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Salutació de la Coordinadora 
Quina alegria de trobar-nos per celebrar els 30 anys de Fòrum! 

Algunes persones pensaven que amb el Fòrum passaria igual que amb tantes 
coses en el nostre poble valencià: com una carcassa, comencen i acaben de se-
guida. Però no ha estat així. Hem sabut mantenir i tenir cura d’aquesta realitat 
que tant de bé, tanta esperança i tant d’alè ha donat i continua donant a molta 
gent. 

Sí, hem d’agrair molt que, malgrat tot, al llarg de 30 anys el Fòrum ha estat una 
font de reflexió profunda, que ens ha ajudat a actualitzar la nostra fe i el com-
promís alliberador; una trobada joiosa, que ha animat la convivència i l’amistat; i 
un espai de pregària intensa i de celebració, que ha potenciat la nostra mística 
i la nostra espiritualitat. 

Així doncs, donem gràcies al Déu de la vida i comprometem-nos a mantenir el 
Fòrum perquè continue fent un gran servei a tantes persones i al nostre poble. 

Donem l’enhorabona, amb el nostre agraïment més sincer, a totes i a tots els qui, 
al llarg d’aquests 30 anys, han contribuït a fer realitat, amb tanta força, 
l’experiència del Fòrum . 

La Coordinadora 

 

        PROGRAMA DE LA JORNADA 

09:00 h. Acolliment 
 

09:30 h. Pregària 
 

09:45 h. Memòria, peripècies i reptes, 
              per Julio Ciges i Mar Seguí 
 

10:20 h. Ponència: “Compartir l’espe- 
              rança en el canvi d’època”, 
              a càrrec de Ximo García Roca      

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11:40 h. Descans (amb servei de bar) 
 

12:15 h. Recital: Pep Gimeno “Botifarra”  
 

13:15 h. Eucaristia  
     
 
 
 
 
 
 

NOTA 

Els donatius que depositem en la caixa col·locada a l’entrada del saló 
d’actes serviran per fer front a les despeses que origine la celebració 
d’aquesta Jornada commemorativa. La col·lecta de l’Eucaristia serà 
destinada a la mateixa finalitat.  

Preguem generositat. La Coordinadora no pot fer front a aquestes 
despeses amb el fons que té actualment el Fòrum. 

Gràcies per les vostres aportacions 

 



PREGÀRIA INICIAL 
 

Commemorem els 30 anys del comen-
çament del nostre Fòrum. Per això ens 
dirigim a Déu, Pare-Mare de bondat, 
amb tota l’alegria i un profund agraï-
ment: 
- Gràcies, Senyor, per la presència del 

vostre Esperit entre nosaltres, impuls 
d’ànim i alè en cada edició del Fòrum 
al llarg dels 30 anys. 

- Gràcies perquè l'esforç per crear 
germanor i comunió és un signe que 
Vós il·lumineu el nostre camí. 

Comencem, doncs, aquesta Jornada 
commemorativa amb un càntic d’acció 
de gràcies per tantes experiències vis-
cudes i compartides en els 30 anys de 
Fòrum. 
 

2.- Càntic 
1-Gràcies d’aquesta aurora encesa, 

gràcies d’aquest nou dia clar, 
gràcies perquè els neguits en Vós  
podem abandonar. 
 

2-Gràcies per la Paraula vostra, 
gràcies per l’Esperit d’amor, 
gràcies perquè estimeu el poble 
sempre i en tot lloc. 
 

3-Gràcies perquè heu volgut salvar-nos, 
gràcies perquè això ens dóna pau, 
gràcies perquè podem donar-vos 
gràcies tot cantant. 
 

3.- Salm de lloança 
 

 A-Senyor: us lloem, us donem gràcies.  
 

1-Perquè l’Església, compromesa amb 
la gent empobrida, és per a nosaltres 
sagrament del vostre amor.  

 

2-Perquè ens convoqueu a continuar 
la missió de Jesús d’alliberament de 
tota la humanitat i a  ser vehicle de la 
vostra tendresa i la vostra compassió 
en un món trencat per la violència i 
pel domini de les persones podero- 
ses.    

 
 

 
R/ US DONEM, SENYOR, LES GRÀCIES  

PER LA VIDA, LA TERRA I EL SOL. 
HUI, SENYOR, VOLEM PROCLAMAR 
LA BONDAT DEL VOSTRE AMOR.  
 

A-Senyor: us lloem, us donem gràcies.  
 

1-Pel goig i per la llibertat que ens dó-
na la vostra presència per fer-nos ins-
trument d’alliberament. 

 

2-Perquè ens envieu a ser testimonis 
de la senzillesa evangèlica i a treba-
llar per una societat més justa. R/   

 

A-Senyor: us lloem, us donem gràcies.  
 

1-Perquè l’esperança ens ajuda a se-
guir endavant amb fermesa. 

 
 

2-Perquè el vostre Esperit ens dina-
mitza amb la força del vostre alè i ens 
ompli dels vostres dons. R/ 

 

A-Senyor: us lloem, us donem gràcies.  
 

1-Perquè amb Vós recuperem les en-
tranyes compassives i ens obrim a la 
vivència de la germanor. 

 

2-Pel vostre projecte de plenitud per a 
tota la creació i per la vostra crida a 
viure en pau i a fer de la terra un es-
pai d’harmonia. R/ 

 

A-Senyor: us lloem, us donem gràcies.  
 

1-Pels reptes que ens plantegen la 
defensa i el respecte a la pluralitat de 
tots els pobles, preludi del vostre 
Regne. 

 

2-Perquè sentim la vostra força mal-
grat les adversitats i els vents contra-
ris. R/  

 

A-Senyor: us lloem, us donem gràcies.  
 

1-Pels brots de vida que germinen al 
nostre voltant i ens fan descobrir que 
un altre món és possible. 

 

2-Perquè la denúncia profètica i l’aus- 
teritat solidària fan realitat la germa-
nor universal. R/ 
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4.- Lectura bíblica  
Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal 
perd el gust, amb què la tornaran salada? 
Ja no és bona per a res, sinó per a llan-
çar-la fora i que la gent la trepitge. Vosal-
tres sou la llum del món. No es pot ama-
gar un poble posat dalt d’una muntanya, i 
ningú no encén una llàntia per posar-la 
davall d’una mesura, sinó en el portallànti-
es, perquè faça llum a tots els qui són a la 
casa. Que brille igualment la vostra llum 
davant de la gent; així veuran les vostres 
bones obres i glorificaran el vostre Pare 
del cel. (Mt. 5,13-16) 
 

(Silenci) 
 

5.- Oració comunitària 
 

1-Us beneïm, Mare i Pare, pel do de 
l’Esperit. Gràcies perquè, amb el vos-
tre Alè, continueu creant, conservant i 
embellint el nostre món.  

 

2-Gràcies perquè hem conegut Jesús i 
ens crideu a col·laborar en la vostra 
obra salvadora. Perquè volem donar 
resposta al vostre amor i fer de la nos-
tra vida un signe de vida i esperança 
enmig del nostre poble.  

 
 

 
1-Gràcies perquè hem compartit l’expe- 

riència del Fòrum al llarg de 30 anys. 
Perquè aquesta trobada anual ha po-
tenciat la nostra vida cristiana i ens ha 
ajudat a mantenir-nos fidels a les per-
sones pobres, al nostre poble i al com- 
promís de transformació del món i de 
l’Església envers el vostre Regne.  

 

2-Que romanguem sensibles a l’acció 
del vostre Esperit en el món i en la 
nostra història, per treballar conjunta-
ment en el naixement dels cels nous i 
de la terra nova que el Crist Ressusci-
tat ha inaugurat. 

 
6- Càntic 
Lloa el Senyor, lloa el Senyor. 
Lloa el Senyor, ànima meua,  
amb tot el cor. 
Lloa el Senyor (2),  
lloa el Senyor ànima meua. 
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MEMÒRIA, PERIPÈCIES I REPTES 
 

Julio Ciges i Mar Seguí 
 

Esquema - Guió 

 

I. BREU HISTÒRIA 
 

- Final de la dècada dels 80: Temps d’ involució i d’hivern eclesial 
- Oblit de l’Església com a Poble de Déu i del compromís alliberador enmig del 

món 
- Crida al naixement del Fòrum  

 

II. OBJECTIUS I FINALITAT DEL FÒRUM 
 

- Convivència en germanor 
- Vivència del protagonisme seglar 
- Reflexió crítica, social i teològica 
- Compromís alliberador i de transformació del món i de l’Església 
- Celebració alegre i viva de la fe, inculturada en el nostre Poble Valencià 
- Enfortiment de la consciència eclesial 

 

III. DESENVOLUPAMENT D’AQUESTS OBJECTIUS 
 

- Creació d’una convivència espontània i afavoridora del protagonisme de to-
thom 
- Vivència de l’eclesiologia del Poble de Déu 
- Reflexió social i teològica al voltant del cristianisme com a experiència allibe-
radora 
- Pregària i celebració significativa de la fe, en la nostra llengua 
- Expressió de la inculturació de la fe en el nostre Poble: som Església a Valèn-
cia 

  

IV. PERIPÈCIES AL LLARG D’AQUESTS 30 ANYS 
 

- Moments de tensió i esforços per preservar el tarannà del Fòrum 
- Tensions i dificultats des de participants i des d’àmbits externs al Fòrum  
- Esforç per mantenir la comunió eclesial 

 

V. REPTES 
 

- Canvi d’època que afecta a tots els àmbits de la nostra vida  
- Afrontar i donar resposta a qüestions gravíssimes i de molta rellevància   
- Contribuir al naixement d’un humanisme nou: relacional, ecològic, no antropo-

cèntric i autènticament universal 
- Necessitat de construir nous paradigmes de desenvolupament, energètic, 

econòmic, cultural i social 
- Potenciar una Església oberta i “en eixida” vers els llocs més marginals i les 

persones més empobrides 
- Església que construeix espais d’hospitalitat on la gent apallissada pel siste-

ma hi trobe refugi, cura, drets i protecció 
- Església defensora de la mare terra i en diàleg permanent amb les cultures, 

religions i moviments populars d’alliberament 
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MEMÒRIA, PERIPÈCIES I REPTES 
Julio Ciges i Mar Seguí 

 
Us donem la benvinguda a aquesta Jornada 

de celebració del trentè aniversari del Fòrum. La 
Coordinadora ens ha encomanat a Mar i a Julio 
fer aquesta introducció perquè fórem part molt ac-
tiva en el sorgiment del Fòrum i hem participat en 
l’organització de totes les seues edicions. La nos-
tra aportació consta de cinc punts: una breu histò-
ria, un recordatori de la finalitat del Fòrum, una ava- 

luació del desenvolupament dels objectius, un recorregut per les peripècies viscudes 
al llarg dels 30 anys i una mirada als reptes que ens planteja el canvi d’època que 
vivim.  
 

I. BREU HISTÒRIA 
 

Corria l’any 1987. Amb el pontificat de Joan Pau II hom vivia amb força uns aires 
conservadors i involucionistes a l’Església. 

