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William-Adolphe Bouguereau

de construir noves respostes. En això les religions, especialment el cris-
tianisme, tenen molt a dir: oferint marcs de sentit i pràctiques d’actituds 
més fraternes, solidaries i justes. Així ho expressaven un grup de joves 
cristians en un manifest editat per cristianisme i justícia: 

“De cop i volta es fa palesa la impossibilitat d’assolir molts dels projectes 
personals i comunitaris, si més no aquells que havíem après a somiar. Vivim amb 
dificultat la construcció d’un itinerari vital amb sentit, a partir d’una vocació 
discernida. Tot i semblar què el pessimisme s’ha apoderat del nostre horitzó, NO 
VOLEM SER UNA GENERACIÓ PERDUDA. Tot i viure en un context en 
què es fa difícil assolir pau interior i lucidesa sentim la necessitat de trobar vies 
d’implicació en la recuperació de certs valors i d’una visió humanitzadora del món. 
És més, constatem que ja s’estan donant al nostre entorn iniciatives locals, senzilles, 
de caràcter col·lectiu i transformadores que són anticipacions d’un futur que ha de 
venir. Des d’aquí volem fer una crida a l’esperança i a l’alegria. Ens sentim cridats 
a caminar vers nous horitzons que recuperin la fraternitat; lluitin contra el binomi 
individualisme/indiferència i blindin espais que tinguin cura de la persona en la 
seva integritat.”1 

En qualsevol cas, la creença en Déu va associada a certa idea de 
transformació social. I no sembla estar tant allunyada de la vida dels joves 
com s’acostuma a pensar. Representa una possibilitat per omplir de nous 
sentits les seves vides. 

En el fons, però, hi ha la pregunta: de quin Déu o de quina idea 
de Déu estem parlant? I quines conseqüències concretes te aquesta idea 
de Déu per a la vida de cadascú? Pere Casaldàliga ens deia personalment 
que “avui a Amèrica Llatina ens trobem els primers màrtirs cristians víctimes de 
perseguidors que són cristians”. O, per citar-ne un altre: els qui van portar a la 
mort Jesús de Natzaret també eren creients en Déu. 

En aquest número us oferirem una petita mostra de respostes 
que alguns joves ens han formulat, així com algunes opinions de persones 
que els acompanyen. Deixem-nos sorprendre.

Mar Galceran i Francesc Grané

1 Cristianisme i Justícia. Suplement del Quadern núm. 182 de CJ (n. 216)-Desembre 2012

Editorial

Segons el baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva 
diversitat del 2016 elaborat pel departament d’afers religiosos de 
la Generalitat de Catalunya, un 57% dels joves d’entre 16-34 anys 

es declaren creients en algun tipus de religió enfront un 43% d’agnòs-
tics o ateus. Del 57% de creients el 39% es declaren cristians i la resta 
en d’altres confessions. Si comparem aquestes dades amb les del barò-
metre del 2014 podem dir que al 2016 hi ha hagut un augment del 5,9% 
de joves que es declaren cristians i en canvi han disminuït en un 5,3% 
els joves que es declaren ateus. D’altra banda han augmentat també en 
un 5’3% els joves agnòstics i un 2,1% els joves evangèlics. 

No entrarem a fer ara un anàlisi d’aquestes dades però sí que ens 
semblen prou significatives com per afirmar que, malgrat ens sorprengui, 
la majoria de joves es declaren creients en alguna religió, una dada, a més, 
en tendència en augment en els dos darrers anys, passant del 51 al 57%. 
Les dades també ens indiquen que malgrat hi ha una diversificació de 
formes, estils, sensibilitats i respostes davant la realitat transcendent i les 
manifestacions de sentit, el Déu cristià continua tenint una preeminèn-
cia respecte la resta de religions i en canvi disminueix considerablement, 
en els joves, la creença en la religió islàmica i també en el budisme. 

D’entrada son dades que semblen trencar l’imaginari que, pos-
siblement, molts tenim al cap. I d’altra banda, tot indica una qüestió 
que també molts evidenciem: els joves tenen set de respostes de sentit. 
El projecte europeu de la modernitat té punts febles: es respira un gran 
desencís per la feblesa de la democràcia, el debilitament de l’estat del 
benestar i de la justícia social. Les desigualtats socials augmenten a pas-
sos agegantats, assistim a la pèrdua de la classe mitjana, al totalitarisme 
del lliure mercat i de la tecnocràcia, a la mercantilització de l’existència, 
a l’augment creixent de l’atur, en fi... el món de les societats del benestar no 
resulta encoratjador per als joves que es veuen abocats a un futur total-
ment incert i amenaçador. 

Ens podria fer pensar que els joves han perdut l’esperança. Però 
potser no sigui ben bé així. Algunes reaccions i moviments ens ho fan 
notar, com poden ser les que van aparèixer al voltant del 15M així com les 
reaccions davant les injustícies i arbitrarietats perpetrades a Catalunya l’1 
d’octubre del 2017. Indicadors de la insatisfacció però també de les ganes, 
iniciatives i il·lusions de transformar la societat. De fet, probablement 
del malestar existencial en neixen també les ganes de cercar una sortida, 
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¿QUÈ ÉS DÉU  
PER A MI?

Gerard Ginovart
3r curs sistemes AudiovisuAls.  

cAmpus lA sAlle - url

Amb quasi vint anys de vida les meves 
idees han anat evolucionant i amb elles 
les meves creences. Ara per ara el que 

sí que puc dir és que veig a Déu cada dia amb 
les coses petites, quan els companys m’ajuden 
a fer algun treball, quan et trauen un somriure 
entre els desànims, quan pots ajudar a fer el bé a 
aquella persona que ho necessita, i així amb un 
miler més. Per a mi, Déu està amb les coses 
petites, simples i quotidianes que gairebé 
sempre són les més meravelloses. 

Arnau Barrabeig Capdevila
2n curs AnimAció i vFX.  
cAmpus lA sAlle - url

Un Déu universal no existeix. Des del 
meu punt de vista, tots tenim un Déu 
interior anomenat consciència, ens 

permet fer el bé, el mal o simplement parlar amb 
ell. Aquest Déu, creix, es desenvolupa amb no-
saltres i és on hem de recórrer en cas que ne-
cessitem opinió. És només des de la reflexió i 
la interioritat on cadascú aconseguirà desenvo-
lupar aquest Déu, el guiarà en la vida i hi podrà 
recórrer. Si no ho fa, s’atrofiarà i en aquest punt, 
ens serà irreversible tornar-lo a aconseguir en 
plenitud. 

Rafel Jaume i Venys
enginyeriA de telecomunicAcions. 

cAmpus lA sAlle -url

D’entre aquest ritme frenètic de la uni-
versitat i el poc temps que tinc, em cos-
ta bastant trobar un temps per Ell. Però 

precisament per això, com que no tinc temps 
per dedicar-li, m’he adonat de com és present en 
la meva vida quotidiana d’una manera, pot ser 
menys directa, però que cada vegada més, noto 
que es fa més significant i evident.  En moments 
de dubte i soledat, miro de no conformar-me i 
anar sempre un pas més enllà, perquè sé, que tot 
i que molts cops puc caure en la flaquesa, Ell em 

Charles Edward Perugini
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Roberto Cabrera
doctorAdo en biomedicinA. el sAlvAdor

Cuando pienso en Jesús en mi vida lo 
primero que imagino es un amigo, 
alguien cercano, un confidente, un 

consejero, un colega y es que normalmen-
te nos los pintan como el Señor en los Cielos. 
Aunque nunca he dudado que está allá, 
creo más que también está junto a 
mí. Él nunca me ha dejado. Aún 
cuando no lo conocía, Él tenía 
un plan para mi vida. Me lla-
mó, me sacó de la tormen-
ta y me dio una meta. He 
pasado del chico perdido 
que yo era al que se dejó 
amar por Jesús y encon-
tró una vida nueva, una 
vida llena de bendiciones 
y sin miedos porque sé 
que Él está conmigo todo 
el tiempo. 

Naile Vásquez
ArquitectA. repúblicA 

dominicAnA 

Cuando me preguntan quién es Dios para 
mí, siempre me acuerdo del pasaje de la 
Biblia donde Jesús le pregunta a sus dis-

cípulos: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?”, 
a lo cual Pedro le contesta: “Tú eres el Cristo 
(el Mesías), el Hijo del Dios viviente.” Esta cu-
riosidad de Jesús de saber qué significaba en las 
vidas de los discípulos deja al descubierto la cer-
canía que quería tener con ellos: una cercanía de 
amistad. Para mí Dios, en la persona de Jesús, es 
amigo fiel que está y estará en mi vida en 

las buenas y en las malas, siempre con una 
mirada de misericordia. 

Oscar Iván López Miranda
doctorAndo de tecnologíA de lA 

ArquitecturA, ediFicAción y urbAnismo. 
méXico

Para mí Dios es el pilar 
más fuerte de mi vida, 
sobre el cual se sosti-

ene toda la estructura de 
la misma. En Él trato de 
basar todo lo que hago, y 
tengo plena confianza que 
siempre está a un lado mío 
para guiarme, o para dar-
me la mano y levantarme 
cada vez que caigo; ya que 
he podido experimentar 
mucho de su amor y de su 
misericordia. Es para mí, 

la viva imagen de la palabra 
“amor”, y no conozco a una 

sola persona que sepa de Él 
y no quiera más de su presen-

cia en su vida y en su corazón. Y 
como dice un canto basado en el sal-

mo 17, reafirmo las palabras, el “Señor es 
mi fuerza, mi roca y mi salvación”. 

