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L’acollida

Avui en dia la gran majoria pa-
tim, conscientment o incons-
cientment, no solament el 
problema d’estar allunyats de 
la natura sinó també de la 

nostra pròpia naturalesa. Sense lamen-
tar-nos pel que això comporta, vivim ac-
ceptant la prohibició que el més primitiu 
i primordial que hi ha dins nostre es pu-
gui manifestar, anomenant a aquest pro-
cés civilització o progrés. D’aquesta ma-
nera, quasi d’una forma desapercebuda, 
ens tornem còmplices, i alhora víctimes, 
d’una mentalitat predominant en un sis-
tema que ha deixat de ser col·laboratiu i 
acollidor per convertir-se en competitiu 
i hostil, sense poder abandonar una acti-
tud conqueridora, fortament arrelada, 
cap aquells territoris més febles. Malgrat 
que tot això ens incomodi, acollir a l’al-
tre encara ens suposa un esforç. 

L’aparent procés d’acceptació de tota 
la diversitat que els darrers anys ha arri-
bat a casa nostra sempre treballa sobre un 
horitzó que no contempla el treball sobre 
un mateix sinó sobre l’altre. Bolquem els 
nostres esforços, no en poder millorar dia 
a dia la nostra capacitat d’acolliment, de 

veritable trobada amb l’altre, sinó en in-
tentar desarticular una autenticitat i pri-
mordialitat que encara atresoren cultu-
res que arriben a casa nostra. Paradoxal-
ment, treballar amb la diversitat cultural, 
social o religiosa té el perill de crear una 
homogeneïtzació, malauradament, sobre 
un model social que no ens enorgulleix. 
Encara avui, l’acceptació de l’altre porta 
implícita la ineludible condició de sem-
blança amb un mateix. 

Si volem que a casa nostra tingui lloc 
una veritable acollida, és imprescindible 
que entre el tu i el jo aparegui una terce-
ra veu: el nosaltres. Un nosaltres que pu-
gui crear una unitat sense anul·lar la di-
ferència i que ens doni, a tots, la possi-
bilitat de ser més del que érem abans de 
la nostra trobada.
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sensible per les relacions amb tots 
els cristians, tan ortodoxos com, so-
bretot, protestants. És membre del 
Consell Mundial de Líders Religio-
sos de l’Elijah Interfaith Institute, 
amb seu a Jerusalem.  

Amb aquest anar pel món parant 
l’orella del cor, Notker Wolf també 
s’ha conscienciat de la degradació 
mediambiental i el drama que això 
provoca en les poblacions rurals, 
font de migracions i guerres. En 
aquest sentit, es fa ressò de les pa-
raules que el Papa Francesc va pro-
nunciar l’any passat a la Jornada 
Mundial de la Pau: “La indiferència 
respecte al medi ambient, afavorint 
la desforestació, la contaminació i 
les catàstrofes naturals que desar-
relen comunitats senceres del seu 
entorn de vida, forçant-les a la pre-
carietat i la inseguretat, crea noves 
pobreses, noves situacions d’injus-
tícia de conseqüències sovint nefas-
tes en termes de seguretat i de pau 
social. Quantes guerres hi ha hagut 
i quantes encara es produiran degut 
a la manca de recursos o per satisfer 
la insaciable demanda de recursos 
naturals?”. Com assenyala Sami 
Nair arran d’aquestes paraules, 
“pocs caps d’Estat s’atreveixen a 
parlar amb tanta lucidesa”. Nair 
conclou: “El canvi climàtic és la pri-
mera causa de migració al món”. 

L’amistat interreligiosa 
Posar-nos al servei de la religió i no 
fer-ne d’aquesta una eina per nete-
jar consciències ens permet enten-
dre la interrelació de la vida. Amb el 
problema mediambiental, que en 
definitiva és un problema sistèmic 
(egosistèmic), veiem que els èxodes 
poblacionals i els patrons de con-
sum desaforats tenen un lligam evi-
dent i tòxic per a la conservació de la 
diversitat natural i cultural. De la 
mateixa manera, el vincle entre res-
pectar el medi ambient i respectar 
creences és més íntim del que mol-
tes vegades pensem, i per això per-
sones com Notker Wolf ens ho re-
corden. 

