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«En tot actuen per fer-se veure de la gent:
s'eixamplen les filactèries i s'allarguen les borles
del mantell; els agrada d'ocupar el primer lloc

als banquets i els primers seients a les
sinagogues, i que la gent els saludi a les places i

els doni el títol de "rabí", o sigui "mestre".
Però vosaltres no us feu dir "rabí", perquè de

mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou
germans; ni doneu a ningú el nom de "pare"

aquí a la terra, perquè de pare només en teniu
un, que és el del cel; ni us feu dir "guies", perquè

de guia només en teniu un, que és el Crist. El
més important d'entre vosaltres, que es faci el

vostre servidor.»

Mt 23, 5-11.
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Sempre buscant, sempre preguntant, sempre

intentant entendre la voluntat de Déu i els seus

designis  per  sobre  de  les  nostres  decisions...

Sempre caminant,  en la incertesa dels  nostres

dubtes, en el desig de trobada, en l'esperança

construïda.
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Més enllà de la tasca directa que estic fent,

iniciant, intentant iniciar diria jo, traient el nas en

cada  temps  d'oportunitat,  per  veure  i

comprendre com i de quina manera ha de ser

el  meu servei  en  aquesta  terra  àrida  d'amor,

descobreixo en el  meu caminar que necessito

dedicar  aquesta  estada,  per  sobre  de  tot  i

paral·lelament, perquè sigui un temps personal

de creixement –com no!– i  molt especialment

de definició.

Necessito que l'Esperit m'ajudi a definir tot el

marc  conceptual,  la  meva  espiritualitat,  la

meva  religiositat,  les  meves  conviccions,  les

meves apostes, les meves denúncies, els meus

principis, el meu entorn, la meva comunitat... i

tot això en perfecta comunió amb el que des

de fa un temps Ell ha tingut la gràcia d'atorgar-

me en  aquest  nou caminar  de  la meva vida

sota  la  seva  llum  que  il·lumina  tot  sentit  i  tot

destí.
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He llegit una expressió molt encertada en els

diaris  de  Pere  Casaldàliga,  titulat  "Una  vida

enmig  del  poble"1.  És  el  meu  llibre  de

companyia,  de  companyonia,  aquí  a  Santa

Cruz, en aquest retorn a Bolívia. El  cert és que

n'estic trobant moltes, d'expressions encertades!

I em sembla extraordinari com vaig descobrint

entre  les  seves  línies,  afirmacions  revelades,

sentides,  pregades  amb  anterioritat  pel  meu

esperit  davant  Déu,  tot  i  tenir  diferents

experiències,  latituds  geogràfiques,  vivències,

conviccions,  llenguatge  i  generació  històrica,

formació  i  lectura  teològiques,  companys,

vocació,  lluites...  ¿Com  poden  ser  aquestes

coincidències,  aquestes  percepcions  tan

similars, essent jo un simple nadó en la fe i  un

ésser  ben covard en la defensa de les meves

causes? És potser aquest continent sud-americà

1 Una vida enmig del poble. Pere Casaldàliga. Edicions 
62 - Barcelona 2009.

– 3 –



CEC-M
as

vid
al

Enric Ainsa i Puig,אחא

el que dóna un substrat comú i peculiar a la fe

en  el  Crist?  Tot  plegat  em  duu  a  reforçar  el

convenciment  que  també  aquesta  comunió

neix de la co-participació de la força única i del

coneixement  cert  de  l'Esperit  del  Senyor  que

se'ns dóna a qui ho demana amb fe: "Si a algun

de vosaltres li manca saviesa, que la demani a

Déu, que a tots en dóna generosament sense

fer-ne retret, i  li  serà donada"2.  L'expressió resa

així:  "La  precisió  dogmàtica  obsessiva  ha

desvitalitzat  moltes  vegades  la  fe"3.  I  això  és

vàlid  tant  per  al  món  catòlic  com,

paradoxalment,  a qui  es  declara enemic dels

dogmatismes, per al món evangèlic.

* * *

Qui sóc jo? Potser estaria bé començar per

preguntar-me com em definiria. No vull  dir qui

2 Jm 1, 5.
3 Una vida enmig del poble. Pere Casaldàliga. Edicions 

62 - Barcelona 2009. Pàg. 275.
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sóc  com  a  ésser  humà en  aquesta  creació  i

sota les ales de Déu. Necessito ser més prosaic:

si  entro en un local  amb gent i  volen saber a

què  em  dedico...  Sóc  missioner.  De  quina

església?–  em  pregunten.  Bé,  és  un  bon

començament. Sóc de tradició catòlica però el

meu  retorn  a  l'Església  del  Senyor  ha  estat

gràcies  a  la  presència  del  protestantisme.

Tècnicament  ara  sóc  cristià  metodista,  per

accident,  perquè  la  denominació  de  la

comunitat  que  em  va  acollir  a  Barcelona  és

metodista. Però aquesta pertany a l'associació

de  comunitats  metodistes  i  presbiterianes  del

Regne  d'Espanya.  Sóc  presbiterià  també,

doncs?

El Senyor m'ha dut a cercar una espiritualitat,

una relació amb Ell, a cavall entre el misticisme

més  litúrgic  del  catolicisme  i  la  llibertat  més

evangèlica del  protestantisme.  He abandonat

tot  dogmatisme  i  tot  moralisme  que  el
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catolicisme  havia  gravat  en  la  meva

consciència. He caminat despullant-me de tot i

sense por a perdre'l de vista perquè l'he tingut

sempre al meu costat: no he deixat de pregar.

L'oració,  com  a  denominador  comú  de  tot

creient (ho és, oi? perquè potser ens és difícil ser

cristià  amb  hàbits  d'oració  freqüent  i

continuada...), ha estat la meva garantia; però

també  i  sobretot  els  seus  fruits  i,  al  final,  la

comunió en l'Esperit d'altres germans de fe, com

he comentat abans amb el cas de Casaldàliga.

Avui per avui, se'm fa difícil entendre ésser cristià

i no dedicar temps a l'oració. I no em refereixo

a  fer  pregàries  (a  'resar'  enlloc  d'  'orar',  com

diuen a Bolívia que fan els catòlics), ni tampoc

a  invocar-lo  a  tothora  per  demanar-li  auxili  i

donar-li  gràcies  de  coses  mundanament

egoistes  (a  fer  servir  el  seu  nom  en  va,  com

diuen  a  la  mateixa  Bolívia  que  fan  els

evangèlics [aquí no saben què és això de 'ser
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protestant']).  Ja  m'estan  bé  aquestes  expres-

sions  de  religiositat:  les  respecto  de  totes

bandes, com a Gràcia sobreabundant de Déu

en el seu poble. Però quan parlo de pregar jo

parlo d'una relació,  d'una experiència senzilla,

comuna,  repetida,  a  voltes  avorrida,  a  voltes

emocionant,  a  voltes  reveladora,  sempre

consoladora, personal entre Déu i hom. Sentir-lo

en  el  seu  silenci,  que  no  és  només  el  silenci

humà.

Amb  la  voluntat  de  compartir  amb  qui

volgués aquest hàbit tan necessari per al cristià,

com l'aigua per als peixos, vaig escriure per al

primer  vespre  d'oració  setmanal  que  vaig

preparar a Santa Cruz:

"Ja has arribat. Ja ha passat el dia, la jornada

laboral, la jornada al col·legi, el tràfec de tota

la setmana. Arribes cansada i a més pensant

en  les  tasques  que encara  has  de fer  quan

arribis aquesta nit a casa, en tot el que cal fer
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quan acabis aquest estoneta d'oració.

Està  bé!  Ara,  relaxa't!  Deixa  els  teus

cansaments,  els  teus  problemes,  les  teves

tasques  sobre  les  meves  espatlles.  Recorda

que avui és divendres i un dia com avui jo vaig

carregar amb la creu, amb la teva i la de tots

els teus germans; i que jo vaig vèncer la creu.

Confia'm, doncs, les teves preocupacions.

Et demano que guardis en la teva ment i en el

teu esperit un temps de silenci perquè puguem

xerrar dolçament tu i  jo.  Regala'm uns minuts

per estar junts, per dir-me que m'estimes, per

demanar-me auxili, per deixar-me navegar pel

teu cor. Descansa en mi; deixa que et consoli;

escolta el meu silenci. "

Es pot estimar algú sense tenir tractes, sense

xerrar amb ell, sense escoltar-lo, sense dedicar-li

temps...?

En  aquest  caminar  acompanyat  des  de

l'oració, on he anat renunciant a tot esclavatge
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judaïtzant  inculcat  per  la  via  del  catecisme

canònic, ha hagut una cosa que no he deixat,

un gran tresor que no he perdut, un miracle que

no he desterrat, un regal que no he abandonat:

el  sagrament de l'Eucaristia.  On seria  jo  sense

aquest sagrament? No ho sé...  Però sí  sé que

grans testimonis de la nostra fe han viscut sense

ell:  grans  teòlegs  protestants;  o  testimonis

anònims d'evangelització en el món de tradició

protestant; o màrtirs en vida i en mort per amor

a Crist que mai no han entès l'Eucaristia com a

presència real  i  material  del  seu Cos i  la seva

Sang...  Jo  no  puc.  Jo  necessito,  deleixo,

desespero  per  aquesta  Gràcia,  per  aquesta

presència tan intensa de l'Encarnació.

Per aquest sagrament, no paro de lluitar en

entendre  i  significar  la  meva  vida.  Aquest

sagrament, uns el segresten; altres l'ignoren. I en

aquest caminar cap a la llibertat evangèlica he

anat  topant-me  amb  altres  cadenes,  aquest
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cop  en  camp  protestant.  En  certs  moments

sembla que alguns hàbits i algunes creences es

mantenen  per  tradició  i  desconeixença,  i  es

reivindiquen  com  uns  carismes  diferenciadors

de la 'mare-catòlica-romana' de la qual un dia

va abandonar tot marxant de casa, i tot plegat

acaba  com  sempre:  els  reformats  ja  no  són

reformadors.  Sota  la  llum  clar-obscura  dels

textos  evangèlics,  se'm  fa  difícil  negar  la

presència  sagramental  del  Cos  i  la  Sang  de

Crist,  i  per  sobre  de  discussions  teo-lògiques

(Déu estima amb lògica?)  sobre  substàncies  i

altres excentricitats i llunyanies de fe, al final la

pregunta és senzilla: és el Cos i la Sang de Crist

o no? Més enllà de saber que en tota resposta,

a banda del blanc i del negre, hi ha els grisos

intermedis,  sabent  que  tot  pot  ser  molt  més

complicat i que sempre cal matisar... ¿l'és o no

l'és?  És  ben  fàcil:  sí  o  no?  No  és  obligatori

respondre-la.
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Jo  la  responc,  i  responc que sí.  Jo  sóc  un

protestant  de  sagrari.  I  en  aquest  procés  de

des-judaïtzació espiritual em pregunto (legítima-

ment?):  puc  seguir  definint-me  com  a

protestant,  si  crec  en  l'Eucaristia  en  aquests

termes?  Per  suposat!  Per  suposat  que  sí!  He

compartit la Taula del Senyor amb Anglicans i,

com  els  Luterans  i  altres  denominacions

protestants,  creuen en aquest sagrament.  Tinc

una defensa peculiar del què és un sagrament i

saber si un germà o una comunitat creu en el

sagrament  com  a  tal:  aquest  és  una  Gràcia

especial  de  Déu,  en  un  compromís  únic  i

diferenciat  amb la humanitat,  on Ell  hi  és  i  hi

actua  fins  i  tot  amb  la  descreença  dels

celebrants.  Per  això,  qui  no  creu  en  els

sagraments, fa tornar a batejar de gran aquell

qui ha estat batejat d'infant.

