, la cultura i 
l’ethos—, protegint-nos del risc de quedar 
capturats per les modes del moment. La 
consciència de l’amor indestructible de 
Déu és la que ens sosté en el compromís 
dur i apassionant per la justícia, pel des-
envolupament dels pobles, entre èxits i 
fracassos, i en la tasca constant de donar 
un ordenament recte a les realitats huma-
nes. L’amor de Déu ens invita a sortir del 
que és limitat i no definitiu, ens dóna valor 
per a treballar i continuar a la recerca del 
bé de tots, encara que no es realitzi imme-
diatament, encara que el que aconseguim 
nosaltres, les autoritats polítiques i els 
agents econòmics, sigui sempre menys 
del que anhelem.158 Déu ens dóna la força 
per a lluitar i sofrir per amor al bé comú, 
perquè ell és el nostre Tot, la nostra espe-
rança més gran.

79. El desenvolupament necessita cris-
tians amb els braços aixecats cap a Déu 
en oració, cristians conscients que l’amor 
ple de veritat, caritas in veritate, del qual 
procedeix l’autèntic desenvolupament, no 
és el resultat del nostre esforç sinó un 
do. Per això, també en els moments més 
difícils i complexos, a més d’actuar amb 
sensatesa, hem de referir-nos per damunt 

semblant, si considerem la dimensió espi-
ritual que ha d’incloure necessàriament 
el desenvolupament per a ser autèntic. 
Per a això es necessiten uns ulls nous i un 
cor nou, que superin la visió materialista 
dels esdeveniments humans i que albirin 
en el desenvolupament aquesta «alguna 
cosa més» que la tècnica no pot oferir. Per 
aquest camí es podrà aconseguir aquell 
desenvolupament humà i integral, el crite-
ri orientador del qual es troba en la força 
impulsora de la caritat en la veritat.

CONCLUSIÓ

78. Sense Déu l’home no sap on anar 
ni tampoc aconsegueix entendre qui és. 
Davant els grans problemes del desenvo-
lupament dels pobles, que ens impulsen 
gairebé al desassossec i a l’abatiment, ve 
en el nostre auxili la paraula de Jesucrist, 
que ens fa saber: «Sense mi no podeu fer 
res» (Jn 15,5). I ens anima: «Jo sóc amb 
vosaltres dia rere dia, fins a la fi del món» 
(Mt 28,20). Davant l’ingent treball que 
queda per fer, la fe en la presència de Déu 
ens sosté, junt amb els qui s’uneixen en 
nom seu i treballen per la justícia. Pau VI 
ens ha recordat a la Populorum progressio 
que l’home no és capaç de governar per 
si mateix el seu progrés, perquè ell sol 
no pot fundar un veritable humanisme. 
Només si pensem que se’ns ha cridat 
individualment i com a comunitat a formar 
part de la família de Déu com a fills seus, 
serem capaços de forjar un pensament 
nou i treure noves energies al servei d’un 
humanisme íntegre i veritable. Per tant, la 
força més poderosa al servei del desenvo-
lupament és un humanisme cristià,157 que 
vivifiqui la caritat i que es deixi guiar per la 
veritat, acollint l’una i l’altra com un do per-
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8l’esperança i l’alegria necessàries per a 
continuar generosament la tasca en favor 
del «desenvolupament de tot l’home i de 
tots els homes».159

Roma, a Sant Pere, el 29 de juny, solem-
nitat de Sant Pere i Sant Pau, de l’any 
2009, cinquè del meu Pontificat.

Benedictus pp XVI
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cens, 8: l.c., 594-598.

144  Jubileu dels treballadors. Salutacions 

després de la missa (1 maig 2000): 

L’Osservatore Romano, ed. en llengua 

espanyola (5 maig 2000), p. 6.

145  Cf. Joan Pau II, Carta enc. Centesimus 

annus, 36: l.c., 838-840.

146  Cf. Discurs als Membres de 

l’Assemblea General de l’Organització 

de les Nacions Unides (18 abril 2008): 

l.c., 10-11.

147  Cf. Joan XXIII, Carta enc. Pacem in 

terris: l.c., 293; ConsELL PontIfICI Jus-

tíCIa I Pau, Compendi de la doctrina 

social de l’Església, n. 441.

148  Cf. ConC. ECum. Vat. II, Const. past. 

Gaudium et spes, sobre l’Església en el 

món contemporani, 82.

149  Cf. Joan Pau II, Carta enc. Sollicitudo 

rei socialis, 43: l.c., 574-575.

150  Pau VI, Carta enc. Populorum progres-

sio, 41: l.c., 277-278; cf. ConC. ECum. 

