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«ESGLÉSIA DE VIC, SIGUES EL QUE ETS!»
SÍNODE DIOCESÀ. SÍNODE PER L’ESPERANÇA

Introducció

En les meves primeres paraules que vaig adreçar, ara fa just setze anys, en 

l’inici del meu ministeri com a pastor de l’Església de Vic, vaig dir: «Església de 

Vic, sigues el que ets». Aquestes paraules tenen un especial ressò quan inici-

em el camí del Sínode Diocesà, que té per objectiu escoltar i posar en pràctica 

el que Déu vol de nosaltres. 

L’Església, misteri de comunió i de missió, és per naturalesa sinodal: som una 

xarxa de persones on la vocació i el camí propi només poden fer-se junts. Per 

què? Perquè Déu és comunió d’Amor i nosaltres som imatge seva. Podríem dir 

que Déu és i actua sinodalment; i també la seva Església. Per tant, no som més 

sinodals perquè celebrem el Sínode, sinó que, perquè l’Església és sinodal, 

celebrem el Sínode. I ser sinodals demana viure sinodalment en tot moment; 

suposa canviar la manera de relacionar-nos i comunicar-nos; suposa canvis 

profunds en la nostra ment, en el nostre cor, en la nostra organització, per a ser 

més fidels a la vida i missió que Déu ens confia. El Sínode Diocesà és expressió 

de la identitat més pregona de l’Església Diocesana i no s’ha pas d’entendre 

com una estructura estranya que s’hi afegeix. 



4 |  Carta pastoral / «Església de Vic, sigues el que ets!»

En aquesta carta pastoral vull compartir amb vosaltres una reflexió sobre el 

misteri de l’Església. En un primer moment presento alguns aspectes de la 

nostra identitat, del que som. Només unes pinzellades que ens ajudin a viure 

la gran riquesa de l’esdeveniment de gràcia que és el Sínode. En una segona 

part reflexionaré sobre actituds fonamentals per a poder fer el camí sinodal 

amb autenticitat. 

El Sínode Diocesà té com a finalitat discernir la voluntat de Déu per a la nostra 

Església en aquest moment de canvi d’època. La fe cristiana es va desdibui-

xant del cor de moltes persones que viuen en els nostres pobles i ciutats. I, 

juntament amb aquesta fe que s’afebleix, també va desapareixent l’esperança 

en el cor de molts. La tristesa, l’aïllament, el sense-sentit, la buidor, van pre-

nent força en el cor de moltes persones. El nostre Sínode Diocesà, Sínode per 

l’esperança, vol ajudar-nos a caminar tots junts, com els deixebles d’Emaús el 

vespre del dia de Pasqua, sentint com el Senyor camina amb nosaltres i aviva 

en el nostre cor l’esperança per a portar-la als nostres germans, en la sortida 

missionera que la nostra fe ens demana d’una manera necessària i urgent.
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PART I
ESGLÉSIA: COMUNIÓ I MISSIÓ 

L’Església, signe i instrument de l’amor de Déu

L’Església en l’esdeveniment de gràcia que fou el Concili Vaticà II va prendre 

una més clara consciència de la seva missió i de la seva naturalesa. En el docu-

ment conciliar sobre l’Església, Lumen gentium, s’expressa en les seves prime-

res línies: «La llum dels pobles és Crist; per això, aquest Sant Concili, reunit en 

l’Esperit Sant, té el gran desig d’il·luminar tots els homes amb la claredat d’Ell, 

que resplendeix en la faç de l’Església, proclamant l’Evangeli a tota la creació 

(cf. Mc 16.15). I, com que l’Església és en Crist com un sagrament, o senyal i 

instrument de la unió íntima amb Déu i de la unitat de tot el llinatge humà, s’ha 

proposat d’explicar amb més precisió als seus fidels i a tot el món la pròpia na-

turalesa i missió universal, insistint en el tema dels Concilis anteriors» (núm. 

1). Això és el que vull remarcar en els moments inicials del Sínode Diocesà: 

l’Església és signe i instrument de l’amor de Déu enmig del món. Malgrat les 

febleses, Déu se serveix d’aquest instrument. La consciència de ser instrument 

ens porta a maldar per ser més fidels a l’obra de Déu en nosaltres. La comunió 

que Déu crea en nosaltres és instrument i signe, llevat pobre i humil, per a ser 

germen d’unitat i d’amor en el món. L’Església entra en la dinàmica de Déu, que 

«tant ha estimat el món que li ha donat el seu fill únic» (Jn 3,16).
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Tots els batejats formem el Poble de Déu

El Concili Vaticà II, des de la consciència eclesial de ser instrument d’unitat amb 

Déu i amb tota la humanitat, va definir també l’Església com a Poble de Déu. El 

projecte de Déu és la salvació de la humanitat. Però ha volgut oferir-nos la sal-

vació convocant-nos com a Poble seu. De fet, la paraula amb la qual es nomena 

el poble d’Israel és qahal, que vol dir convocació, assemblea de Déu. Aquest 

mot serà traduït al grec amb la paraula ekklesia. L’Església és la convocació de 

tota la diversitat de persones en Jesucrist. Si la ferida del pecat ens divideix i 

allunya tant de Déu com dels altres i desfigura la nostra identitat d’imatges de 

Déu, l’acció de l’Esperit Sant és unir la diversitat en la comunió amb Déu i amb 

els altres, atorgant-nos el do de ser fills de Déu. La temptació és sempre tornar 

a Babel; per això l’Església té com a missió reviure la Pentecosta. En l’Església, 

Jesús refà l’obra del creador. 