Aleshores,  entenc  que  em  puc  seguir

denominant  protestant,  tot  i  que a  Bolívia  no
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em comprenen sota aquesta expressió; però si

la  substitueixo  per  'missioner  evangèlic'  (quin

mot  més  preciós!,  doncs  és  la  missió

d'evangelització la que ens defineix en la tasca)

entro  en  un  corpus doctrinal  del  qual  se'm

suposen massa coses,  per  mi massa cadenes,

entre elles la de no poder creure en l'Eucaristia.

Però  si  avanço  i  evito  aquests  terme  de

protestant-evangèlic,  i  em  defineixo  directa-

ment com a metodista,  haig  de saber  primer

què  és  el  metodisme  i  què  diu  el  seu  major

exponent,  en  John  Wesley.  I  tornem  als

problemes,  perquè la distància entre  Wesley i

l'actual metodisme és tan considerable que fa

que la majoria dels metodistes desconeguin el

contingut  fundacional;  d'altres  diuen  que  el

metodisme ha d'evolucionar respecte dels seus

orígens, quan el  que estan fent és allunyar-se,

oblidar-se i construir a mida: potser aquesta és

la base de la seva crisi  actual. I  llegint-lo: què
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bé que en la teologia de Wesley, com en la de

Casaldàliga, com en la de Karl Barth, com en la

d'Agustí  d'Hipona,  com  en  la  de  tants  altres,

trobo la calidesa de l'Esperit!

Sobre el  tema de l'Eucaristia? Per suposat...

és clar que sí! I quan Wesley defensava la seva

celebració  freqüent  deia  exactament  de

celebrar-la més a diari, a banda de fer-la cada

i  cada  diumenge  en  el  culte.  Però  el

metodisme, en la seva separació de la jerarquia

anglicana,  patí  per  la  manca  de  pastors  no

poder  celebrar-la  (quin  mal,  aquest  de  la

jerarquia!  quin  clau  en  la  creu  de  Crist!),  i

esdevenia  mensualment  o  trimestralment,  per

un pur problema de log-ística (Déu s'organitza

amb  lògica?);  d'això,  els  reformats  en  feren

tradició, perdent de facto el sagrament. Cal dir

que  quan  Wesley  ho  va  necessitar  amb

vehemència,  trencà les  'regles  sagramentals'  i

ordenà  pastors  ell  mateix  sense  ser  bisbe:  la
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necessitat desemmascara la sospita!

I  per  a més kafkianisme,  aquesta Eucaristia

que  la  majoria  del  món  evangèlic  celebra  a

Bolívia, quan la celebra, l'acaba ridiculitzant en

substituir  el  vi  per  most.  A  voltes  penso  que

moltes  denominacions  evangèliques  són  una

rèplica  cristianitzada  de  l'Islam.  Em  sap  greu,

senyors... però és bo i ben bo de beure vi! Déu

fet home el prengué, com tota la Bíblia n'està

plena de passatges sobre el vi; no és cert que a

Déu no li agradi: no li agrada el que surt del cor,

i  no  el  que  entra  per  la  boca:  "Jesús  els

respongué:  -¿També  vosaltres  sou  incapaços

d'entendre-ho?  ¿No  compreneu  que  tot  allò

que entra a l'home des de fora no el  pot  fer

impur,  perquè no li  va al  cor,  sinó al  ventre,  i

acaba  fora  del  cos?  D'aquesta  manera

declarava purs tots els aliments."4. Si beure et fa

ser mala persona, el problema és que ja l'eres,

4  Mc 7, 18-19.
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de mala persona.  Aquestes  prohibicions  sobre

alguns dons de Déu i aquesta mateixa autoritat

que s'atorga a l'Antic en el mateix grau que al

Nou  Testament,  em  fan  sentir  una  religiositat

popular ben propera als musulmans. La sang de

Crist esdevé sobre el vi, però quan no es creu

en el sagrament es fan absurditats i incoherèn-

cies, censures i tergiversacions.

Però Déu és gran!

* * *

I del cristocentrisme que he trobat sempre a

faltar  en  les  celebracions  metodistes?  Per

suposat... és clar que sí! Wesley defensava fins a

tal  punt aquesta qüestió, que sabia que quan

més parlava d'Ell més avançava l'obra i missió.

No  som  monoteistes!  No  som  uns  jueus  que

consideren Jesucrist un profeta, ni tampoc som

'Testimonis de Jehovà' que el tenen per un ésser

intermedi  entre  Déu  i  la  humanitat.  Nosaltres
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som cristians: confessem que Jesús de Natzaret

és  Deu  encarnat!  Nosaltres  som  trinitaris.  I  la

perversió  de  la  des-cristiano-centralitat  és  tan

greu que l'absència de textos evangèlics o de

la  figura  i  nom  del  Crist  és  absoluta  en  la

celebració  de  molts  cultes  protestants.  Més

encara, i com a mal d'una gran part del món

evangèlic, la veneració idòlatra a la Bíblia que

porta a absurditats,  denominant-la 'La Paraula

diu:' fent cas omís del que Déu ens revela per

l'evangelista  Joan:  "La  Paraula  s'encarnà"5  i

arribant a defensar –com fa Lewis Sperry Chafer

en 'La Bíblia com a Revelació Divina' quan diu– :

"La  Paraula  escrita  de  Déu  es  capaç,

tanmateix,  de revelar  Déu en termes fins  i  tot

més explícits dels que puguin ser observats en la

persona  i  l'obra  de  Crist".  Quan  un  cristià

s'adona que Déu està encarnat i habita entre

nosaltres, sobretot i d'un mode molt especial en

5 Jn 1, 1.
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el  seu Cos místic com a Poble de Déu, entén

què  és  'La  Paraula'  i  que  aquesta  és  'carn',

'pròxim',  'germà',  'enemic',  'botxí',  'Eucaristia!'.

Veig com un mur molt alt per saltar,  el  fet de

poder  explicar  que  l'Antic  Testament  és  el

pacte de Déu amb el seu poble d'Israel i que el

Nou Testament és la nova aliança entre Déu i

tota la humanitat, per bé dels gentils que abans

estàvem  fora  de  l'aliança;  i  que  la  revelació

plena  és  en  aquesta  Paraula  encarnada

(aquest  Crist  nostre!)  que  amb l'amor  com  a

esperit de la llei supera tota lletra de la llei. No

crec  just  de mantenir,  com també fa  el  món

catòlic, una dicotomia entre la celebració del

Pa  i  de  la  Paraula:  tot  és  (Ell  és)  Paraula,  la

Paraula! Crist és la Paraula proclamada (en les

lectures  bíbliques)  i  la Paraula encarnada (en

l'Eucaristia), al culte i a la missa.

Avui  dia,  anomenar-se  metodista  no és  en

absolut  identificar-se  amb  les  principals  línies
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teològiques i pastorals que exposà John Wesley.

I si en el metodisme català m'he trobat amb un

caliu  llibertari  i  alliberador,  convençut  del

"pensa i deixa pensar" weslià, ¡com de diferent

és  el  metodisme  a  Bolívia!  Per  patir  aquest

metodisme,  ple  de  tradicions  normatives,

mancat  de  tresors  sagramentals  i  de

cristocentrisme,  malalt  d'una  greu  i  aguda

'pastoritis', per això ja tinc als de Roma, estimat!

* * *

Per poder compartir  i  participar de la Taula

del  Senyor,  des de la solitud humana en què

Déu  m'hi  ha  ficat  ("Aquesta  solitud  només

s'acabarà  amb  la  mort",  deia  Ernesto

Cardenal), m'atanso sovint als temples de ritus

romà. Agraeixo a Déu cada dia que tinc ocasió

d'atansar-me  a  la  seva  Taula,  i  trobo  molt  a

faltar  poder  fer-ho  a  diari,  com  quan  era  a

casa. Li prego al Senyor que m'ajudi a passar el

– 18 –



CEC-M
as

vid
al

Insurrecció sagramental, Insurrecció sacerdotal.

desert  que em  representa  no  participar-hi;  sé

que si  no  puc ser-hi  és  perquè Ell  no  m'hi  ha

convidat, i intento entendre com un bell  regal

quan  tinc  l'ocasió,  i  com  una  misteriosa

absència quan no és el cas. De nou, hi sóc sol –

Déu ho ha volgut així, i fins que Ell vulgui– i no

puc celebrar en la meva solitud allò que és una

taula de reunió, de trobada de germans amb

Ell,  de banquet  pasqual  a  la  terra.  Considero

absolutament incoherent i contrari al sagrament

cap celebració de l'Eucaristia en la solitud del

celebrant.

Les institucions catòliques, a Bolívia, són ben

diferents  a aquelles  que els  germans  en la fe

han  construït  a  la  majoria  de  Llatinoamèrica,

des  d'un  compromís  d'alliberament  i  una

llibertat comprometedora.  Ben al  contrari,  són

encara  institucions  massa  colonialistes,  massa

espanyoles...  han  creat  una  dependència

ministerial/presidencial molt gran del misteri  de
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la  fe.  En  nom  d'una  perversa  definició  de

'religiositat  popular'  no  només  accepten  sinó

fomenten  en  extrem  el  que  són  clares

expressions  d'idolatria  (el  gran  mal  de  no

entendre  la  comunió  dels  sants?).  Ha  de  fer

molta  por  de  posar-se  a  fer  net  amb aquest

tema... De fet, crec que seria del tot just i prou

científic  definir  aquesta  religiositat  com  a

'santeria' més que 'cristianisme', malgrat li pesi a

la jerarquia romana.