  

Parròquies i Comunitats, Moviments i col·lectius cristians, que havien viscut amb 
molta esperança el Concili Vaticà II, experimentaven com s’oblidaven o s’esmenaven 
les seues opcions alliberadores i la seua aposta per la renovació de l’Església. En 
aquest context el teòleg Karl Ranher parlava d’hivern eclesial. Al llarg d’aquest hi-
vern eclesial anava quedant arraconada i oblidada la línia missionera i obrera de 
l’anomenada “església progressista”, que volia viure l’Església com a Poble de Déu i 
un compromís alliberador enmig del món. Més que un hivern eclesial, el que traves-
sàvem era tot un desert eclesial, i molta gent anava allunyant-se de l’Església i dei-
xava de participar-hi.  

 

Amb aquestes circumstàncies, el Grup de Rectors en Parròquies Populars i 
Obreres va fer una crida als membres dels col·lectius cristians compromesos en el 
desenvolupament del Concili Vaticà II, per plantejar-los la necessitat de fer una tro-
bada anual. L’objectiu era contrarestar eixa línia involucionista i encoratjar-nos mú-
tuament per mantenir-nos ferms en el model eclesial comunitari, menys clerical, més 
encarnat i inculturat en el nostre Poble valencià i més compromès en les realitats 
temporals envers la seua transformació alliberadora. 

 

La proposta va estar molt bé acollida pels Moviments d’Acció Catòlica, per les 
comunitats de base i les parròquies amb opció missionera, per moltes religioses i 
molts religiosos i per altres col·lectius cristians i associacions cristianes que comen-
çaven a caminar “per lliure”. 

 

Al llarg d’un any treballàrem en assemblea per perfilar la idiosincràsia i la identitat 
del Fòrum i per establir la seua finalitat i els seus objectius. Passat aquest primer any 
constituírem una Coordinadora encarregada de posar-lo en marxa. El 22 d’abril de 
1989 celebràrem la primera edició del Fòrum amb 430 persones inscrites, fet que 
superà tota expectativa.  
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II. OBJECTIUS I FINALITAT DEL FÒRUM 
 

Des del començament tinguérem clar que el Fòrum no ha de crear cap organis-
me nou dins de l’Arxidiòcesi de València i tampoc ha de convertir-se en una plata-
forma per coordinar entitats o grups. No volíem suplantar cap realitat ja existent sinó 
possibilitar el trobament de les persones cristianes del nostre Poble valencià que, 
amb diferències i matisos, compartim una mirada progressista i crítica envers la nos-
tra realitat social i eclesial i que estem implicades en la seua transformació des de la 
fidelitat a l’Evangeli i segons les intuïcions alliberadores del Concili Vaticà II. I, per 
això, amb una clara opció per la gent empobrida i per la inculturació de la fe en el 
nostre Poble valencià, en la nostra llengua i la nostra cultura. 

 

Els objectius definits per al Fòrum des del començament giren al voltant de la po-
tenciació d’aquest tarannà, d’aquesta manera de ser Església. Així, amb la celebra-
ció anual del Fòrum busquem afavorir: 

 

» La convivència en germanor, que ens faça assaborir l’alegria de trobar-nos i 
compartir la fe i l’encoratjament i el suport mutu per mantenir la fermesa en el com-
promís cristià.  

 

» La vivència del protagonisme seglar, tot fent palès que en el Fòrum vivim real-
ment l’eclesiologia del Poble de Déu. 

 

» La reflexió crítica al voltant del que s’esdevé en el nostre món i en l’Església, des 
de la llibertat més profunda i el respecte més exquisit. 

 

» El compromís alliberador i de transformació del món i de l’Església, animant al 
compromís personal als nostres ambients i al sorgiment i la consolidació de co-
munitats cristianes vives i encarnades en el nostre Poble, solidàries amb els 
goigs i els neguits, els fracassos i les esperances de tothom, especialment de la 
gent més empobrida. 

 

» Una celebració de la fe viva, festiva i alegre, que done forces per viure i reivindi-
que una litúrgia inculturada en la nostra llengua. 

 

» L’enfortiment de la consciència eclesial, per experimentar que som veritable Es-
glésia de Jesús i no “Església paral·lela”.  
 

Amb aquests objectius hem caminat al llarg dels 30 anys de Fòrum. Ara toca avaluar i 
adonar-nos del que hem aconseguit.  
 

III. DESENVOLUPAMENT D’AQUESTS OBJECTIUS 
 

Hem treballat sempre per crear un ambient sa i una convivència natural i espon-
tània per tal que les persones que assistim al Fòrum puguem sentir-nos com a casa 
nostra, tot experimentant un acolliment càlid i respectuós que afavorisca la llibertat i 
el protagonisme de tothom. Segons ens manifesta la gent que assisteix al Fòrum, 
aquest és l’ambient que hem creat entre totes les persones que hi participem. 

 

Així fem palès que el Fòrum és una trobada de germanor on és fonamental el 
protagonisme seglar. Certament, es tracta d’un esdeveniment eminentment seglar: 
preparat i desenvolupat bàsicament per seglars. Per això respectem amb molta cura 
la pluralitat i la llibertat personal i afavorim la participació activa de cada assistent. 

 

Al capdavall el Fòrum ha volgut posar en pràctica l’eclesiologia del Poble de Déu, 
en la qual hom viu els diversos carismes, serveis i ministeris en complementarietat i 
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per a l’enriquiment mutu, sense imposició de cap d’ells per damunt dels altres. Des 
d’aquesta línia eclesial hem reivindicat sempre que el Fòrum és una realitat eclesial 
com tantes altres i amb els mateixos drets i la mateixa rellevància. Mai no hem con-
sentit que ens consideren com Església paral·lela o al marge. 

 

Tanmateix hem defensat sempre l’especificitat pròpia del Fòrum i la seua visió de 
la vida cristiana. Des de la teologia política i de l’alliberament i l’espiritualitat del se-
guiment i d’ulls oberts, hem presentat el cristianisme com una experiència alliberado-
ra que ens llança al compromís per l’alliberament del món des de l’opció per les per-
sones pobres i que exigeix una pastoral missionera que empeny les comunitats cris-
tianes a ser Església en eixida, encarnada en el poble i servidora del món per a la 
seua transformació radical per tal que el Regne de Déu es faça present en la histò-
ria. Ja en la quarta edició del Fòrum, el bisbe Jacques Gaillot declarà que una Es-
glésia que no serveix, no serveix per a res. També, en una altra ocasió, Pagola afir-
mà que allò que constitueix i construeix l’Església és el servei al món, mai el poder.  

 

Per tal de potenciar tota aquesta línia cristiana i aquest tarannà eclesial, els 
membres de la Coordinadora ens hem esforçat per assegurar, en cada edició del 
Fòrum, una reflexió social i teològica el més crítica i lliure possible. Per això hi han 
participat, com a ponents, persones molt significatives d’aquests corrents de pensa-
ment social, teològic i eclesiològic. Al llarg dels 30 anys ens han acompanyat més de 
vuitanta ponents de gran rellevància, tant d’Europa com d’Amèrica Llatina.  

 

Amb el mètode del VEURE-JUTJAR-ACTUAR, hem mirat d’oferir el millor discerni-
ment per il·luminar i animar un compromís cristià alliberador i emancipador. Al llarg 
dels anys el Fòrum ha anat despertant sensibilitats envers l’ecologia i les reivindica-
cions del moviment feminista. Des de l’organització hem assumit el compromís de 
visibilitzar les dones en cada escrit i cada acte, i fem servir un llenguatge inclusiu per 
caminar vers una igualtat real entre les persones. En aquest sentit, en cada edició 
del Fòrum participa, com a mínim, una ponent i en la resta dels actes procurem afa-
vorir la participació activa i el protagonisme de les dones amb signes com ara el fet 
d’encomanar l’homilia a una dona. 

     

El desenvolupament d’aquests objectius ha buscat i busca una finalitat concreta: 
ajudar a viure el missatge alliberador de Jesús de la manera més coherent possible, 
tant a nivell personal com comunitari, tot fent efectiva i real l’opció per la gent més 
empobrida, amb un compromís alliberador. Per això el Fòrum ha insistit tant en la 
necessitat de renovar les comunitats cristianes per tal que siguen referent del que 
Déu vol per a tota la humanitat i signe real dels valors del Regne de Déu. 

 

Sempre hem presentat el Fòrum com a realitat eclesial. Per això hem tingut molta 
cura en la celebració de la fe i hem dedicat un temps significatiu a les pregàries i ce-
lebracions. 

 

La implicació de diverses comunitats i col·lectius en la seua preparació i el seu 
desenvolupament ha fet palesa la riquesa de la pluralitat i de la creativitat que tenim 
al Fòrum. 

 

La profunditat, la vitalitat i el contingut de les pregàries i les celebracions, la seua 
encarnació en la vida, la participació tan activa de l’Assemblea i la utilització del va-
lencià en tota la litúrgia han estat sempre aspectes molt valorats. També han im-
pressionat molt a la immensa majoria de ponents. Fins i tot els bisbes que han parti-
cipat en algunes pregàries han fet comentaris en el mateix sentit. A més a més mol-

6 



tes comunitats i parròquies agraeixen el material de la litúrgia i el fan servir amb fre-
qüència. És un aspecte més del servei que fa el Fòrum al nostre Poble: afavorir la 
celebració de la fe en valencià.  

 

I aquest és un altre element a destacar en parlar dels nostres objectius: la clara 
consciència de ser Poble valencià. El Fòrum sempre expressa amb força l’opció real 
d’encarnació i inculturació de la fe en el nostre Poble. Front al pecat històric de 
l’Església valenciana de no tenir cura de la nostra llengua ni respectar-la, hem volgut 
manifestar des del començament que som Església a València. Per això des de la 
Coordinadora hem promogut insistentment l’ús del valencià al Fòrum (tot respectant 
la llibertat personal d’expressar-se en qualsevol de les dues llengües oficials). Hem 
reflectit aquesta opció en els escrits i els avisos, en les salutacions i les presentaci-
ons, en les pregàries i les celebracions. En aquest sentit, els membres de la Coordi-
nadora hem volgut sempre assegurar en cada edició del Fòrum una ponència, com a 
mínim, en la nostra llengua.  

 

Ara, passats els primers 30 anys de Fòrum, cal dir que ens hem mantingut fidels 
als objectius inicials i els hem desenvolupat de la millor manera que hem sabut. En 
les avaluacions que rebem en acabar cada edició, constatem el gran servei que fa el 
Fòrum a la gent que hi participa. I això ens ompli d’alegria. Començàrem amb 430 
persones inscrites i en alguna edició hem arribat a 874 inscripcions. Per tot això do-
nem gràcies a Déu en aquesta Jornada commemorativa. 
 

IV. PERIPÈCIES AL LLARG D’AQUESTS 30 ANYS 
 

No sempre ha estat fàcil mantenir la fidelitat als objectius del Fòrum. 
 