En l’expressió «Poble de Déu» es remarca la unitat de tot el poble dels 

redimits; i, a més, pren continuïtat l’elecció de part del Senyor del poble 

d’Israel com el seu Poble. Aquesta expressió ressalta la igual dignitat de 

tots els membres de l’Església. Els ministres ordenats són part d’aquest 

poble. Aquest poble messiànic «té per cap Crist... té per condició la dignitat 

i la llibertat dels fills de Déu, en el cor dels quals l’Esperit Sant habita com 

en temple. Té per llei el manament nou d’estimar com Crist ens ha estimat 
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(cf. Jn13,34). I té, finalment, per objectiu eixamplar encara més el Regne de 

Déu, iniciat en aquest món pel mateix Déu, fins que també Ell el completi 

al final dels temps» (LG, 9).

Som el Cos de Crist

L’Església com a Poble de Déu ens porta a l’Església Cos de Crist. Aquestes 

dues expressions són inseparables, i en la seva relació el misteri de l’Esglé-

sia s’il·lumina encara més. Si la imatge de poble remarca la unitat, la imatge 

del Cos de Crist expressa quina és la font d’aquesta unitat; i, al mateix temps, 

també la interrelació, en la unitat i en la diversitat, entre tots els membres que 

formen l’Església. Unitat i diversitat que no solament enriqueixen el cos, sinó 

que possibiliten el seu funcionament, la seva mateixa vida. I així com tots els 

membres del cos humà, ni que siguin molts, constitueixen un sol cos, igual-

ment el fidels en Crist (cf. 1Co 12,12). També en la construcció del Cos de Crist 

hi ha diversitat de membres i de funcions. Un sol és l’Esperit, el qual distribueix 

els seus diversos dons d’acord amb les riqueses i amb les necessitats dels 

serveis per a utilitat de l’Església (cf. 1Co 12,1-11). El mateix Esperit, unificant 

el Cos per si mateix, per la seva vigoria i pel lligam interior entre els membres, 

produeix i atia la caritat entre els fidels (LG, 7). Sobre la relació entre el minis-

teri ordenat i els laics, podeu veure la meva anterior carta, Els pastors bons 

surten d’entre les ovelles bones, de l’any 2017. 
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La sinodalitat, expressió del ser de l’Església

L’Església, Poble de Deu, Cos de Crist, té, en la seva essència la sinodalitat, ca-

minar junts, caminar units. En l’homilia corresponent a la commemoració del 

50è aniversari de la institució del Sínode de Bisbes, el sant pare Francesc va 

expressar: «El camí de la sinodalitat és el camí que s’espera de l’Església en el 

tercer mil·lenni.» 

Viure la sinodalitat no significa utilitzar un simple procediment, com ara ho és 

el Sínode Diocesà, sinó viure des d’aquesta perspectiva de comunió i unitat. 

És la manera pròpia de viure i actuar del Poble de Déu en la participació de 

tots els seus membres i en el discerniment i l’aplicació dels camins de la seva 

missió. El camí sinodal té un protagonista clar: l’Esperit Sant. Ell és el principi 

de la sinodalitat, que ens porta pels camins de la comunió del Cos de Crist i pel 

camí missioner del Poble de Déu. La comunió eclesial, necessària i essencial, 

duu a la comunió, i a la crida a tots els homes i dones a la comunió de vida, que 

és l’Església. Aquesta fraternitat esdevé llevat enmig del món. No es tracta de 

poder temporal, sinó de generació d’esperança, de sentit, d’obertura a Déu. Ser 

signe i instrument. 

De fet, tota l’Església i cada persona és «en camí». Però no n’hi ha prou de ser 

caminant; hem de ser pelegrins. Jesús mateix ja se’ns va donar com a camí 
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i com a meta: Jo sóc el camí, la veritat i la vida (Jn 14,6). L’Església és en camí 

vers Déu, la meta definitiva, i alhora vers tots els homes i dones, en la missió 

d’anunciar Crist. El mateix camí —Jesús— esdevé nou en cada època i cada 

persona. Un camí fet en comunió amb tota l’Església diocesana, on tots i ca-

dascú som necessaris. Cadascú amb la seva història i el seu bagatge. No cal 

esperar cap invitació: cada batejat és «membre de ple dret» i ha de sentir com 

una responsabilitat joiosa aportar el que és, sent i viu. Per això, en aquesta 

Església que camina tots som sinodals, companys de camí, amb els nostres 

dons i ministeris. Tothom ha de sentir com a seva aquesta realitat de caminar 

junts com a subjectes actius, en la vivència de la comunió, en la confessió de 

la fe, en el testimoniatge evangelitzador, en la recerca de camins de comunió 

i de missió.