Marcos José Polanco Candelario
ingenieríA del terreno e ingenieríA 

sísmicA. republicA dominicAnA 

Quisiera decir que Dios es mi vida, pero 
como san Pablo escribió en la carta a 
los Romanos 7:19 “Pues no hago el bien 

fa no defallir. Per mi Déu és això: les mans 
que m’estiren i també les mans que m’em-
penyen. 

Ricard Juan Pujol
2n curs enginyeriA multimèdiA.  

cAmpus lA sAlle - url

Com a estudiant d’enginyeria entenc el 
que és un manual. El trobo important, 
és clau en l’aprenentatge de cada matè-

ria. Però també és important entendre el sentit, 
el perquè de cada instrucció darrere el manual. 
Allò que diu el manual no és perquè si: algú ho 
ha pensat i escrit amb la finalitat de fer funcio-
nar el sistema.

Això és Déu en la meva vida diària. 
Allò que fa que el sistema no s’enfonsi. No 
és un recurs com un manual. Però és important 
per a no ensorrar-me en la matèria de la pròpia 
vida. 

Miquel Cardona
estudiAnt de 4t de químicA. uAb

Ara que s’apropa el Nadal, podríem de-
finir Déu com l’amic invisible que pot 
passar desapercebut, si no li prestem 

atenció per culpa de la vida estressant que porta 
molta gent. Així i tot, si ens hi fixem mínima-
ment, podem veure que Déu sempre és al nostre 
costat, en cada persona i en cada acció al nostre 
voltant. Al mateix temps, Déu és exemplar i ens 
dóna una idea de l’amic que nosaltres hauríem 
de ser. Déu és amor, compassió, esperança 
i felicitat; és el típic amic que et perdonarà 
si l’has deixat abandonat i que saps que sem-
pre hi serà en els moments complicats. 

Frederic Leighton

Edward Burne Jones

Creure i Saber / 8 Creure i Saber / 9



Ariadna Plana Pedreño
2n b bAtXillerAt. escolA sAlesiAnA 

“sAnt Josep” de bArcelonA

Per a mi, Déu és en el món com una pre-
sència imperceptible. Hi és sempre i el 
sento al meu costat. El duc a dins, al 

meu interior, al cor, a la consciència.
Déu és una presència contínua que 

em guia i m’ajuda a ser millor persona 
cada dia.

Mai no el culpabilitzo de les coses ne-
gatives que em passen a la vida, ni en moments 
en què el que és crític potser me’l fa sentir 
llunyà. Però, sé prou bé que tan sols aquests 
moments de feblesa humana són els únics mo-
ments que ens poden fer dubtar de Déu.

Per a mi, Déu, és la meva esperança i el 
model de Bé en la vida. 

Judith Esclaera Mora
2n b bAtXillerAt. escolA sAlesiAnA 

“sAnt Josep” de bArcelonA

Des de petita, m’han ensenyat a creure 
en Déu. En un Déu personal, proper 
i familiar. Un Déu que s’interessa pel 

benestar dels homes i dones. 
Per a mi, Déu és el model de vida i 

l’acompanyant que mai no em deixa sola.
Tal com en la Bíblia es diu, Déu és el 

Pare bondadós, que ens estima profundament, 
sense límits ni condicions. Un Déu que vol la 
nostra felicitat i la nostra salvació.

Podem viure situacions en la vida molt 
tràgiques, moments de desesperació, solitud 
i desesperança, però Déu sempre ens mostra 
una mà que ajuda i ens aixeca quan hem cai-
gut.

Déu és qui ofereix respostes i calma les 
necessitats i les inquietuds humanes. 

Pedro Benet Quintana
estudiAnt de 4rt d’HistòriA  

A lA uAb

Per a mi, Déu és Aquell qui ens ha cre-
at i la Raó per la qual existim.  Sovint 
a la carrera, a classe o parlant amb els 

companys, s’afirma que els catòlics creiem pu-
rament en el creacionisme, en un Déu que ens 
ha creat tal i com diu la Bíblia, agafant una 
interpretació literal. Per a mi, igual que per a 
la immensa majoria (per no dir la totalitat) de 
catòlics, això no és pas així. Per a que aquells 
que m’envolten i no són creients ho enten-
guin, m’agrada posar l’exemple d’un Déu com 
si fos un rellotger que fica la pila a un re-
llotge, que comença a moure’s justament 
perquè la té a dins i, progressivament, va se-
guint el seu curs.  És a dir, Ell va iniciar-ho tot, 
però després el Món ha anat evolucionant per 
sí mateix. 

Maria Busquets Frigola
estudiAnt  de 3er.  

curs d’estudis literAris A lA ub.

“Déu no és un “què”, és un “qui”. 
Déu és Aquell a qui acudeixo en 
els mals moments; Aquell a qui he 

d’agrair tot el que tinc; Aquell que guia la meva 
vida. Déu és aquell Pare, aquell Amic a qui he 
decidit fer el centre de la meva vida, perquè 
l’Amor amb amor es paga.” 

que deseo, sino que el mal que no quiero, eso 
practico.”  Por eso Dios es mi horizonte que 
me guía a dónde debo llegar para hacer el 
bien que deseo.

Pol Muria Bernaus
1r b bAtXillerAt. escolA sAlesiAnA “sAnt 

Josep” de bArcelonA

Ho és tot!
Déu és, en la meva vida, com l’eix sobre 
el qual gira i gira la roda. Sense l’eix, la 

roda no podria funcionar. Doncs, també la meva 
vida sense Déu, no tindria sentit. I ho dic així, 
amb naturalitat i immediatesa. Si s’esborrés Déu 
del meu horitzó vital, sentiria buidor i frustra-
ció. 

Ell, ho és tot per a mi. És l’únic i 
el fonamental punt de suport, motiva les 
meves decisions i els meu projectes.

Imaginem situacions de pèrdua, com la 
de la mare estimada o la d’un gran amic en qui 
confiaves, o la pèrdua del nuvi o la núvia amb 
qui vols iniciar una vida en comú. Totes aquestes 
esperances, de cop, s’esfondrarien. Tot el futur, 
enlaire! Una vida sense Déu ens situa en una at-
mosfera com aquesta.

Totes aquestes persones estimades són, 
per altra banda, punts de referència en què cen-
trem la construcció del nostre futur. Però, no en 
són els únics, ni de bon tros. I, ben pensat, són 
sempre uns referents relatius.

Per a mi, el meu únic referent i suport 
absolut és el Senyor. Si hagués de prescindir-ne, 
em trobaria sense horitzons, sense futur. Una 
vida, i la vida en ella mateixa, sense Déu és, per 
a mi, una existència sense sentit. 

William-Adolphe Bouguereau
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JOVES I DÉU
Cecilia Ribas i Marta Pomés

Els joves són joves. Vitals, intrèpids, amb una 
força increïble per canalitzar el Bé. Diem 
Bé per no dir Déu. Als joves no els agrada 

aquesta paraula; té connotacions religioses, i ells 
són bons humanament parlant i no religiosament. 
Amb aquesta força canalitzen el Bé amb una Fe 
laica que els impulsa a participar en actes solidaris 
i a col·laborar en serveis socials vers els més neces-
sitats. Ho fan il·lusionats, amb l’esperit romàntic 
de qualsevol jove que vol canviar el món.

Però passat un temps, tenen la 
primera frustració: se senten inútils 
“què he fet, si aquell vellet no em 
reconeix? Per què hi vaig, si els 
nens no poden jugar amb mi?”. 
Aquest és el moment delicat 
en què el jove ha de passar 
de la seva Fe laica a una 
Fe madura o religiosa. 
L’ha de transcendir. Ha 
d’espiritualitzar la seva 
Fe.

Difícil moment 
per a uns joves, fills d’una 
societat que els empeny a 
trobar resultats immediats i 
que, si no fan coses tangibles, 
senten que estan perdent el 
temps.

Com fer-los veure que és 
molt més important SER amb aquelles 
persones que estan cuidant que les activitats en 
si mateixes o els progressos que puguin fer els ma-
lalts?

Costa aturar-se, però s’han de contem-
plar aquestes experiències amb els ulls de la Fe, 
d’aquesta altra Realitat que ens transcendeix i que 
ens sosté a tots: Déu.

Realment els nostres joves són víctimes 
d’un materialisme tan agressiu, d’un consumisme 
tan vertiginós i d’una societat amb la URGÈN-
CIA de Fer, que l’alternativa que suposa el Jesús 
dels Evangelis és massa radical per a ells, massa 
incòmode, i massa renúncia i sacrifici.

I això els fa incapaços de raonar l’existèn-
cia de Déu. Incapaços de resoldre els dubtes que 
es plantegen: “Si la ciència és vertadera, aleshores 
la fe és falsa?”. “Si hi ha patiment, és que Déu no 
ens estima?”. “L’existència del mal és una prova 
que Déu no és?”. “És la religió l’opi del poble?”.

I és que, sovint cauen en el parany d’iden-
tificar Déu i Església; creure que la religió ha sigut 
i és un instrument per mantenir poder.

Cal que elevin la mirada per veure que, 
més enllà d’errors humans, moments histò-

rics o morals concretes, la història d’Is-
rael és una història de salvació. Per 

veure que Déu és en ell mateix.
Però hem de reconèi-

xer que és des d’aquesta Es-
glésia que el jove veu Déu; i 
per això cal que ens dema-
nem: és l’Església propera 
als primers cristians? És 
l’Església autèntica i ober-
ta? Perquè si és d’aques-
ta manera, els joves no se 
n’allunyaran d’ella.

Per tant, qui som 
interpel·lats ara som nosal-

tres, els adults. Interpel·lats 
pels joves, que tant en l’àmbit 

de la religió com en qualsevol al-
tre, fan de mirall, de reflex de tot el 

que hem rebut.
Crítics, quan manca coherència en les ac-

cions d’aquell que predica. I exigents, reclamant 
el sentit de les tradicions, de les celebracions i els 
ritus.

