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Somuna solahumanitat

Arran de la pandèmia
del coronavirus, el 14
demaig se celebrà a es
cala mundial una jor

nada de dejuni, pregària i caritat.
Aquesta jornada era promoguda
per l’Alt Comitè de la Fraternitat
Humana, en el qual es retroben
musulmans i cristians. La convo
catòria venia del gran imam Al
Tayyeb i del papa Francesc, que
ja havien signat l’anypassat el do
cument d’AbuDhabi sobre la fra
ternitat, la pau i la convivència.
Enparaules deMarco Impagliaz
zo, “el coronavirus ha sembrat la
mort, la por i lapobresa, ha afeblit
els lligams socials i ha fet caure
en l’abisme de la incertesa famíli
es i pobles”. Davant d’això, els
creients de la gran família dels
fills d’Abrahams’hanunit per do
nar una resposta religiosa en
aquesta època de daltabaix glo
bal. I han convidat els altres cre
ients de les religionsdelmóna fer
el mateix.
Som una sola humanitat. I te

nim un problema que és comú: la
pandèmia –terme que significa
“tot el poble”–. El coronavirus no
és exclusiu d’una raça o d’una
cultura o d’una religió. Tots, sen
se excepció, soma lamateixabar
ca. La prova la tenimenel fet que,
amb el coronavirus, les guerres,
tant les conegudes com les obli
dades, momentàniament han
cessat. Els que abans combatien

entre si ara tenen prou feina a
combatre el virus i mirar que no
els enxampi a ells. El virus no es
talvia ningú, i tothomvol salvar la
vida.
Una cosa semblant va passar a

la barca més famosa de la histò
ria, l’arca de Noè. El text bíblic és
del tot expressiu: una representa
ció dels animals que caminen per
terra, domèstics i feréstecs, i de
les bestioles que s’hi arrosseguen,
i tambéde les aus, ocells i insectes
que van per l’aire; tots entren a
l’arca “de parella en parella”, jun
tament amb Noè i la seva família
(Gènesi 7,9). D’aquesta manera,
éssers vius de qualsevol mena,

tant els beneficiosos com els no
cius (!), tots se salven. Aquest és,
enmig de la pandèmia, el desig
unànime: que se salvi tothom o,
almenys, el nombre més gran
possible de malalts.
A l’arca de Noè tots es van sal

var perquè ningú no va fer mal al
qui tenia al costat. Ni la serp va
picar el bou, ni l’elefant va escla
far la tortuga. Ni el lleó va devo
rar l’anyell, ni l’àguila va abalan
çarse sobre la gasela. Tothom va
tenir cura exquisida de l’altre, en
fos amic o en fos adversari. Tam
poc Noè no va ser molestat. Si
l’arca s’hagués convertit en un
lloc d’enfrontaments i de conflic
te, no s’hauria salvat ningú. Allò
que el diluvi nohavia pogut acon
seguir, ho haurien “aconseguit”
els mateixos tripulants de l’arca,
és a dir, els éssers vius quehi viat
javen. Tanmateix, van poder so
breviure perquè aquella arca
s’havia convertit en un món de
pau i de convivència, en el qual
ningú no volia imposarse en
nom de la seva força o de la seva
intel∙ligència. Sabien que no es
podien salvar sols i que es neces
sitaven els uns als altres. L’arca
de Noè surava sobre les aigües
comuna arca de pau, i quan el di
luvi s’hagué acabat aparegué en
tre els núvols l’arc multicolor,
signe que la humanitat continua
ria existint. Hi hauria, potser, fla
gells, però mai més cap diluvi.

Som una sola humanitat. Da
vant la Covid19 no hi ha diferèn
cies entre un ésser humà i un al
tre. Ens poden separar coses di
verses (les creences, la cultura, la
concepció de la vida, les estructu
res econòmiques i socials), però
és més el que ens uneix: la condi
ció humana, que compartim tots,
exposada a la malaltia, subjecta a
fragilitats de tota mena, ennobli
da per capacitats i habilitats vari
adíssimes.
És precisament en nom

d’aquesta comuna condició hu
mana que cal afirmar, davant les
grans xifres de persones de més
de 65 anys mortes pel coronavi
rus, que no hi pot haver una “sa
nitat selectiva”, en la qual s’hagin
de descartarmalalts per edat, per
condicions de salut o per manca
d’instrumental. Lespersones vul
nerables no són un pes inútil i
costós, i han de ser tractades en
peu d’igualtat amb les altres. En
aquest punt cal una “revolta mo
ral”, com ha proposat una recent
cartacrida a favor de la gent
gran, promoguda per Andrea
Riccardi, fundadorde laComuni
tat de Sant’Egidio, i signada per
un grup rellevant d’intel∙lectuals
i polítics europeus. Som una sola
humanitat, i la gent granen forma
part plenament. Més encara, ells
són lamemòria i la saviesa, i la se
va vida és preciosa i hade ser pre
servada.c