La Coordinadora ha viscut moments de tensió i s’ha vist en la necessitat de fer 
grans esforços per preservar l’esperit del Fòrum i no decantar-se per una de les for-
mes concretes d’expressar la fe cristiana presents en l’Assemblea. La convivència 
sana d’una pluralitat d’estils dels diversos grups que treballen per fer possibles un 
altre món i una altra Església, i l’afany per no provocar la censura o el boicot per part 
de l’oficialitat diocesana, han suposat una dura tasca d’equilibri i de pactes consen-
suats pacientment. Per considerar que el Fòrum fa un gran servei a l’Església que 
camina a València, hem anteposat la seua preservació als posicionaments particula-
ristes. Malgrat les resistències que han anat sorgint pel camí, les nostres decisions 
han prioritzat la continuïtat del Fòrum.  

 

Les tensions i les dificultats no només han vingut de persones i grups participants 
sinó també d’àmbits externs, especialment de la jerarquia eclesiàstica. 

  

Al llarg dels anys hem treballat pel reconeixement del Fòrum com a realitat ecle-
sial per part dels pastors diocesans i hem mirat de mantenir vies de diàleg i comunió 
amb ells. No hem volgut deixar-los tranquils ni propiciar la temptació d’excloure’ns, 
considerar-nos “Església paral·lela” o publicar cap nota negativa o de censura del 
Fòrum.  

 

Hem informat puntualment de tot als quatre pastors que han estat encarregats de 
l’Arxidiòcesi en els últims 30 anys, els hem invitat a participar i els hem demanat una 
reunió amb la Coordinadora. Amb els tres primers poguérem mantenir eixa reunió i 
explicar-los, amb detall i en un clima de cordialitat, què és el Fòrum i quins són els 
seus objectius. Com a resultat, han participat arquebisbes i bisbes en algunes edici-
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ons del Fòrum  i, si no han pogut fer-ho, generalment han escrit una carta de saluta-
ció, alè i benedicció (fins i tot els bisbes d’Alacant i de Castelló). 

 

Només podem qualificar de molt tensa i desagradable l’ultima reunió mantinguda 
amb n’Agustín García Gasco i l’Equip de Govern Diocesà. Els membres de la Coor-
dinadora acabàrem la reunió amb la sensació d’haver-nos sotmès a un juí, amb 
amenaça explícita de l’arquebisbe de publicar una nota per assabentar la gent que el 
Fòrum no és una realitat diocesana. La Coordinadora posteriorment arribà a acordar 
recórrer al nunci apostòlic en cas de veure complida tal amenaça. 

 

Durant la reunió els membres l’Equip de Govern de la Diòcesi manifestaren el 
desig d’incloure el Fòrum en l’organigrama diocesà, amb la corresponent intervenció 
directa de la jerarquia en la seua organització (inclosa l’elecció de tema i ponents) i 
en el seu desenvolupament. Els membres de la Coordinadora férem un esforç con-
siderable per transmetre la idea que el Fòrum és una trobada anual d’àmbit no dio-
cesà sinó de País Valencià i organitzada i desenvolupada fonamentalment per se-
glars, segons el dret reconegut pel Concili Vaticà II i pels documents oficials que 
aborden el protagonisme seglar. També insistírem en la necessitat de mantenir la 
independència del Fòrum de qualsevol organisme oficial, per tal de no comprometre 
l’organització diocesana i d’assegurar alhora la llibertat del Fòrum i l’exercici real de 
la nostra responsabilitat. 

 

Gràcies al testimoniatge valent i ferm dels membres de la Coordinadora, que im-
pressionà l’arquebisbe, l’Equip de Govern reconsiderà la seua postura i així evitàrem 
la presa de mesures contra el Fòrum. De fet, en l’Eucaristia de la següent edició del 
Fòrum participaren el bisbe auxiliar i dos vicaris episcopals. Pensem, doncs, que 
després de la reunió l’Equip de Govern decidí deixar treballar al Fòrum en la seua 
línia. Així aconseguírem mantenir els vincles amb la nostra Església Diocesana.  

 

Tanmateix l’actual arquebisbe-cardenal no ens ha concedit cap entrevista ni con-
testa les nostres cartes (ni tan sols per confirmar la recepció). Nosaltres, però, se-
guim informant tots els bisbes valencians i els invitem a participar en cada edició del 
Fòrum, malgrat la manca de resposta. Justament ara fa tres dies, el passat dime-
cres, rebérem la primera comunicació de n’Antonio Cañizares a la Coordinadora, per 
agrair la invitació a aquesta Jornada i avisar-nos que uns altres compromisos han 
impedit la seua participació. 

  

Així doncs, cal dir amb rotunditat i claredat que per la nostra banda hem fet més 
gests de comunió (per manifestar i mantenir la comunió eclesial) que la jerarquia. I 
això diu molt dels tarannàs i els estils respectius.  
 

V. REPTES 
 

D’acord amb les valoracions que ens arriben a la Coordinadora en acabar cada 
edició, considerem que el Fòrum és una gràcia per la nostra terra i ha representat un 
aire fresc i un oasi per a moltes persones que pensaven que s’estava vivint un mo-
ment de desert eclesial. 

 

Som conscients que aquest trobament anual ha enriquit molt l’experiència perso-
nal i eclesial de molta gent. Així ho confirma la gran assistència a cada edició del 
Fòrum al llarg d’aquests 30 anys.   
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Com hem expressat abans, el Fòrum va sorgir en un context “d’hivern eclesial”, 
on s’imposava la línia involucionista; abundaven les condemnes a les persones que, 
des de la teologia o l’episcopat, ens servien de guia. S’insistia permanentment en la 
necessitat d’afirmar la identitat cristiana i de mantenir una actitud defensiva envers el 
món i la cultura secular. Des d’una vivència intimista del cristianisme, el compromís 
cristià alliberador era vist amb recel i sospita. Era una situació que ens provocava 
molt de sofriment. I en aquest context el Fòrum va sorgir justament per ajudar-nos a 
mantenir l’esperança suscitada pel Concili Vaticà II i per la teologia de l’alliberament.  

 

Pensem que ha complit de valent la seua missió i per això celebrem aquesta Jor-
nada commemorativa i d’agraïment. Ara cal plantejar-nos els nous reptes que sor-
geixen del context que vivim avui. 

  

Des d’una mirada atenta a la realitat i des d’un discerniment dels signes dels 
temps, descobrim que assistim a una autèntica transformació que afecta a tots els 
àmbits de la nostra vida. Es tracta de tot un canvi d’època. 

 

Avui cal afrontar i donar resposta a qüestions gravíssimes i de molta rellevància. 
Entre les més significatives destaquem les relacionades amb el canvi climàtic i les 
seues conseqüències a nivell global; el respecte als drets i a la cultura de cada po-
ble; els impressionants avanços científics; les reivindicacions del moviment feminista 
i del moviment LGTBIQ+; la violència de tota mena, sobretot la sexual; l’aprofundiment 
de la desigualtat social i la generalització de l’exclusió; el drama de la immigració 
forçada, especialment de les persones que busquen protecció com a refugiades; el 
ressorgir espectacular de l’extrema dreta xenòfoba, feixista i antisocial; la globalitza-
ció del capital i les tecnologies sense que això implique la globalització de la ciuta-
dania; la transmissió ràpida de noticies falses mitjançant les xarxes socials; i un llarg 
etcètera.  

 

El context actual ens demana una resposta adient des de la fe, que contribuesca 
al naixement d’un humanisme nou. Humanisme que haurà de ser relacional, ecolò-
gic, no antropocèntric i autènticament universal. Un humanisme que ens faça, no 
consumidores i consumidors globals, sinó ciutadanes i ciutadans globals, l’únic pas-
saport vàlid dels quals siga el valor de la dignitat humana i no la pertinença a un Es-
tat particular o els diners que tinguen.   

  

El sorgiment d’aquest nou humanisme requereix la construcció, entre tothom, 
d’un nou paradigma de desenvolupament, un nou paradigma energètic, un nou pa-
radigma econòmic i un nou paradigma cultural i social. Es tracta d’una transformació 
radical de la nostra manera de situar-nos en relació a nosaltres, a la natura i al món 
sencer. Ens cal obrir-nos a aquests nous paradigmes i reflexionar la nostra fe des 
d’ells per tal de fer-la rellevant i significativa en el món actual. 

  

Avui, enmig de la perplexitat que ens provoca la situació mundial, tenim la sort 
que el papa Francesc, malgrat tanta oposició i resistència, està contribuint a la presa 
de consciència de tot aquest canvi i dels reptes que ens planteja. El més important i 
significatiu és la seua crida a ser Església oberta i en eixida vers els llocs més mar-
ginals i vers les persones més empobrides. Aquest és el lloc de la Comunitat Cristia-
na. Església, per tant, compromesa a construir espais no profanables, llocs sagrats i 
d’hospitalitat on els éssers humans apallissats pel sistema hi troben compassió i 
acolliment, refugi i cura, drets i protecció. Església, doncs, defensora de tota la crea-
ció, especialment de la mare terra. Església en diàleg i trobada permanent amb totes 
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les cultures i religions i tots els moviments populars d’emancipació i d’alliberament. 
En definitiva, ser una Església del seguiment, que posa en el centre de la seua vida 
Jesús i el Regne de Déu.  

 

Ara, doncs, com férem als inicis del Fòrum, cal plantejar-nos, des de la fe i des 
del nostre ser Església, quina és la millor resposta que hem de donar a aquest món 
nostre per contribuir a la seua humanització real, de manera que siga un món més 
solidari, igualitari, just, democràtic, lliure i de germanor universal. Així farem creïble, 
veritablement, que és possible un altre món, un món nou. 

 

En començar la primera edició del Fòrum Ximo Garcia Roca ens parlà de “Reali-
tat i utopia: claus per saber llegir la realitat actual des d’una perspectiva alliberado-
ra”. Ara, en començar aquesta nova etapa del Fòrum, li hem demanat que ens ajude 
a situar-nos cordialment en aquest canvi d’època des d’una mirada esperançada i 
esperançadora.  

 

En nom de la Coordinadora li donem les gràcies a ell, i també us les donem a 
vosaltres, per compartir i fer possible aquesta experiència del Fòrum. Esperem que 
tinga continuïtat per molts anys i puga seguir fent el gran servei d’ajudar-nos a esde-
venir persones autènticament cristianes, perseverants en el compromís de transfor-
mació del nostre món i de renovació evangèlica de l’Església perquè cada dia siga, 
de veritat, la Comunitat que Jesús volgué per al món. 
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COMPARTIR L’ESPERANÇA  

EN EL CANVI D’ÈPOCA 
       

Ximo Garcia Roca 

Esquema - Guió 

 
PRECIPICIS, MURS I CIMS  
 

1.- Precipicis:  
Segons algunes persones, la humanitat camina vers el precipici a causa 
d’una economia global que expulsa i d’un individualisme possessiu.  

 

2.- Murs 
En opinió d’altres, la humanitat cerca refugi en conservadorismes nostàl-
gics, identitats assassines i fonamentalismes nostàlgics.  

 

3.- Cims 
Unes altres consideren que hem arribat a on podíem arribar i no s’ha 
d’aspirar a més, a risc de perdre-ho tot. 

 
ESCENARIS PER A L’ESPERANÇA  
 

“El qui diagnostique avui un crepuscle sense albada, és que està cec; i el 
qui parle d’una albada sense crepuscle és un ingenu”. Posar el focus en 
les potencialitats de la realitat.  

 

1.- Sala d’espera 
A nivell existencial, a la sala d’espera de l’hospital som empara, prec, in-
vocació. Som pacients i fràgils.  