La  majoria  de  temples  catòlics  només

celebren l'Eucaristia un cop a la setmana, i para

de  comptar;  la  resta  del  temps  romanen

tancades, no fos que algú –buscant una mica

de recolliment– pogués entrar a pregar. Suposo

que quan es tenen tants clients com és el cas

d'aquestes latituds, la política de portes obertes

que  les  parròquies  mantenen  a  Europa  es

percep  innecessària.  I  potser  gaudir  de  tants

clients permet o tempta a certs excessos... i un
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d'ells tan clar com la poca delicadesa de posar

sobre la seva Taula tants intents de subornar-lo!

Sento  llistes  tan  llargues  com  absurdes:  misses

ofertes per a vius, per a morts, per a sants, i fins i

tot  per  a persones de la Santíssima Trinitat.  Us

imagineu sentir  que s'ofereix  la missa en favor

de l'Esperit Sant? Ah! I evidentment cal dir qui la

demana (és a dir, qui la paga, la comanda). I

en el rosari de noms anunciats, a voltes superior

a trenta, dins meu sona per cada un d'ells una

campaneta  d'aquelles  que  se  senten  quan

s'obre la caixa dels cèntims en una botiga.

* * *

Quants anys tenim d'història amb l'Eucaristia?

I durant poc menys de 2.000 anys (vint segles!)

quantes  vegades  hem  sentint  el  manament

directe i clar que prenguem i beguem tots (i no

només alguns)  d'ell,  perquè és  el  calze de la
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seva  Sang?6 No  obstant,  me'l  segueixen

prohibint. Perquè si el Sant Sopar Crist el celebrà

prenent  el  pa  de  primeres  i  el  vi  en  acabar,

amb la privació  de la Sang sagramental  (del

sagrament eucarístic sota l'espècie del vi, com

diuen), em tracten ben bé com a Judes Iscariot,

qui  participà  del  pa  i  fou  expulsat  del  sopar

abans de prendre el vi7. No nego que potser és

el que jo em mereixo, però no crec que tot el

Poble de Déu s'ho mereixi, això.

I el punt de segrest del sagrament eucarístic

va més enllà de retenir la Sang redemptora del

Déu fet Home. Fins i tot el tanquen, com qui no

ha  saltat  aquell  mur  entre  l'Antic  i  el  Nou

Testament i  es pensa que ha de construir  una

arca de l'aliança on  tancar  el  tresor  material

més valuós donat per Déu: construeix el sagrari.

6 Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-24; Lc 22, 19-20; 1Co 11, 
23-25.

7 Lc 22, 20; Jn 13, 30.
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I hom ha de confiar en una llumeta encesa per

saber, pressuposar que no hi ha engany, que no

es  comet  'traïció  de  sagrari'.  Altrament  Déu

encarnat es mostrà humà amb totes les de la

llei, acceptant els riscos que comportà, fora del

tabernacle, del lloc sagrat... Per què tanquen i

amaguen la seva presència sagramental?  No

es  cometen  més  ultratges  amb  el  cor  i  en

contra  dels  germans  que  els  que  es  puguin

cometre  contra  l'Eucaristia?  No  és  infantil

pensar  que  se'l  protegeix  d'una  mundanitat

indigna que justament fou l'escollida per Ell i per

sobre de la suposada sacralitat dels sacerdots

del temple? 

Per  això no estic  a gust.  I  segueixo,  doncs,

errant per les diverses espiritualitats que l'Esperit

vessa  sobre  el  Poble  que  celebra  aquest

sagrament tan preciós. 

A voltes penso com devien ser les primeres
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comunitats de fe, la primera (i única) Església...

quan es reunien familiarment entorn de la Taula

del Senyor i celebraven l'Eucaristia entre olles i

cassoles,  construint  litúrgia  a  partir  de  la

vivència  de  comunitat,  els  germans  que

compartien la fe i l'alegria de la fe, directament

amb  Jesús,  sense  intermediacions,  sense

mediacions  humanes,  sense  règims  ministerials

ni  implantacions  institucionals...  L'Esperit  del

Senyor es  feia i  es fa present en la comunitat

reunida  –també  espontàniament,  sempre

convocada  per  l'Esperit  Sant–  en  la  voluntat

dels  fills  de  Déu  de  trobar-se  amb  el  Crist,  i

d'encarnar  el  seu Cos  místic  quan i  on  dos  o

més es troben en el seu nom; i d'esdevenir Ell en

cos  i  sang de ressuscitat  en  el  pa i  el  vi,  per

mandat seu. Per mandat seu!!!

Què és o què hauria de ser la celebració de

l'Eucaristia? Com hauria de ser? No sé res del

cert...  No  defenso  el  "retorn  a  l'antic  sinó  el
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retorn a l'original"  com diu Gilberto Canal. Em

temo un abisme de vertigen entre la comunió-

comunitat  de  l'Església  original-originària  i  les

esglésies que ara contemplem i  que celebren

aquest  misteri.  I  amb  això  no  em  serveix

l'autoritat  de  la  Tradició  (sóc  protestant,

encara!), ni tan sols la més propera als Pares de

l'Església,  mentre  sigui  aquella  autoritat  que

creu  que  la  santedat  de  l'Església  és  la

seguretat  de  la  salvaguarda  de  la  veritat

evangèlica. Si fos així, Luter seria un heretge i no

un  reformador:  i  aquesta  és  la  clau  de  la

postura estàtica i  reaccionària del  catolicisme

que condemna l'ecumenisme real. És clar que

des  d'aquesta  comprensió  es  fa  impossible  el

retrobament, la unitat en la diversitat... En canvi,

com  sovint  passa,  l'etimologia  ens  ajuda  a

defensar  que la santedat (reserva,  dedicació)

de l'Església  és  la  separació  i  apropiació  que

Jesucrist fa del món per a Ell. I això no l'eximeix a

– 25 –



CEC-M
as

vid
al

Enric Ainsa i Puig,אחא

ella  de  cometre  pecat,  d'allunyar-se  del  seu

cap, d'esdevenir en certs moments i situacions

anti-missatge de l'Evangeli (infidel al seu Espòs).

El Senyor m'ha permès entendre que no jutjar és

estimar per sobre de tot, malgrat tot el  que hi

hagi  de  dolent.  Em  sento  en  plena  comunió

amb l'Església del Crist, santa (reservada per Ell)

i  catòlica  (universalment  donada  a  tot  ésser

humà)8. Em sento membre de l'Església i l'estimo

per sobre de les seves 'humanitats' i de la seva

història, de les seves imposicions, persecucions,

complicitats,  culpabilitats,  segrestos,  controls  i

poders  antievangèlics.  I  reconec  en  ella  –

l'Església– el  gran Sagrament de Salvació que

Jesús  ha  predestinat  per  a  l'ésser  humà;

sagrament,  com  deia  anteriorment,  com  a

Gràcia especial de Déu en un compromís únic i

diferenciat  amb  la  humanitat,  actuant  per

sobre  de  la  descreença,  dels  dubtes,  de  les

8 Credo Apostòlic.
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infidelitats humanes. I reconec l'Església en totes

les  esglésies  cristianes,  malgrat  algunes  –

especialment  les  pentecostals–  em  puguin

incomodar fins al punt de preferir no participar

en les seves celebracions. Déu sap com fa les

coses; és cosa d'Ell. Per tot plegat afirmo amb

plena  lucidesa  i  amb  respecte  profund,  que

l'ecumenisme  no  és  proselitisme  entre  les

diferents  espiritualitats  cristianes.  L'ecumenisme

és  missió  perquè  la  unitat  de  l'Església  és  la

unitat del Sagrament de Salvació.

* * *

Realment mai no acabem d'entendre com

Ell fa les coses, oi? Què li costava de prendre el

cos sacerdotal existent a Israel per construir la

seva Església? Al cap i a la fi la tribu de Leví va

ser  escollida per Ell  en la Història  de Salvació!

Com a mínim podria haver escollit  els  Mestres

de  la  Llei,  o  els  membres  del  Sanedrí,  el  cos
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sacerdotal,  per  conviure-hi  amb ells  –com féu

amb els deixebles– i fer-los conèixer i concebre

com hauria de ser el nou Poble de Déu, és a dir,

l'Església, a partir del seu missatge i de l'arribada

posterior  del  Gran  Consolador.  Per  què  va

escollir  pobres,  pecadors,  analfabets,

desposseïts,  desconeixedors,  allunyats?  Sí,  ja

sabem...  la senzillesa, la humilitat, etc...  Però si

som sincers,  això no respon el  perquè Crist va

encetar  un  temps  nou  ben  lluny  de  les

estructures  deuteronòmiques,  i  en  canvi  fou

fonamentat  sobre  la  pedra  d'un  simple

pescador.

Em sap greu, de nou... però l'Església obliga

pertinaçment a l'opció preferencial pels pobres.

Tots els pobres, per dret de bateig, són l'Església

universal; tots els batejats, per dret de pobresa,

són  l'Església  universal.  Tots  els  cristians  tenim

dret a ser pobres:  som els  únics  sobre la terra

que tenim la pobresa com a dret. Només alguns
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decideixen optar per aquest dret.

El  dipòsit  de  l'Església  no  es  va  fer  en  els

mestres de la llei sinó en els deixebles. Ni tan sols

un cop ressuscitat, Crist no es va presentar als

qui l'havien condemnat i assassinat. Però l'ésser

humà, descregut de Déu i  del  seu Esperit,  ha

tornat  a  confiar  en  les  seves  forces

(organitzatives)  enlloc  de  les  forces

(alliberadores)  del  Crist  vencedor  de  la  mort,

tornant sobre les petjades de la història d'Israel. I

en  aquest  despropòsit,  ha  substituït  les  tribus

d'Israel  pels  deixebles,  més  enllà  del  significat

totalitzador i cabalístic del número 12.

