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“Mai
hi ha hagut
una edat
daurada del
cristianisme”

JOAN
SERRA

Reflexió pausada i conceptes clars.
AntónioMarujo sap escoltar i treu
rendiment a les converses. Ho de-
mostra en el llibreDiálogos conDi-
os de fondo (Fragmenta Editorial).

Les personalitats del món religiós
amb les quals ha conversat tenen
en comú que són veus amb volun-
tat transformadora.
Sí,diriaque lamajorpartd’aquestes
persones fanunareflexióqueapun-
tacapa la transformació, capalcan-
vi, jasiguielcanvide les institucions
religioses, el canvi social i polític o
el canvi cultural, que resulta elmés
profundperquèsuposatransformar
lamentalitat. Són personatges que
reflexionen sobre la possibilitat de
caminar juntscapaunasocietatuna
mica més humana i solidària, que
coincideix amb la proposta religio-
samés profunda.

Francesc Torralba afirma que a la
societatmodernahipredominal’es-
piritualitat light. Hi està d’acord?
És veritat que la gent continua sent
creient, fins i totquannosapdefinir
bé allò en el que creu. El que passa,
però, ésque lespersones s’hanallu-
nyat de les institucions religioses,
fins i tot quan viuen una experièn-
cia religiosamolt profunda. Ho po-
demdircomTorralba,aquestaespi-
ritualitat light o lleugera. Però sen-
se parlar de religió des del primer
moment, hi ha altres maneres de
viure experiències intenses, com el
que proposa Jordi Savall. Savall fa
untreballquesobrepassa lamúsica,
iho facomquinoesperaresacanvi.
Aixòemsemblaunaexperiènciare-
ligiosamolt intensa. És veritat que
avuihihaunaespiritualitatmésdi-
fusaperamoltagent,però tambéhi
haexperiènciesreligiosesmoltpro-
fundes. De fet, mai hi ha hagut una
edat daurada del cristianisme.

Quin record té de la conversa amb
Raimon Panikkar?
Panikkartenia lacapacitatd’uniren
unamateixa personalitat maneres
deviurediferents, labarrejadelcris-
tianismeambl’hinduisme, id’Euro-
pa amb l’Índia. Avui, per a l’experi-
ènciacristiana,aixòésunrepte.Te-
nim gent que ve d’altres cultures i
els hem d’acollir i respectarmane-
resdeviurediferents,una tascaque
de vegades no és senzilla. Panikkar
ensdesafiavaa ser capaçosd’accep-
tar ladiferència.Enel fons, totssom
emigrants i viatgers. Aquesta capa-
citat d’acollir la història que trans-
portem, i de crear un futurmés just
i solidari, és un repte que verbalit-
zen diversos entrevistats.

Quèlivatransmetreelmonestirde
Montserrat i l’abatJosepM.Soler?
Montserrat és un centre d’afirma-
ciód’unaculturapròpia,on lacultu-
ra i l’espiritualitat es barregen. És
unmonestir queha sabutubicar-se
en la seva realitat, social i política,
iqueviuaquestadimensióespiritu-

alambundiàlegprofundamblesal-
tresdimensionsde lavidade lagent.
Això em semblamolt interessant.

Comdefiniriaeldiàlegquevaman-
tenir amb el Dalai-lama?
El seu somriure és contagiós. Et fa
sentir agust.Emsemblaunaperso-
na que viu intensament la seva cre-
ença. I la viu amb una profunda co-
munióambel seupoble,quepateix,
i estàocupat,oprimit iperseguitper
la Xina per raons absurdes. La seva
conducta està amarada de toleràn-
cia, perdó i diàleg.

L’Església catòlica témolts reptes
pendents d’afrontar, com el paper
de la dona.
Fins i tot a laBíblia la dona tenia un
paper molt més important que el
que avui li donen les intitucions re-
ligioses. Per exemple, sant Pau va
deixar dones liderant comunitats
que havia creat. En les narratives
dels quatre evangelis es detalla que
al costat de la creudeJesúshi havia
dones que el seguiendes deGalilea,
que l’havienacompanyatdurantels
anysdevidapública i formavenpart
del grup de seguidorsmés pròxims.
Això significa alguna cosa.

Una de les frases que resumeix el
canvi que proposa el Papa és que
l’Esglésiaes traslladia laperifèria.
L’Església ha d’entendre que avui
viu enmig d’unaplaça on la gent es-
tà totaalmateixnivell, ons’hadedi-
alogar iacceptarquepensemdema-
nera diferent. En els temps que vi-
vim,enquèelsistemapolítics’ha fet
servidor d’un sistema financer que
vol dominar-nos a tots i reduir-nos
a l’esclavitud, només ens val dialo-
gar.Perquèestemreculantdècades,
potser segles, en aquesta conscièn-
cia del valor de la persona. I som
més que unamàquina de treballar.

ElPapavaafirmarqueelsmercats
considerenque laparaulasolidari-
tat és una paraulota.
Tenia raó. El Papa diu que la perso-
nahadecontinuar sent el centrede
l’activitat econòmica, que no ha de
serexplotada,ni reduïaaunacondi-
ció infrahumana. Avui arribem a la
conclusió que els governs no deci-
deixen gairebé res perquè el poder
realel tégentquenovotem.ElPapa
ens ha demostrat en aquestsmesos
que és possible que el poder sigui
exercit d’una manera que no pre-
tengui obtenir més poder, sinó per
servir la gent. I això els nostres po-
lítics ho han d’aprendre.

¿Demanarà perdó l’Església pels
errors comesos en el franquisme?
Seria un gest que ajudaria a pacifi-
car algunes consciències. El perdó
ha de ser sincer i honest. Unprocés
que ens ajudi a tots a clarificar què
ha passat, a percebre que la histò-
rianoespotcanviar iaentendreque
hem demirar enrere per construir
un futur diferent.e

Reflexiu António Marujo (1961), periodista especi-
alitzat en informació religiosa, ha recopilat en un lli-
bre les trobades mantingudes en els últims anys amb
personalitats com Leonardo Boff, Gianfranco
Ravasi o el Dalai-lama. Són converses enriquidoresPeriodista especialitzat en religió

AntónioMarujo durant la seva visita a Barcelona. El periodista
portuguès acaba de publicarDiálogos conDios de fondo. RUTHMARIGOT
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