Aquesta comunió que pren un deix propi en la seu vigatana s’estén a la resta 

d’esglésies del món. Això s’expressa en la comunió amb l’Església de Roma i 

amb el seu pastor, el Sant Pare. D’altra banda, no se’ns escapa que l’Eucaristia 

és font i expressió de la comunió i la sinodalitat de l’Església. El Sínode Dioce-

sà només s’entén des de l’Eucaristia i en l’Eucaristia. En ella es realitza i es fa 

visible la comunió de l’Església i la seva missió (vegeu la carta la Comunió en 

l’Església, any 2005). 
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PART II
ALGUNES FITES PER A CAMINAR SINODALMENT

El Sínode Diocesà, una oportunitat d’or per a la nostra vida i missió

La nostra Església de Vic té en el Sínode Diocesà una oportunitat d’or per a 

reflexionar sobre ella mateixa i la seva missió, per a viure la nostra pròpia 

vocació i oferir al nostre món el missatge d’esperança que tant necessita. En 

aquest moment de grans transformacions en la societat i en l’Església, se’ns 

demana renovació de la nostra vida i la nostra missió. Certament que el camí 

de renovació per a viure el do rebut i portar-lo als nostres germans no pot ser 

mai per a la nostra Església el de la «renegació d’ella mateixa i abraçar novís-

simes i impensades formes de vida» (Pau VI, Ecclesiam suam, 10), sinó aquell 

anunci renovat «el centre i l’essència del qual és sempre el mateix, el Déu que 

va manifestar el seu amor immens en Crist mort i ressuscitat» (Francesc, EG, 

11). Renovació, des del centre i l’essència de la fe cristiana; sabent que «la 

proposta cristiana mai no envelleix, perquè Jesucrist pot trencar els esquemes 

avorrits en els quals intentem de tancar-lo, i ens sorprèn amb la seva constant 

creativitat divina» (ibídem).

Dit això, cal ser conscients de la complexitat del moment present. Un can-

vi d’època implica fer aprenentatges nous. Cercar nous camins, atents a les 
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noves necessitats. Cal ser conscients d’això per a evitar un voluntarisme be-

nintencionat però ingenu i poc eficaç, així com culpabilitzar-nos de coses que 

no estan a les nostres mans. Una vegada més, el guia i artífex d’aquesta me-

ravellosa obra de Déu és l’Esperit Sant. Cal redoblar la nostra humilitat per a 

escoltar-lo i seguir-lo. 

Una premissa: renovació eclesial i renovació personal

Per això la renovació que el Senyor ens demana, i que ell fa possible amb el 

seu Esperit, té com a premissa la conversió personal de tots i cada un de nos-

altres. Necessitem la conversió contínua. Hem de vetllar, com ens convida a 

fer-ho sant Pau: No us emmotlleu al món present; transformeu-vos renovellant la 

vostra manera de veure les coses, perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat 

de Déu: reconèixer allò que és bo, agradable a Déu i perfecte (Rm 12,2). Aquest 

vetllar per no emmotllar-nos demana una reflexió personal i comunitària que 

porti a una veritable renovació eclesial, en la santedat i la missió. Això ens 

demana anar més enllà d’un corrent de pensament dominant en el qual Déu 

no és real, és una mera idea en el pensament d’alguns. Això pot menar a una 

actitud autosuficient, des d’un racionalisme reductiu, a vegades vestit de men-

talitat cientificista i tecnicista, que ens duu a obviar Déu, en totes les qüestions 

de la vida, també les fonamentals. Déu no seria el fonament de la realitat, sinó 

que hi ha moltes coses més importants, com ara l’economia o la política. I això 
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portaria irremeiablement a l’afirmació del jo, sense tenir en compte Déu i els 

altres. El que guanya la partida en aquesta manera de pensar és l’hedonisme, 

que cavalca damunt de l’egoisme. D’aquí l’obsessió per la seguretat i el ben-

estar. Crist, però, ens allibera, dia a dia, de tot egoisme, i ens ofereix el camí 

de l’amor com a opció capaç d’omplir el cor assedegat d’amor incondicional. 

La fragilitat, que tots experimentem, esdevé també camí de trobament amb 

la misericòrdia i la gràcia. L’Esperit Sant ens porta a estimar aquest món, a 

deixar-nos interpel·lar pels seus reptes i alhora trobar camins de creixement i 

plenitud per a la persona.

La caritat ha d’assumir el lloc que li pertoca en la pràctica de la vida

Els cristians, tot i el pensament dominant, que intenta enganyar-nos, sabem 

que no ens podem gloriar en res més que en la creu de nostre Senyor Jesu-

crist. I la creu de Crist ens mena a valors com l’obediència, el sacrifici, la po-

bresa, la solidaritat; i sobretot la caritat. Manllevo unes paraules de sant Pau VI: 

«La caritat ha d’assumir el lloc que li pertoca, no solament en l’estima teòrica, 

sinó també en la pràctica de la vida cristiana. Sigui això dit tant de la caritat 

envers Déu, que va vessar la seva Caritat sobre nosaltres, com de la caritat 

que, per la nostra part, hem de vessar sobre el nostre proïsme, és a dir, a tot el 

gènere humà. La caritat tot ho explica. La caritat tot ho inspira. La caritat tot ho 

fa possible, tot ho renova. La caritat tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot 
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ho tolera (1Co 13,7). Qui de nosaltres desconeix aquestes coses? I si les sabem, 

no és aquesta l’hora de la caritat?» (Ecclesiam suam, 29).

L’hora de la caritat demana una sortida missionera

L’hora de la caritat en aquest nostre temps ens demana la sortida missionera. 