Per això, cal que els puguem oferir 
un model, que sigui sòlid, coherent i obert. 
Aquesta base sòlida i oberta és el que els permetrà 
respectar altres creences i evitar el relativisme es-
tèril del tot s’ho val.

Una religió on no pesin tant el llenguatge i 
els ritus. En definitiva, una experiència religiosa en 
essència; perquè és des de la vivència, des del cor, 
que farem possible la seva trobada amb Déu. 

Frederic Leighton
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¿DóNDE  
ESTá DIOS?  
¿QUÉ DIOS?

Javier Elzo

Un día, un periodista preguntó a Einstein: 
“Profesor, ¿cree Usted en Dios?”. Eins-
tein le contestó: “explíqueme lo que 

usted entiende por Dios y, entonces, le diré si 
creo o no”. Encontré esta anécdota en un libro 
del año 2005 que recoge una apasionante con-
troversia pública entre André Comte-Sponville, 
un gran filósofo ateo, y Henri Cazelle Decano 
de Filosofía del Instituto Católico de Paris, ti-
tulado, en traducción del francés, “¿Existe Dios, 
todavía?”.

El libro tiene perlas como cuando Com-
te-Sponville dice que “preferiría que Dios exis-
tiera” (dando a entender que así viviría en la se-
guridad (ilusa) de tener respuestas a todo), a lo 
que responde Cazelle que “a veces él preferiría 
exactamente lo contrario: mi vida sería mucho 
más fácil, no tendría que defender, a veces muy 
penosamente, la credibilidad del Dios misterio-
so”.

El mes de septiembre pasado participé 
en Roma, como invitado, en la Semana prepa-
ratoria al Sinodo de los Obispos de octubre de 
2018 sobre los jóvenes. El excelente documento 
introductorio a la Semana se titulaba “Los jó-
venes, la fe y el discernimiento vocacional”. Al 
final de la Semana constaté que se habló muc-
ho de jóvenes, un poco de la fe y prácticamente 

nada de la vocación. Dios fue mentado, con al-
guna frecuencia, pero casi como un latiguillo, “a 
Dios gracias”, “hacer la voluntad de Dios”, “el 
Dios que se ha manifestado en Jesús” etc.  Pero 
alguien, en un momento indicó, casi como de 
pasada, que estábamos transitando de la cues-
tión de Dios a la del misterio de Dios. Se me en-
cendió el cerebro, recordé la anécdota de Eins-
tein y el dialogo entre filósofo ateo y el decano 
de Teología, y mi corazón se puso a palpitar con 
fuerza. Tomé notas y las retoqué y amplié en mi 
habitación. 

Creo, en efecto, que en la actualidad es-
tamos viviendo un momento en el que en vez 
de poner el acento en si Dios existe o no, en si 
se cree o no en Dios, tanto si se es joven como 
adulto, se ha desplazado a la cuestión de inda-
gar en Dios como misterio, o si se prefiere, en 
lo que supone el misterio de Dios. Dios que está 
en boca de todos, para bien y para mal. Para afir-
marlo como para negarlo, pero sin saber quién 
(o qué) se afirma o se niega. Dios como misterio, 
Dios como interrogante, Dios como anhelo, Dios 
como horizonte, un Dios indefinido por indefini-
ble, pero, no por ello, con menor presencia en lo 
inefable, en lo indecible pues, como la música, el 
arte, lo bello, el amor, sí, pero también el dolor, la 
angustia ante el sufrimiento, el mal, la injusticia, 
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expresión del cristianismo como la religión de la 
salida de la religión como si “la gente ya no creyera 
en Dios. ¡Realmente no creían más en otros tiem-
pos! (….) La salida de la religión es la salida de la 
organización religiosa del mundo”, dirá Gauchet, 
esto es, que la religión no dicta ya la organización 
de la sociedad, lo que es otra cosa bien distinta. Y 
lo que permite hablar del advenimiento de la de-
mocracia, solamente en regiones de cultura y re-
ligión cristiana y no musulmana o judía ortodoxa, 
apostillará Gauchet.

Pues, añade: “Lo que es determinante en 
el caso cristiano, es el propio Cristo. La idea de 
la encarnación no brilla por su racionalidad. La 
idea de un solo Dios parece incompatible con la 
idea de un Dios delegado que ejerza de intermedi-
ario. Es posible que (Dios) necesite un mensajero, 
como Moisés en los judíos o Mahoma en el caso 
del islam, pero con Cristo se trata de otra cosa, 
un enviado que es, él mismo, Dios. Un Dios que 
toma la forma de hombre. Pero esta extraña idea 
tiene un efecto importante. La encarnación obli-
ga a concebir una alteridad radical de Dios (del 
Dios extraterrestre, de Yahvé y de Alá). ¿Qué es 
este Dios que nos habla desde el interior de nu-
estro mundo de los hombres y que, por lo tanto, 
aparece completamente exterior en relación al 
Dios de Yahvé y de Alá?”.

Para Gauchet, el Dios de los cristianos 
le resulta incomprensible. En realidad, es impo-
sible, cuando la idea de Dios, su idea de Dios, se 
limita a la de un extraterrestre, omnipotente, que 
todo lo ve y lo juzga, que dicta, soberanamente, 
lo bueno y lo malo, como la idea del Dios de los 
vascos antes de la cristianización de Euskadi, el 
Señor de arriba. Pero a Gauchet, la idea de un 
Dios hombre, hombre y Dios, de un Dios huma-
no, de un Dios que nos habla desde la entraña 
misma de nuestra humanidad, aunque extraño 
pues él no ha salido de la categoría del Dios ex-
traterrestre, le permite dar el salto a la autonomía 
de las realidades terrestres, utilizando yo aquí la 
expresión de Gaudium et Spes del Concilio Vatica-
no II, el Dios que no elimina la autonomía de la 

etc., etc., son sentimientos y vivencias que están 
más allá de la palabra. Como Dios. Dios está 
más allá de la palabra dios. O quizá, está allá 
donde menos se le espera. 

Un día de agosto de 2009, en la Quincena 
Musical de Donostia escuchábamos levitando (di-
rigía Gardiner) el oratorio Elías de Mendelssohn. 
De pronto, leí, en la traducción simultánea, este 
texto del libreto que traslado, apenas resumido, 
aquí.  Ante Elías desamparado, que reclama “ver el 
rostro de Yavé (el nombre de Dios en la tradición 
judía del Antiguo Testamento)” el coro canta: “Un 
viento poderoso que rompía los montes y quebra-
ba las piedras pasó, pero Yavé no estaba en el vi-
ento. La tierra tembló y el mar rugió, pero Yavé no 
estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un 
fuego, pero Yavé no estaba en el fuego. Y tras el 
fuego vino un ligero y suave susurro. Y en el susur-
ro vino Yavé”. (De Reyes 1, 19/10-13). ¡Vaya texto!

¡En el susurro vino Yavé! Y, ¿si Dios se mani-
festara, no con truenos y relámpagos, terremotos 
y fuegos, esto es, no al modo de grandes tratados 
ni en fórmulas perentorias e impositivas, sino en 
la insinuación (“a Dios nadie le ha visto, jamás” 
(Jn. 1,18; 1 Jn. 4.) recordará el teólogo y filósofo 
Maurice Bellet en un magnifico librillo, al modo 
de susurro, “brisa tenue”, como traduce Schökel 
el texto de arriba?

Porque hemos sido socializados en un 
Dios extraterrestre, en un Dios fuera de lo 
humano, que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo 
juzga y, sobre todo, si algo haces mal, te castiga. 
Nosotros, los vascos, lo tenemos muy complica-
do pues Dios en euskera se dice “Jaungoikoa”, el 
“Señor de lo alto”, el “Señor que está ahí arriba”.  

Recientemente, trabajando en mi nuevo 
libro (“Morir para renacer. Otra Iglesia posible en la era 
global y plural”. Ed. San Pablo, 2017), tuve como un 
fogonazo, una chispa intelectual, devenida aními-
ca, releyendo la tesis de Marcel Gauchet de 1985 
sobre “el cristianismo como la religión de la salida 
de la religión”, a la que vuelve en 2017 en el cuar-
to volumen de un extraordinario ensayo sobre el 
porvenir de la democracia. Pero no se entienda la 
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en esos textos, Jesus nos indica donde podemos 
encontrarle, donde está Dios. 

Por ejemplo, en la parábola del juicio fi-
nal leemos en Mateo 15/ 34-40: “Venid, benditos 
de mi Padre, recibid la herencia del Reino prepa-
rado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; era forastero, y me aco-
gisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, 
y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme.” 
Entonces los justos le responderán: “Señor, ¿cuán-
do te vimos hambriento, y te dimos de comer, o 
sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos 
forastero, y te acogimos, o desnudo, y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos 
a verte?” Y el Rey (el Padre) les dirá: “En verdad os 
digo que cuanto hicisteis a unos de estos herma-
nos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.”

Este inmenso texto, que algunos denomi-
nan el evangelio de los ateos, es la otra autopista 
que nos lleva a Dios. Jesus es como nuestro her-
mano mayor y todo lo que hacemos a los nece-
sitados, del tipo que sea, se lo estamos haciendo 
a sus hermanos menores, a nosotros mismos, los 
humanos en necesidad.