La prerrogativa apostòlica, la que defensa la

seva  línia  successòria  en  base  a  textos

neotestamentaris,  obvia  que  si  a  'Fets  dels

Apòstols' es decideix de substituir el buit deixat

per Judes Iscariot, el mateix text està limitant a

dotze el  nombre d'apòstols. Són els problemes
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de quedar-se en la literalitat pròpia de la visió

occidental. Una llista de dotze, però, que no es

manté  idèntica  en  els  diferents  textos

evangèlics9,  fent  notar  la  solubilitat  i  dispersió

d'aquell  equip,  element  minimitzat  per  tota

aquella estructura que nasqueria institucional  i

que  voldria  manipular  i  controlar  les  vies  de

Gràcia vessada a través de tots aquells Apòstols

que  no  van  tenir  un  seguiment  en  els  textos

potsevangèlics.  L'apropiació  arriba  a  la

gravetat d'identificar-se com a 'seu apostòlica'

aquelles  estructures  i  institucions  eclesials  que

defensen  la  continuïtat  ininterrompuda  en  la

imposició  de  mans  mantinguda  des  dels

Apòstols. L'Església és apostòlica perquè té com

a un dels pilars fonamentals el testimoni de la fe

dels  Apòstols;  per  això,  perquè  confio  en  el

testimoni  d'ells  sobre  la  veritat  de  Jesús  de

Natzaret,  també jo sóc Església apostòlica.  La

9 Mt 10, 2-4; Mc 3, 13-19; Lc 6, 14-16; Act 1, 13.
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Carta als Efesis ens recorda que "ja que, per ell,

uns i altres tenim accés al pare per mitjà d'un

mateix  Esperit.  De  manera  que  ja  no  sou

estrangers  ni  forasters,  sinó  que  sou

conciutadans  dels  sants  i  família  de  Déu,

edificats  sobre  els  fonaments  dels  apòstols  i

profetes, amb Jesucrist com a pedra angular"10.

Al final, l'argumentari de la imposició de mans

no deixa  de ser  un parany més  per  mantenir

una situació de poder.

Em  pregunto:  Qui  va  ordenar  Pau  com  a

apòstol? Si em dieu que Crist, jo també ho dic

de  mi.  Perquè  tant  Pau  com  jo  hem  estat

batejats  amb el  mateix  Esperit:  "Tots  nosaltres,

jueus i grecs, esclaus i lliures, hem estat batejats

en un sol Esperit per a formar un sol cos, i tots

hem rebut com a beguda un sol Esperit."11, i  si

l'Esperit actuà en Pau molt per sobre del que ho

10 Ef 2, 18-20.
11 1Co 12, 13.
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fa  en  mi,  és  per  pura  gràcia  d'Ell  i  per  ple  i

absolut lliurament de Pau, a diferència meva.

Segueixo  fent  preguntes:  I  si  havien  de ser

només dotze  els  apòstols  (els  Dotze),  per  què

Crist 's'equivocà' fent de Pau el tretzè?

I  si  només foren  els  apòstols  els  presents  al

Darrer  Sopar  (i  en  això  es  pseudo-fonamenta

l'autoritat  del  clergat  en  el  sagrament  de

l'Eucaristia), només podrien ser dotze els bisbes

vius  sobre  la  terra,  i  només  dotze  els

dispensadors sagramentals. Però els catòlics són

els  primers  que  defineixen  la  doctrina  de  la

'delegació',  abocant  als  preveres  'el  dret'

d'administrar  certs  sagraments  que  'emanen'

(diuen!) del bisbe. Si un prevere catòlic realitza

-en cas de necessitat- la Confirmació (per cert,

que  també  es  dóna  aquesta  vessant  del

sagrament de Pentecosta, per la imposició de

mans, en el món evangèlic llatinoamericà) per

– 32 –



CEC-M
as

vid
al

Insurrecció sagramental, Insurrecció sacerdotal.

delegació  del  bisbe  (qui  ostenta  la  seva

administració ordinària), s'està demostrant que

'el  poder'  pel  qual  es  delega  és  finalment

organitzatiu,  ministerial,  però  en  cap  cas

sagramental.

I  pregunto  més:  Per  què  es  delega

l'administració  del  sagrament de l'Eucaristia  al

prevere?  Perquè  si  s'argumenta  que  el  Sant

Sopar constitueix el fonament dels autoritzats a

administrar-lo,  no  té  cap  base  teològica  ni

neotestamentària aquesta delegació.

I  encara  més:  Quan  els  catòlics  han

descobert un 'fals sacerdot' que durant anys ha

estat  administrant  sagraments  a  la  seva

comunitat,  ¿com  es  pot  atorgar  validesa

canònica per part de la jerarquia a tot el que

ha  esdevingut  sacramentalment,  si  no  és

perquè la validesa neix de la participació en el

sacerdoci universal de Crist de tot batejat?
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Una  altra  pregunta:  Un  sacerdot  ateu  pot

invocar  l'Esperit  Sant  perquè  consagri

l'Eucaristia, i un laic creient no? Ni Crist va poder

fer gaires miracles on no hi havia fe!: "I no va fer

allí gaires miracles, perquè ells no tenien fe."12

Crec que Pere no va tenir successor: podria

haver  estat  algun  fill  seu  (era  casat  i  amb la

dona a Roma), o algun deixeble escollit (com

els delfins polítics). Però no va ser així  per part

d'ell. De fet, crec que Pere se sabia tan 'pedra'

de fonament com 'pedra' d'ensopec: "Ara jo et

dic  que  tu  ets  Pere,  i  sobre  aquesta  roca

edificaré  la  meva  església;  i  les  portes  del

reialme  de  la  mort  no  la  dominaran."13;  "Però

Jesús  es  girà  i  digué  a  Pere:  Fuig  del  meu

davant,  Satanàs!  M'ets  un  entrebanc,  perquè

no tens al pensament les coses de Déu, sinó les

12 Mt 13, 58.
13 Mt 16, 18.
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dels  homes."14.  No  és  casual  que  les  dues

escenes estiguin al mateix capítol!

L'Imperi va sobreviure fent-se amb la patent

de  Pere  i  començant  a  crear  una  estructura

imperial-imperialista  de  control  i  domini  de  la

Bona Nova: Roma va conquerir l'Església. De fet,

darrera de les grans divisions jeràrquiques de la

Història Política de l'Església, sempre ha subsistit

el  conflicte  de  poder  amb  Roma  com  a

component  i  motivacions  clars.   És  aquell  el

moment  de  l'aplicació  dels  principis

estructuradors  de  l'Imperi:  el  Dret  Romà,  la

jerarquia amagada sota el nom de 'teocràcia',

la normativitat-regulació, la definició per escrit,

el dret canònic, i la gran bretxa sobre el segrest i

control de la 'salvació' que encara perdura, a

saber,  la  divisió  entre  els  humans  en  dues

castes, el clergat i el seglar. El gran crim contra

el sagrament de Salvació Universal!

14 Mt 16, 23.
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¡Venerin  l'emperador  de  Roma,  o

d'Anglaterra,  o de Constantinoble:  el  Papa, el

Cap, el  Patriarca... el  Vicari de Crist, l'Autoritat

divina a la terra! ¡Lloïn i postri'n-se davant de qui

el Crist ha confiat aquell sagrament de salvació

que és l'Església!

No ho dic només jo, sinó que ressegueixo el

que  Sant  Agustí  afirmà  i  amb  ell  més  de

quaranta 'Pares de l'Església', escriptors i Papes

de ritus  romà. Ni  els  apòstols  acceptaren que

l'assemblea (l'Església) reunida15 no fos sobirana

sota l'únic cap16 i roca17 que és Crist. En tot cas,

els  catòlics  ben  informats  saben  que  si  la

successió  fos  religiosa  enlloc  de  política,

aquesta  descansaria  o  bé  sobre  el  bisbe

d'Antioquia  (successor  directe  de  la  fundació

per  part  de  Pere  i  de  Pau)  o  el  bisbe  de

15 Act 15.
16 Ef 5, 23.
17 1C 10, 4.
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Jerusalem,  fundació  per  part  de  Jaume,  i

successor primer de Crist18.

* * *

Però  etimològicament  'església'  és

'assemblea',  oi?  No  és  'organització',  ni

'agrupació',  ni 'club',  ni 'institució',  ni  'aplec',  ni

'estructura jeràrquica', ni 'teocràcia', etc... I quin

problema  més  gran!  De  totes  les  possibles

denominacions crec que no trobaríem cap de

tan  pròxima  a  'poble-popular',  'base-social',

'igualtat',  'democràcia',  'moviment',  'col·lectivi-

tat', etc..., com és el cas del terme 'assemblea'.

Per  què  l'Església  que  coneixem  no  és  una

assemblea? Sí que ho és, i tant! És l'assemblea

del Poble del Crist reunit i guiat per Ell, a qui són

cridats  tots  els  éssers  humans  del  llarg  de  la

història,  en  aquest  nou  temps  de  Gràcia.

L'Església  no  és  dels  bisbes,  dels  capellans,  ni

18 Jm 1, 1.
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dels  pastors...  Més  encara,  l'Església  no  és  ni

bisbes, ni capellans, ni pastors. Tinc la sensació

que  tot  plegat  es  basa  en  la  confusió

intencional (intencionada!) entre el  continent i

el contingut, entre allò humanament necessari i

allò  gratuïtament  diví,  entre  la  logística  (la

lògica, altre  cop!)  i  la Gràcia.  Plenipotenciaris

de  la  gràcia  de  Déu?  Amb  quin  dret  se

subroguen aquesta superioritat?

L'Església és assemblea del poble de Déu. En

canvi,  l'església  que  veiem  és  i  ha  estat  la

institució  menys  assembleària  que  mai  ha

esdevingut  en  la  història  de  la  humanitat.

L'argument de la teocràcia per la via ministerial

és  un  insult  a  l'origen  mateix  de  l'Església.

L'organització  humana  és  una  qüestió  in-

dependent,  aliena i  superposada a la realitat

sacramental. 

Cap  base  a  les  Sagrades  Escriptures?  Sí,
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pregunto!  En  quin  passatge  es  diu  que  els

sagraments  són  d'administració  única  dels

membres ordenats? Que algú mostri  on es diu

això, amb honestedat!