La nostra catolicitat, que significa universalitat, és també una exigència. L’Es-

glésia sap que no ha nascut per a altra cosa que per a propagar per totes les 

parts del món el Regne de Crist, a fi que tots els homes participin de la seva 

redempció salvadora. I aquesta missió no és una obra de treballadors especi-

alitzats, sinó de tots els batejats. L’obra missionera és per a tots un deure, el 

més greu i el més universal. Aquest manament missioner no hem d’esperar 

que ens vingui de cap disposició exterior. Aquesta bonica exigència la desco-

brim en la nostra ànima, en el nostre cor de batejats. Les persones no creients 

són els nostres germans, i nosaltres som solidaris amb ells, formem una sola 

humanitat. Ells tenen el dret que els sigui anunciat l’evangeli de Crist. És nostre 

el deure d’anunciar-lo. Encara que siguem pocs, i ens pugui entrar la por del 

fracàs; o si som molts, i ens pugui entrar el pecat de l’orgull; mai no podem 

gaudir de la nostra fe cristiana de manera solitària i orgullosa. L’Església no 

es pertany a ella mateixa, es deu al servei de tots, perquè molts puguin acollir 

la bona notícia de l’amor de Déu en Jesucrist. En l’ordre espiritual solament 

es posseeix allò que es dóna. No podem retenir sense donar, i en el darrer dia 



14 |  Carta pastoral / «Església de Vic, sigues el que ets!»

ningú no es trobarà més buit que el qui no ha donat res del que tenia. Ningú no 

és cristià per a ell mateix. 

L’Església missionera, tanmateix, en aquest camí evangelitzador, ha d’estar 

ben atenta als signes de veritat i de caritat que hi ha al seu entorn per fer ar-

ribar la seva paraula. No és actitud cristiana la condemna del món, sinó tenir 

els ulls oberts a les petjades de Déu en el cor de les persones. «Evangelitzar 

és ajudar a refer l’experiència de Déu de molta gent allunyada, experiència que 

està intrínsicament lligada a l’amor als germans i, per tant, a aquella opció pre-

ferent pels pobres i per la justícia que fou distintiu del Messies Jesús» (Concili 

Provincial Tarraconense, 1995, 1).

Espiritualitat de comunió, ànima de la sinodalitat

Expressava sant Joan Pau II, l’any 2000, en Novo millennio ineunte: «Fer de 

l’Església la casa i l’escola de la comunió: aquest és el gran desafiament 

que tenim davant nostre en el mil·lenni que comença, si volem ser fidels 

al designi de Déu i respondre a les profundes esperances del món» (núm. 

43). La comunió en el si de l’Església, que és participació de la comunió en 

la Trinitat Divina, està en la base de la sinodalitat. Comunitat i unitat són si-

nònims. La unitat és expressió de la comunió. I la comunió porta a la unitat. 

Millor encara, és la unitat.



Carta pastoral / «Església de Vic, sigues el que ets!»  | 15

Sant Joan Pau II, en el document suara esmentat, ens diu: «Abans de promoure ini-

ciatives concretes, fa falta promoure una espiritualitat de la comunió, proposant-la 

com a principi educatiu en tots els llocs on es forma l’home i el cristià». Cal tenir 

aquest principi com a rerefons i com a fonament per al nostre caminar sinodal. 

Seguim el mestratge de Joan Pau II: «Espiritualitat de comunió significa, pri-

mer de tot, una mirada del cor, especialment envers el misteri de la Trinitat 

que habita en nosaltres, i la llum de la qual ha de ser reconeguda també en el 

rostre dels germans que són al nostre costat.

»Espiritualitat de comunió significa, a més a més, capacitat de sentir el germà 

de fe en la unitat profunda del Cos místic i, per tant, com “algú que em pertany”, 

per a saber compartir les seves alegries i els seus sofriments, per a intuir els 

seus desigs i atendre les seves necessitats, per a oferir-li una veritable i pro-

funda amistat.

»Espiritualitat de comunió és també capacitat de veure, abans que res, el que 

hi ha de positiu en l’altre, per a acollir-ho i valorar-ho com a regal de Déu; un 

“do per a mi”, a més de ser un do per al germà que l’ha rebut directament.

»Finalment, espiritualitat de comunió és saber “donar espai” al germà, portant 

mútuament la càrrega dels altres (cf. Ga 6,2) i refusant les temptacions ego-



16 |  Carta pastoral / «Església de Vic, sigues el que ets!»

istes que contínuament ens assetgen i engendren competitivitat, ganes de fer 

carrera, desconfiança i enveja» (ibídem).

De l’espiritualitat de comunió en brolla la necessitat d’escoltar el sentit 
de la fe del tot el Poble de Déu

D’aquesta espiritualitat de comunió brolla l’escolta necessària de tot el Poble 

de Déu, sense cap exclusió. Per això en Novo millennio ineuente llegim: «És 

significatiu que sant Benet recorda a l’abat del monestir, quan el convida a con-

sultar també els més joves: “Sovint Déu inspira al més jove allò que és millor.” 