    

2.- Praxis alliberadora  
A nivell col·lectiu, com a éssers humans ens sentim afectats, co-implicats, 
pel clam del sofriment evitable, moguts per una espurna messiànica.  

   

3.- La vida comuna  
A nivell social, hom cultiva l’esperança als afores dels sistemes, en la pro-
ximitat de la mirada i del contacte (Fets 3,3-8).  

  
ANTAGONISMES I DINAMISMES  
 

1.- Persones incloses/excloses 
L’esperança clareja en la lluita per qüestionar la divisió entre persones 
ciutadanes i no-ciutadanes  

 

2.- Allò urgent i allò necessari 
L’esperança s’ocupa d’allò urgent però només es legitima si obri proces-
sos envers allò necessari.  

 

3.- Esperança i desencís  
L’esperança duu crespons negres mentre no estiga tothom assegut a tau-
la i mentre hi haja crides no ateses.  
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COMPARTIR L’ESPERANÇA  
EN EL CANVI D’ÈPOCA 

       

Ximo Garcia Roca 
 

En rememorar els 30 anys d'aquesta 
aventura, que tan acuradament han pre-
sentat Julio i Mar, podem concloure que 
el Fòrum té plens els tres depòsits on 
l´Evangeli fa residir l'esperança: la vida, 
la memòria i la companyia.  

Ens sentim vius, amb els nostres somnis de sempre i també amb noves aspira-
cions, amb persones que els anys no impedeixen estrenar cada dia la passió de 
construir una vida digna per a totes i tots. L'única resposta, que donava Jesús a les 
inquietuds legítimes sobre el futur era que el seu Pare era un Déu de vida.  

A més d'això, tenim la reserva de la memòria, que sabem convertir en llançadora 
cap a un canvi d´època. Deia Walter Benjamin que fer memòria és plantar-li cara al 
temps, en aconseguir que allò que recordem tinga una nova actualitat, siga quelcom 
inconclús i interminable. L´esperança cristiana es va construir sobre el relat d´un po-
ble que recorda els seus èxodes i exilis. 

I així mateix portem les esperances de les persones que caminaren amb nosal-
tres des dels orígens i que mai faltaren a la cita fins que eixa ombra allargassada, 
que és la mort, ens les va arrabassar. Les seues petjades, les seues marques són la 
nostra herència i un depòsit inesgotable d´esperances que no quedaran frustrades.  
Un grup que camina amb un núvol de testimonis –així els anomena el Nou Testa-
ment– té una gran musculatura per l'esperança. 

Sentir-se vius, saber fer memòria i viure acompanyats per una llarga tribu de tes-
timonis són els tres depòsits d´esperança que hui celebrem. 
   

1.- PRINCIPIS, MURS I CIMS 

On ens trobem avui? D’on partim? Fa uns anys, Amin Maalouf sorprenia al món 
amb la publicació d’un llibre amb un títol molt significatiu “El desajust del món. Quan 
les nostres civilitzacions s’esgoten” (2009). En ell oferia una imatge per a entendre el 
moment actual de la humanitat. S'assembla, deia ell, a l’alpinista que perd peu en 
escalar un penya-segat. En el moment que això succeeix, uns alpinistes consideren 
inevitable la caiguda al precipici, d'altres s’agafen al mur i uns altres es conformen 
amb el que s’ha aconseguit. 

Aquesta imatge ens serveix per a fer una cartografia de l'espera actual. Hi ha qui 
troba raons per creure que la humanitat s’aboca a un precipici, o almenys que es 
troba instal·lada damunt d’un volcà destructiu. El poder destructiu en l’àmbit estruc-
tural és la persistència d’una economia global que expulsa i descarta persones, po-
blacions i grups sencers; no hi ha futur per a una humanitat que consent que el 2 per 
100 de la població dispose d’allò que necessita el 98 per 100. En l’àmbit cultural, el 
precipici es viu amb la sensació de trobar-se com en un pou, a la vora d’un abisme, 
en plena obscuritat i en l’interior d’una densa boira que no acaba d’alçar-se. I en 
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l’àmbit personal el precipici té la forma de l’individualisme propietari, aïllament, 
competència desenfrenada, precarietat del treball i alts nivells de soledat. 

Altres “en perdre peu”, confien que la humanitat tan sols se salvarà si s’agafen 
immòbils a la paret, no es mouen i busquen refugi en el mur, i no consenten moure’s 
ni que ningú es moga. Dues figures il·lustren actualment aquesta posició: els fona-
mentalismes, que s’agafen a les certeses i principis innegociables i els restauradors, 
que consideren que qualsevol solució passa per mirar cap enrere. Confien i esperen 
en un futur emmurallat, en la militarització de les fronteres i en conservar allò que 
s’ha aconseguit. Si parlen des d’Amèrica proclamen: Amèrica primer!; si parlen des 
d’Espanya proposen tornar a Lepanto. 

I una tercera posició es conforma amb allò que ja s’ha aconseguit i creuen que ja 
han arribat al cim, al màxim on es podia arribar, i per tant no és desitjable aspirar a 
alguna cosa distinta del que s’ha aconseguit. No cal aspirar a res més que a un capi-
talisme democràtic i liberal com al major ordre social possible. I es justifiquen amb la 
retòrica de les conseqüències indesitjables: no aspireu a més participació perquè 
s’arrisca la mateixa democràcia; no aspireu a pensions més dignes perquè arris-
quem el sistema de protecció. L'única eixida possible, per aquest grup, és el possibi-
lisme. 

 

2.- ESCENARIS PER A L’ESPERANÇA 

Hi ha alguna cosa més enllà del precipici, del mur o del cim? Hui sabem que per 
canviar la vida o per canviar el món ja no n'hi ha prou amb disposar d'utopies, com 
proposava Ernst Bloch en la seua gran obra “El principi esperança”; l'espera residia 
en la consciència utòpica de la possibilitat de traspassar allò establit i allò sancionat, 
que sempre amaguen grans decepcions. Més bé cal posar en joc els nostres cossos, 
comprometre els nostres estómacs i portar l’horitzó a la nostra vida diària.  

Tampoc ens val aspirar a una societat perfecta amb institucions totalment justes, 
darrere de les quals s’amaguen els fonamentalismes, incapaços d’entendre que el 
territori de l’esperança és la vida imperfecta, les nostres ferides, les nostres imper-
feccions i les nostres obscuritats.  

I tampoc es pot sustentar avui l’esperança amb la mera voluntat o amb el nostre 
desig, donat que «el sujeto, como conciencia y voluntad, ha perdido la capacidad de 
dirigir la acción en el mundo y de ser el timonel de la historia» com reconeix Marina 
Garcés en la «Nueva Ilustración radical» (pàg 21). 

En lloc de posar el focus sobre els models de futur, hem de posar-lo sobre allò 
que està passant, sobre el que estem fent i sobre el que podem fer ara i ací. S’ha dit 
que l’esperança és la virtut de la latència perquè camina sempre disfressada i ama-
gada en les possibilitats: el verb de l’esperança és el gerundi: compartint, emparant, 
aproximant-nos, transformant, estimant, caminant. 

I ara es compren allò que Etty Hillesum escrigué des del camp de concentració: 
«He notado que en cualquier situación, incluso en las más duras, al ser humano le 
crecen nuevos órganos vitales que le permiten salir adelante». I que «quien diagnos-
tique hoy un crepúsculo sin amanecer es que está ciego, y quien hable de un ama-
necer sin crepúsculo es un ingenuo». 
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Quins òrgans naixen avui per avançar, quines forces i dinamismes estan obrint-
se a una realitat esperançada en l’àmbit de l’experiència personal, en l’esfera de 
l’acció col·lectiva alliberadora i en l’àmbit de la vida comuna i compartida? 

 

LA SALA D’ESPERA 

L'espera arrela en l’àmbit de l’existència. Els qui vivim habitualment entrant i ei-
xint d’hospitals hem vist en la sala d’espera hospitalària la gran metàfora de la con-
dició humana en el canvi d’època. 

a) En la sala d’espera experimentem que el ser humà es troba des del naixement 
fins a la mort, com deia Rilke, en «situación de despedida». «¿Quién, pues, (es 
pregunta el poeta) nos dio la vuelta de tal modo que, hagamos lo que hagamos, 
siempre tenemos la actitud del que se marcha?» Allí comprens que el prec i la in-
vocació són canals de l’espera davant la inquietud que produeix un possible di-
agnòstic incert; mendiquem, invoquem i preguem la salut. 

b) A més a més, en la sala d’espera tots som pacients, pertanyem a una comunitat 
de pacients en la qual es difuminen les singularitats perquè ningú està per damunt 
de ningú, i tots esperen que isca en la pantalla el número i les lletres que 
l’identifiquen. I perquè no et signifiques t’ho recordaran la situació de les cadires, 
la llum groga que ens converteix a tots en anònims. Un anonimat que sols es 
trenca  quan a l’eixida li preguntem: «Com t’ha anat?» 

c) I experimentes la solidaritat que genera la fragilitat, com ha escrit encertadament 
Josep Maria Esquirol en La Penúltima bondad (2018): «la vulnerabilidad propia y 
ajena en forma de indigencia, de intemperie, de sufrimiento y de muerte; lo cual 
convierte la espera en confianza en el amparo, en el cuidado, en la protección de 
uno mismo».    

 

LA PRAXI ALLIBERADORA 

Juntament a la musculatura existencial, l’acció col·lectiva alliberadora que es 
desplega en multitud de moviments socials, d’organitzacions solidàries, de polítiques 
cooperatives..., sols enunciar-los podria portar-nos el matí sencer. Quins òrgans de 
l’esperança s’activen en aquestes experiències? 

a) En les pràctiques alliberadores hi ha sempre un sentir-se afectat pel patiment evi-
table; León Felipe ho va expressar poèticament en Versos y Oraciones del cami-
nante:  

«De aquí no se va nadie.  
Mientras esta cabeza rota 
del Niño de Vallecas exista, 
de aquí no se va nadie. NADIE. 
Ni el místico, ni el suicida. 
Antes hay que deshacer este entuerto,  
antes hay que resolver este enigma. 
Y hay que resolverlo entre todos 
... 
y es inútil 
inútil toda huida 
(ni por abajo  
ni por arriba).» 
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És a dir, no hi ha escapatòria, per a bé i per a mal. 