Dios no es el señor con barba blanca que 
está allá en los cielos, representado a veces como 
un triángulo que encierra un ojo que todo lo ve. 
Dios se nos manifiesta en la persona de Jesús de 
Nazaret, en su experiencia vital con Abba, su Pa-
dre, que creo el mundo por Amor y que en la en-
carnación en Jesus, supera el Dios extraterrestre 
del Antiguo Testamento, autonomiza al género 
humano (que le puede decir NO) y nos dice que 
le amemos; que le amemos en nuestros hermanos, 
particularmente en los más necesitados, porque, 
-  lo vio bien Juan el evangelista, el discípulo ama-
do, nos dicen los evangelios -no se puede amar a 
Dios a quien no se ve, si no se ama al prójimo que 
está al lado. Porque Dios está en Jesus, sí, en 
la Trinidad si, y está también aquí cerca, al 
lado para el que quiera ver: en el que tiene 
hambre, está sediento, desnudo, expatria-
do, en la cárcel, enfermo, solo…. 

persona humana, mujer y hombre, y permite el 
advenimiento de la deliberación, de la discusión, 
también el NO a la religión, si esa es la opción de 
cada uno, el Dios que supera la teocracia para el 
advenimiento de la democracia.

Escribirá Gauchet en su blog que “Cris-
to viene simplemente para testimoniar el interés 
del Padre por la salvación de los hombres. No 
nos dice inmediatamente lo que hay que 
hacer, sino que hay que pensar en 
otro mundo. La encarnación de 
Cristo, continua Gauchet, es 
portador de toda una serie 
de desarrollos potenciales 
que necesitarán siglos y 
siglos para expresarse, 
pero que permitirán, 
paso a paso, la emer-
gencia de un mundo 
humano autónomo a 
partir del mundo re-
ligioso. No hay nada 
sorprendente, para un 
cristiano convencido, 
pensar, sin dejar de ser 
perfectamente cristia-
no, que los hombres ha-
cen su ley, que las relacio-
nes entre ellos son un área y 
que lo conecta a cada indivi-
duo a Dios, es otra”. 

Pido excusas por este largo 
circunloquio a través de Marcel Gauc-
het para aterrizar en el Dios que se manifiesta 
en Jesús, el Cristo. Hay que recordar, hoy más 
que nunca, el Concilio de Calcedonia del año 
451 quien definió a Jesucristo “perfecto en la divi-
nidad, y perfecto en la humanidad; verdaderamente 
Dios, y verdaderamente hombre “compuesto” de alma 
racional y cuerpo; consustancial con el Padre según 
la divinidad, y consustancial con nosotros según la 
humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en 
el pecado”. Un Dios humano. Un humano que 
es Dios. 

Esta es la autopista para acceder a 
Dios, para entender a Dios: la persona hu-
mana de Jesús de Nazaret, hijo de José y Maria, 
y que manifestaba tener una relación especial con 
Dios Padre al que, en su idioma, el arameo, deno-
minaba Abba, expresión cariñosa de cercanía con 
el padre, con quien se participa de una particular 
proximidad que, en el lenguaje del siglo V, deno-

minan consustancial al Padre en su divini-
dad. Esta relación del hijo Dios con 

su padre Dios, conforma, junto 
al Espíritu Santo, Dios, el gran 

misterio de la divinidad de 
nuestro Dios, misterio para 

el que las palabras se que-
dan cortas. Como ante la 
música, permítaseme el 
salto en el vacío, que la 
definía Steiner como el 
ámbito a donde no lle-
gan las palabras. Pero 
no por ello la música 
es menos real, menos 
perceptible, menos vi-

brante. Aunque algunos 
vibren más que otros 

ante la música, y según 
qué música. Como ante 

Dios y según qué Dios.
Hace más de un siglo 

un teólogo biblista dijo que noso-
tros creemos porque otros creyeron 

antes que nosotros. Pero hay más que eso. 
Otros, los compañeros de Jesus en su corta vida, 
tras el fiasco de su ejecución, al poco tuvieron la 
experiencia vívida de que Jesus seguía con ellos de 
alguna manera. Seguían experimentando, vivo, al 
Jesus ejecutado. Decían que Dios le había resu-
citado. Así, no se dispersaron del todo, sino que 
conformaron núcleos de seguidores de Jesus, aquí 
y allá, y muy pronto, de boca en boca, se fueron 
pasando dichos y hechos de Jesus hasta que, ya 
muertos los compañeros de Jesus, decidieron po-
ner por escrito esos hechos y dichos de Jesus. Y 

Antonio Ciseri
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“Ya quedaremos la semana que viene 
para vernos con la calma.” Una expresión 
que nombra lo que hoy no existe. La gran 
excepción. El paraíso perdido.

Clara Sanchís Mira. La Vanguardia. 
<http://www.lavanguardia.com/
opinion/20171201/433319313760/la-
calma-de-los-jovenes.html>

Ja no recordava amb qui havia quedat aquell 
vespre. Se li amuntegaven els missatges de 
whats app dels grups de què formava part, 

que el sol·licitaven per a no sé quantes mogudes. 
Però també tenia ganes de quedar-se tancat a l’ha-
bitació per veure la segona temporada d’aquella 
sèrie que tant li havia agradat. I també havia de 
repassar els apunts per a aquell examen que final-
ment havien de fer el dilluns, perquè l’havien ha-
gut d’ajornar amb motiu de la vaga de la setmana 
anterior. Com deia aquell amic del seu pare, “Tot 
amb una pila!”, expressió que servia per descriure 
totes les obligacions, desitjos, i expectatives que 
se li plantejaven totes juntes aquell vespre de di-
vendres... Un amuntegament que li feia ballar el 
cap... Des que havia començat el curs que tot era 
un no parar... allò que els grans en deien el non 
stop,  quan es referien a les seves feines i al tràfec 
d’anar amunt i avall contínuament. ¿Era allò el 
que li esperava quan acabés els estudis?

Se n’adonava, en aquell moment, que tot 
plegat era excessiu i que el ventall de possibilitats 
que s’obria davant seu era com un oceà immens 
on no hi havia res de consistent on agafar-se: era 
una sensació de vertigen que li recordava aquella 
experiència fugissera de l’estiu passat, quan amb 

els de l’Agrupament crestejaven per arribar a un 
cim, amb les timbes a banda i banda. Però ara 
es trobava a peu pla, a casa, a l’habitació...i una 
sensació semblant el tenallava i no era precisa-
ment fugissera: cada cop s’hi sentia més atrapat. 
Anava repassant tot el que era la seva vida a casa, 
a l’escola, els caps de setmana... i no hi trobava 
res que li fes el pes. Un activisme frenètic i sen-
se sentit, unes converses tòpiques que no deien 
res, unes recomanacions hipòcrites, ...

L’única cosa real i consistent, en aquell 
moment, era l’angoixa que el corprenia... No era 
la por, que més d’una vegada havia experimen-
tat, quan feien esports de risc, per exemple, o 
la por a un fracàs concret, en els estudis, o la 
por que li podia sobrevenir veient una pel·lícula 
de terror. Tot això tenia una causa més o menys 
evident. I passava tot d’una. Però l’angoixa d’ara 
persistia i no semblava que la perspectiva del 
cap de setmana per davant l’hagués d’apaivagar...

Encara no sabia que allò tot just era el 
començament d’una llarga lluita per aprendre a 
conviure amb aquell nou sentiment que es faria 
crònic i que l’obligaria a replantejar-se un munt 
de coses. Aprendria la solitud, la fragilitat, ha-
ver-se d’enfrontar amb la pròpia inconsistència 
i la dels altres. Aniria aprenent l’esforç per no 
fugir a base de les més variades addiccions que 
se li oferien com expressament inventades per 
sadollar aquell neguit immens, infinit... Potser, 
valoraria més i més la contemplació tranquil·la 
dels paisatges naturals, o la música clàssica...

Tal vegada, un dia, aprendria a demanar 
ajuda...

Qui sap si enmig de la desesperació o 
d’un moment de joia i plenitud, li brollaria un 
esbós de pregària... 

NARRACIó  
“ELS JOVES  

I DÉU”
Peire Bremon

Frederic Leighton
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El que ve a continuació són fragments de 
l’experiència viscuda en els darrers quatre 
anys com a professor i investigador uni-

versitari coordinador de l’àrea d’espiritualitat i 
pastoral de la Facultat d’Educació Social i Tre-
ball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon 
Llull. Trobareu diàlegs, narracions, dades, alguna 
ironia potser... No m’ha quedat espai per a les 
figures i taules, però potser hauria estat un gra 
massa, oi?-. 

Trobareu quatre apartats a partir d’aquí. 
I el títol del primer és:

I. Glups

 ² T’agradaria portar l’àrea d’espiritualitat? 
 —des que havia començat aquesta ter-
cera etapa de la meva carrera acadèmi-
ca a la Pere Tarrés (setembre del 2008) 
havia estat col·laborant i gaudint del que 
s’oferia des de l’àrea de pastoral. A les al-
tres dues universitats en què havia estat 
prèviament (UB i UdL), no havia trobat 
cap espai on poder sentir-me investiga-
dor i persona espiritual alhora. Ara sé 
per què no m’hi havia trobat: donava per 
fet —de manera equivocada— que no 
era un espai on poder trobar-se d’aques-
ta manera. A la Pere Tarrés, no és que fos 
molt sovint, però anaven apareixent ac-
tivitats i m’agradava participar-hi (espais 
de silenci i/o oració, alguna taula rodona 
interconfessional,... Bé). 

 ² Però ja n’hi ha una persona que la desen-
volupa.

 ² Sí, però m’ha comunicat que prefereix 
deixar aquesta tasca. 

(...) Ok. Si accepto, seré la quarta persona que 
coordinarà l’àrea ... en aquests darrers quatre anys. No 
està pas malament el ritme! El cert és que, ara mateix, 
sóc de les poques opcions viables, així que...