I sant Paulí de Nola exhorta: «Estiguem pendents dels llavis dels fidels perquè 

en cada fidel hi bufa l’Esperit de Déu» (núm. 45). Escolta que neix de la certesa 

que l’Esperit habita en el cor dels creients i que tota l’Església té aquella infal-

libilitat en la fe que li dóna la certesa de l’acció de l’Esperit. És el que s’anome-

na sensus fidei, el sentit de la fe en els fidels de Crist. Déu dota la totalitat dels 

fidels d’un instint de fe, que l’ajuda a discernir allò que realment ve de Déu. 

Sentit de la fe unit al sentire cum Ecclesia, sentir, provar i percebre en harmonia 

amb l’Església. És aquest sentit de la fe i aquest sentir amb l’Església la clau 

del «caminar junts» sinodal.

La comunió en la fe i el caminar units té com a protagonista l’Esperit Sant. Ens 

diu Francesc, papa, en Evangelii gaudium: «És l’Esperit Sant, enviat pel Pare i 



Carta pastoral / «Església de Vic, sigues el que ets!»  | 17

el Fill, qui transforma els nostres cors i ens fa capaços d’entrar en la comunió 

perfecta de la Santíssima Trinitat, on tot troba la seva unitat. Ell construeix la 

comunió i l’harmonia del Poble de Déu. El mateix Esperit Sant és l’harmonia 

així com el vincle d’amor entre el Pare i el Fill. Ell és qui suscita una múltiple i 

diversa riquesa de dons i, al mateix temps, construeix una unitat que mai no és 

uniformitat, sinó multiforme harmonia que atrau» (núm. 117).

El camí sinodal és fet de diàleg i escolta. La pregària, primer diàleg i escolta

El primer i fonamental diàleg i escolta en el procés sinodal és la pregària. Els 

moments de pregària en la celebració del Sínode Diocesà no són uns mers 

preàmbuls per al treball veritablement sinodal. No hi pot haver Sínode Diocesà 

sense l’escolta de Déu. La pregària, com a diàleg amb Déu, és una necessi-

tat de la vida cristiana, una necessitat de la vida de l’Església. Però a més en 

aquest camí d’escolta de Déu, en la pregària, també són imprescindibles els 

moments de diàleg, fets d’escolta i d’expressió. És el mateix Senyor el qui parla 

en la pregària i el qui parla en el diàleg.

El diàleg intraeclesial, imprescindible

El diàleg és una necessitat per a l’Església, tant en la seva missió evange-

litzadora com en la seva vida intraeclesial. ¿Com podem sortir a l’encontre 
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dels germans, en la missió, si no hi ha entre nosaltres, els creients, un diàleg 

en la comunió? ¿Com pensem oferir als nostres germans la comunió salva-

dora, si no la vivim entre nosaltres? La comunió i la missió són inseparables 

en l’Església. Són les dues ales que fan possible el ser i l’acció de l’Església 

enmig del món.

Per a poder viure millor el diàleg en la nostra vida eclesial en la quotidianitat 

i en aquest moment de gràcia que és el Sínode Diocesà, em sembla oportú de 

reprendre l’encíclica Ecclesiam suam de sant Pau VI. En aquell moment con-

ciliar en què l’Església sent la urgència de sortir encara més a acomplir la 

seva missió en el món modern, entén que el manament missioner té un nom 

concret: el diàleg. L’Església ha d’entaular diàleg amb el món que li pertoca 

de viure. Però nosaltres també afirmem, tant per la seva necessitat com, so-

bretot, per la naturalesa de la mateixa Església, que el diàleg en l’interior de 

la comunitat cristiana és imprescindible. El diàleg és el camí que ens mena a 

la comunió i la unitat: el diàleg és imprescindible per a viure la sinodalitat de 

l’Església i per a fer el camí propi del nostre Sínode Diocesà.

Característiques de la comunicació espiritual

El diàleg implica la comunicació entre persones. Pau VI exposa les caracterís-

tiques de la comunicació espiritual: 
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1. La claredat abans que res: el diàleg suposa i exigeix intel·ligibilitat, que tot-

hom sàpiga de què es parla, amb un llenguatge comprensible. 

2. L’afabilitat: el diàleg no és orgullós, no és feridor, no és ofensiu. La força li 

prové de la veritat. És pacífic, evita les maneres violentes, és pacient, és ge-

nerós. 

3. La confiança: promou la familiaritat i l’amistat, fa lligams entre els esperits, 

en una mútua adhesió a un bé, que exclou tota finalitat egoista. 

4. La prudència pedagògica; la qual té molt presents els condicionaments psi-

cològics i morals del qui escolta. 

En resum, el veritable diàleg porta a la unió de la veritat amb la caritat, de la 

intel·ligència amb l’amor.

Saber escoltar

Escoltar és acollir l’altre en la seva realitat i circumstàncies. Escoltar es di-

ferencia de sentir. Per a escoltar hem de tenir la intenció de voler escoltar el 

que se’ns diu. Però no solament escoltar els sons que em poden arribar a les 

oïdes, sinó la persona que em parla. Escoltar significa acollir el germà que em 

dirigeix la seva paraula, que vol compartir amb mi el seu pensament, els seus 

sentiments. I això em demana posar-me en el lloc del germà o germana per 

voler comprendre’l. Tot germà té quelcom de valuós que jo puc aprendre d’ell. 
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Aquesta actitud i aquest requisit és imprescindible en l’escolta de l’altre. Es-

coltar de veritat és atendre i entendre les raons de l’altre, sense alterar-les ni 

manipular-les. Fer-se receptor i acollidor de les paraules de l’altre, del que ell 

em vol fer compartir. Escoltar és buscar la veritat de l’altre, tenir-la en compte. 