En l’origen de l’acció alliberadora no hi ha una reflexió abstracta sobre el valor del 
compromís, com van proposar alguns existencialistes en la nostra joventut, hi ha, 
més bé, un sentir-se afectat pel clamor de la realitat, en un doble sentit: el clamor 
que és sofriment, i el clamor que és riquesa. En l’acció alliberadora no som sim-
ples espectadors ni sols participants sinó que ens trobem co-implicats. Expressat 
d’un altra manera: en la batalla front al patriarcalisme, o front a la destrucció de la 
natura, o front a la dominació dels pobles, nosaltres mateixos quedem implicats 
amb la nostra identitat i les nostres seguretats, resultem els primers afectats; es 
pensa, se sent, es viu i s’actua des d’eixa co-implicació. M’ho feren comprendre 
les iaies de la Plaza de Mayo, quan explicaven el seu comportament basat en tres 
moments: «Al tener noticias de que mi hijo ha desaparecido (conèixer), un tigre 
nació dentro de mí (emocionar), y desde entonces no he hecho otra cosa que 
buscarlo (actuar)». No es pot conèixer la fam del món i restar insensible; no es pot 
ser sensible i restar inactiu; no es pot conèixer l’horror d’una catàstrofe, injustícia 
o desamor i mirar cap a una altra part. 

b) Assistim a un canvi substantiu en la manera col·lectiva d’esperar. En l’actualitat no 
quedem afectats o implicats perquè hi ha un futur millor desitjable, sinó perquè fe-
reix i ofèn la realitat dolenta. El motor no és la utopia sinó el sofriment evitable; vi-
vim avui plenament afectats per tot allò que fan els altres, per allò que mengen, 
per allò que respiren i per allò que embruten la resta. És curiós que la primavera 
àrab començara amb un cos cremant-se a Tunis, i la indignació amb el tracte eu-
ropeu als refugiats es despertara amb la visió del cos d’un xiquet en la platja. Sols 
s’espera, de manera inscrita i situada, quan una realitat ens assalta i ens inter-
pel·la. És l'anomenada politització del cos; significa posar el cos en les nostres pa-
raules, posar l’estómac en la nostra acció. Com diu Marina Garcés en Un mundo 
común, «No nos corresponde ya comprometernos con las causas del mundo sino 
implicarnos en él» 

 c) Sovint em pregunte –i no trobe resposta– per què mantenim l’esperança quan 
sabem que “ni tu ni l’altre ho arribarem a veure” Què queda després de descobrir 
que tot paradís és un paradís perdut i que mai hi arribarem? Walter Benjamin feia 
referència a l’existència «de una chispa mesiánica», que explosiona en contacte 
amb la realitat dolenta, i com deia l’evangeli “he portat foc i el que vull és que 
creme”. La teologia de l’alliberament parla de l’honestedat amb allò real per a sig-
nificar que no és un codi moral ni la fidelitat a uns principis innegociables, sinó ex-
posar-se i implicar-se en la lluita front a tot poder i barbàrie, com si fórem invitats 
de la vida. En el moment en què en lloc d’invitats ens considerem posseïdors, no 
sols destruïm la terra sinó, en paraules del politòleg Roger Debray, l’acció política 
“perd el tanque de la gasolina, el motor i les llums”. 

 

LA VIDA ORDINÀRIA I COMPARTIDA 

La implicació arrela en la vida ordinària i compartida. Si ahir el centre de gravetat 
de l’esperança es trobava en el futur, avui està en la vida quotidiana, de manera que 
la generositat respecte al futur comença entregant-li-ho tot al present. 

a) Aleshores, el que és decisiu és exposar-se i trencar les vides auto-referencials, 
embadalides, anestesiades, immunitzades. La qual cosa succeeix quan ens acos-
tem a certs llocs i ens deixem captivar per ells. Hi ha un relat en els Fets dels 
Apòstols (3,3-8) que podria considerar-se el protocol de l'acció quotidiana espe-

15 



rançada. Pere i Joan acostumaven, en la seua vida quotidiana, apropar-se al tem-
ple en l'oració del vespre, però sorprenentment es troben amb una persona impe-
dida de naixement que espera rebre alguna cosa, sol·licita empara. Aquesta per-
sona es trobava als afores del temple que, com sabem, representava el sistema 
polític, cultural i religiós del seu temps. Aquells qui esperen estan als afores. Les 
esperances del món del treball no s’escoltaran en la cimera mundial de Davos, si-
nó en els afores del aturats; les esperances de la terra no es trobaran en les plat-
ges del litoral, sinó en els crits dels desplaçats a conseqüència del canvi climàtic; 
les esperances dels migrants no s’escolten en les cimeres mundials sinó pels en-
torns de les fronteres que tanquen el pas. 

b) I què va succeir en aquell encontre? Diu el text que «fixaren els ulls en ell i li di-
gueren: “Mira’ns”. L’agarrà per la mà dreta i l’alçà. A l’instant els peus i els garrons 
se li enfortiren». Es posaren en pràctica els dos sacramentals de la proximitat: la 
mirada i el contacte. En la sala d’espera ens miràrem i ens deixàrem mirar, i ens 
diguérem amb la mirada que no estem sols, que compartim les mateixes ferides, 
els mateixos silencis, les mateixes expectatives. Què difícil ens resulta desxifrar la 
mirada! Una anècdota personal pot ser útil: el fred obrí ma casa a una persona 
sense sostre. Jo vivia amb el paradigma de l’ajuda fins que el vaig mirar i em re-
galà el paradigma de la solidaritat. 

I amb la mirada, el contacte. El contacte, com suggeria Lévinas, és el tallafocs d'i-
dealismes i abstraccions. Pots mirar sense ser mirat, però no pots tocar sense ser 
tocat. El gran generador d’esperança avui és cuidar i ser cuidat, la cura de la ter-
ra, la cura de la salut física i psíquica i la cura de l’esperit. La capacitat de cuidar 
uns d’altres és un dels eixos de l’esperança. Així ho hem aprés en contacte amb 
els països del sud: la major esperança és que els subjectes receptors de l’ajuda 
es convertisquen en subjectes actius; en aquest donar i rebre es produeix 
l’esperança. «Donde no llega mi mano –escriu Marian Garcés– llega la de otro, lo 
que no sabe mi cerebro, lo sabe el de otro, lo que no veo a mi espalda alguien lo 
percibe desde otro ángulo»  

c) Finalitza el relat en dir que «es posà dret d’un salt i caminava saltant, ballant, i llo-
ant Déu». Una esperança que no genere alegria no obri futur humà. Una alegria 
que no té res a veure amb l'optimisme que reclamava fa poc la CEOE: «ha llegado 
la hora de cambiar el discurso hacia un optimismo realista. No somos cenizos», 
deia el president de La Caixa. «Hay motivos suficientes para el optimismo… ni si-
quiera el Gobierno puede impedir la recuperación, que ya ha comenzado». L'op-
timisme és la música dels satisfets.  

El relat del Llibre dels Fets no diu res sobre si Pere i Joan arribaren tard a l’oració 
del vespre en ocupar-se de la persona invàlida. Així ho sospitava Albert Camus en 
Los Justos, en creure que tota persona compromesa amb la humanitat faria tard a 
la cita amb Déu. «San Dimitri estaba citado en la estepa con el propio Dios en 
persona, y se apresuraba para llegar a la cita cuando encontró a un campesino 
que tenía el carro atascado. Entonces san Dimitri le ayudó. El barro era espeso y 
la fosa profunda. Fue preciso hacer fuerza durante una hora. Y, cuando por fin 
acabó, san Dimitri corrió a la cita. Pero Dios ya no estaba. Siempre habrá alguien 
que llegue tarde a la cita con Dios, porque hay demasiados carros en el barro y 
demasiados hermanos que socorrer». 

 El Papa Francesc ha volgut superar aquest dilema afirmant que sols mereix ser 
encontrat el Déu que té desitjos amorosos, el que estava en el carro enfangat i 
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en la persona invàlida. No caminen en raïls diferents. Francesc ha inventat un ne-
ologisme per a expressar aquest tipus de presència: es troba “misericordiando”. 
Estava atenent les crides. Amb raó proposa una Església hospital de campanya 
que ens cure les ferides, atenent les crides i els clams encara que no tinguen so-
lució. Conta un testimoni de la tragèdia d’Atocha, «los cadáveres despedazados 
impresionaban pero lo que no olvidaré nunca son los timbres de sus teléfonos 
móviles, que esperaban que alguien contestara». (Vidal-Folch, Lo que cuenta es 
la ilusión. 2012) És duríssima la mort, però hi ha una mort major quan saps que 
l’esperança serà defraudada, quan saps que ningú contestarà la trucada.  

 

3.- ANTAGONISMES I DINAMISMES  

L'esperança naix i s'enforteix dins de conflictes i antagonismes socials, que la 
converteixen així en militància i resistència.  

a) L’antagonisme major i més radical es produeix entre el món de la inclusió i el món 
de l'exclusió. Una esperança sense passió igualitària, sense lluita per una societat 
inclusiva serà exclusivament una esperança burgesa, que acabarà creient que 
l'esperança podria ser portada per la figura humanitària de Bill Gates, o per con-
sumir café de comerç just, o per conduir vehicles híbrids, o construir Centres d'in-
ternament per a immigrants. L'última expressió d'aquest antagonisme classifica 
les poblacions segons la lògica política de «ciutadans» –els qui són nostres i me-
reixen confiança– i «no-ciutadans» –els immigrants, que són perillosos. Tots 
aquells qui diuen «primer els nostres» –«Amèrica primer! Europa primer!»– no 
s'ocupen ni dels qui són a prop ni dels llunyans, ja que no hi ha cap habitació que 
puga tindre una part freda i una altra calenta. 

b) Un segon antagonisme situa l'esperança entre allò urgent i allò necessari. El papa 
Francesc, després d'escoltar els moviments populars, distingia entre el que s'es-
pera urgentment i el que s'espera necessàriament. L'urgent és, segons les seues 
paraules: «ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún traba-
jador sin derechos, ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo» Però la ur-
gència no ens impedeix aspirar a allò que és necessari, canviar el sistema eco-
nòmic, polític, i religiós. O per dir-ho amb paraules d'Amin Maalouf: «los verdade-
ros combates de nuestro siglo son: vencer las enfermedades, frenar el envejeci-
miento, retroceder la muerte natural, liberar de la pobreza y de la ignorancia, crear 
espiritualidades, respetar el planeta tierra, reducir sustancialmente las desigual-
dades y construir un mundo en paz y una tierra reconciliada y sostenible». 

c) El tercer antagonisme es lliura entre l'esperança i la decepció. En la vida quotidia-
na hem de suportar moltes decepcions a causa de les ferides personals i de la 
densitat de les coses. També en l'acció transformadora hem de conviure amb la 
decepció. A l'eixida de la Segona Guerra Mundial, el filòsof de l'esperança Ernst 
Bloch va dir que l'esperança portava “crespones negros”; Hui també està de dol 
per les vides trencades dels desapareguts en el Mediterrani o en el Río Grande; 
porta crespons negres per la impotència dels joves per trobar un lloc en la societat 
a través del treball; porta crespons negres per les crides que estan sense atendre. 
I així una llarga llista.  

No podem oblidar que l'esperança cristiana va nàixer de la decepció. Els segui-
dors del Natzarè es van sentir decebuts perquè esperaven la realització imminent de 
les promeses que Jesús havia anunciat, a més a més, van arribar a creure que ells 
no moririen; i no va arribar el Messies i ells van morir. I aquesta decepció va instal·lar 
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les comunitats primitives en el present, en la vida quotidiana, i van comprendre que 
el Messies no tornarà fins que tots estiguen asseguts a la taula. És a dir, que l'espe-
rança es resolia en la solidaritat. El relat d'Emaús mostra que hi ha una decepció que 
transforma el desencant en esperança, la caiguda en vol quan es reparteix el pa.  