M'atreveixo  a  afirmar,  després  de  molt  de

temps de reflexió, d'oració i de lectura, que ara

sóc (Déu m'ha fet) encara més lliure perquè he

percebut  aquest  parany:  els  sacerdots  no

dispensen  la  gràcia  (el  sagrament)  sinó  que

presideixen els actes de la comunitat (la litúrgia,

els sagraments, la predicació...). Els pastors, per

definició reformadora, ho haurien de saber! La

distinció entre 'sacerdoci ministerial' i 'sacerdoci

comú' dels fidels és contrària a la doctrina que

defensà Luter,  i  és  base de la defensa de tot

protestant sobre el  sacerdoci universal.  Però a

voltes i en moltes latituds no és així. Tot plegat

perquè és molt còmode l'actitud paternalista i

dominadora de qui es creu una casta superior, i

és el gran mitjà per conservar l'estatus privilegiat
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en  el  qual  s'ha  instal·lat,  autodeclarant-se

aquesta  casta  com  a  plenipotenciària  de  la

Salvació.  Aquest  és  un  element  pertorbador

molt important que assegura l'èxit de l'estructura

humana la qual s'ha decidit anomenar 'clergat',

sobre-imposada sacramentalment:  el  desig de

control  per  part  de les  jerarquies  ha portat  al

llarg de la història a mantenir una submissió del

Poble de Déu en una fe immadura, com el pare

sobre/pseudo-protector que impedeix al  fill  ser

adult en les seves eleccions i participar amb el

seu criteri  en la presa de decisions. I  això s'ha

dut a terme relegant sempre el paper del que

s'ha decidit anomenar 'seglar', tret de casos de

promoció  de  comunitats  de  base  (sempre

malvistes per la jerarquia). Això s'ha fet perquè

aquest  anomenat  'seglar'  patís  reiteradament

una  greu  falta  de  confiança  en  la  'Gràcia

gratuïta'  de  Déu,  fent-lo  psico-depenent  de

signes institucionals, és a dir, de signes externs,
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para-litúrgics  no originaris,  xerrameca humana

amb  cantarella  bíblica,  per  fiançar-lo  en  la

creença en els Sagraments, en la Gràcia, en el

Perdó,  sense  accés  directe  a  Déu (sacerdoci

privatiu).

Els qui, molt o poc, hem estudiat Teologia, no

sabem  res  d'Ell  si  no  és  per  l'oració.  A  les

persones  senzilles  que  pastoralment  visito,  i

davant de llur fe, puc afirmar –i així els ho dic, a

voltes–  que  coneixen  ells  millor  a  Déu  que  el

que jo els pugui explicar. Però ells es tenen per

infants en la fe; és el que els han inculcat!

I  s'han  de  recordar  coses  elementals:  la

gràcia  és  donada  per  l'Esperit  Sant.

Malauradament, els catòlics creuen que l'acció

sagramental  resideix  en  la  personal  del

sacerdot:  'jo  et  batejo...',  'jo  et perdono...'.  En

canvi,  els  sacerdots  ortodoxos  respecten

formalment  que  la  gràcia  del  sagrament  és
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impartida  per  l'Esperit  Sant,  tot  fent  servir  la

fórmula del verb en mode impersonal.

Però  tant  uns  com  uns  altres,  i  afegits  els

sacerdots  protestants  (anglicans,  luterans...)

al·leguen  que  el  sacerdot  és  revestit  de  la

persona del  Crist per  la seva ordenació i  això

l'autoritza  a  administrar  aquests  dons.  No  vull

insistir amb textos i reflexions que ja he escrit en

altres treballs sobre el sacerdoci universal de tot

cristià  batejat  (especialment  en  'Cerruza

-reflexiones  desde  la  oración'19),  però  es  fa

peremptori recordar les paraules a la 'Carta als

Hebreus' sobre que Crist no traspassa a ningú el

seu sacerdoci perquè Ell  encara és viu i  únic i

etern  sacerdot  davant  del  Pare:  "per

consegüent,  Jesús  ha esdevingut  fiador  d'una

aliança millor. A més, d'aquells sacerdots n'hi va

haver moltíssims, ja que la mort els impedia de

19 Cerruza -reflexiones desde la oración. Enric Ainsa. 
CEC-Masvidal 2014.
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perdurar;  aquest,  en  canvi,  com  que  viu  per

sempre,  té  un  sacerdoci  permanent.  D'on  se

segueix  que  també  pot  salvar  definitivament

tots  els  qui  per  mitjà  d'ell  s'acosten a  Déu,  ja

que viu intercedint sempre a favor d'ells. Aquest

és,  certament,  el  pontífex  que  ens  convenia:

sant,  innocent,  pur,  separat  dels  pecadors  i

enlairat  més  amunt  dels  cels;  i  aquest  no  té

necessitat d'oferir sacrificis periòdicament - com

fan els grans sacerdots, primer pels seus propis

pecats i  després pels del poble -, perquè això

ho va fer d'una vegada per sempre en oferir-se

ell mateix."20.

I  si  algú és  revestit  d'aquest únic sacerdoci

del Crist, l'és tot batejat, el nou Poble de Déu,

tota l'Església i  cadascun dels seus membres. I

aquest  fet  tan  preciós  és  argumentat  i  insistit

constantment i amb claredat absoluta tant per

Pere:  "també  vosaltres,  com  pedres  vivents,

20 He 7, 22-27.
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entreu en l'estructura de la casa espiritual per

formar  un  sacerdoci  sant,  destinat  a  oferir

sacrificis espirituals acceptables a Déu per mitjà

de Jesucrist."21; i "vosaltres, en canvi, sou llinatge

escollit,  sacerdoci  reial,  nació  santa,  poble

adquirit per a proclamar les proeses d'aquell qui

us  ha  cridat  de  les  tenebres  a  la  seva  llum

admirable;"22;  com  per  Joan  "i  els  vas  fer

esdevenir una casa reial i un sacerdoci al servei

del nostre Déu; i regnaran sobre la terra."23 com

per Pau: "Aneu amb compte amb els  qui  són

gossos! Compte amb els mals operaris! Compte

amb aquesta gent  partidària de la mutilació!

De  fet,  els  qui  portem  la  circumcisió  som

nosaltres, i no ells,  perquè donem culte a Déu

conduïts  pel  seu  Esperit  i  ens  gloriem  en

Jesucrist,  en  comptes  de  refiar-nos  d'un  títol

21 1Pe 2, 5.
22 1Pe 2, 9.
23 Ap 5, 10. (Vegi's també: Ap 1, 6 i Ap 20, 6).
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humà."24;. Qui usurpa amb apropiació indeguda

aquest  ministeri  que  està  per  sobre  de  tota

aliança (Melquisedec era sacerdot abans  del

pacte  entre  Déu  i  Abraham!)  només  pot  ser

algú que recorda el Crist però que no l'espera.

Algú que no creu en què el Ressuscitat ha de

tornar gloriós per judicar els vius i els morts.

Fins  i  tot  la  doctrina  catòlica  sobre  el

sagrament  de  l'ordenació  sacerdotal  té  la

impertinència  aristocràtica  d'afirmar  que  amb

ell  s'imprimeix  caràcter  en  l'ànima  de

l'ordenand,  i  que  aquesta  diferència  assolida

de  casta  es  manté  davant  de  Déu  un  cop

morts  terrenalment.  Àdhuc  dintre  del  propi

sagrament, hi ha classes que en diuen graus de

sacerdoci, des del més imperfecte al major en

plenitud,  que  evidentment  és  el  bisbe.  Tres

graus de sacerdoci; dos graus de diaconia... tot

això instaurà Jesús??? El sacerdoci és un de sol, i

24 Fl 3, 2-3.
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no està delegat!

En  base  a  nombrosos  textos  neotes-

tamentaris, especialment paulins, ningú no pot

afirmar cap superioritat davant de Déu, perquè

en  base  a  cap  text  revelat  ningú  no  té

l'autoritat de negar la igualtat en la diversitat,

que ve donada per  participar  tots  del  mateix

Esperit  Sant.  Ara  potser  és  bon  moment  per

replicar  les  paraules  d'Hebreus:  "Perquè,

modificant el sacerdoci, en resulta forçosament

la modificació de la Llei. Doncs bé, aquell a qui

es refereix el text pertany a una tribu diferent,

ningú de la qual  no ha servit  mai  a l'altar;  és

ben  sabut  que  el  nostre  Senyor  ha  sortit  de

Judà,  i  Moisès  no  va  relacionar  mai  aquesta

tribu amb el sacerdoci."25

* * *

El clergat és el cos ministerial d'una institució,

25 He 7, 12-14.
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però davant de Déu i del seu poble no són més

que la resta de Fills de Déu. L'Església no és una

institució:  és  assemblea,  cos  místic,  esposa...

però no una institució. Les diferents confessions i

denominacions sí que són institucions, empreses,

organitzacions...  Els  qui  es  consagren  en

aquestes  institucions  tenen  les  potestats

atorgades per cada organització, al mode que

cada una d'elles decideixi; i és aquí en aquest

pla de racionalitat on cal basar –en el camp de

l'ecumenisme  el  reconeixement– dels  ministres

respectius. Què és això de subrogar-se el control

sagramental i a sobre d'excloure a d'altres amb

l'argument  absurd  de  la  continuïtat  de  la

imposició de mans des dels Apòstols? En parlem

una mica, d'aquesta farsa? Ens pot ajudar molt

l'etimologia.

Hi ha un text de 'Fets dels Apòstols', d'entre

uns  quants,  que  sovint  s'empra  per  justificar

l'existència  del  clergat  com  a  administrador
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únic de la gràcia sagramental per sobre de la

resta  de  batejats:  "Llavors  els  Dotze  van

convocar  el  ple dels  deixebles  i  digueren: No

ens sembla bé que nosaltres hàgim de deixar la

paraula de Déu per posar-nos a servir les taules.

Per tant, germans, escolliu d'entre vosaltres set

homes de bon testimoniatge, plens de l'Esperit i

assenyats, i  els encarregarem aquesta tasca; i

nosaltres  ens  podrem  dedicar  plenament  a

l'oració i al ministeri de la paraula."26. Vés per on

que  justament  si  calia  tenir  'capellans'  era

perquè  paressin  taula,  mentre  els  missioners

oressin i  prediquessin la Paraula!  Però servir,  el

que es diu servir... quants ministres que sempre

volen  presidir  estan  servint?  En  els  actes

ecumènics, del que es preocupen és de pujar

tots a l'escenari,  quants més i  de més varietat

denominacional millor, i creuen que això ja és

un èxit ecumènic mentre que el poble segueix

26 Act 6, 2-4.
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abaix  separat.  Joiosos  com  a  galls  d'indi,

cadascun  amb  les  seves  plomes  i  la  seva

indumentària...

El gran divorci del cristianisme és la separació

de  castes  entre  laics  (seglars)  i  religiosos

(clergues). I aquest és el gran i greu problema

que  impedeix  l'ecumenisme  real  que  Crist

pregà al Pare en la seva oració sacerdotal27!!!