Escoltar és una part constitutiva del diàleg. Parlar i escoltar, dues accions que 

cal viure des de la veritat i l’amor. 

Per a poder parlar, abans hem d’haver escoltat. Hi ha aquell pensament: el Se-

nyor ens ha donat dues orelles per a escoltar i una boca per a parlar. Aquesta 

és la llei primera de l’aprenentatge, escoltar més que no pas parlar. 

No hi ha veritable escolta sense humilitat. Escoltar significa ser capaç de des-

fer la meva opció inicial, en veure i comprendre més riquesa que la que jo po-

dia arribar a copsar. Anar al veritable diàleg significa no dur mai les decisions 

preses. Evidentment que el veritable diàleg en l’escolta i en l’expressió demana 

que tothom hagi pensat el que al seu entendre és millor, però mai que aquesta 

presa de postura inicial no sigui definitiva. És en el diàleg, és en l’escolta, on la 

veritat es pot fer present i em convida a acceptar-la. 

Escoltar ens demana fugir dels prejudicis que per mi mateix o per altres jo 

m’hagi pogut fer d’un meu germà. Prejudicis que poden impedir l’acte mateix 

d’escoltar quan em tanco i penso que és en va escoltar algú. Escoltar significa 
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sortir del meu «jo» que, com un castell amb els seus murs, pensa que sola-

ment hi ha una porta per a accedir-hi i que jo sóc l`únic que copso la realitat: 

és un viatge vers el món de l’altre.

Escoltar demana fer silenci. Tot un repte en un món hiperestimulat i sorollós 

on hi ha por del silenci. Tanmateix, el silenci interior i exterior ens és necessari 

per al trobament amb Déu i amb els altres. «En el silenci és on succeeixen els 

grans esdeveniments» (Romano Guardini, El Señor).

Necessitem escoltar-nos els uns als altres, encara que escoltar ens inquieti, 

ens faci sortir de la nostra àrea de confort. Aquella persona que ens pot portar, 

al nostre entendre, complicacions es pot convertir en el nostre company per a 

poder sortir de l’error o dur-nos a una realitat millor. De vegades podem tenir 

por d’escoltar, perquè, en el fons, tenim por d’admetre el nostre fracàs, els nos-

tres errors, la nostra manca de visió, la nostra responsabilitat.

Hem de saber escoltar i també saber parlar. I totes dues coses ens demanen 

confiança mútua. Sense confiança no hi pot haver diàleg. No podem quedar-nos 

amb la nostra visió, com si no en fos possible cap altra. No podem restar pen-

sant que el que el Senyor vol que diguem és el millor i l’únic. Això seria caure 

en l’orgull, en el menyspreu dels altres. Però, al mateix temps, podem caure 

en el parany de callar i no aportar el que sincerament pensem, el que sentim 
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que el Senyor ens demana que expressem, portats per la por del fracàs, del 

que diran o per no complicar-nos la vida. La veritat no ha de ser comunicada 

de qualsevol manera. L’hem de dir de manera suportable, d’una manera que el 

receptor pugui digerir, fer-se-la pròpia, assumir-la sense trencadisses. Parlar 

de veritat significa parlar des del cor, sincerament, des de la caritat.

Sant Bernat de Claravall ens ensenya: «Tu confisques per al teu profit el bé 

del teu proïsme si, per exemple per por o peresa, o per un excés de discreció i 

d’humilitat, et tanques amb un silenci inútil i, encara més, culpable, una parau-

la de la qual molts podrien treure gran profit. I, al contrari, tu malgastes el que 

has rebut, i ho perds, si abans d’estar omplert plenament et prodigues a repar-

tir el que tu has rebut a mitges. De manera que la saviesa consisteix per a tu a 

ser més una conca que no pas un canal. Un canal dóna quasi immediatament 

el que ha rebut; la conca, al contrari, espera d’estar plena per a comunicar sen-

se recança el que té en sobreabundància» (In Cant., S 18,2-4).

 El discerniment

L’objectiu del Sínode Diocesà, del nostre caminar junts, per al qual hom consul-

ta tots els membres del Poble de Déu que hi participen en les diferents etapes 

del camí sinodal, és poder prendre les decisions pastorals més conformes al 

voler de Déu per a la nostra Església diocesana. És a dir, és un procés, un camí 
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de discerniment comunitari de tots els membres. Tots els qui hi participen han 

de tenir ben present que és el Senyor qui els ha convocat, per a escoltar co-

munitàriament allò que l’Esperit diu a l’Església a través de la Paraula de Déu 

que ressona en l’actualitat, i interpreten, amb els ulls de la fe, els signes dels 

temps. Tota la comunitat eclesial, sense cap exclusió, és convocada a pregar, 

escoltar, analitzar, dialogar, discernir i aconsellar per al bé de tota la diòcesi, en 

la seva comunió i en la seva missió. El discerniment de la voluntat de Déu és la 

tasca de tots, que ens demana humilitat i molta pregària. Sobretot ens demana 

la invocació de l’Esperit. La nostra pregària ha de ser des d’ara: Esperit, què 

dius a l’Església de Vic? Què dius a les nostres parròquies i comunitats? Què 

em dius a mi? Seria molt bo que acollíssim en la pregària comunitària i per-

sonal el text de les set cartes a les Esglésies del llibre de l’Apocalipsi 1,9-3,22.