Vat. II, Const. past, Gaudium et spes, 

sobre l’Església en el món contempo-

rani, 57.

151  Cf. Joan Pau II, Carta enc. Laborem 

exercens, 5: l.c., 586-589.

152  Cf. Pau VI, Carta apost. Octogesima 

adveniens, 29: l.c., 420.

153  Cf. Discurs als participants en la IV 

Assemblea Eclesial Nacional Italiana 

(19 octubre 2006): l.c., 8-10; Homilia 

durant la santa missa a l’esplanada 

d’Isling de Ratisbona (12 setembre 

2006): l.c., 9-10.

133  Cf. CongrEgaCIó PEr a La doCtrIna dE 

La fE, Declaració Dominus Iesus, sobre 

la unicitat i la universalitat salvífica de 

Jesucrist i de l’Església (6 agost 2000), 

22: AAS 92 (2000), 763-764; Id., Nota 

doctrinal sobre algunes qüestions rela-

tives al compromís i la conducta dels 

catòlics en la vida política (24 novem-

bre 2002), 8: AAS 96 (2004), 369-370.

134  Carta Enc. Spe salvi, 31: l.c., 1010; 

cf. Discurs als participants en la IV 

Assemblea Eclesial Nacional Italiana 

(19 octubre 2006): l.c., 8-10.

135  Joan Pau II, Carta Enc. Centesimus 

annus, 5: l.c., 798-800; cf. BEnEt XVI, 

Discurs als participants en la IV Assem-

blea Eclesial Nacional Italiana (19 octu-

bre 2006): l.c., 8-10.

136  N. 12.

137  Cf. PIus XI, Carta enc. Quadragesimo 

anno (15 maig 1931): AAS 23 (1931), 

203; Joan Pau II, Carta enc. Centesimus 

annus, 48: l.c., 852-854; Catecisme de 

l’Església catòlica, 1883.

138  Cf. Joan XXIII, Carta enc. Pacem in 

terris: l.c., 274.

139  Cf. Pau VI, Carta Enc. Populorum pro-

gressio, 10. 41: l.c., 262. 277-278.

140  Cf. Discurs als participants en la 

sessió plenària de la Comissió Teolò-

gica Internacional (5 octubre 2007): 

L’Osservatore Romano, ed. en llengua 

espanyola (12 octubre 2007), p. 3; 

Discurs als participants al Congrés 

Internacional sobre «La llei moral natu-

ral» organitzat per la Universitat Pon-

tifícia Lateranense (12 febrer 2007): 

L’Osservatore Romano, ed. en llengua 

espanyola (16 febrer 2007), p. 3.

141  Cf. Discurs als bisbes de Tailàndia en 

visita ad limina apostolorum» (16 maig 

2008): L’Osservatore Romano, ed. en 
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8la perfección espiritual de la que, sobre 
todo, depende la eficacia del ministerio” 
(Discurso del 16 marzo 2009).

Hoy, en la fiesta de San Lorenzo, diá-
cono y mártir, quisiera invitaros a dos 
reflexiones. Una sobre vuestro ministerio 
de la Palabra, la otra sobre la Caridad.

Todavía permanece el grato recuerdo 
del Sínodo sobre la Palabra de Dios, que 
se celebró durante el pasado octubre. 
Nosotros, ministros ordenados, hemos 
recibido del Señor, a través de la media-
ción de la Iglesia, el encargo de predicar 
la palabra de Dios hasta los confines de la 
tierra, anunciando la persona de Jesucris-
to, muerto y resucitado, su Palabra y su 
Reino a toda creatura. Esta Palabra –como 
afirma el Mensaje final del Sínodo– tiene 
su voz, la Revelación; su rostro, Jesu-
cristo; su camino, la Misión. Conocer la 
Revelación, adherirse incondicionalmente 
a Cristo, como discípulo fascinado y ena-
morado, partir con Jesús y con El hacia la 
Misión…, es cuanto se espera, de un modo 
totalmente sin reservas, de un diácono 
permanente. De un buen discípulo nace 
un buen misionero.

El ministerio de la Palabra –que en San 
Esteban, diácono y mártir, los diáconos 
tienen un gran modelo– pide a los minis-
tros ordenados un esfuerzo constante 
para estudiarla y hacerla propia al mismo 
tiempo que se proclama. La meditación, 
a modo de “lectio divina”, esto es, de 
lectura orante, es hoy en día el camino 
aconsejado para entender, hacer propia y 
vivir la Palabra de Dios. Al mismo tiempo, 
la formación intelectual, teológica y pasto-
ral es un desafío que dura toda la vida. Un 
cualificado y actualizado ministerio de la 
Palabra depende mucho de esa profunda 
formación.

