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Amigues i amics, el sol fet de trobar-nos ha estat ja una festa. Perquè, encara que ho 

sabíem, aquests dies hem constatat que “som més dels que ens creiem”. Sovint ens sentim 

aïllats, cadascú preocupat per tirar endavant el seu projecte o el seu compromís en un context 

de dificultats creixents, i no ens coneixem. La trobada volia ser una finestra oberta als altres, i 

ho ha estat. Per sort “som més dels que ens creiem”. 

Som els que busquem, potser sense saber-ho, aquelles arrels a l’interior de cadascú de 

nosaltres  que donen sentit  a la  nostra vida,  a la  vida de tot  ésser humà.  És allò  que ens 

sobrepassa, allò que ens transcendeix, l’horitzó cap al qual tendim. És també allò profund que 

viu en l’interior de cadascú, que ens mou cap a la llibertat i la fraternitat, que dóna sentit a la 

relació amb els altres. És la font profunda d’on raja felicitat, obertura, solidaritat. És el que 

tota persona busca al llarg de la vida, i al que cada cultura o religió —com hem constatat 

aquests dos dies— li ha posat un nom diferent. Per això, en aquest aspecte, en la vivència 

d’aquesta dimensió profunda, “som més dels que ens creiem”. 

“Som més dels  que ens  creiem” els  qui vivim amb indignació  la  indecència  d’un 

sistema  injust,  progressivament  injust,  i  des  de  les  més  variades  experiències  intentem 

canviar-lo: des del camp de l’economia, de l’educació, de la salut, des de les institucions o 

des de fora de les institucions, des de la solidaritat internacional, des de l’acollida al sense 

papers, al qui viu i dorm al carrer, al qui s’ha quedat sense subsidi, des del respecte a tota 

mena de diferències. Els qui aquests dos dies ens hem trobat hem estat afortunats de veure-

ho. Però sabem que, fora d’aquí, “som molts més encara del que ens creiem”. 

Som també els qui ens hem trobat en mil i una ocasions treballant per la Pau. El treball 

per la Pau és un dels senyals que identifica la nostra conducta. En un món on governa la 

violència i on sembla que no se’ns escolti,  cal que coneguem que “som més dels que ens 

creiem” els qui ens hem revoltat contra les guerres de lluny, però també contra la violència de 



més a prop, entre altres raons perquè aquelles guerres són conseqüència del nostre benestar. 

Aquesta primavera ha quedat de manifest a les places de les ciutats i pobles que “som 

molts més dels que ens creiem”, de totes les edats, classes i procedències. L’onada d’un altre 

món possible ha començat a envair el món, des de Tunísia i Egipte, Madrid, Barcelona,  el 

Japó, Nova York, la Xina. Des d’aquesta petita trobada d’aquests  dies  21 i 22 de gener a 

Barcelona,  hem fet nostres les esperances de la resta del món. 

Les exposicions dels tallers ha estat l’expressió de la riquesa viscuda des de baix, des 

de l’espiritualitat alliberadora, des de la solidaritat, des del treball per la justícia i l’austeritat, i 

des de la Pau i la reconciliació. Continuarem treballant en la mateixa direcció.

Convoquem ara ja, per d’aquí a dos anys, pel gener de 2014, el III Fòrum Català de 

Teologia i Alliberament. Però mentrestant, suggerim o invitem que durant  aquest 2012 o el 

2013 es convoquin Fòrums semblants per comarques o localitats de tot Catalunya.  Ens cal 

estendre la idea, celebrar els avenços i acompanyar-nos en les dificultats, trobar-nos, constatar 

no sols en idees o  en abstracte, sinó personalment, que “som més dels que ens pensem”. 