L’any 2010 l’Assemblea General 
de les Nacions Unides va procla-
mar la primera setmana de febrer 
de cada any com la Setmana Mun-
dial de l’Harmonia Interconfessio-
nal entre totes les religions, con-
fessions i creences, un esdeveni-
ment que des de fa tres anys cele-
bra la Generalitat de Catalunya a 
través de la Direcció General 
d’Afers Religiosos. Enguany ho fa 
avui dijous 23 al vespre al Palau Re-
ial de Pedralbes amb un acte que 
reunirà representants de les prin-
cipals confessions establertes a Ca-
talunya, i que té com a figura prin-
cipal precisament el benedictí 
Notker Wolf, el qual pronunciarà 
la conferència L’amistat interreli-
giosa: una base per a l’acollida i in-
tegració dels refugiats. Paraules de 
ben segur sàvies que ens recorda-
ran que protegir la pluralitat és 
protegir la vida i el seu fràgil equi-
libri i que cal l’esforç, constant, de 
veure’ns actius (més enllà del que 
pregonem) en aquesta escolta del 
món atenta i des del cor.e

Serveix, la religió? I si ser-
veix, per a qui és útil? La 
religió es pot entendre 
com una eina per utilitzar-
la segons els desitjos de 

qui la manipula o, per contra, la per-
sona es pot posar al servei d’aques-
ta. Quan optem per la primera op-
ció, sotmetem uns preceptes als dic-
tats egocèntrics del moment, empa-
rant-nos en la potencialitat 
religiosa per aconseguir allò que ens 
hem proposat. Quan el que fem és a 
la inversa, i som nosaltres els que 
ens posem al servei de la religió, 
d’entrada aparquem desitjos i ex-
pectatives i comencem una escolta 
molt més profunda. Si qualsevol re-
ligió, en sí mateixa, es mostra com a 
guia, posar-nos al seu servei és més 
que un acte d’humilitat: implica tam-
bé una gran responsabilitat. Sovint 
no és senzill entreveure qui està al 
servei de qui, perquè en aquest con-
text els fets –i no les paraules– tenen 
un pes vital. Una manera de saber si 
realment som nosaltres els que ens 
posem al servei de la religió o si ens 
autoenganyem i volem que sigui ella 
la que es posi al nostre servei és atu-
rar-nos i endinsar-nos en el silenci. 
Som autèntics artesans de paraules 
amb les quals elaborem tota mena de 
discursos i teories, però és en el silen-
ci actiu, aquell amarat en la contem-
plació, quan les paraules s’evaporen 
i afloren les intencions darrere 
d’aquestes.  

Escoltar el món 
No cal fer-se monjo per estar al ser-
vei de la religió, però sí que neces-
sitarem aquesta actitud d’alerta si-
lent, aquests moments diaris on la 
pregària esdevé l’espai idoni per po-
sar a la balança què diem i què fem 
i així valorar, sempre, qui està al ser-
vei de qui. En aquest exercici de res-
ponsabilitat i humilitat poden 
acompanyar-nos persones que fa 
molts anys que lidien cada dia entre 
el desig egocèntric de posar la reli-
gió al servei de les idees pròpies i ex-
pectatives o bé posar-se elles al ser-
vei d’uns valors i d’una font espiri-
tual que les nodreix. Entre l’allau de 
conferències, tallers i llibres que en-
volten la qüestió de l’anhel espiritu-
al en una època com la nostra, asset-
jada per la cultura material, cada ve-
gada sorgeix més interès per les co-
munitats monàstiques d’arreu i les 
veus d’aquells membres que saben 
comunicar el seu camí perquè el pú-
blic general hi pugui trobar certes 
ressonàncies que ajudin a viure.  