154  Cf. CongrEgaCIó PEr a La doCtrIna dE 

La fE, Instr. Dignitas personæ sobre 

algunes qüestions de bioètica (8 set-

embre 2008): AAS 100 (2008), 858-887.

155  Cf. Carta enc. Populorum progressio, 

3: l.c., 258.

156  ConC. ECum. Vat. II, Const. past. Gau-

dium et spes, sobre l’Església en el món 

contemporani, 14.

157  Cf. n. 42: l.c., 278.

158  Cf. Carta enc. Spe salvi, 35: l.c., 1013-

1014.

159  Pau VI, Carta enc. Populorum progres-

sio, 42: l.c., 278.

Carta a los diáconos permanentes en 
ocasión de la fiesta de San Lorenzo

Vaticano, 10-08-2009

Queridos Diáconos Permanentes:

Cada vez con más fuerza la Iglesia 
descubre la inestimable riqueza del dia-
conado permanente. Cuando los obispos 
llegan a la Congregación para el Clero, en 
ocasión de las visitas ad limina, se comen-
ta, entre otros, el tema del diaconado y 
los prelados expresan su contento y su 
esperanza con respecto a vosotros, diá-
conos permanentes. Todo esto nos llena 
de inmensa alegría. La Iglesia os da las 
gracias y, a su vez, reconoce vuestra entre-
ga y vuestro trabajo ministerial. Al mismo 
tiempo quiere daros un gran coraje para 
que caminéis por la vía de la santidad 
personal, para que viváis una intensa vida 
de oración y de espiritualidad diaconal. A 
vosotros se puede también aplicar aquello 
que el Papa ha dicho a los sacerdotes en 
ocasión del Año Sacerdotal: “favorecer 
aquella tensión de los sacerdotes hacia 
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8 diáconos se identifican muy especialmen-

te con la caridad. Los pobres son uno de 
los ambientes cotidianos y objeto de su 
solicitud sin descanso. No se entendería 
un diácono que no se comprometiese en 
primera persona en la caridad y en la soli-
daridad hacia los pobres, que, de nuevo, 
hoy se multiplican.

Queridos diáconos permanentes, Dios 
os bendiga con todo su amor y os haga 
felices en vuestra vocación y misión. Salu-
do con respeto y admiración a las esposas 
y a los hijos, de quienes sois esposos y 
padres. A todos ellos la Iglesia da las gra-
cias por el apoyo y la multiforme colabo-
ración, que prestan al ministerio diaconal. 
Además, el Año Sacerdotal nos invita a 
manifestar nuestro afecto a los queridísi-
mos sacerdotes y a rezar por ellos.

Cardenal Cláudio Hummes
Arzobispo Emérito de San Pablo

Prefecto de la Congregación para el Clero

Permanezcamos a la espera, en un 
futuro próximo, del documento del Santo 
Padre sobre las conclusiones del citado 
Sínodo. Deberá ser recibido con apertura 
de corazón y con el deber de una futura 
profundización.

La segunda reflexión versa acerca del 
ministerio de la Caridad, tomando como 
gran modelo a San Lorenzo, diácono y 
mártir. El diaconado tiene sus raíces en la 
organización eclesial de la caridad en la 
Iglesia primitiva. En Roma (s. III), durante 
el período de las grandes persecucio-
nes, aparece la figura extraordinaria de 
San Lorenzo, archidiácono del Papa San 
Sixto II que le confió la administración de 
los bienes de la comunidad. Sobre San 
Lorenzo así se expresa nuestro amado 
Papa Benedicto XVI: “Su solicitud por los 
pobres, el generoso servicio que dio a la 
Iglesia de Roma en el sector de la asisten-
cia y de la caridad, la fidelidad al Papa que 
le empujó a seguirlo en la prueba suprema 
del martirio y el heroico testimonio de 
sangre pocos días después, son hechos 
universalmente conocidos” (homilía en 
la basílica de San Lorenzo, 30 noviembre 
2008). Es conocida también la afirmación 
sobre San Lorenzo: “La riqueza de la Igle-
sia son los pobres”. Los asistía con gran 
generosidad. He aquí un ejemplo todavía 
actual para los diáconos permanentes. 
Debemos amar a los pobres en manera 
preferencial, como Jesucristo. Ser solida-
rios con ellos. Buscar construir una socie-
dad justa, fraterna, pacífica. La reciente 
carta encíclica de Benedicto XVI, Caritas 
in veritate (La caridad en la verdad) sea 
nuestra guía actualizada. En tal encíclica 
el Santo Padre afirma como fundamental 
principio: “La caridad es la vía maestra de 
la doctrina social de la Iglesia” (n.2). Los 
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