Per a convertir la decepció en esperança aquest Fòrum té provada la musculatu-
ra ja que portem la decepció en el nostre ADN. Des dels seus orígens esperem tro-
bar un lloc en el panorama institucional diocesà, i continuarem esperant; esperem 
cada any que arribe el bisbe, i continuarem esperant, esperem que siga un lloc signi-
ficatiu per als joves que busquen i no troben, i continuarem esperant.  

I així la nostra esperança entrarà en el canvi d'època. I ho farem amb les tres 
conviccions que expressà poèticament Fernando Pessoa: 

De todo quedaron tres cosas: 

La certeza de que estaba siempre comenzando, 

la certeza de que había que seguir 

y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. 

Hacer de la interrupción un camino nuevo, 

hacer de la caída un paso de danza, 

del miedo una escalera, del sueño un puente, 

de la búsqueda un encuentro. 
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QUÈ HA SIGNIFICAT EL FÒRUM I QUÈ N’ESPEREM? 
 

 

 

MARITA MACIAS, presidenta de la Fundación Hugo Zarate  

 
Bon dia a totes i a tots,  
En primer lloc les meues disculpes per no poder expressar-me en valencià, la 

nostra llengua i una de les insígnies d'aquest fòrum. Però no puc, no sé expressar-
me en ella i em sent molt més lliure i còmoda fent-ho en castellà 

 

Gracias a la organización de este 30 aniversario por invitarme a participar en él y 
gracias a Ximo, por su análisis clarividente, su aliento, confianza y esperanza, para 
seguir. 

 

Y es que creo que de eso se trata, de seguir.  Así en estos años pasados y 
siempre que he podido asistir a los fórums, lo he vivido como un momento de en-
cuentro, de reflexión, pero también de debate, donde nos hemos cuestionado pen-
samientos y acciones. De donde me he marchado fortalecida y siempre motivada, y 
nuevamente seducida por Jesús de Nazaret. 

 

Tras mi militancia social y política durante muchos años y como consecuencia de 
ella, hace 24 años constituimos una plataforma social que muchos conocéis: la Fun-
dación Hugo Zárate para el Desarrollo del Movimiento Ciudadano. Y desde ella, con 
una implicación y trayectoria siempre en lo social, tratamos, de la mano de expertas 
y expertos y con los movimientos sociales, de alumbrar un poco la problemática que 
en cada momento vivimos, donde nos preocupa y vigilamos la pérdida de los dere-
chos de la ciudadanía. Somos un pequeño equipo, mayormente de personas cristia-
nas, pero no todas, las que lo llevamos adelante. 

 

Desde ahí yo vivo mi compromiso y trato de ser coherente, aunque no lo consiga 
en muchas ocasiones. Desde ahí trato de no ser imbuida por el individualismo pre-
dominante, que me acecha cada día a través de un consumismo salvaje en el que 
se representa al Centro Comercial como la Catedral de ese consumo, que supues-
tamente nos distrae y ayuda a superar situaciones como si tomásemos auténticos 
somníferos.  
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Lo relato porque, para mí, es complementaria y paralela a los fórums, creo que 
hay cierta similitud en su reflexión y planteamientos.   

 

La militancia en organizaciones obliga a un continuo replanteamiento de sus ob-
jetivos que ayuda a profundizar en el desarrollo del trabajo en equipo, evitando así 
los fundamentalismos y el individualismo de los que hablaba Ximo.  

 

Sin embargo, la realidad es dura, triste y descorazonadora y no debemos refu-
giarnos, escondernos, en estos ámbitos tratando de no ver la crudeza de nuestro 
entorno cercano y también el más lejano.  

 

Ni ciegos, ni ingenuos; extrayendo todo lo de positivo que nos rodea y que es 
mucho. Es como si considerásemos que la Ciencia o la Tecnología sólo aportan ne-
gatividad; no, siempre hay dos aristas y hay que saber distinguir cuál es la correcta. 
¡¡Hay mucha gente buena en el mundo!!    

 

Y desde este tipo de plataformas, no importa si son religiosas, intelectuales, so-
ciales, políticas,…. entiendo que se puede vivir esa fidelidad al Evangelio y al mundo 
de hoy. Jesús no vino a este mundo para estar en él como puro espectador, no. Se 
implicó y comprometió hasta el final.  

 

Hoy tenemos clarísimos los frentes en los que estar. Demasiados, como siem-
pre, pero algunos nuevos y diferentes. El Cambio Climático, El Feminismo, La Edu-
cación, El Sindicalismo, Las Migraciones, El Estado de Bienestar,  la Lucha para evi-
tar la Discriminación por cualquier motivo, también la Homosexualidad, o la Política 
por muy desprestigiada que esté, etc.  

 

Y cómo no, implicarse por una Iglesia coherente con sus principios pero anclada 
en el mundo, regenerada, capaz de expulsar sus garbanzos negros, conducida por 
Francisco, que más que nadie entiende una Iglesia por y para los pobres. Como él 
mismo dice “Cuando una familia no tiene ni para comer porque tiene que pagar el 
préstamo a los usureros, eso no es cristiano, es inhumano”. 

Bien, pues en todos estos ámbitos y más, podemos estar desde lo puramente 
reivindicativo o desde lo reflexivo. Nosotros, en nuestra Fundación, cuando nos 
constituimos optamos por lo segundo. Consideramos que ya existían entonces, en 
1994, potentes organizaciones sociales que trabajaban en la atención directa para la 
denuncia y reivindicación social, pero en aquel momento no teníamos lugares de 
reflexión y debate y así nacimos y así seguimos. 

 

Yo aspiro, deseo: 
• que el Fórum sea en los próximos años el espacio de reflexión evangélica 

en el que pueda confrontar mi cotidianidad y los asuntos del Mundo, con el 
mensaje de Jesús. 

• Donde pueda nutrirme ante mis etapas de delgadez intelectual y religiosa, 
que seguro tendré.  

• Donde nos comprometamos prácticamente con los más necesitados. Como 
dijo San Juan: “Si tu fe no llega a los bolsillos, no es genuina”. 

• Donde surjan mensajes de esperanza para la sociedad valenciana: la cris-
tina y la laica.  

• Donde cada vez acudan más jóvenes que puedan continuar lo iniciado ha-
ce 30 años. Y, si no acuden, es porque algo hay que cambiar.  
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• Pues que lo cambien. El mensaje del evangelio no variará, pero debe aco-
plarse a los tiempos. 

 

Finalmente quiero decir que, por muy oscuro que lo veamos a veces, por mucho 
que nos indigne el Mundo, que también somos nosotros, hay que continuar. Y cada 
uno y cada una, desde donde mejor se encuentre. 

 

Pero atención: no culpando y atribuyendo todo a los demás, a los poderes esta-
blecidos, a las administraciones y organizaciones políticas, a los otros. No, nosotros 
somos parte de este mundo y esta sociedad, y también deberemos ser autocríticos, 
corregir y actuar. Las cosas que ocurren, muchas son porque nosotros lo permitimos 
y propiciamos, por ejemplo a través del voto.  

 

Pero algo tenemos cierto y es el acompañamiento de Jesús y la esperanza en el 
Reino. Y ese reino no está sólo en cuando alcancemos la plenitud, sino en la inme-
diatez de con quienes vivimos, de quienes más nos necesitan, de quienes no com-
prenden, de quienes sufren. Francisco dice: “No amemos de palabra sino con 
obras”. 

 

Y además, y esto es difícil a veces, con la sonrisa. Si lo recordamos en los mo-
mentos más tenebrosos, nos producirá alegría en nosotros mismos y la transmitire-
mos.  
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JOAN SIFRE, sindicalista y director de la Escuela FS de CCOO PV 
Deia Gustavo Gutiérrez que “el present adquireix densitat quan es nodreix amb 

la memòria d’un itinerari, quan es té el coratge d’identificar problemes no resolts i 
veure, alhora, que en la seua densitat romanen moltes promeses, potencialitats i es-
perances. 

Açò no vol ser un recompte, més bé un “recordar” (tornar a passar pel cor) el que 
ha estat la principal riquesa d’aquesta experiència i, per això, raó de les nostres es-
perances col·lectives. 
 

- El Fòrum ens ha aportat una vivència de l’Església, una eclesiologia d’acord 
amb la del Concili Vaticà II. De la que ja partien una gran diversitat de realitats 
comunitàries que se sentien i volien ser Poble de Déu. La voluntat de respec-
te i comunió a aquesta diversitat estigué sempre present en el Fòrum. També 
nasquérem de la consciència que aquell esdeveniment que fou el Concili, per 
la força de l’Esperit, era una gran esperança per a acarar des de l’Evangeli 
“els nous modes de viure, esperar, pensar i amar de la nostra gent”1. Assumí-
em comunitàriament aquesta responsabilitat fent “recepció” del Concili. 
 

- El Fòrum volia contribuir a una inculturació sempre frustrada, per criteris i te-
mors jeràrquics i d’administració eclesial. Volíem crear un espai de llibertat, 
respecte i solidaritat, que superara l’eterna injustícia envers el valencià, quan 
s’estava lliurant una forta batalla en favor del poble valencià. Volíem poder 
contemplar la nostra realitat, en tota la complexitat i riquesa, als ulls de la fe. 
Poble de Déu enmig del Poble Valencià. 
 

- El Fòrum ens ha aportat una espiritualitat evangèlica. Ens ha ajudat a confir-
mar-nos en la fe en Jesús que compartim, a qui volíem i volem seguir. Una fe 
i espiritualitat obertes al discerniment dels signes del temps i les noves sensi-
bilitats. Mantenint la prioritat del servei a totes les persones i en particular als 
qui són les preferides i els preferits de Déu. Els qui mantenen la “cadira buida” 
i, amb això, a totes i a tots, oberts al misteri de la misericòrdia de Déu. Al llarg 
d’aquests anys hem viscut experiències de fe, compartit reflexió teològica, 
participació en celebracions, símbols i corresponsabilitat comunitària. El Fò-
rum ha sigut un instrument de solidaritat, de comunió de béns espirituals i ma-
terials, de treball comú i espai de creativitat i compromís.  
 

- El Fòrum ens ha servit d’espai per aprofundir els continguts de la fe, les nos-
tres formulacions i pràctiques, posar-nos al dia (l’aggiornamento nostre)... 
obertes i oberts al misteri, a la conversió, conscients dels nostres límits. Sobre 
aquesta base és possible mantenir actituds que propicien el diàleg, “els 
ponts”, que diu el papa Francesc2. Amb tota humilitat hem dit la nostra: el Fò-
rum i els seus comunicats finals han estat un exemple de presència, de com-
promís públic de la fe, d’una veu d’Església que no s’imposa, que no és auto-
referencial ni s’empara en les seguretats de l’ortodòxia... que per evangèlica 
és respectuosa, servidora, companya. En el Fòrum hem prestat atenció i ens 
ha ajudat gent que se sent propera –encara que li puga costar pensar-se cre-
ient- i que s’ha sentit atreta a participar-hi d’una certa comunió espiritual, per-

                                                           
1 Joaquin García Roca. “El papa Francisco abre itinerarios culturales para el cambio de época”. “Iglesia Viva”. Nº 
264. 2015. 
2 Veure les converses amb Dominique Wolton. 
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cebent que s’empra un mateix llenguatge, que parlem una mateixa llengua 
(He. 2,6-11) i s’està buscant honesta i solidàriament. 
 