Una d’aquestes figures en l’àmbit 
europeu, i en especial a Alemanya, 
és el benedictí bàvar Notker Wolf 
(1940), autor d’una vintena de lli-
bres que parlen de temes actuals, 
com la necessitat de tenir temps, la 
felicitat, una vida ecològicament 
més sostenible o l’economia solidà-
ria. “L’actitud bàsica del cristià –re-
corda Wolf–, ha de ser la d’oient del 
món, com va dir Karl Rahner, cosa 
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El benedictí bàvar Notker Wolf (1940) va estudiar filosofia a Roma i teologia a Munic, a 
més de zoologia, història de l’astronomia i química inorgànica. HANNES MAGERSTAEDT/GETTY

FE, HERMENÈUTICA, PARAULA  
L’editorial Fragmenta publica el desè volum de l’Opera 
Omnia. Un llibre on Raimon Panikkar parla de la 
importància de l’hermenèutica, la fe i la paraula.

Notker Wolf  
i l’harmonia 

interconfessional

que lliga amb les primeres paraules 
de la Regla de Sant Benet: ‘Escolta, 
fill, les prescripcions del mestre, pa-
ra-hi l’orella del cor...’”.  

Wolf va estudiar filosofia a Roma 
i teologia a Munic, a més de zoolo-
gia, història de l’astronomia i quími-
ca inorgànica. Des de l’any 2000 i 
durant setze anys ha sigut el novè 
abat primat de la Confederació Be-

nedictina, que inclou les principals 
congregacions de l’Orde de Sant Be-
net i té la seu a Sant Anselm (Roma). 
Ha viatjat per tot el món i ha esta-
blert vincles amb membres de di-
verses religions, incidint sempre 
amb la necessitat del diàleg i l’ente-
sa respectant les particularitats de 
cada confessió. En l’àmbit ecumè-
nic, per exemple, s’ha mostrat molt 

 
 

CONSCIÈNCIA 

D’ARA 

Cada dijous   

I la setmana que ve: 

Francesc Torralba 

biografia la pre-

gària 

El benedictí parlarà avui a Barcelona de l’amistat 
interreligiosa com a base per a l’acollida dels refugiats
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Llibres  
Wolf parla de 
la necessitat 
de tenir una 
vida més 
sostenible

Segons l’autora del llibre hi ha cinc 
contaminants que són els més co-
muns. Els dos primer font d’una 
contaminació erar problemes intes-
tinals greus, com la salmonel·losi. 
Els altres tres són ear-se de foconta-
minació (foto1)  electromagnètica 
derivada de la instal·lació elèctrica 
de l’habitatge o la que generen els ei 
vel mauris mattis hensent leo nulla, 
sagittis vel semper stibulum tinci-

dunt dictum tortor et iabitur at tem-
por nisl. Maecenas suscipit feugiat 
lii, nec bibendum orci mi in elit. In 
ante leo, blandit noe sIn sit amet ri-
sus velit. Nulla ac dolor magna, id 
eleifend velit. Quisque consequat 
diam in eros suscipit eu fringilla ar-
cu faucibus. Aenean vel diam est, 
non sodales neque. Fusce sed mo-
lestie ipsum. Nam et sagittis purus. 
In pretium condimen.e

Quisque ut arcu augue, 
vitae aliquet 
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Segons l’autora del llibre hi ha cinc 
contaminants que sóes intestinals 
greus, com la salmonel·losi. Els al-
tres tres són ear-se de focontamina-
ció (foto1)  electromagnètica deri-
vada de la instal·lació elèctrica de 
l’habitatge o la que generen els ei vel 
mauris mattis hensent leo nulla, sa-
gittis vel semper stibulum tincidunt 
dictum tortor et iabitur at tempor 
nisl.  

aQuisque nulla nisi, porta ac da-
pibus sit amet, tempus sollicitudin 
neque. Vestibulum diam lacus, ru-
trum ac laoreet non, cursus eu ri-
Suspendisse semper ultrices dui, id 
commodo elit varius sit amet. Mau-
ris facilisis porttitor dolor. Nunc 
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