INTERESSOS 
AMAGATS

UNA EXPERIÈNCIA  
A LA FACULTAT D’EDUCACIó  
I TREBALL SOCIAL DE LA URL

Miguel Ángel Pulido Rodríguez
Frederic Leighton
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ós aquí, a la Facultat; i la tercera, anirà 
directe a avaluar el grau de rellevància i 
preparació que tenen sobre el fet d’in-
corporar o no l’espiritualitat de l’altre en 
la seva pràctica professional. 

 ² Però així, ¿‘de golpe’? I no seria millor fer 
algun tipus de formació prèvia... Encara 
que sigui perquè tinguin clara la diferèn-
cia entre ‘Ateu’ i ‘Agnòstic’...?

 ² No, cal conèixer, evidenciar com estan 
‘en brut’. Com ve la gent. Volem saber si 
passen o no del fet religiós. L’enquesta 
la dissenyaré basant-me principalment 
en articles JCR de primer quartil de les 
revistes indexades a ‘Social Work’ que ja 
han fet recerques al respecte amb estu-
diants, professionals i professorat uni-
versitari. 

 ² Ah. Molt bé! Doncs ja diràs que tal... Es-
colta, aquest curs, a part de la Missa de 
Nadal, farem alguna cosa més?

 ² Sí, és clar, per començar una enquesta. 

 ² Ai, perdó...

(riures)

L’enquesta es va fer ‘només’ als i les es-
tudiants dels Graus d’Educació Social i Treball 
Social. Són els principals receptors dels serveis 
que es podrien oferir des de l’àrea. Començarem 
per aquí. Després, la resta del personal. D’una 
població total (N) de 549 persones, vam passar 
l’enquesta a 255. Tenint en compte que la mostra 
(n) recomanada era de 226, vam poder reduir en-
cara més el marge d’error cap al 4,5%. Una foto 
ben nítida. HD. Ja existeix la Full HD o la 4K, 
però del no res al HD, prou bé..., oi? Deixeu-me 
que comparteixi amb vosaltres una breu pinze-
llada. 

 ² Ah, doncs, si ho deixa, ok. Ho faré en-
cantat (glups-glups). —Reconec que en 
aquest moment em va poder més la il·lu-
sió per mantenir una àrea d’espiritualitat 
mínimament viva a la Facultat que cap 
altra cosa... És important per als estudi-
ants, per al professorat, el PAS... I trobo 
que també ho serà per a les persones que 
seran ateses, acompanyades, escoltades 
per als professionals que surtin des de 
la Facultat. Però no podia agafar aques-
ta àrea així com així. El primer repte 
que em plantejava va ser poder integrar 
aquesta tasca en la vida acadèmica for-
mal. No està de més. 

II (I més ExtEns): QuE dEsaparEGuI El 
mItE

Per una àrea d’espiritualitat i pastoral 
universitària fonamentada, també, en 
evidències (2013-2014). 

Penso que no és cert que la religió o 
l’espiritualitat no siguin factors d’interès per als 
estudiants universitaris. Existeix cert mite, pre-

judici, llegenda ‘urbana-acadèmica’ que defensa 
aquesta hipòtesi com si fos ja un resultat em-
píric contrastat: estudiants, professorat i PAS 
‘passen’ de l’espiritualitat o qualsevol cosa que 
connoti ‘religió’. Però si el mateix Berger -que 
en pau descansi- va reconèixer el seu error en 
l’anunci de la secularització de la societat mo-
derna...! D’on surt una afirmació tan dràstica... 
I com és que s’imposa quelcom tan fàcilment 
refutable?...

 ² Vaig a fer una enquesta d’espiritualitat 
als estudiants de la Facultat.

 ² Recordes que tens mitja hora de dedica-
ció a la setmana? –aquesta persona amb  
qui parlo, de qui no us diré pas el nom, 
em té en certa estima... Espero que a poc 
a poc pugui veure que això va més enllà 
d’un tema de ‘dedicacions’.

 ² Una enquesta que tindrà tres parts: la 
primera, ens farà una radiografia del po-
sicionament dels nostres estudiants da-
vant del fet religiós o espiritual, la sego-
na, ens descriurà si tenen o no interès a 
poder participar d’activitats que tinguin 
a veure amb el fet espiritual i/o religi-
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Arrodonint a l’alça, el 0,4%, és a dir, una 
persona, va dir alguna cosa com: ‘No crec en cap 
religió en concret i menys en l’Església!’.

La segona part, portava per títol: ‘So-
bre l’espiritualitat i la religió i el seu paper en 
el Treball i l’Educació Social’. Potser un tema 
més... complicat, no? Barrejar feina amb la reli-
gió i l’espiritualitat. Ho veiem:

(1). Creus que totes les persones 
tenim, a més d’altres competències com 
la matemàtica, l’artística o la lingüística, 
una competència espiritual?

74% va dir que sí.
18,8% no ho sabia.
(per tant, un 92,8% no negava aquesta 

‘competència espiritual’... -us recordeu del 33% 
d’ateus...?) 

(2). Creus que en la pràctica profes-
sional del Treball Social i l’Educació Soci-
al hem de tenir en compte moltes vegades 
també les creences religioses de les perso-
nes amb qui establim relació professional?

96,44% va dir que sí. Sumarem l’1,19% 
que no ho sabia, 97,63%, 249 persones de 255.

El 2,37%, 6 persones de 255, van dir que 
no. 

Llegenda ‘urbana-acadèmica’ superada. 
Ara, calia posar-se a treballar... 

Per tant, l’enquesta també demanava per 
possibles propostes....

Anem a veure.
Sobre propostes entorn l’espiritua-

litat en general: 158/255, el 62% van respondre 
que no se’ls hi acudia res, però podrien parti-
cipar-hi. 35 persones van respondre coses. Per 
tant, el 76% (tornem a conquerir territori ‘ateu’). 
Entre les propostes havia:

Propostes que promoguin el diàleg 
interreligiós

187 persones, el 73% van respondre que 
hi podrien participar. Intercanvi d’experiències, 
grup de diàleg interreligiós... van ser dels més 
destacats. 

Grosso modo, en la resposta sobre si cre-
ien o no en quelcom transcendent, el 64% va res-
pondre afirmativament. El 33% va respondre que 
creien que no existia res que ens transcendeixi 
(tot i que d’aquests, en l’observació posterior, vam 
constatar que un número important en el moment 
de saber-ho diferenciar es decantaven per l’agnos-
ticisme) i el 3% no va respondre. D’aquest 64% 
que sí, el 29,4% es consideraven Cristians (dels 
quals, el 27% Catòlics i el 2,4% Protestants), el 
28% Agnòstic,  l’1,6% Budista i, després, teníem al-
menys una persona per cada una d’aquestes: islam, 
hinduisme, wiccanisme, Testimoni de Jehovà i, en 
l’apartat obert d’altres, Catolicisme+Candomblé i 
Panteisme. Un 2% van especificar que preferien 

no revelar la seva confessió. I tot això, en una mos-
tra de, només, 255 estudiants. 

Quant a especificacions lliures, qualita-
tivament van respondre coses com:

Aclariments sobre l’elecció (possibles causes 
de l’aclariment: orientacions d’una determinada 
opció religiosa. Hem posat les opcions cristianes  
—catòlica i protestant— ja que són les majoritàries, 
però també hi ha opcions si ets jueu (ortodox, 
reformista) o musulmà (sufí...) per exemple. 
També, dins de l’agnosticisme (agnòstic proper 
a qualsevol de les branques musulmanes o al 
budisme, per exemple). Explica’ns, si s’escau, tot 
allò que trobis necessari en aquest quadre.

Edward Burne Jones
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III. Els EstudIants, prIncIpal motor 
dEl canvI. ocupEm, En El bon sEntIt, la 
capElla (2014-2015)

Molt breument... El plantejament era 
fer les activitats en les aules del Seminari de la 
Facultat. I així vam començar... D’entrada, un 
dels estudiants que hi participava, agnòstic va 
preguntar si teníem capella, que li agradaria 
conèixer-la. No enteníem pròpiament, però sí 
la comunitat de germanes que ens lloga l’edifici. 
Les hi vam preguntar i vam pujar. Els estudiants, 
en la seva diversitat, van dir que calia que aquell 
espai estigués accessible per a tothom. Vam 
fer torns per mantenir la capella oberta al llarg 
d’horaris clau. Dins dels torns hi participava un 
dels agnòstics... 

Un altre dia, fèiem lectio divina, tal qual, 
i solia pujar un grupet de gent a compartir aquell 

moment.... Fins que una setmana ens vam equivo-
car amb els horaris... i el dia... no va pujar ningú 
del grupet habitual, però sí una noia nova, sola. 
Va començant dient-nos que, bé, que ella era atea, 
i que li feien por les capelles, però que volia saber 
què era això de la paraula de Déu. I que també li 
feia por el Sant Crist crucificat...(en tenia un da-
vant i li vam oferir canviar de lloc... però va pre-
ferir que no). I s’hi va quedar, va fer la lectio... Era 
el darrer dia de curs. Bé... obrim espais, de veritat, 
cal fer-ho.

Iv. Encara sort, mr marshall (2015-2016). 

Abans de la Revolució Francesa, exemple 
—més aviat negatiu que positiu, diria jo— de re-
volució laica, i va haver una altra. L’Americana. On 
sí que es contemplava Déu com a un dels possibles 
motors del procés de progrés de la humanitat... 

Ara, la definitiva... preguntant: Propos-
tes d’activitats en clau de pastoral universi-
tària... Va, apostes... Com va anar aquest percen-
tatge, una pista, la pregunta sencera era:

(3). Propostes d’activitats en clau de 
pastoral universitària (activitats dirigides es-
pecialment a créixer en comunitat en la fe cristia-
na des del nostre àmbit universitari i professional)

... (temps per a l’acarament...)
129/255... el 51%. La meitat més 1 partici-

parien d’activitats en clau de pastoral università-
ria, activitats dirigides especialment a créixer en 
comunitat en la fe cristiana des del nostre àmbit 
universitari, i professional.... Algunes propostes 
varen ser:

Activitats relacionades amb excursions i 
aprofundiment en l’espiritualitat, retirs.