Per a ajudar-nos a comprendre millor què és el discerniment, qui millor que el 

papa Francesc? En la seva exhortació apostòlica Gaudete et exsultate sobre la 

crida a la santedat en el món actual (166-174) ensenya, amb la seva saviesa 

de bon jesuïta i preclar pastor de l’Església, que l’objectiu del discerniment és 

descobrir la voluntat de Déu enmig de tantes veus i tants parers. ¿Com saber 

si alguna cosa ve de l’Esperit Sant, o si el seu origen està en l’esperit del món i 

en l’esperit del diable? L’única manera és el discerniment, que no suposa sola-

ment una bona capacitat de raonar o un sentit comú, sinó que és també un do 

que s’ha de demanar. Si el demanem confiadament a l’Esperit Sant i, al mateix 
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temps, ens esforcem per desenvolupar-lo amb la pregària, la reflexió, la lec-

tura, el bon consell, segurament podrem acréixer aquesta capacitat espiritual.

És una necessitat imperiosa, avui com sempre, discernir la voluntat de Déu 

sobre nosaltres. La vida actual ens ofereix grans possibilitats d’acció i de dis-

tracció. I l’esperit del món ens ho presenta tot com a vàlid i bo. Sense la saviesa 

del discerniment podem convertir-nos fàcilment en marionetes a mercè de les 

tendències del moment.

Hem de saber discernir aquelles novetats que provenen del Senyor i no de 

nosaltres i del nostre món. El discerniment és una crida a la nostra llibertat en 

Jesucrist, que ens demana d’examinar el que hi ha en el nostre cor —desigs, 

angúnies, pors, recerques— i el que passa fora de nosaltres —els signes dels 

temps— per a reconèixer els camins d’autèntica llibertat.

El discerniment és un instrument de lluita per a seguir millor el Senyor, per-

sonalment i comunitàriament. Ens és necessari sempre per a estar dispo-

sats a reconèixer els temps de Déu i de la seva gràcia, per a no malgastar les 

inspiracions del Senyor, per a no deixar passar la seva invitació a fer la seva 

voluntat. A més, el discerniment autèntic ens porta a reconèixer els mitjans 

concrets que el Senyor predisposa en el seu misteriós pla a fi que no restem 

sols en les nostres bones intencions.
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El discerniment espiritual no exclou les aportacions de la saviesa humana, 

teològica i pastoral. Però, tot i suposar-les, va més enllà: és un esdeveniment 

de gràcia que, encara que inclogui la raó, la prudència i les normes eclesials, 

les supera, perquè es tracta de veure el misteri del projecte únic i irrepetible 

que Déu té per a cada un de nosaltres i que es realitza en els més variats 

contextos i límits.

El discerniment és sempre orant. Hem de tenir present que el discerniment 

orant requereix començar des d’una disposició a escoltar el Senyor, els al-

tres, la realitat mateixa, que sempre ens desafia de maneres noves. Sola-

ment qui estigui disposat a escoltar té la llibertat per a renunciar al seu punt 

de vista parcial i insuficient, als seus costums i als seus esquemes. Així hom 

està realment disponible per a acollir la crida que trenca les seves segure-

tats, per a ser portat a una vida millor. 

Una educació essencial per al progrés en el discerniment és educar-se 

en la paciència i en els temps de Déu, que mai no són els nostres. El dis-

cerniment també demana generositat. No es discerneix per a descobrir 

quina cosa més podem treure a aquesta vida, sinó per a reconèixer com 

podem complir millor la nostra missió, que com a Església i com a bate-

jats tenim tots nosaltres. I això implica estar disposats a renúncies fins 

a donar-ho tot. 
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Quan escrutem davant de Déu els camins de la vida, no hi ha espais 

que restin exclosos. En tots els aspectes de l’existència podem continuar 

creixent i lliurant quelcom més a Déu, àdhuc en aquells aspectes on ex-

perimentem les dificultats més fortes. Hem de demanar a l’Esperit Sant 

que ens alliberi i que expulsi aquella por que ens mena a privar-li l’en-

trada en alguns caires de la nostra vida, de la nostra vida eclesial. Qui ho 

demana tot, també ho dóna tot, i no vol entrar en nosaltres per mutilar o 

debilitar, sinó per portar plenitud. Això vol dir que el discerniment no és 

una autoanàlisi tancada en ella mateixa, una introspecció egoista, sinó 

una veritable sortida de nosaltres mateixos envers el misteri de Déu que 

ens ajuda a viure la missió a la qual ens ha cridat per al bé dels germans.

CONCLUSIÓ
SÍNODE PER L’ESPERANÇA

El Sínode Diocesà que ara comença a caminar porta per títol Sínode per 

l’esperança. En la consulta que vaig fer a tots els àmbits de comunió dio-

cesans, diferents consells i la reunió dels arxiprestos, es va expressar que 

l’anunci de Crist és el gran repte de la nostra Església de Vic en aquests 

moments de canvi epocal; transmetre el tresor de la fe a les noves gene-

racions, en un món nou que està forjant-se. L’Església catòlica, tan signifi-

cativa en aquesta terra que l’ha configurada en gran mesura com a poble 
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en molts aspectes de la seva identitat i que va perdent incidència, té avui 

nous reptes. 

