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DUES ENTREVISTES ENCORATJADORES
En un salm de súplica ple d'esperança com és el 123 el salmista
s'expressa amb aquestes paraules: “Compadeix-nos, Senyor, compadeixnos; estem saturats de menyspreus! La nostra ànima n'està ben saturada,
dels escarnis dels altius, dels menyspreus dels insolents” (Sl.123,3-4)
Aquests sentiments de menyspreu i d'escarni dels “altius” i dels
“insolents” sovintegen avui en dia contra els qui es confessen cristians;
no cal pas posar-ne gaires mostres: els mitjans de comunicació o les
simples converses quotidianes ens en forneixen exemples a bastament.
Per això és reconfortant de llegir allò que es diu en dues entrevistes que,
per atzar, vaig descobrir el mateix dia, fetes a dues persones enteses en la
matèria.
El primer d'aquests personatges és el filòsof Antonio Fornés. A
l'entrevista que li fa Víctor Amela a La Vanguardia afirma coses tan
interessants com aquestes: “ Jo creia... i encara crec. Malgrat sigui
absurd. Crec en Déu. No puc provar-li la seva existència. Provi'm vostè la
seva inexistència”
A una altra pregunta sobre què ensenyen els primers filòsofs, Fornés
respon així: “ Plató diu que si no et planteges res, vius mort! Te n'aniràs
d'aquesta vida com hi vas arribar: adormit. Filosofar és despertar i això
desassossega, intranquil·litza, fa mal.”
I quan, a tall de conclusió, el periodista li demana una cita de comiat,
l'entrevistat respon amb una cita de Kant :“Atreveix-te a pensar” i amb
una altra de Pascal : “Tots els nostres problemes potser deriven de no
saber romandre tots solets en una habitació” trobo que són un excel·lent
colofó a l'entrevista i que Fornés l'encerta de ple- perdó, no és Fornés sinó
Pascal- en diagnosticar els mals de la nostra societat occidental.
La segona de les entrevistes, molt diferent de la primera, la vaig trobar,

per casualitat, visitant la pàgina web de “Regards protestants”. Es tracta
d'una entrevista de M. Wieger al teòleg Jürgen Moltmann, anomenat el
teòleg de l'esperança, apareguda fa un any a la revista Réforme, entrevista
que recomano de llegir sencera ja que la trobo francament interessant. El
teòleg luterà, que aleshores tenia 92 anys, explica amb tota lucidesa quin ha
estat el seu recorregut teològic des d'aquell llunyà 1943 quan, en plena
guerra, enmig de la destrucció de la ciutat d’Hamburg, va cridar per primer
cop: “Déu meu, on ets?”
Tot responent a la pregunta sobre quin seria el seu credo personal,
Moltmann respon així: “El resumeixo en una frase: En la fi - el
començament (Im Ende der Anfang). És el que jo he viscut, el que he
exposat en la meva teologia de l'esperança. I és, també, l'experiència de
Jesús: en la fi hi ha el començament. A la creu hi ha la resurrecció”
Preguntat sobre la mort, sobre la seva pròpia mort, Moltmann diu: “No tinc
pas por de la mort. Pot ser, però, que morir sigui desagradable. El que jo
espero és entrar en la llum quan mori, en la llum de Déu, en la llum
increada de Déu, no en la llum que se'n va en aquest moment quan arriba el
vespre” I afegeix : ”Stricto sensu no hi ha sinó persones finades, no hi ha
pas “morts”. Ningú no ha vist la mort. L'única cosa que podem veure són
les persones que moren. On són a continuació, no ho sabem. Ningú no ha
vist mai la vida eterna si no és contemplant el Crist i ningú no ha vist mai
el no-res etern del qual parlen els homes no religiosos” i explica com el van
colpir i omplir d'esperança les paraules de Bonhoeffer en ser conduït a
l'execució: “És la fi per a mi, el començament de la vida eterna”
Després de tota una entrevista, torno a dir, excel·lent i que per motius obvis
no puc reproduir aquí, el teòleg respon així a la pregunta que se li formula
sobre quins són, al seu parer, els principals obstacles per a l'esperança, en
el món d'avui: “És la il·lusió que ens fem, en els nostres països rics, que
som rics i que res no ens falta. Jo he viatjat molt per l'Àsia i l'Amèrica del
Sud. Els pobres estan plens d'esperança, tant és així que canten i ballen a
les esglésies pentecostals: no han perdut la valentia...L'home secular viu en
un món sense sortida i la transcendència li està tancada; llavors fa de la
seva vida, si pot, una festa permanent. Es diverteix i no sap pas res del que
és la joia. La joia és una cosa profunda i única. La diversió és superficial i
fa venir ganes de més diversió encara i ens deixa fats i buits”
Aquest és el mateix Moltmann que ens explica que no va pas ser ell qui va
trobar el Crist, sinó el Crist qui el va trobar a ell. I també que “la fi del
Crist a la creu del Gòlgota , aquesta fi sense sortida, ha esdevingut per a ell
el veritable començament”

També podria parlar, personalment, de la impressió que em va causar, fa
anys, la lectura del llibre Teología de la esperanza en moments certaments
molt difícils, però potser no és pas ara el moment.
Això sí, repeteixo, si podeu, llegiu l'entrevista de Madelaine Wieger. La
trobareu a “Regards protestants” i segur, segur, que no us decebrà.
J. Lluís Paül

ANUNCIS I COMUNICACIONS
Agenda
•
La propera Reunió de Consell serà el 21 de febrer, a les
8:30h al segon pis. La propera Mesa serà el 9 de febrer a les
10h al segon pis.
•
El dissabte 9 de febrer tindrem activitat de joves. Anirem a
visitar el Lloc de la dona, associació que treballa amb dones
migrants d’Àfrica. Hem quedat a les 17h a la boca del metro
de Paral·lel (L2).
•
El 20-21 de febrer l’Ateneu Universitari Sant Pacià organitza
unes conferències amb el títol III Simposi Internacional
Reforma i Reformes de l’Església, on hi participarà Paolo
Ricca, amb una conferència el dijous 21 a les 10h. Si esteu
interessats en anar-hi podeu fer la inscripció a
www.edusantpacia.cat, el cost és de 30€.
Cistella solidària
De vegades no sé com començar a escriure per explicar les urgències
del "Chiringuito". Sempre n'hi ha tantes! Segurament la setmana
vinent vindran a buscar tot el que hi ha al magatzem. Sempre ens
agraeixen tot el que procurem per ells i tot ho comparteixen o
utilitzen: la llet és dels productes que van més escassos, però podeu
portar el que vulgueu i si compreu a la botiga del comerç just rebran
el doble. Moltes, moltes gràcies a tots per no oblidar les necessitats
dels més desvalguts