Diàlegs de fe. Viure el dia a dia: Nadal, 
Quaresma, Setmana Santa...

Poder fer alguna xerrada amb algun cape-
llà de tant en tant.

Una persona va dir: Més comprensió...

No entraré gaire més. Dir-vos que la 
resta era: ‘Propostes d’activitats en clau de 
qualsevol altra religió / propostes per a apro-
fundir en el paper que tenen l’espiritualitat i la 
religió en les nostres professions / propostes 
per a aprofundir en el paper que tenen l’espi-
ritualitat i la religió en la recerca que es fa des 
del Treball Social i l’Educació Social... Sempre 
per damunt del 55%, varen respondre afirma-
tivament.

Mare de Déu Senyor. 
I la pregunta que vaig fer en aquell mo-

ment va ser... Com donar resposta a més de la 
meitat dels nostres estudiants??? Com arribar al 
que diuen que volen???

Antonio Ciseri
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m’ha expressat aquest comentari: 
“només un suggeriment perquè 
no sé de què va l’enquesta ni el 
que preguntàveu, però potser 
per dir coses noves pots men-
cionar experiències com uni-
versitats estrangeres com 
Harvard, o Boston College, 
o així, que tenen trobades 
interconfessionals d’es-
tudiants, o les mogudes 
que hi ha d’estudiants 
allà de diferents confes-
sions, no sé... Vull dir 
que allà la religió està 
molt més present en 
l’escena pública que 
aquí. Això és potser un 
exemple d’èxit, eh? No 
sé, no sé... “Tu veuràs” 
i posteriorment ha 
afegit: “No sé, no sé 
com ho viviu vosaltres 
això, però almenys a la 
meva Facultat -ella es 
professora catedràtica 
d’una universitat públi-
ca- està com molt estès 
això que els joves pas-
sen de la religió, saps? 
I que passen de l’espiri-
tualitat d’alguna manera, 
no? I en canvi això no és 
veritat, i el que passa és 
que no hi ha espais, men-
tre que en d’altres univer-
sitats d’altres llocs del món, 
sí que hi ha espais públics, 
no? On les diferents confessi-
ons o les diferents maneres de 
veure... es poden expressar i es 
poden trobar...”. 

Doncs això... que no ens 
ho podem perdre més... I és clar que 

a Boston College tenen 90 perso-
nes dedicades treballant en l’àrea 

d’identitat i missió... I que Har-
vard té una capellania molt ac-

tiva, on per cert, i per primer 
cop en la història, està ocu-
pada per una persona mu-
sulmana,... És clar que hi ha 
recursos... Però tant a les 
universitats privades, com 
a les públiques, per cobrir 
les necessitats espirituals 
dels estudiants. Hi de-
diquen molts diners a 
això... No serà que ho 
fan perquè és rellevant, 
fonamental atendre la 
dimensió espiritual dels 
joves?

Ara bé, que 
això no serveixi per  
queixar-nos que ‘no 
tenim recursos’, eh? 
Allà n’hi ha  perquè 
han anat evidenciant 
la seva necessitat... Pri-
mer de tot, aquí, haurí-
em de fer això. Mostrar 
la rellevància d’atendre 
aquest vessant fonamen-
tal de l’existència huma-
na, tant en el fet forma-
tiu com en el que és vital.

Tornant a l’en-
questa, per finalitzar,... 

Només em cal recordar 
que més del 50% va afirmar 

que voldria participar de: 
Propostes d’activitats en clau 

de pastoral universitària (acti-
vitats dirigides especialment a 

créixer en comunitat en la fe cris-
tiana des del nostre àmbit universi-

tari i professional). 

El 4 de març de 1789 (4 mesos i 10 dies 
abans de la Francesa), la primera esmena diu:

“El Congrés no podrà elaborar cap llei 
quant a l’establiment d’una religió, ni 
prohibir-ne el lliure acompliment de ritus; ni 
reduir la llibertat d’expressió o de premsa; 
ni privar el poble del dret de reunió pacífica, 
ni del dret de petició a fi de demanar 
reparacions al Govern.”

Potser per això, i des de la base de la lli-
bertat exposada en el seu ‘Bill of rights’ ha esde-
vingut en un dels països més respectuosos i lliures 
en quant al fet religiós. 

Tot és millorable, però deu n’hi do. L’any 
2007, vaig poder gaudir del meu catolicisme com 
poques vegades durant la meva estada a la UCLA. 
Una universitat pública nord-americana. En 
aquesta universitat al voltant dels amplis límits 
del campus, es trobaven múltiples edificis de múl-
tiples religions per a donar servei a la diversitat 
confessional d’estudiants que atenen en aquesta 
universitat. No existia cap mena de complex en-
tre els universitaris en confessar si eren o no d’una 
religió o d’una altra. I tampoc era un tema tabú, 
almenys en comparació al nivell que sí trobem a 
l’acadèmia catalana (per ara). I tampoc ho era en 
absolut entre els estudiants catòlics. Hi vaig gau-
dir molt. Vaig arribar a fer una cosa que mai ha-
via fet abans... Anar fins a tres cops a missa en un 
mateix diumenge. Més de 300 joves estudiants a 
cada una de les celebracions amb una diversitat 
de procedències que mai havia vist..., i tot això al 
University Catholic Center de la UCLA. Màxima ex-
cel·lència científica i màxima experiència de Fe. 

I, ara, per acabar, un breu afegitó. 
La meva dona és agnòstica. Amb un alt 

respecte cap a la meva confessió i la meva volun-
tat d’acompanyar les nostres filles en el camí de 
la Fe, en plena llibertat. Quan ha sabut que ha-
via de fer aquest article,... bé, us introdueixo que 
és doctora per Harvard, catalana, barcelonina de 
Vilanova i la Geltrú, però doctora per Harvard... 

Frederic Leighton

William-Adolphe Bouguereau
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PEL.LÍCULA
LA LLAMADA

de Mercè Amat

La llamada  
(Espanya 2017)

Direcció i Guió: Javier Ambrosi i Javier Calvo
Música: Leiva
Fotografia: Miguel Ángel Amoedo.

Aquesta entretinguda adaptació cinematogràfica 
que realitzen els dos joves directors (“els javis”) 
del seu popular (i premiat) musical homònim de 

l’any 2013, ens fa submergir en una trama intensament 
emotiva que transcorre entre diàlegs distesos, coreogra-
fies divertides, cançons eclèctiques, atmosferes plenes de 
naturalitat i cops d’humor esbojarrat i una mica surrealis-
ta. “La Llamada” és una obra que combina amb enginy la 
comèdia amb moments dramàtics més tensos, mentre va 
explicant la història d’una vocació espiritual que, de cop 
i volta, experimenta desconcertada i perduda una noia 
jove, la Maria.

La Maria i la Susana (l’íntima amiga de vida més 
lleugera i frívola), dues adolescents de 17 anys avorrides en 
un campament catòlic de Segòvia “La Brújula” -que co-
neixen prou bé perquè hi van des de petites-, han estat 
castigades per haver-se escapat una nit a un concert. Cas-
tigades a passar el cap de setmana al campament sense po-
der anar d’excursió amb les altres noies. En aquests breus 
però intensos dos dies, i acompanyades per dues monges 
en tot moment -Sor Milagros (jove monja a qui li agrada 
Presuntos Implicados, dona propera, alegre, comprensiva i 
plena de tendresa que resa i dubta i té crisi de vocació 
perquè potser va fer els vots massa joveneta i a contracor 
en  abandonar una carrera musical) i Sor Bernarda (la nova 
monja coordinadora amb caràcter que, malgrat creu fer-
vorosament que amb l’oració, la Bíblia i la cançó (de sem-
pre) es desperta, es nodreix i s’enforteix la fe, s’obre a nous 
llenguatges i experiències que poden acollir Déu)- amb 
qui viuran encontres i desavinences plens d’humanitat, 
aquestes joves experimentaran transformacions insòlites 
en les seves vides.

La Maria i la Susana, que viuen el sexe i les dro-
gues sense massa consciència, tenen passió pel reggaeton 
i la música electrònica llatina, i pretenen gravar el seu 
primer disc sota el nom artístic musical “SuMa Latina”. 
Però, en aquest campament aïllat al bell mig de la natura, 
sense cobertura i on es respira tranquil·litat i serenor, a la 
Maria cada nit, mentre dorm, se li apareix Déu i la captiva 
cantant temes de Whitney Houston. Ben endins seu, sent 
una Crida que la trasbalsa del tot. Des d’aquest moment, 
la seva vida pateix un daltabaix que, paradoxalment, alho-
ra s’omplirà d’entusiasme i de por -com diu una de les can-
çons de la pel·lícula “Si esto es fe” (https://www.youtube.
com/watch?v=Olwf_J8m4y4): (...) si esto es fe, tómame, tóma-

me o sal corriendo que tengo mucho miedo y no sé cómo hacer (...)”. 
I és que a partir d’ara, ja res és com abans, ja no ho pot ser. 
El que feia habitualment, ara ho troba superficial i buit i, 
sobretot, ara sap prou bé que res de la seva vida passada no 
la pot assedegar interiorment ni asserenar l’ànima. La jove 
Maria experimenta en cor, pensament i cos una buidor 
fonda i, alhora, aquella única presència que sí que pot om-
plir les mancances a bastament i sense esquerdes: un Déu 
que acull com un amic el que som i el que cerquem a les 
palpentes, un Déu que s’atansa a la zona més íntima de la 
persona, l’ànima (o la consciència), per foragitar-la de tot 
el que no li atorga vertader sentit i, de nou, centrar-la en 
plenitud. El fet d’haver conegut aquest Déu en la figura de 
Jesús, irradia llum d’alegria i dissipa tristesa i dolor -com 
va repetint la cançó “Estoy alegre” (https://www.youtube.
com/watch?v=E_ISYPJXdiU) que canten juntes les dues 
monges. 