- El Fòrum “Cristianisme i món d’avui” féu seu, no sols en el títol sinó en tota la 
seua vida, el vertader cor del Concili: el diàleg amb el món d’avui, reconeixent 
el seu valor i la seua autonomia, perquè com digué el Papa Joan s’òbriguen 
les finestres en l’Església i les comunitats, entre la brisa de l’Esperit, es reno-
ve l’aire que respirem, pugem mirar cap a fora i ens sentim interpel·lats per 
les coses noves que afecten les nostres germanes i germans. Hem d’acceptar 
la secularitat i d’apostar per la laïcitat, que continua avui sent matèria pen-
dent. Sense un compromís actiu per ella es fa més difícil tot diàleg i es susci-
ten monstres3 que bloquegen moltes reformes necessàries. 
 

- Cal treballar per elles, perquè traspuï la realitat d’una Església pobra i servido-
ra que defensa la vida i dignitat humanes, que té tota l’autoritat front a un sis-
tema econòmic que mata persones i arruïna la casa comuna, que globalitza la 
indiferència, ataca els nostres germans i germanes, no té objecció de practi-
car el “descarte”, busca “bucs expiatoris” per defensar els privilegis dels pode-
rosos acostumats a fer, de l’explotació i la desigualtat, un avantatge compara-
tiu del seu èxit econòmic. Que per sanejar l’economia no dubten en anorrear i 
emmalaltir les grans majories. Doncs bé, l’Església serà dels pobres si enfor-
teix el seu compromís amb els qui volen abolir aquestes situacions de creixent 
inhumanitat. 

 

- El Fòrum és motiu d’alegria i ens ha aportat molta joia (EG 7)4. Compartim la 
de l’Evangeli (Filip.4,4), aquesta de la que tant parla el papa Francesc: l’alegria 
missionera (EG 21), la que significa que Déu ens acompanya (Jl.1,12). Ens 
ajuda a resistir, a escometre reformes, a ser persones creatives, a tindre cura. 
(EG109), a resistir. “No fugim de la resurrecció de Jesús. Mai ens declararem 
morts passe el que passe, que res puga més que la seua vida que ens llança 
endavant”, diu Francesc (EG3). És de veres: el Fòrum ens encoratja tots els 
anys amb la calidesa d’una Pasqua ben sentida i compartida. Pasqua, temps 
de Déu, temps de salvació, de creativitat i vida nova. 

 

- El Fòrum ha sigut una obra comuna, una referència per a molta gent que, tal 
vegada, havent deixat una vinculació comunitària més estreta necessitava 
mantenir eixa referència eclesial, tot i que fóra més “difosa”. La convocatòria i 
les activitats del Fòrum serveixen per a mantenir vinculades moltes persones 
en unes relacions que ens han anat fent i que, en molts casos, una vegada a 
l’any renovem. Així el Fòrum ha enfortit la nostra identitat eclesial, ha fet ma-
durar la nostra fe, actualitzat la nostra teologia i renovat el compromís. Ha es-
tat una estructura de plausibilitat que recolza “el gust espiritual de ser poble” 
(EG 269). 

 

- En la EG el papa Francesc diu: “Els desafiaments estan per superar-los. Si-
guem realistes, però sense perdre l’alegria, l’audàcia i l’entrega esperançada. 
¡No ens deixem furtar la força missionera!”. 

 

                                                           
3 Els monstres no ens aturaran en el nostre viatge. “Ítaca”. Kavafis. 
4 EG: Evangelii Gaudium. 
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- Què podem esperar del Fòrum? Que ens ajude a mantenir la força missione-
ra, la visió compromesa i realista, l’alegria de persones mogudes per l’acció 
de l’Esperit, l’audàcia i fermesa de defensar allò que és just i es correspon 
amb la dignitat humana de filles i fills de Déu, tot sabent que aquesta lluita i la 
coherència comporten cansament, dificultats i sacrificis. 

 

Caldrà ser “evangelitzadors amb esperit” (EG). Per tant, compartir l’espiritualitat 
radical de Jesús5, el seu amor preferent pels pobres i acarar el canvi d’època, amb 
nous ulls6. (“Només es veu bé amb el cor”. Saint-Exupéry) 

 

És clar que estem en un canvi d’època. Només cal estar atents i adonar-se del 
que passa, dels fets i de les lectures sobre aquests: La crisi migratòria i les polítiques 
inhumanes envers la immigració que s’impulsen, la revifalla dels feixismes, el crei-
xement de les desigualtats, l’erosió de la democràcia econòmica, la corrupció i la 
privatització de la política, els canvis afectant al treball i les relacions laborals, la for-
ça nova dels moviments socials, particularment els de les dones, la crisi ecològica... 
El fòrum deu de continuar perquè cal que busquem, que resistim, que acompanyem, 
que cuidem, que ens comprometem....que celebrem. 

 

I a la fi,...serà possible que ni tu, ni jo, ni l’altre arribem a veure l’albada, però 
haurem de forçar-ho perquè puga ser7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Albert Nolan. “Jesús, hoy. Una espiritualidad de libertad radical” Sal Terrae. 2007. 
6 Aquest és el gran secret que la rabosa conta al Principet en l’obra d’Antoine de Saint- Exupéry. Cap. XXI. 
7 J.A. Labordeta: “Cant a la llibertat”. 
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Recital musical de Pep Gimeno 

“Botifarra” 
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I. COMENÇAMENT 
 

1.- Càntic 
 

POBLE DE DÉU, POBLE EN MARXA, 
JUNTS FEM CAMÍ; 
POBLE DE DÉU, ESGLÉSIA QUE AVANÇA, 
EL REGNE JA ÉS ACÍ. 
 

En lluita per la pau,  
som veu dels sense veu, 
que és fosc sovint nostre dolor, 
que és dolç el gest de germanor. 
Som força, som vida, som llum,  
som amor, 
Poble mogut per l'Esperit, 
som Poble que estima la vida! 
 

2.- Salutació en el nom del Senyor 
 

3.- Rebem el perdó de Déu 
 

P-L'esperança en el Déu de la vida ens 
invita a una renovació permanent. Déu 
ens ofereix sempre la seua gràcia per 
véncer el mal i el pecat. Reconeguem 
en silenci la nostra complicitat amb el 
mal de l'egoisme i la insolidaritat.    

 (Silenci) 
 

A-Oh Déu de la germanor universal: Vós 
ens crideu a construir el vostre Regne 
de justícia i pau perquè voleu la vida de 
tothom i que visquem en solidaritat i 
igualtat. Reconeixem que sovint no 
col·laborem amb el vostre projecte d’a- 
lliberament i ens fem còmplices del pe-
cat del món. Allibereu-nos de l'egoisme i 
la insolidaritat i que la vostra misericòr-
dia ens faça dignes de participar en la 
taula de germanor que és l'Eucaristia. 
Amén. 
VOLEM SER SIGNES DE L’AMOR DE DÉU. 
(Bis) 
 
II. LITÚRGIA DE LA PARAULA 
 

1.- Primera Lectura:  
Jaume 2,14a.17b.;1,27    

De què servirà que algú diga que té fe si no 
ho demostra amb les obres? Si no es de-
mostra amb les obres, la fe tota sola és 
morta. La religió pura i sense taca als ulls  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de Déu Pare és aquesta: ajudar els orfes i 
les viudes en les seues necessitats i no 
deixar-se contaminar pel món. 
Paraula de Déu  
 

2.- Càntic 
 

1-Lloeu Déu a dalt del cel. AL·LELUIA! 
Lloeu-lo pertot arreu AL·LELU, AL·LELUIA! 
per les gestes que Ell ha obrat, AL·LELUIA! 
per la seua gran bondat. AL·LELU, AL·LELUIA! 
 

2-Lloeu Déu tota la gent AL·LELUIA! 
i canteu-li tot arreu AL·LELU, AL·LELUIA! 
xics i xiques juntament. AL·LELUIA! 
la gent gran, la joventut. AL·LELU, AL·LELUIA! 
 

3-Lloeu Déu sense cap por. AL·LELUIA! 
amb guitarres i amb tambors. AL·LELU, AL·LELUIA! 
I ajuntem totes les veus AL·LELUIA! 
en un cant al nostre Déu. AL·LELU, AL·LELUIA! 
 

3.- Evangeli: Lluc 4,16-21 
 

Jesús se n’anà a Natzaret, on s’havia criat. El 
dissabte, com tenia per costum, va entrar a la 
sinagoga i s’alçà a llegir. Li donaren el volum 
del profeta Isaïes, el desplegà i va trobar el 
passatge on hi ha escrit: “L’Esperit del Senyor 
reposa sobre mi, perquè ell m’ha ungit. M’ha 
enviat a portar la bona nova als pobres, a 
proclamar als captius la llibertat i als cecs el 
retorn de la llum, a posar en llibertat els opri-
mits, a proclamar l’any de gràcia del Senyor”. 
Després enrotllà el volum, el retornà a 
l’ajudant de la sinagoga i es va asseure. Tota 
la sinagoga tenia els ulls clavats en ell. Ales-
hores començà dient-los: “Avui, a la vostra 
presència, s’ha complit aquest passatge”. 
Paraula del Senyor. 

 

4.- Proclamació de la nostra fe  
 

Creiem en Déu, Mare i Pare de to-
thom, de totes les criatures. Ell ens 
convoca a participar del goig de tota 
vida, a protegir-la i afavorir-la. 

CELEBRACIÓ  

DE L’EUCARISTIA 
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Creiem en Jesucrist, germà nostre i 
manifestació del bon Déu. És el Ven-
cedor de tot mal i de la mort. És el Sal-
vador i l’Alliberador del món. 
 

Creiem en l’Esperit Sant, dador de vida 
i llum que guia l’Església. Creiem que 
pertot arreu hi ha brots de vida divina, 
en les persones i en els seus gests de 
donació i de compromís solidari.  
 

I en l’Església, la qual ha rebut 
l’encàrrec de fer present la Bona Notí-
cia de Jesús de Natzaret. I només 
desenvoluparà fidelment la seua mis-
sió si roman prop dels éssers humans 
pobres i marginats d’aquest món. 
 

Creiem en la vida del món futur, on 
Déu ho serà tot en tothom i en tot. 
Anhelem una vida plena, sortosa i feliç 
per a tot el món, perquè creiem en la 
vida eterna. Amén. 
 

5.- Intercessions 
 

L-Per l’Església. 
 

A-Que manifestem de veritat que creiem 
en Déu, el qual ha ressuscitat Jesús, i 
que, per això, som persones de confi-
ança en el futur. 
 

L-Per la nostra societat. 
 

A-Que abunden les persones compro-
meses i entusiastes per un futur millor i 
per a tothom, que ens facen creïble 
que un altre món és possible i real. 

   

L-Per les nostres famílies i les nostres 
amistats. 

 

A-Que mai no ens cansem d’apostar per 
l’estima, el respecte i la paciència, en 
un projecte de convivència solidària i 
amorosa. 

 

L-Per les treballadores i els treballadors. 
 