L’Església no ha estat fundada per Jesucrist per a dominar en el món, 

sinó per a portar la salvació de l’amor de Déu a tots els homes. Aquest 

és el nostre repte: lluitar perquè els homes i dones d’ací i d’avui puguin 

descobrir com és de gran l’amor de Déu. Que puguin descobrir que aquest 

amor no són merament paraules que brollen dels llavis dels qui creuen en 

Jesús, sinó la realitat d’un amor que pot omplir el seu cor, que pot apor-

tar-los la salvació i la llibertat. No puc deixar de fer presents les paraules 

inicials d’Evangelii gaudium: «L’alegria de l’Evangeli omple el cor i la vida 

sencera dels qui es troben amb Jesús. Els qui es deixen salvar per ell són 

alliberats del pecat, la tristesa, el buit interior, de l’aïllament. Amb Jesu-

crist sempre neix i reneix l’alegria».

El document conciliar Lumen gentium, després d’expressar que l’Església té en 

ella la riquesa dels dons per a eixamplar el regne de Déu per tot el món, diu 

que «encara que en acte no englobi tots els homes i sovint faci la impressió 

d’un ramat esquifit, això no obstant és una llavor molt sòlida d’unitat, d’espe-

rança i de salvació per a tot el llinatge humà» (núm. 9). És aquest el gran do i 

el gran repte que la nostra Església de Vic té en aquest moment de la història 

que ens pertoca de viure: som aquest «ramat esquifit», però al mateix temps, i 
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no n’hem de tenir cap mena de dubte, «llavor molt sòlida d’unitat, d’esperança 

i de salvació» per a tots els qui en la nostra missió el Senyor posi en el nostre 

camí per a anunciar-los la Bona Nova.

Sínode per l’esperança és el lema que hem posat al nostre Sínode Diocesà. La 

virtut de l’esperança és la que pren relleu en la nostra missió i que ha d’amarar 

la nostra mirada a nosaltres i a les nostres comunitats, que poden caure en el 

desànim de la desesperança davant els reptes d’avui. La manca de sentit, el 

buit interior, la desconfiança en el futur, la por de compromisos definitius, la 

manca de natalitat són, entre altres, símptomes de la desesperança en el cor 

de les persones. Ara bé, el cor de tota persona és el lloc del trobament amb 

Déu. El cor d’una persona humana mai no està secularitzat. Encara que la vida 

d’una persona estigui secularitzada, en el sentit que visqui sense Déu, el seu 

cor sempre manté la seva set de veritat, d’amor i de bellesa. Un cor que té set 

de plenitud, que està en recerca, que anhela autenticitat i que sofreix, amb 

ferides profundes que solament l’amor pot guarir. És aquest cor que, quan no 

troba el que és autènticament veritat, amor i bellesa, experimenta el buit i el 

sense-sentit. Buit i sense-sentit que el pot portar per camins de mentida, d’odi, 

d’autodestrucció, de violència, de falsedat i de lletjor.

Hem de tenir present que en aquesta nostra època, com en totes, hi ha ide-

ologies que, negant la realitat, poden destruir les persones. L’hedonisme i 
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el materialisme poden crear un cercle viciós de més i més plaer, el màxim 

possible, però deixant un cor cada vegada més i més buit. Ens aboquem al 

present, que se’ns esmuny i volem gaudir amb fretura, perquè, en el fons, 

no hi ha futur, no hi ha horitzó obert, no hi ha esperança. I la conseqüència 

d’aquest cercle viciós i tancat sempre es repeteix: els pobres i els més 

vulnerables són les primeres víctimes d’aquestes ideologies.

Aquest és l’objectiu del nostre Sínode Diocesà: discernir com portar l’es-

perança al nostre món i com ser capaços de fer brillar altra vegada els ulls 

dels nostres conciutadans, en descobrir el Déu viu.

Ja sé que no serà pas fàcil. Mai no ho ha estat per a l’Església en els 

moment intensos d’evangelització. Però sempre l’Església se n’ha sortit, 

confiant en l’Esperit que habita en ella, com l’ànima en el cos. La nostra 

Església diocesana de Vic, en els seus més de mil cinc-cents anys d’his-

tòria, ha passat per moltes vicissituds, i s’ha mantingut fidel i esperança-

da, servidora i alliberadora. Avui a l’Església tampoc no li mancaran els 

dons de santedat i de missió per a acomplir el que el Senyor espera de 

nosaltres. El treball, el discerniment del nostre Sínode per l’esperança és 

fer realitat el «somni» que el Senyor té per a la nostra Església diocesa-

na en aquest tombant de la història, en aquest canvi de paradigma. 
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Ens encomanem, una vegada més, a santa Maria, mare de l’Església, pre-

sent arreu de la diòcesi en totes les advocacions que la fan més propera 

a nosaltres. Que ella sigui l’estrella de l’evangelització, sempre nova, «que 

l’Església, dòcil al manament del Senyor, ha de promoure i realitzar, so-

bretot en aquests temps difícils i plens d’esperança» (sant Pau VI, Evangelii 

nuntiandi, 82).

+Romà, bisbe de Vic

Vic, 14 de setembre del 2019






