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UNA PREGÀRIA DE VOLTAIRE
El 13 d'octubre de 1761 apareixia estrangulat o penjat a casa seva el jove
Marc- Antoine Calas fill del conegut comerciant de Tolosa Jean Calas.
En descobrir el cadàver la família, per tal d'ocultar el suïcidi, va maquinar
la trama d'un assassinat comès per un desconegut.
L'assumpte, però, aviat es va complicar. La família Calas, llevat d'un fill Lluís- era hugonota i sembla ser que el malaguanyat Marc- Antoine
també hauria confessat la seva voluntat de fer-se catòlic.
Ens trobem, a més a més, amb el rerefons del llarg conflicte religiós que
ensangonà França durant dècades. Amb la revocació de l'Edicte de
Nantes el 1688, milers de protestants es van veure obligats a partir a
l'exili o a viure la seva fe amb la màxima discreció; el 1761, per exemple,
el pastor François Rochette i tres protestants més serien condemnats a la
forca mentre per tot França corria la brama que els pares hugonots
mataven els seus fills si aquests demanaven de convertir-se al
catolicisme.
No és, doncs, d'estranyar que l'acusació d'assassinat recaigués de seguida
sobre Jean Calas i més en conèixer-se que les relacions amb el seu fill no
eren pas bones. La població i el clergat demanaven un càstig exemplar i
Marc-Antoine serà considerat un màrtir de la fe.
Jean Calas, acusat d'assassinat, serà condemnat -després de patir tortura i
de declarar, endebades, la seva innocència- “a ser trencat viu, a ser
exposat en una roda, ser escanyat i llençat a la foguera per a ser cremat”;
el seu fill Pere serà proscrit; la seva dona, absolta; les dues filles tancades
en un convent i els béns de la família, confiscats.
Aquest desgraciat afer va ser molt conegut en el seu temps i Voltaire, que
en un principi havia blasmat “l'assassinat” del fill de Jean Calas com una
prova del fanatisme hugonot, informat a Ginebra pel fill de l'executat i
convençut, ara, de la innocència del condemnat començarà una

apassionada campanya contra aquell judici que el durà a publicar el seu
famós “Tractat sobre la tolerància” aparegut el 1763 mentre el 9 de març de
1765 s'obtenia, per part del Consell Reial, la rehabilitació de Jean Calas.
Aquest “Tractat” de Voltaire representarà la lluita -i finalment el triomf -de
la raó sobre la intolerància i el fanatisme i és en aquesta obra on trobem la
seva coneguda pregària adreçada a Déu. Diu així:
“No és pas als homes a qui m'adreço; és a Tu, Déu de tots els éssers, de tots
els móns i de tots els temps: si està permès a febles creatures perdudes en la
immensitat, i imperceptibles a la resta de l'univers, de gosar demanar-te
alguna cosa a Tu que has donat tot, a Tu a qui els decrets són immutables
com eterns, digna’t mirar amb pietat els erros lligats a la nostra naturalesa;
que aquests errors no causin les nostres calamitats.
Tu no ens has pas donat, en absolut, un cor per a odiar-nos ni mans per a
degollar-nos; fes que ens ajudem mútuament a suportar la càrrega d'una
vida penosa i passatgera; que les petites diferències entre els vestits que
cobreixen els nostres dèbils cossos, entre els nostres llenguatges
insuficients, entre els nostres costums ridículs, entre les nostres lleis
imperfectes, entre les nostres opinions insensates, entre tots els nostres
condicionaments tan desproporcionats als nostres ulls i tan iguals davant
teu; que tots aquells petits matisos que distingeixen els àtoms anomenats
homes no siguin pas signe d'odi i de persecució; que aquells qui encenen
ciris en ple migdia per a celebrar-te suportin aquells qui s'acontenten de la
llum del teu sol; que aquells qui cobreixen llur toga d'una roba blanca per a
dir que cal estimar-te no detestin els qui diuen el mateix sota un mantell de
llana negra; que sigui igual adorar-te en un argot format d'una antiga
llengua o en un argot més nou; que aquells l'hàbit dels quals és tenyit en
roig o violeta, que dominen sobre una petita parcel·la d'un petit pilot de
fang d'aquest món, i que posseeixen alguns fragments arrodonits d'un cert
metall, gaudeixin sense orgull d'allò que ells anomenen grandesa i riquesa,
i que els altres els mirin sense enveja: ja que Tu saps que no hi ha en
aquestes vanitats, res a envejar ni res de què enorgullir-se.
Que tots els homes puguin recordar-se que són germans! Que tinguin
horror a la tirania exercida sobre les ànimes, de la mateixa manera que
execrem el bandidatge que arrabassa per la força el fruit del treball i de la
indústria pacífics! Si els flagells de la guerra són inevitables, no ens odiem
pas els uns als altres enmig de la pau, i utilitzem l'instant de la nostra
existència a beneir igualment en mil llenguatges diversos, des de Siam fins
a Califòrnia, la teva bondat que ens ha donat aquest instant”
(Tractat sobre la tolerància amb ocasió de la mort de Jean Calas)

Aquesta pregària i la ignomínia del judici i execució de Jean Calas ens fan
veure, també, com és de fal·lible la “justícia” dels homes i l'error i l'horror
de l'aplicació de la pena de mort. “No matis” (Dt, 5, 17).
J. Lluís Paül

ANUNCIS I COMUNICACIONS
Família Cristiana
Tinguem presents tots aquells que pateixen la malaltia, la soledat, la
injustícia, la distància. Que Déu els guardi i ens faci ser font de
pregària per a ells.
Agenda
• El 17 de març celebrarem el consell de la nostra comunitat, a les
8:30h.
• El dissabte 30 de març tindrem una sortida a Lleida, en Josep
Lluis Paül ens farà una visita guiada per la Seu, després dinarem
tots junts i tindrem una tarda per compartir.
• El dia 6 d’abril, a les 10h, a l’Església de Betel-Sant Pau (carrer
Aragó 51), es celebrarà una conferència, organitzada pel
Consell Pastoral de la EEC, a càrrec del pastor Jonathan
Navarro, amb el títol La predicació que neix de la compassió,
serà taller de predicació pensat per a predicadors i professors
d’escola dominical, però obert a tothom que estigui interessat en
el tema.
Cistella solidària
Aquesta setmana al "Chiringuito" segueixen tenint urgència en
productes de neteja de tot tipus: bosses d'escombraries grans, llet, té
verd, cafè i ja sabeu que qualsevol cosa que afegim a la llista els hi
va bé. Molta gent truca a la seva porta demanant menjar, roba, un
cafè o una persona amb qui xerrar una estona. No els oblidem en les
nostres oracions. La seva feina molts cops es complicada. Gràcies a
tots per cada aportació