Mai,  mai,  mai,  no acceptaran els  dirigents  de

les diferents denominacions perdre els privilegis

que  s'han  atorgat  sobre  el  seu  poder

organitzacional,  justificats  amb  el  control

privatiu de la gràcia sagramental. Sincerament

crec  que  si  no  fos  cert  aquest  argument  de

fons,  els  seglars també ocuparien les màximes

autoritats  jeràrquiques  de  les  diferents

denominacions.  I  en cap cas això és dóna, si

entenem bé i amb perspectiva històrica el cas

peculiar de la Reina d'Anglaterra. El dia que es

27 Jn 17, 1-26.

– 49 –



CEC-M
as

vid
al

Enric Ainsa i Puig,אחא

dissolgui, o més ben dit, se superi l'engany de la

sacralitat  de  casta  del  clergat  respecte  al

comú dels creients, l'Església caminarà amb pas

ferm i clar cap a la unitat com una sola dona,

Esposa del Crist.

En termes denominacionals, les 'esglésies' no

són més que institucions, i buscant de defensar

el seu feu, perden de vista que el Regne no és

una  institució  sinó  una  realitat  divina  a  fer

present en les vides humanes de tot creient. Són

estructura de govern humà i no sacerdoci (no-

delegat!)  del  Crist.  També  per  això  les

estructures  institucionals  de  totes  les  jerarquies

eclesiàstiques  –i  en  aquest  sentit  sí  que hi  ha

gran  unitat  entre  catòlics,  ortodoxos  i

protestants–  estan  tan  neguitoses  amb  els

moviments  pentecostals!  No  és  un  problema

doctrinal; de fet, ja els tenen d'aquest tipus amb

els  metodistes  i  amb  els  presbiterians  –per

exemple–  en  qüestions  sagramentals  i  de
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reconeixement  dels  seus  ministres.  És  un

problema  de  crisi  de  model  de  poder:  la

caiguda del clergat.

Les  denominacions  que  defensen  la  seva

'autenticitat'  amb  la  successió  apostòlica  en

l'ordenació  dels  seus  ministres  (catòlics,

ortodoxos,  anglicans),  tot  i  no  reconèixer

l'ordenació als ministres d'altres denominacions

des d'una perspectiva sagramental (inclosos els

metodistes  i  presbiterians),  en  canvi  no  els

neguen  el  reconeixement  ministerial  de  la

denominació  a  la  qual  pertanyen  –

evidentment–  perquè  els  rols  de  jerarquia  es

respecten  a  tall  interdenominacional.  Des  del

protestantisme honest i conseqüent, no s'hauria

de  reconèixer  cap  ordenació  ministerial  en

l'àmbit sacramental  perquè va en contra dels

fonaments  més  profunds  de  la  Reforma  (del

sacerdoci universal).
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Quina ironia que si bé a les Vespres el Càntic

de Maria (el Magnificat) és massa subversiu per

a una jerarquia institucional que és ben lluny de

ser pobra, que a les Laudes sigui l'altre Càntic, el

de  Zacaries,  massa subversiu  per  a  una jerar-

quia sagramental:

"Així ens salva, alliberant-nos dels enemics,

de les mans dels qui ens volen mal,

mogut per l'amor que el fa fidel als nostres pares,

i pel record de l'aliança santa,

que jurà al nostre pare Abraham,

prometent de concedir-nos que, sense por,

lliures dels enemics, li donem culte

amb santedat i justícia tota la vida."28

Crist  ens  ha concedit  de donar  culte  amb

santedat i justícia tota la vida, sense por, lliures

dels  enemics,  d'entre  aquests  els  segrestadors

dels sagraments.

* * *

28 Lc 1, 71-75.
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Els  Pares  de  l'Església  parlen  de  'διακονία'

(diakonia), no de sacerdoci, i referit al ministeri

en  quant  és  servei  a  la  comunitat.  Si  alguna

crida  tenen  és  al  servei,  i  no  a  la  gestió

restrictiva  de  la  Gràcia.  La  Gràcia  vessa  en

sobreabundància... L'Esperit vessa sobre qui vol:

Jesús els deixa predicar: "Joan li digué: Mestre,

n'hem  vist  un  que  no  és  dels  nostres  que

expulsava dimonis  en nom teu i  hem intentat

d'impedir-ho, perquè no ve amb nosaltres. Jesús

els  digué:  No  li  ho  impediu;  perquè no hi  ha

ningú  que  faci  un  miracle  en  nom  meu  i  tot

seguit  pugui  parlar  malament  de  mi.  Qui  no

està  contra  nosaltres,  està  a  favor  nostre."29;

Pere  se  sorprèn:  "I  tots  els  creients  jueus  que

havien vingut amb Pere van quedar estranyats

de  veure  que  fins  i  tot  sobre  els  gentils  era

vessat el do de l'Esperit Sant,"30; Pau parla de la

29 Mc 9, 38-40.
30 Act 10, 45.

– 53 –



CEC-M
as

vid
al

Enric Ainsa i Puig,אחא

multiforme  gràcia...  tot  plegat,  dons  atorgats

per Déu sense nomenaments i ordenacions (do

de llegües,  de  profecia,  de...:  "Pel  que fa  als

dons espirituals,  no vull,  germans,  que tingueu

dubtes.  Recordeu  que  quan  éreu  pagans  us

deixàveu  portar  d'una  manera  equivocada

cap als  ídols  muts,  per això us faig saber que

ningú que parli guiat per l'Esperit de Déu no diu:

Anatema a Jesús, i ningú no pot dir: Jesús és el

Senyor,  si  no és  guiat  per  l'Esperit  Sant.  Tenim

diversitat de dons, però l'Esperit  és el  mateix; i

encara que els serveis estan repartits, el Senyor

és el mateix; les funcions són variades, però és

el mateix Déu qui opera totes les coses en tots

nosaltres.  La  manifestació  de  l'Esperit  es

distribueix a cadascú per a profit de tots. A un li

és  donada  paraula  de  saviesa,  per  mitjà  de

l'Esperit; a un altre, paraula de ciència, segons

el  mateix  Esperit;  a  un  altre,  fe,  per  obra del

mateix Esperit;  a un altre,  el  do de guaricions,
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per aquest únic Esperit; a un altre, el do de fer

miracles;  a  un  altre,  el  do  de profecia;  a  un

altre, discerniment d'esperits; a un altre, el parlar

en llengües desconegudes; a un altre, el do de

traduir-les.  Però  totes  aquestes  coses  són

operades  per  un  sol  i  mateix  Esperit,  que

reparteix  com  li  sembla  bé  a  cadascú

particularment."31. Gràcia no controlada; gràcia

que  vessa  el  got  de  les  humanes  institucions

eclesials; gràcia persistent que trenca motllos i

regles. Ens ho diu Pau, ens ho diu Pere, ens jo diu

Joan,  ens  ho  diu  la  'Carta  als  Hebreus'...  i

nosaltres encara fem oïdes sordes.

El  ministeri  no  és  motiu  d'apropiació  de  la

vida sagramental. Una cosa és que presideixin i

acostumin a dur-los a terme, i una altra cosa és

que  tinguin  l'exclusivitat.  M'emparo  per  a  la

meva  defensa  en  la  frase  pronunciada  per

Leonardo  Boff  en  una  entrevista  a  la  revista

31 1C 12, 1-11.
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Clarin.com, on diu: "Un tipus d'església que posa

el seu eix articulador en el poder sagrat, no té

amor, perdó ni misericòrdia.". De fet, considero

que  l'existència  d'una  jerarquia  sacralitzada

rebaixa  el  Cristianisme  a  una  religió  més,  en

quant li roba al conjunt del Poble de Déu el seu

sacerdoci  absolut  i  en  comunió  entre  tots  els

seus  membres  i  amb  Crist:  'sou  un  poble

sacerdotal', i menysté una de les meravelloses i

dolces  diferències  que  superen  tota  altra

expressió de fe que no sigui cristiana: la casta

sacerdotal  s'identifica  amb  la  totalitat  dels

membres  de  l'Església.  Tots  els  batejats  en  el

nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant, davant

del món -perquè no som d'aquest món però si

en  ell-  estem  cridats  a  exercir  el  ministeri  i  el

misteri de l'Evangeli i de realitzar en nosaltres el

sacerdoci real i reial que hem rebut.

El cardenal Rodríguez Maradiaga, arquebis-

be   hondureny  de  Tegucigalpa,  salesià,  li
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recorda a Roma un dels textos més importants (i

una de les dues constitucions dogmàtiques) del

Concili  Vaticà  II,  a  saber,  la  Lumen  Gentium:

“L’Església no és la jerarquia, sinó el  poble de

Déu. [...] La jerarquia no té propòsit en si mateix

ni  per  si  mateix,  sinó  només  en  referència  i

subordinació  a  la  comunitat.  La  funció  de la

jerarquia  es  redefineix  en  referència  a  Jesús

com el  Servent  Sofrent,  no com ‘Pantocràtor‘

(senyor  i  emperador  d’aquest  món),  i  només

des  de  la  perspectiva  d’algú  crucificat  pels

poders d’aquest món es pot trobar,  i  explicar,

l’autoritat  de  l’Església.  La  jerarquia  és  un

ministeri  ('διακονία'  =  servei)  que  exigeix  la

reducció de nosaltres mateixos a la condició de

serfs.  [...]  Dins  de  les  persones,  no  hi  ha  una

doble  classificació  dels  cristians  entre  laics  i

clergues,  essencialment  diferents.  L’Església

com una 'societat de desiguals' desapareix: «No

hi  ha,  per  tant,  en  Crist  i  en  l’Església  cap
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desigualtat»  (LG32 12,  32  ).  [...]  Per  tant,  no

només nosaltres els clergues són 'sacerdots', sinó

també,  de  igual  a  igual  amb  el  ministeri

ordenat,  hi  ha  el  sacerdoci  comú  dels  fidels.

Aquest canvi en el concepte del sacerdoci és

fonamental:  «En Crist,  el  sacerdoci  es  canvia»

(He 7: 12). En efecte, el primer tret del sacerdoci

de Jesús és que «havia de assemblar-se als seus

germans en tots els aspectes»”33

* * *

Tiro una mica de veta, com havia anunciat

anteriorment, de l'àmbit de l'etimologia.

La paraula 'ordinatio' (ordenació), s'emprava

a  l'Imperi  romà  per  designar  l'entrada  a

l'escalafó  dels  funcionaris  imperials;  aquest

entrava en un estatus diferent al de la resta del

32 Constitució dogmàtica Lumen Gentium.
33 http://www.esglesiaplural.org/lesglesia-no-es-la-

jerarquia-sino-el-poble-de-deu-cardenal-rodriguez-
maradiaga/ (4 novembre 2013).
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poble.  Aquesta  reminiscència  civil  passa  a

formar part de la vida i expressió de l'Església a

partir del segle III, fins que s'estengué a totes les

denominacions  cristianes,  esdevenint  un

sagrament  que no  existia  amb anterioritat.  És

amb  la  Reforma  que  Luter  recupera

doctrinalment el sacerdoci universal de tots els

batejats,  que  va  quedar  segrestat  per  la

judaïtzació i la romanització de la Bona Nova. El

fet  que  l'ordenació  respon  exclusivament  a

l'àmbit  administratiu  justifica  que  en  el

protestantisme  es  mantingui  l'expressió

'ordenació'  per  a  l'assignació  ministerial  dels

pastors.