Armand Puig i Tàrrech rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià
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Si l’arcadeNoèhaguésestat llocdeconflictenos’hauria salvatningú

Els que abans
combatien entre si
ara tenen prou feina
a combatre el virus
i mirar que no
els enxampi a ells

BARCELONA Redacció

En ocasió del cinquè aniversari de
la publicació de l’encíclicaLaudato
si’, un ampli grup de persones res
ponsables i membres d’entitats,
moviments i congregacions cristia
neshanfetpúblicelseuCompromís
amb una ecologia integral. En
aquest document, que ahir ja havia
recollit1.206signaturesindividuals
i de 101 entitats, s’expressa la preo
cupaciódavantd’un“desenvolupa
ment depredador” que afecta “els
països i les comunitatsméspobres”
iquelacrisisanitàriahaposatenca
ramés en evidència. Per això s’ani
malescomunitatscristianes“acon
cretar aquest compromís en les se
ves activitats i fer tots els esforços
possibles perquè es promogui,
s’aprofundeixi i es vagi posant en
pràctica la crida urgent del papa
Francesc aunaconversió ecològica
integral”.
El manifest ha estat promogut

per Justícia i Pau, elCentre d’Estu
dis Cristianisme i Justícia, Càritas
Barcelona, Mans Unides, el Movi
ment de Professionals Catòlics de
Barcelona, la Fundació Escoles
Parroquials, la Lliga de la Mare de
Déu de Montserrat, el Grup Sant
Jordi, Acció Catòlica General Bar
celona, la Fundació JoanMaragall,
laComunitatCarmelitesDescalços
i la Delegació Pastoral Social de
Barcelona. I al vídeo que l’acompa

nya hi apareixen cares prou cone
gudes com les de Victòria Molins,
Francesc Torralba, Antoni Mata
bosch, Joan Soler, Llúcia Caram,
Eduard Rey, Maria Bargalló, Joan
Soler,DavidJou iAnnaRoig.
Enelmanifest esdiuque, en soli

daritatambtotselsquepateixenles
greus conseqüències de la pandè
mia i preocupats “pel trencament
dels equilibris que fan sostenible la
Terra”, es dona ple suport al docu
mentsignatel20d’octubredel2019
per participants del Sínode Pana
mazònic. Els signants es compro
meten a “renovar a les nostres es
glésies l’opció preferencial pels po
bres”; “caminar ecumènicament
ambaltrescomunitatscristianesen
l’anunci inculturat i alliberador de
l’Evangeli i amb altres religions i
persones de bona voluntat”; “assu
mir davant l’allau del consumisme
un estil de vida alegrement sobri,
senzill, contemplatiu i solidari”;
“reduirlaproduccióderesidusil’ús
deplàstics;optarperenergiesreno
vables; apostar per les empreses
d’economia social i solidària i les fi
nances ètiques; afavorir la produc
ció i comercialització de productes
agroecològics i de proximitat; uti
litzar el transport públic sempre
que sigui possible”; “posarnos al
costat dels que són perseguits pel
seuserveiprofèticdedenúncia i re
paraciód’injustícies”,i“conrearve
ritablesamistatsambelspobres”.c

Manifest cristià per a
un “compromís amb
una ecologia integral” Dimarts, 26 de maig de 2020

FESTIVITAT DE SANT FELIP NERI
FUNDADOR DE L’ORATORI

A les 7 de la tarda
MISSARESADADE LAFESTIVITAT
acompanyada d’orgue i Benedicció

amb la Relíquia del Sant
* * * *

Tot seguit, petit CONCERT ESPIRITUALD’ORGE
amb el següent PROGRAMA:

“Evocació i deprecació en l’adversitat”
Paul CLAUSNITSER: Per què?
1868-1924
Georg BOEM: Coral: “Ai com es de vana i fugissera la vida de l’home.
1661-1733 Com un núvol que es forma i es desfà. Així és la nostra vida”
Felipe GORRITI: La Esperanza.
1839-1896
J.S. BACH: Fuga en do menor (BWV 575)
1685-1750

* * * *
Organista Bernat BAILBÉ
Comentaris: A. Serramona

NOTA. Caldrà observar totes les precaucions sanitàries recomanades:
mascareta, saludar-se sense contacte. A l’entrada trobareu gel hidroalcohòlic.

I caldrà seguir les instruccions que se us donaran.




