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E n t i t a t s

Parròquia

Aquestes paraules, que podrien semblar d’algú molt 
allunyat de l’estructura de l’Església i fins enfrontat 
amb aquesta, són ni més ni menys d’un cardenal 
francès: l’arquebisbe de Lió, Philippe Barbarin (Ra-
bat, 1950).

Quan he pogut escoltar Barbarin, he comprovat 
que és un home de paraula fàcil, amb un francès que 
utilitza expressions populars. Parla amb vehemència, 
gesticula, té una mirada penetrant que t’estira cap 
al seu terreny. No és un bisbe de parlar diplomàtic 
i enrevessat, que no saps ben bé cap a quin cantó 
inclinarà la seva argumentació; és directe. Hi pots 
estar d’acord o no, però ell és clar.

No s’amaga darrere el seu alt estatus eclesiàstic; 
baixa a la sorra del debat de l’actualitat i discuteix 
amb qui sigui. Recentment ho ha fet en un cara a 
cara amb un filòsof agnòstic, Luc Ferry, ministre 
francès d’Educació i Joventut, sobre els interrogants 
del cristianisme.

Ell diu: «Tenir com a objectiu prioritari omplir les 
esglésies al preu que sigui no serveix de res; la pri-
mera cosa que s’ha de fer és omplir els cors d’amor. 
El fonament de la vida de l’Església és la gratuïtat, 
mai la quantitat, i la gratuïtat de Déu té una lògica ben 
diferent. La missió i el futur de l’Església és anunciar 
l’Evangeli de la gratuïtat de Jesucrist, i estic segur 
que no ho fem gaire bé. Què ha de fer l’Església? 
Mostrar el rostre de Crist, continuar sembrant el 
goig de l’Evangeli, servir l’home i la dona complets: 
esperit, ànima i cos. Que l’amor de Déu, que és Pare, 
arribi al cor de tots els seus fills. Aquest és el futur 
del cristianisme, i no podem pas dir que se’ns hagi 
acabat la feina i puguem retirar-nos ja o tancar-nos en 
els nostres grups i en els problemes interns.»

Diu també Barbarin: «El futur de cadascun dels 
cristians és ser-ho de veritat, perquè, de fet, encara 
no ho hem aconseguit.»

I afegeix: «La qualitat de la vida humana no de-
pèn només de la salut del cos o de l’èxit de la vida 
professional; homes i dones som també, i sobre-
tot, un misteri d’amor, d’acolliment i de lliurament 
generós als altres.

Vet aquí un home, cardenal per a més referèn-
cies, que, quan parla es fa entendre.

Des del racó que la revista ens brinda a la 
parròquia, volem compartir aquesta interessant 
visió.
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«NO EM DEDICO A OMPLIR ESGLÉSIES; NO SERVEIX DE RES»