La  paraula  llatina  que porta  a  'ministre'  és

'minister'  i  deriva  de  'minor'  (menor),  i  es

contraposa  a  'magister'  derivat  de  'maior'

(major).

La paraula grega que dóna origen a 'bisbe'
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és 'επισκόπος'  (episkopos), és a dir, 'supervisor'.

Novament un terme administratiu  que en cap

cas  justifica una casta  sacerdotal  específica i

superior  (més  que  la  comuna  de  tots  els

cristians),  i  evidentment  tampoc  té  cap

fonament  neotestamentari  per  relacionar-lo

amb una successió apostòlica directa. Això del

tema de la successió em fa pensar en quelcom

massa propi de les estructures humanes. I si algú

trenca amb la successió  és  Crist,  únic  i  etern

sacerdot  no  nascut  de  la  tribu  de  Leví  (tribu

sacerdotal)  sinó  de la de Judà,  com recorda

l'autor  de la 'Carta als  Hebreus'34.  Insisteixo de

nou sobre la meva confiança en què la meva

comunió apostòlica amb l'Església és  en la fe

que d'ells he rebut (són 'els meus' testimonis) i no

en la successió  en  la  imposició  de mans  que

diuen que s'ha mantingut (en la lletra de la llei).

¿No  és,  potser,  major  trencadissa  en  la

34 He 7, 14.
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successió  de  la  fe  apostòlica  l'aparició  i

definició de nous dogmes per part de Roma?

La paraula 'πρεσβύτερος'  (prevere) significa

'ancià',  perquè eren aquests els escollits  per a

l'organització,  com  a  cos  administratiu  i  de

gestió,  de  cada  comunitat  que  creixia  i  que

abans  i  després  d'aquestes  assignacions

mantenien una vida eclesiàstica plena, és a dir,

també  sagramental:  "A  cada  església  els

elegien ancians, i, després de fer oració i dejuni,

els  van  presentar  al  Senyor  en  qui  havien

cregut."35.

La  paraula  llatina  'sacerdos'  (sacerdot)

defineix aquell que dóna la vida pel seu poble i

és intercessor únic i perfecte entre Déu Pare i els

homes,  i  només  pot  ser  aplicada  en  plena  i

certa  realització  en  la  persona  del  Crist,  qui

intercedí  amb  la  seva  pròpia  vida  per  a  la

35 Act 14, 23.
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nostra  perfecta  salvació.  En  l'àmbit  personal-

pastoral  he  tingut  moments,  especialment  en

aquells  a prop del  pobre i  del  malalt,  que he

arribat a percebre llunyanament el que potser

podria assemblar-se al sentiment de compassió

de Crist: no sóc ningú per demanar el perdó de

Déu sobre algú altre...  davant del dolor humà

del  proïsme només voldria assumir  jo el  càstig

pels seus pecats per alliberar-lo, però no sóc ni

digne ni capaç. En aquestes situacions és quan

he  entès  una  mica  millor  el  sacerdoci  únic  i

salvífic de Jesucrist.  Ell  és viu i  segueix exercint

aquest  sacerdoci  salvífic  que  és  únic  i

inalienable a la seva persona: ningú no pot dir

que està revestit del seu sacerdoci d'un mode

més ple que el seu germà també batejat.

La paraula 'cura' fa referència a qui té cura

de  la  comunitat,  i  no  pas  a  qui  guareix,  car

l'únic  que  pot  fer-ho  és  Crist.  La  paraula

'capellà'  fa  referència  a  qui  regenta  la
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capella... I en quant a la paraula 'pastor', a un

protestant  no  li  hauria  de  caldre  cap  més

argument que l'inici del Salm 23 per reconèixer

que ell no és ni ha de ser més (ni menys!!!) que

el  testimoni  que  es  posi  al  servei  de  la  seva

comunitat  per  acompanyar-la  en  el

peregrinatge  de  la  fe:  "El  Senyor  és  el  meu

pastor; no em manca res".36

Amb  l'apropiació  (indeguda)  de  l'adminis-

tració  dels  sagraments,  de  la  Gràcia,  de  la

Salvació, es construeix una nova lògica levítica.

O  cal  dir  amb  més  encert,  una  nova  'lògia

levítica'.

En el model de casta sacerdotal catòlica es

pot veure com ha estat especialment així, i més

marcadament  en  el  món rural,  on  el  capellà

era una figura que feia sovint d'àncora a la fe

sincera i profunda del Poble de Déu, tutelant-lo i

36 Sl 23, 1.
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duent-lo  a  les  supersticions,  a  la  idolatria...

tancant les portes a l'Esperit Sant, i convertint en

domini  fosc  i  càrrega feixuga el  misteri  de  la

Salvació. L'Església no necessita de paràsits que

administrin  sagraments  sinó  de  testimonis  de

vida que arrosseguin la gent a respondre a la

crida de l'Evangeli.

Tampoc correspon al carisma de l'Església un

tarannà tan sacramentalitzat que l'allunyi de la

mundanitat. I amb això, els models sacerdotals

més ortodoxos i  reaccionaris, han dut sovint la

comunitat  a  vivències  desencarnades.  Cal,

doncs, en un procés ecumènic, rebaixar l'excés

de  sacralització  (desacralitzar  l'excedent)  per

corregir  la manca de sacralització de la vida

humana  en  la  que  Déu  s'encarnà  i  que  és

objecte del Regne. Podríem dir, amb ironia, que

quan Crist  envià als  seus deixebles  de dos en

dos37 (ens envia a tots,  avui  i  ara!) a predicar

37 MC 6, 7.
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l'Evangeli, no va afegir: aneu fent que després,

al darrere vostre, vindrà el sacerdot a donar els

sagraments.

* * *

Què és, doncs, un capellà, un sacerdot, un

pastor,  un missioner...?  És  algú que ha decidit

renovar dia a dia el  seu compromís d'entrega

vital i total a la causa del Regne. Home o dona,

és  un membre important  perquè acompanya

amb el seu testimoni (un testimoni que a voltes

fa ús de la paraula però que sempre és servei)

la  comunitat  o  l'entorn  que  Déu  té  a  bé

d'assignar-li. És un home (o una dona) sant, com

tots  els  fills  de  Déu,  perquè  ha estat  escollit  i

reservat  per  Ell  des  de  sempre  (com  amb  la

totalitat dels membres del seu Poble), dedicat,

que ha de respondre amb més responsabilitat

de la seva vocació, dels talents que Déu li ha

donat  per  fer-los  treballar...  Un  membre  fidel
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que, renunciant a aquest món, esdevé servidor

del Crist enmig d'aquest món: dels malalts, dels

pobres,  dels  afligits,  dels  qui  sofreixen,  dels

desemparats,  dels  infeliços,  dels  assedegats...,

dels destinataris de les Benaurances. És que tot

això  no  li  correspon  també  a  la  totalitat  del

batejats? El membre consagrat, el qui renuncia i

manté la renúncia, el qui refà constantment la

seva  fidelitat  al  Regne,  és  alenat  superla-

tivament en el seu anorreament i humiliació pel

do de l'Esperit rebut amb la imposició de mans

el dia de la seva consagració. Estic parlant de

major  plenitud de l'Esperit  Sant en el  ministeri,

com a encàrrec i compromís específic del Crist

amb  la  seva  Església;  però  mai  un  segrest

sagramental.

Defenso  que  la  imposició  de  mans  és  un

sagrament  determinat  bíblicament  en  la  vida

de l'Església, però destinat a la totalitat dels seus

membres  (Confirmació,  Missió,  Predicació,
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etc...). Entre d'altres textos: "Els van presentar als

apòstols  i  aquests,  després  de  pregar,  els

imposaren les mans. La paraula de Déu s'anava

estenent, i el nombre de deixebles creixia molt i

molt  a Jerusalem;  i  fins  un grup nombrós  dels

sacerdots  acceptaven  la  fe."38 I:  "Llavors,

després  d'haver  fet  dejuni  i  oració,  els  van

imposar  les  mans  i  els  acomiadaren."39.  Un

sagrament impartit des de la gràcia desbordant

de ser  poble sacerdotal,  exercit  per qualsevol

batejat, des de la plenitud de la Pentecosta, de

la victòria Pasqual; adreçat a qualsevol batejat,

des de la radical i inexorable igualtat que Pau

defensa sempre entre homes i dones, esclaus i

lliures,  jueus  i  gentils...40 De  fet,  aquest

desbordament es fa palès en la celebració de

l'Eucaristia,  i  amb  això  reprenc  la  pregunta

sobre  què  hauria  de  tornar  a  ser  aquest

38 Act 6, 6-7.
39 Act 13, 3.
40 Ga 3, 27-28.

– 67 –



CEC-M
as

vid
al

Enric Ainsa i Puig,אחא

sagrament, sagrament de la nostra fe, doncs el

Sant  Sopar  és  Déu  fet  Cos,  la  principal,

meravellosa i dolça diferència que supera tota

altra  expressió  de  fe  que  no  sigui  cristiana:

l'Encarnació (el misteri de Nadal).

Donant per superat l'esclavatge de les regles

canòniques i de les tradicions d'origen aristotèlic

perquè  hi  hagi  ver  sagrament,  és  a  dir,

ordenació  sacerdotal  de  l'administrador,

matèria primera del pa (pa!, amb llevat, en tot

cas, senyors catòlics!) i del vi (vi!, amb alcohol,

en  tot  cas,  senyors  evangèlics!)  i  forma

substancial  dels  mots  emprats  (diferents  en

cada comunitat  nacional,  en tot  cas,  senyors

ortodoxos!),  el  sagrament  insondable,  incom-

prensible  i  humanament absurd de l'Eucaristia

és  entès  familiarment,  properament,  en

comunió de vida, a la cuina o a la llar de casa,

entre  fills  i  pares,  entre  germans  i  forasters

hostatjats, entre forquilles i plats, entre bugades i
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cassoles...  L'Eucaristia  primera  i  primigènia,  la

que  esdevé  per  primer  cop  sense  la

administració i execució directa de Jesús, en la

confiança de la reunió dels seus que s'apleguen

en el seu nom, la que ha de reunir en la Taula

del  Senyor  cada dia a tota la família,  per  fer

l'acció de gràcies pel seu acompanyament en

tota  la  jornada,  per  rendir  acollida  al  Crist

d'Emaús, per  convertir  en el  seu Cos i  la seva

Sang  les  obres  i  lluites  diàries  dels  servents

inútils41... Cada dia, en comunitat, en família, al

seu voltant,  a la seva Taula...  oferiment per  a

l'encarnació de les nostres lluites... Per què ens

han robat això?