A-Que lluiten per un món laboral partici-
patiu i corresponsable, on la solidaritat 
i la justícia en les relacions siguen un 
objectiu prioritari per a tothom. 

 

L-Per la gent jove. 
 

A-Que la seua energia vital vaja acom-
panyada de rebel·lia per un món millor i 
d’un compromís transformador que 

òbriga perspectives noves a la societat. 
 

L-Per nosaltres. 
 

A-Que, malgrat les dificultats, mantin-
guem ferma l’esperança que naix de la 
fe en el Crist Ressuscitat. Que ens 
deixem dur per la joia de l’Esperit, que 
sempre ho renova tot.  

 

L-Pel Fòrum Cristianisme i món d’avui. 
 

A-Que l’experiència dels 30 anys de 
Fòrum ens encoratge per romandre 
perseverants en el compromís allibe-
rador i fidels a l’Evangeli d’acord amb 
el Vaticà II, el qual volgué una autènti-
ca encarnació i inculturació de 
l’Església en cada poble.  

 
III. LITÚRGIA EUCARÍSTICA 
 

1.- Ofertori. Càntic 
 

1-Senyor, que comparteixes  
el teu Pa i el Vi 
amb la gent que coneixes  
i viu ta amistat: 
nosaltres estimem aquest gest teu  
i el teu do. 
EN TU TROBEM LA VIDA,  
JESUCRIST, SENYOR! 
 

2-Aquesta Eucaristia, Pare de bondat,  
recorde aquell gran dia de la Llibertat. 
Nosaltres seguirem el teu camí  
sense por. 
EN TU TROBEM LA VIDA,  
JESUCRIST, SENYOR! 

 

3-La nostra vida siga com el Pa i el Vi; 
“Mireu-los com s’estimen”,  
el món puga dir. 
Que el nostre testimoni siga sal i llavor. 
EN TU TROBEM LA VIDA,  
JESUCRIST, SENYOR! 
EN TU TROBEM LA VIDA,  
JESUCRIST, SENYOR! 
 

2.- Pregària Eucarística  
 

P-Gràcies, Senyor, perquè Vós sou el 
nostre Déu i ens crideu a viure amb 
germanor i joia.  

 

A-Vós, el Déu de la Vida, heu ressuscitat 
Jesús com primícia del que voleu per a 
tota la humanitat. 
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P-Per això us donem gràcies, Pare-Mare, 
i ens unim a tots els éssers humans de 
bona voluntat per cantar l’himne de la 
vostra lloança.  

 

A-Sant, Sant, Sant... 
 

P-Senyor: Vós sou sempre bo amb 
nosaltres i misericordiós amb tothom. 
Gràcies, sobretot, per Jesús. Ell ens 
anuncià la vida en plenitud i ens ense-
nyà el camí que hi condueix; camí que 
hem de recórrer en l’amor i la solidari-
tat, com Ell. 

 

A-Jesús ens anuncià el vostre Regne de 
vida i ens prometé la presència per-
manent del vostre Esperit per impul-
sar-nos a la transformació del món. 

 

P-Ell ens reuneix ara entorn d'aquesta  
taula, per fer el mateix que Ell en l'Úl-
tim Sopar. Pare maternal: envieu el 
vostre Esperit sobre aquest pa i aquest 
vi, perquè siguen el Cos i la Sang del 
vostre Fill Jesucrist. Jesús, abans de 
lliurar la seua vida per nosaltres, men-
tre estava sopant per última vegada 
amb els seus deixebles... 

 

(NARRACIÓ DE LA INSTITUCIÓ –  
CONSAGRACIÓ) 

 

P-Proclameu el misteri de la fe. 
 

Cant de l’Assemblea: 
 

ANUNCIEM LA VOSTRA MORT,  
CONFESSEM LA VOSTRA RESURRECCIÓ,  
ESPEREM EL VOSTRE RETORN, SENYOR JESÚS. 
 

P-Pare maternal: ens unim a Jesús 
celebrant el seu memorial i recordem 
amb alegria tot el que va fer per allibe-
rar-nos. Rebeu-nos a nosaltres junt al 
nostre germà, el vostre Fill estimat, i 
envieu-nos el vostre Alè de vida. 

 

A-Que l’Esperit Sant anime la marxa de 
les nostres comunitats i ens done força 
i coratge en la lluita per un món de 
pau, justícia i germanor. 

 

C-Oh Déu, Mare i Pare de bondat: en 
proclamar que Jesús vindrà ple de glò-
ria a la fi del món, anunciem que en el 
seu Regne ja no hi haurà pobresa ni 
dolor; cap persona no haurà de plorar. 

 

A-Senyor: Vós sou bo. Us lloem, us 
donem gràcies. 

 

C-Mare-Pare ple de tendresa i amor: Vós 
ens heu cridat a la taula del vostre Fill. 
Feu que en menjar aquest Pa de vida i 
aquest Vi de salvació, ens donen força 
i ens facen persones noves i seguido-
res fidels de Jesús, amb el papa Fran-
cesc i els nostres bisbes. Que tota 
l’Església siga signe del vostre Regne. 

 

A-Que el vostre Esperit ens òmpliga 
d’alegria per anunciar pertot arreu que 
Vós sou un Déu d’amor i d’allibera- 
ment, que estimeu totes les vostres 
criatures i voleu la vida per sempre. 

 

C-Recordeu també totes les nostres 
germanes i tots els nostres germans 
difunts, especialment les persones que 
han compartit amb nosaltres aquesta 
experiència del Fòrum. Que contem-
plen la llum del vostre rostre i que un 
dia totes i tots, junt amb Crist, amb 
Maria, la Mare de Jesús, i tots els 
sants i les santes, visquem amb Vós 
per a sempre més.  

 

PER ELL, AMB ELL I EN ELL, 
VÓS, DÉU PARE OMNIPOTENT, 
EN LA UNITAT DE L’ESPERIT SANT, 
REBEU TOT HONOR I TOTA GLÒRIA 
PELS SEGLES DELS SEGLES. AMÉN. 

 

3.- Parenostre 
 

P-Amb la seguretat que Déu, Pare-Mare, 
ens crida a viure en germanor i ens 
acompanya sempre, preguem ensems: 

 

A-Pare nostre, que esteu en el cel: 
siga santificat el vostre Nom. 
Vinga a nosaltres el vostre Regne. 
Faça’s la vostra voluntat 
així a la terra com es fa en el cel. 
El nostre pa de cada dia 
doneu-nos, Senyor, el dia d’avui. 
I perdoneu les nostres culpes, 
així com nosaltres  
perdonem els nostres deutors. 
I no permeteu que nosaltres  
caiguem a la temptació. 
Ans allibereu-nos de qualsevol mal.  
 

28 



4.- Pau. Càntic:  
 

PAU A LA TERRA,   
PAU A LES ALTURES. 
QUE REGNEN EN NOSALTRES 
LA VERITAT I EL GOIG. 
 

Dóna sempre pau, dóna pau. 
Treballa-la des del teu cor 
i, amb el teu gest, proclamaràs 
que tu vols la pau. 
Que la pau que tu vius siga un do; 
és el millor signe d’amor 
que ens pots donar contínuament: 
el teu gest de pau. 

 

5.- Comunió. Càntic:  
 

HE NASCUT EN UN POBLE, 
EN UN BANY DE LLIBERTAT; 
SÓC MEMBRE DEL POBLE DEL CRIST 
MARCAT AMB EL DO DE L'ESPERIT, 
UN POBLE QUE EM DÓNA LA FE 
I EM FA CAMINAR AMB ESPERANÇA. 
 

1-El meu poble va nàixer en un estable, 
el meu poble va nàixer en plena nit, 
en un racó tan miserable,  
en una cova, molt humil, 
el meu poble va nàixer clandestí, 
molt abans que trenqués el matí. 
 

2-El meu poble va nàixer en una festa, 
el meu poble va nàixer entorn d'un pa; 
la nit, la mort tenia llesta, 
el vi passava de mà en mà; 
el meu poble va nàixer a preu de sang 
i la mort feria tot passant. 
 

3-El meu poble va nàixer a Pentecosta, 
el meu poble va nàixer als quatre vents, 
per ser llevat d'aquest món nostre, 
per dur l'Esperit a tanta gent; 
el meu poble és un poble joiós, 
fet al sol i al vent impetuós. 

 
≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

1-Bo és el Senyor i les coses totes  
Ell ha creat: 
els mars, els astres, les muntanyes  
i els éssers vius. 
 

VÓS HO SOU TOT PER A NOSALTRES,  
A VÓS VENIM. 
VÓS TENIU CURA DE NOSALTRES  
I ENS ENFORTIU. 
 

 

2-Cal que morim a l’ésser vell  
que érem fins avui 
per revestir-nos amb la vida  
del Salvador. 
 

3-Hem d’estimar com Ell estima  
i servir tothom, 
que el nostre amor serà la prova 
que som del Crist. 
 

4.- Silenci meditatiu 
 

5.- Acció de gràcies. Càntic: 
 

La meua ànima canta al Senyor, 
el meu esperit celebra Déu, Salvador, 
perquè ha mirat  
la petitesa de la seua serventa. 

 

EL SEU NOM ÉS SANT 
I L'AMOR QUE TÉ S'ESTÉN 
DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ. 

 
IV. COMIAT 

 

1.- Oració comunitària 
 

A-Gràcies, Senyor, per aquests 30 anys 
de Fòrum. Ha estat tot un do per a 
nosaltres i per al nostre Poble, i ens 
ha ajudat a encarnar i a actualitzar la 
fe en les nostres circumstàncies his-
tòriques.  

 

P-Que continuem aquesta experiència 
perquè puga ajudar altres persones 
en la fidelitat a l’Evangeli i al nostre 
Poble.  
Doneu-nos el vostre Esperit per ser 
instrument d’alliberament enmig del 
món, per tal que siga suprimida la in-
justícia i conquerida la llibertat, i si-
guen assolides la pau i la igualtat.   

 

A-Que construïm una Església viva i 
evangèlica, que faça palesa la vostra 
presència alliberadora i salvadora per 
a tothom, especialment la gent més 
empobrida de la terra. Vós, el Res-
suscitat, que viviu i regneu pels se-
gles dels segles. Amén.  
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2.- Benedicció 
 

P-Que el Senyor siga amb vosaltres. R/ 
 

 P-Que les nostres accions i els nostres 
pensaments siguen guiats per la llum i 
la força de l’Esperit Sant. 
Que visquem des de l’amor del Déu 
Pare-Mare vessat sobre tothom.   
I que la benedicció de Déu, Pare, Fill i 
Esperit Sant, davalle sobre nosaltres. 
R/ Amén. 

 

P-Germanes i germans: aneu-vos-en 
en la pau de Crist.  
R/ Donem gràcies a Déu.  
 

3.- Càntic final 
 

Escolta sempre la cançó de l’alegria, 
la veu joiosa de qui espera un nou dia. 

VIU, CANTA AMB ESPERANÇA 
I, SOMNIANT UN MÓN MÉS JUST, 
FAREM QUE SEMPRE  
LA GENT VISCA AMB ALEGRIA. 
 

Si en el viatge tan sols trobes la tristesa 
i el dur bagatge de la soledat completa. 
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