La jove Maria, davant aquest Déu, que a altes ho-
res de la nit li canta, tot baixant per la lluminosa escala 
com una gran estrella dels musicals amb roba de lluen-
tons, se sent -com diu ella mateixa- com quan t’enamores 
d’un noi, i desconeixes ben bé què has de fer davant d’ell, però el 
que sí saps és que vols estar sempre amb ell. És cert que aques-
tes escenes de la Crida a la fe vocacional ens poden sem-
blar, en la pel·lícula, inversemblants i poc serioses, perquè 
som conscients que disposar-se a seguir la vida religiosa 
requereix molta més vivència interior, reflexió i dedicació 
treballades, però també ho és que, emmarcades com ho 
estan entre adolescents, el missatge que ens vol transme-
tre ens arriba i del tot s’entén. Davant aquestes escenes, 
també podem però pensar, salvant tota distància evident, 
en l’experiència mística que tan bellament ens relaten les 
poesies de San Juan de la Cruz (1542-1591) -“La noche os-
cura ddel alma”, “Cántico espiritual” y “Llamma de amor 
viva”- i de Santa Teresa de Jesús (1515-1582) -“Vivo sin vi-
vir en mi” y “Vuestra soy, para vos nací”-. Des d’aquesta 
perspectiva, la pel·lícula és una actualització de la Crida 
espiritual per als joves d’avui, nois i noies del segle XXI, 
que necessiten altres llenguatges eclesials per fer una au-
tèntica experiència de fe. “La Llamada”, sense pretendre 
crear un relat èpic i transcendent sinó més aviat un de 
divertit, distès i fresc i immers en la naturalitat de la vida 
adolescent, té el mèrit de mostrar el despertar del senti-
ment religiós des de diferents llenguatges visuals, verbals i 
corporals, més enllà de qualsevol indicació de la tradició, 
com bé mostra la cançó “Lo hacemos y ya vemos” (https://
www.youtube.com/watch?v=1TuOmCBGYB0). 

Estem davant una història emotiva, magnífica-
ment interpretada pels quatre personatges femenins que 
omplen l’escena i ens commouen. “La Llamada” és, sens 
dubte, una aposta per una Església vertebrada d’humani-
tat, un clam de respecte per les opcions personals i, sobre-
tot, un cant a la vida i a l’amor com a força transformadora 
i d’unió veritable. 
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ART PER A  
TRANSCENDIR

de Anna Pou van den Bossche
Llicenciada en Història de l’Art

Toda mi obra sale de un gran interrogante, 
el que cada persona lleva dentro y que, 
por mucho que quiera formular, no lo 
logra jamás. En mi arte hay más ausencia 
que presencia, hay más anhelo y afán 
que posesión y expresión de una verdad, 
que a ciencia cierta yo no sé cuál es y 
que por tanto jamás la podría expresar… 
Bueno, sí. Sería aquello que dice San 
Juan de la Cruz: “Un no sé qué que queda 
balbuciendo…”

Així parlava Chillida durant la seva visita 
a Montserrat l’any 1997. Aquest no-sé-què 
que balbuceja, al meu parer, és allò que fa 

que un objecte esdevingui una obra d’art, allò 
que ens parla des del silenci, que ens atrau sense 
explicacions, allò amb el que ens identifiquem 
de forma immediata, íntima i intensa. És allò 
que els grecs en deien bellesa i que Heidegger 
anomenava veritat.

Chillida i Heiddeger van escriure plegats 
“L’art i l’espai”, un llibre que podem considerar 
com un elogi al buit, que és precisament el títol 
de la obra que presento. El concepte de buit és 

clau en la obra de Chillida, perquè a través d’ell 
intenta plasmar el balbuceig del que parlava Sant 
Joan de la Creu. Les seves escultures represen-
ten l’interior- i no l’exterior- del que ens envolta, 
volen resseguir la silueta de l’ànima, captar l’ar-
quitectura de l’Univers. No és estrany que Bach 
inspirés moltes de les seves obres: el ritme és el 
mateix, un ritme que evita la descripció de fets 
o sentiments per concentrar-se en allò etern i 
immutable.

Al Tao Te King, llibre de capçalera de 
Chillida, Lao Tsé ens recorda que quan mode-
lem una gerra el vertaderament útil no és la ger-
ra en sí sinó el seu interior. I crec que això és el 
que ens diu quasi musicalment aquesta escultura 
de Chillida, dotada d’un ritme que reflexa l’alè 
de l’Univers. Funciona per mòduls orgànics que 
s’encadenen, com s’encadenen les cadències mu-
sicals de Bach. Les línies dels mòduls, però, no 
es tanquen: són cercles inacabats, oberts, pels 
que s’escapa l’aire, el buit, el res. Talment com 
una fuga musical. Són aquests intervals, aquests 
balbuceigs per emprar les paraules de Sant Joan 
de la Creu, els que expressen la dimensió sagra-
da de l’Univers, una recerca constant en la obra 
de Chillida. 

Elogi del buit (1984).  
Eduardo chillida
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CANÇó
Crida’m
Gemma Humet

William-Adolphe Bouguereau

Recorda’m que quan et vegi no passi de llarg,
que la meva pell sigui aquella de fa uns anys.
Digue’m que no tingui por quan m’espanto,

que segueixi sent el que canto, que no m’aturi,
digue’m que cregui en tot el que dubto,

que no per tot tenim respostes
i sobretot crida’m avui allò que soc,

allò que visc.
Crida’m avui qui soc per si no em reconec,

qui soc per si jo no em veig, qui soc.
Recorda’m que el camí que prenc
l’he triat jo, que torni a somriure

quan pensi en tot allò,
digue’m que és normal perdre l’equilibri,

que la solitud no és perversa.
La pell ens crida,

i digue’m que em busqui fins a l’últim dia,
que no, que ningú˙ no és perfecte,

i sobretot crida’m avui allò que soc,
allò que visc.

Crida’m avui qui soc per si no em reconec,
qui soc per si jo no em veig, qui soc.

Digue’m que em veus al fons dels ulls,
que encara hi soc i que els meus ossos

encara son transparents i...
que no ha passat el temps,

i...que no ha passat el temps.
La-a-a-a-a...

La-a-a...
 

Crida’m
Gemma Humet

-
https://www.youtube.com/watch?v=iAiSsAy1kww
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LLIBRE
El cor pensant dels barracons.  

Cartes des d’ Amsterdam i el camp de Westerbok
etty Hillesum

Angle (2017)
(Versió espanyola: El corazón pensante de los barracones. Cartas, ed. Anthropos, Barcelona, 2005 )

Diario de Etty Hillesum. Una vida conmocionada
J. g. gAArlAndt (ed)

Anthropos (2007)

d’Alfons Garrigós

Charles Edward Perugini

Ho semblen, però malauradament no 
ho són. Les cartes d’ Etty Hillesum 
no són una novel·la. Clar que això 

dona més força al seu testimoni. Aquestes 
cartes es van escriure entre el 1941 i el 1943 
des d’Amsterdam i des del camp de 
Westerbork. Allí, les autoritats 
concentraven els jueus que 
havien de ser deportats 
als camps orientals. Hi-
llesum, amb altres fun-
cionaris del Consell 
Jueu, havia d’assistir 
els deportats abans 
de pujar als trens. 
Era conscient de 
la contradicció 
que suposava que 
els mateixos jueus 
col·laboressin a 
omplir setmanal-
ment transports 
de més de mil per-
sones. Tot això a la 
vegada que intentava 
que els seus pares i un 
germà seu no marxessin la 
setmana següent:  “Hem so-
breviscut a un dimarts mes” (CP 
p. 194)

A les seves cartes, Hillesum descriu 
el camp amb un vigor literari que avala el 
seu desig de ser escriptora. Explica les con-
tradiccions de la vida al camp, en la qual es 
combinen el cabaret, que tant fa riure al co-
mandant i als presoners, amb la confecció 
de la llista dels deportats del proper tren 
o els preparatius de la nit abans del viatge: 
“Això no pot ser! Me n’he d’anar i no se m’ 
haurà eixugat la roba a temps. I el meu fill 
està malalt, té febre, vostè no pot aconse-
guir que em quedi. No tinc prou roba per 
a la criatura ...” ( CP 180) Què pot fer-hi, si 
no és escoltar, acompanyar, donar ànims?  

“Dedico cada dia una hora al rus i llegeixo 
salms i parlo amb dones de cents que agraei-
xen poder-me explicar tota la seva vida” ( CP 
195) “Aquest matí he parlat ... amb una dona 
de Vught ... Si se’n poden dir, de coses, en 

tan pocs minuts! Quan ha arribat a 
una porta per la qual jo no podia 

acompanyar-la, m’ha abraçat 
i m’ha dit: “Gràcies pel su-

port que m’ha donat”” ( 
CP 115). Podríem llegir 

aquestes cartes com 
una novel·la però no 
ho són.

Els escrits 
d’ Etty Hillesum 
es van publicar a 
principis dels anys 
80 i ara tenim les 
cartes en versió 
catalana. Però no 
són només un testi-

moni de l’extermini 
i la resistència jueves 

a l’Holanda nazi. Rela-
ten una aventura espiri-

tual, en la qual la conversa 
amb Déu es barreja amb pe-

ticions del tipus de si algú pot 
enviar una mica de mantega, fruita 

fresca o uns taps per a les orelles per a la 
mare d’ Etty. No són detalls banals. El lec-
tor atent veurà que, barrejades amb aquestes 
preocupacions, les observacions espirituals 
guanyen en profunditat.

¿Qui era aquella jove jueva, capaç de 
celebrar la bellesa en un camp de concentra-
ció i agrair l’amor del qual se sentia plena? 
Etty Hillesum pertanyia a una família culta 
i benestant d’origen jueu, si bé agnòstica. La 
seva mare havia fugit dels pogroms russos. 
El seu pare era filòleg clàssic i havia exercit 
de professor i director d’un centre de secun-
dària fins que va ser cessat per ser jueu. Etty 
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era la gran de tres germans. Ella va estudiar Dret 
i estudiava Llengües eslaves quan va sobrevenir 
la guerra, els seus germans van estudiar Mede-
cina i Música. Tots van ser víctimes de l’ Holo-
caust. 

L’ itinerari espiritual d’ Etty comença, 
pel que sabem, amb la teràpia que inicia l’any 
1941 amb Julius Spier, un deixeble de C G Jung, 
jueu i ex banquer alemany, amb consulta a Ams-
terdam i a l’espera de poder viatjar a Anglaterra, 
on l’esperava la seva promesa. Etty Hillesum va 
formar part del cercle d’ Spier, va ser també la 
seva amant i va descriure el seu procés en un dia-
ri, una antologia del qual ja va ser editada en cas-
tellà. El diari i les cartes, de fet, se superposen; 
ja que Etty descriu la seva feina al camp en les 
últimes entrades del diari. La major part de car-
tes són posteriors a la mort d’ Spier i podem dir 
que comencen amb un resum del que va apren-
dre amb Spier i de la seva descoberta espiritual 
(v.  carta a A. van Senten del  25 de gener 1942) 

Calia desbrossar i custodiar l’ essencial. 
Hillesum comença buscant el seu propi centre. 
Spier l’ ajuda a trobar-lo i a romandre en ell. I 
encara ho diu així quan és al camp: “La gent es 
capfica massa amb la munió de petits detalls que 
t’assalten ... i acaben ofegant-s’hi... S’ha de parar 
esment a les quatre coses importants de la vida, 
de la resta és millor oblidar-se’n. I aquestes qua-
tre coses importants són omnipresents, cal ser 
capaç de descobrir-les a l’interior d’un mateix 
per poder-se renovar contínuament. Així, mal-
grat tot, ... la vida en si mateixa és bona, i si les 
coses es torcen d’aquesta manera no és culpa de 
Déu sinó nostra. I ho continuo pensant, fins i 
tot ara, fins i tot si m’envien a Polònia amb tota 
la família” (CP 125)

Mentre es troba amb Spier, Etty conti-
nua estudiant filologia eslava, fins que entra al 
Consell jueu, institució responsable del control 
dels jueus. Després d’unes setmanes infernals 
omplint sol·licituds i mecanografiant llistes, Hi-
llesum demana fer de treballadora social i infer-
mera al camp de trànsit de Westerbork. Final-

Frederic Leighton

ment, perdrà la seva condició de funcionària i 
serà deportada junt amb la seva família a Ausc-
hwitz.

Hillesum es reconeixia crítica amb la re-
ligió, fins i tot atea, però viurà una experiència 
de fe que l’abastarà per complet.  Inicialment, 
anomenarà Déu el més profund d’ella mateixa: 
“... descanso dentro de mí. Y ese ser yo misma, lo más 
profundo y rico en mí, mi descanso lo llamo “Dios”... 
” (D 169). Però a poc a poc aprèn a agenollar-se 
davant aquesta font i a mantenir un diàleg, que 
s’ alimentarà de la lectura de la Bíblia i concreta-
ment dels salms. 

El que en un principi podia semblar un 
panteisme es va convertint en una relació de cai-
re bíblic: “Déu meu, ja que m’has fet tan rica, 
permet-me també repartir a mans plenes el que 
tinc. La meva vida s’ha convertit en una llarga 
conversa, un diàleg ininterromput amb tu, Déu 
meu... I a les nits, quan soc al llit... em corren 
per les galtes llàgrimes de gratitud, i això és la 
meva pregària... tot segueix un ritme més pro-
fund que hem d’aprendre a escoltar: això és el 
més important que podem aprendre en aquesta 
vida” (CP 171)

Etty aprèn a confiar i a oferir a Déu cada 
un dels seus neguits: “Un amigo ... me reveló lo que 
enseña la lectura de Mateo [6, 35]: “No te preocupes 

por el mañana, que el mañana se preocupa de sí mis-
mo. Cada día tiene su dosis justa de sufrimiento” Es la 
única actitud que te permite sobrevivir en este lugar. 
Sólo con el alma en paz puedo despojarme cada noche 
de mis innumerables preocupacions terrenales y depo-
sitarlas a los pies de Dios... son pesares triviales, por 
ejemplo cómo lavar la ropa de toda la família... y co-
sas así. Las grandes preocupaciones han dejado de ser 
preocupaciones; son un destino al que estoy firmemente 
atada” (D 119)

Un dels aspectes desconcertants del tes-
timoni de Hillesum és la seva aparent superio-
ritat respecte a Déu: “Te ayudaré, Dios, para que 
no me abandones, però no puedo asegurarte nada por 
anticipado. ... Sí, mi Señor, parece ser que tú tampoco 
puedes cambiar mucho las circunstancias; al fin y al 
cabo pertenecen a esta vida... Debemos ayudarte noso-
tros a ti  ... tenemos que defender hasta el final el lugar 
que ocupas en nuestros corazones” (D 142). Però la 
fragilitat de Déu no suposa un acte de supèrbia 
humana. De fet, el Déu bíblic expressa la seva 
omnipotència en la impotència de la creu. La 
custòdia de la pròpia ànima portarà l’ Etty a l’ 
amor. ¿ I no seria l’amor la cura de Déu en la 
persona d’altres? ¿ No serà el Déu d’ Etty aquell 
que demana lloança i misericòrdia? 

Hillesum entén l’amor com l’acció con-
trària a l’odi, una reacció fins a cert punt lògica 
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per la mateixa condició humana i per les cir-
cumstàncies històriques. Cada persona ha de 
procurar eliminar dins seu l’odi i procurar així 
que el món sigui menys inhòspit. En una con-
versa al camp amb un defensor de la lluita de 
classes, Hillesum parla explícitament del 
cristianisme: “... no veo otra salida que 
aquella en la que cada uno se replie-
gue en sí mismo y extirpe y des-
truya dentro de sí todo aquello 
que conduzca a la convicción 
de tener que destruir a otros. 
Tenemos que estar conven-
cidos de que cada chispa 
de odio que nosotros aña-
damos al mundo, lo hace 
más inhóspito de lo que 
ya es. Y Klaas, el viejo 
y enconado luchador de 
clases, dijo desconcertado 
y al mismo tiempo sor-
prendido: “Sí, però eso ... 
¡eso sería otra vez el cristi-
anismo! Y yo, divertida por 
tanta confusión, dije serena-
mente: “¡Sí, ¿y por qué no el 
cristianismo?” (D 178. També, 
CP 95)

En efecte, no sabem què 
hauria passat si Hillesum hagués so-
breviscut. ¿Hauria abraçat explícitament 
la fe jueva o la cristiana? El que podem dir és 
que, tot i que mai veiem que s’adreci a Jesús, 
tant la seva pràctica com algunes entrades del 
seu diari acaben sent inequívocament cristianes: 
“He partido mi cuerpo como el pan y lo he repartido 
entre los hombres. ¿Por qué no, si estaban tan hambri-
entos y han tenido que privarse de ello durante tanto 
tiempo?” (D 199)

En resum, aquella jove que veia Europa 
com un gran camp de concentració, en el qual 
el més important no era simplement sobreviu-
re, sinó deixar que els mateixos camps irradi-
essin un nou pensament; aquella jove que afir-

mava que calia reescriure tots els llibres i que 
demanava una paraula pròpia perquè volia ser 
novel·lista, poeta i cronista del seu temps, ens 
va deixar un testimoni que ens planteja de nou 
les preguntes fonamentals: ¿Podria ser la vida 

un camí de renúncia que ens portés de 
nou a la nostra forma més humana? 

¿Seria aquest camí una conversa 
amb el nostre Creador, feta de 

lloança i misericòrdia? Cal-
dria veure si aquest camí 

al fonament requereix de 
mediacions, de les quals 
Hillesum sembla pres-
cindir. Això ens porta-
ria a altres qüestions, 
una de les quals seria 
la mística. 

Un amic de 
l’ Etty va descriure 
com va pujar al tren 
que l’havia de portar 

a Auschwitz: “ I ales-
hores l’Etty va recórrer 

l’andana ... xerrant ale-
grement, somrient, amb 

paraules amables per a tot-
hom que trobava, amb un 

humor animat, potser una mica 
melancòlic... “He agafat els diaris, 

les bíblies, la gramàtica russa i Tolstoi... 
” “ (CP 201) 

També s’ha conservat la postal que va 
escriure a una amiga seva i que va llençar des 
del vagó : “Obro la Bíblia a l’atzar i em trobo 
això: «El Senyor és el meu espai sagrat». Sec so-
bre la meva motxilla en un vagó de mercaderies 
ple de gent. El pare, la mare i en Mischa són 
uns quants vagons més enllà. La deportació ha 
arribat d’una manera força inesperada. ... Hem 
sortit del camp cantant” ( CP 198 )

Llegint els escrits d’ Etty Hillesum, ine-
vitablement ens preguntem si no som davant 
d’una mística del nostre temps.
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