La institució eclesial ha esdevingut l'executor

dels oficis sacerdotals inherents a tota societat:

la religió institucional, la de l'Estat, la que regula i

executa  els  'oficis  oficials'...  Ben  diferent  és

l'Eucaristia  diària  a  casa!  Certament  és  ben

41 Lc 17, 10.
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necessari  ampliar  aquest  cercle  de  comunió

familiar,  de  llar,  a  l'àmbit  superior  de  la

comunitat  que  es  reuneix  dominicalment  per

celebrar a tall públic la seva fe en el Ressuscitat.

I  és  important  que  el  sacerdot,  el  pastor,  el

missioner...  aquell  que acompanya el  conjunt

d'aquesta  comunitat  (que  és  més  que  una

suma  de  famílies)  presideixi  el  sagrament  de

l'Eucaristia també com a colofó de tota la tasca

pastoral  que  durant  la  setmana  ha  anat

exercint.  I  quan es diu 'presidir'  no s'està dient

'administrar',  perquè no és el  qui presideix sinó

l'assemblea  del  Poble  de  Déu  que  es  troba

reunida  la  que  administra,  per  invocació,  la

realització  del  miracle  sagramental  de

l'Eucaristia que executa l'acció de l'Esperit Sant.

Quan llegim Pau com explica als  de Corint la

recepció de la tradició de l'Eucaristia: "Jo vaig

rebre del Senyor el mateix que us he ensenyat a

vosaltres:  que  el  Senyor  Jesús,  la  nit  que  el
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lliuraven,  prengué  un  pa,  i  després  de  donar

gràcies el va partir i digué: Això és el meu cos,

partit  per  a  vosaltres;  feu  això  en  memòria

meva.  Així  mateix,  prengué  la  copa,  havent

sopat, i digué: Aquesta copa és el nou pacte

en  la  meva  sang.  Cada  vegada  que  en

beureu,  feu-ho  en  memòria  meva.  Cada

vegada  que  mengeu  aquest  pa  i  beveu

aquesta copa, anuncieu la mort del Senyor, fins

que  ell  vingui."42,  afirma  que  la  fórmula

d'invocació  sagramental  l'ha  rebuda

directament  del  Senyor,  tal  i  com  ell  ja  els

l'havia ensenyada i de nou fa per escrit (i està

escrivint  al  conjunt  de  la  comunitat  i  no

interpel·lant  específicament  als  seus  ministres).

En  tot  cas,  la fórmula d'invocació rebuda pel

testimoni apostòlic és també la via del Senyor, i

en la qual ens basem tots els batejats per saber-

nos  revestits  d'aquest  poder  d'invocació  de

42 1C 11, 23-26.
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l'Esperit  Sant  en  el  sagrament  eucarístic

particularment, i en la resta de sagraments.

Hi ha tradicions eclesials, especialment en el

protestantisme,  que  subroguen  l'administració

del sagrament del Baptisme a la incardinació a

una  comunitat  concreta.  És  com  fer  servir  el

sagrament  per  fer  l'entrada  a  la  comunitat

particular  (l'església)  enlloc  de  la  comunitat

global  i  universal  (l'Església).  Em  sona  a  una

excusa per aconseguir un carnet o un registre

més  en  el  llistat  de  membres  de  l'església  en

minúscules, que no pas la realització d'un acte

de  fidelitat  a  allò  que  Crist  mateix  ens  crida:

"Aneu i feu deixebles a tots els pobles; bategeu-

los  en  el  nom  del  Pare,  del  Fill  i  de  l'Esperit

Sant,"43 per incorporar un fill  més al gran Poble

de Déu. ¡Tornem, doncs, a batejar els nostre fills

en la  primera i  fonamental  comunitat  eclesial

d'acollida que és la família! Si cal incorporar-los

43 Mt 28, 19.
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a  un  registre,  molts  són  els  qui  es  casen  al

temple i després porten la documentació a les

autoritats  civils.  Podem  fer  el  mateix  amb  les

autoritats  eclesiàstiques  perquè  sacramental-

ment  no  són  més  que  cap  altre  membre  de

l'assemblea del Poble de Déu. Tampoc ho són

doctrinalment. Amb l'Esperit il·luminant ningú no

necessita de tutela: mireu si no als grans teòlegs,

catòlics,  protestants,  ortodoxos,  que  han  fet

avançar  l'Església  sense la  tutela  doctrinal  de

l'Estat  Vaticà!  Mireu  als  pares,  els  millors

catequistes  que  mai  han  transmès  la  fe  de

generació en generació, tot sense la tutela del

clergat!  I  mireu  també,  malauradament  en

canvi,  amb  aquesta  tutela,  com  Roma  ha

proclamat  unilateralment  (catolicisme  hauria

de ser universalisme!) dogmes de fe que se'ns

fan  incomprensibles,  o  com a mínim allunyats

de la fe apostòlica, especialment la declaració

de  dogma  de  fe  en  l'afirmació  de  la
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'Immaculada Concepció' de Maria, fent d'una

criatura humana un ésser igual a nosaltres llevat

del  pecat,  quelcom  reservat  a  Crist,44 àdhuc

alienant la naturalesa humana caiguda i alhora

aixecada i divinitzada en la persona de Crist.45

Recuperem, per tant, la vida sagramental en

l'entorn proper, en el camí diari, en els ambients

quotidians.  Tornem  a  imposar  les  mans  als

nostres fills, germans, pròxims... Tornem a fer de

casa,  del  barri,  del  poble,  de  la  ciutat,  les

dependències  de  la  nostra  Església  universal.

Tornem a permetre que Crist-Eucaristia  es  faci

present  a  la  nostra  taula  humil  i  compartida.

Perquè  no  som  cridats  a  ser  cristians  de

diumenge, sinó a ser Església viva cada dia, a

casa,  al  temple,  a  la  feina,  al  carrer...

Insurrecció  sagramental  és  presència  de  Crist

entre  el  seu  Poble;  insurrecció  sacerdotal  és

44  He 4, 15.
45 2 C 5, 21.
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acceptació a la crida rebuda i ineludible com

a  cristià;  insurrecció  evangèlica  és  realització

del Regne.

Pau, parlant a tota la comunitat: "Per tal que

el  nostre  ministeri  no  sigui  desacreditat,

procurem no donar  cap motiu d'escàndol  en

res,  al  contrari,  en  tot  ens  acreditem  com  a

ministres  de  Déu,  amb  gran  resignació;  en

afliccions,  en  necessitats,  en  angoixes,  en

pallisses, en presons, en tumults, en fatigues, en

nits  sense  dormir,  en  dies  sense  menjar;  en

honestedat,  en  coneixement,  en  comprensió,

en tolerància, en l'Esperit Sant, en amor sincer,

en  paraula  de  veritat,  en  força  de  Déu;

brandant les armes de la justícia, tant les d'atac

com  les  de  defensa,  a  través  d'honra  i

deshonra, de calúmnia i bona fama. Ens tenen

per mentiders, i diem la veritat; ens tracten com

a desconeguts, tot i que som ben coneguts; ens

donen per morts,  i ja veieu que som ben vius;
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ens  han  sentenciat,  però  no  som  executats.

Som uns afligits que sempre estan alegres; uns

arruïnats  que  n'enriqueixen  molts;  uns

necessitats que són amos de tot."46

Tots  els  batejats  som  sacerdots!  Avui

proclamo defensar amb tota la meva força, la

universalitat  del  sacerdoci  de  Crist  en  tots  els

creients  batejats.  Avui  crido  ben  fort  la

universalitat del sacerdoci de Crist en mi. Avui

faig un salt al buit en la confiança envers Déu

per saber-me més lliurat que és ser  més lliure,

més  redimit  que  és  ser  més  redemptor,  més

salvat  que  és  ser  més  sacerdot,  perquè  faig

present més i millor en la meva vida de cristià la

plenitud del meu baptisme dipositat pels meus

pares,  en la  projecció  del  sacerdoci  del  qual

participo, únic i en comunió amb la resta dels

membres  de l'Església.  Perquè no per  la  seva

Paraula sinó per la seva Sang m'ha fet esdevenir

46 2C 6, 3-10.
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per a Déu Pare un sacerdoci al seu servei " i els

vas fer esdevenir una casa reial i un sacerdoci

al  servei  del  nostre  Déu;  i  regnaran  sobre  la

terra."47. Quant més llibertat evangèlica més em

compromet la meva vida, i la meva mort, per

suposat.  Maleïda  llibertat:  "No  tornis;  deixa  ja

d'oprimir-nos  amb  la  teva  llibertat"  com

reclamava Dostoievski48 a Jesús.

Hem de viure  el  nostre  sacerdoci:  hem de

lliurar-nos a la causa de l'Evangeli per esdevenir

co-redemptors,  perquè  Crist  s'encarni  en  les

nostres vides.  No n'hi  ha prou de consolar-nos

amb l'amor que tenim envers Déu i l'amor que

Déu ens té! I això és el que li passa a la majoria

de cristians. Si amb els nostres escrits, testimonis

de vida, interpel·lacions finalment, aconseguim

que  alguns  fills  de  Déu  s'adonin  que  han  de

trencar aquesta urna hedonista (quelcom molt

47 Ap 5, 10.
48 Els germans Karamazov. Fiódor Dostoievski.
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protestant, altrament) de l'amor bidireccional i

la  justificació  de  consciències  que  d'ella  surt,

estarem fent missió. Però el nostre sacerdoci no

es pot viure amputat, i la vida sagramental és

tan vertebradora en l'Església com ho és la vida

pastoral:  no  podem  acceptar  veure'ns

manllevats  del  dret  diví  que tenim de ser  co-

administradors  dels  sagraments.  Sense  posseir

les  eines  que  Déu  ens  ha  donat,  no  podem

mantenir la lluita; sense els sagraments, que són

de  les  eines  més  precioses  que  Ell  ens  ha

atorgat, no podem romandre a la frontera, a la

línia de batalla, al front de l'evangelització. Som

'uns necessitats' que som 'amos de tot': "Som uns

afligits que sempre estan alegres; uns arruïnats

que n'enriqueixen molts; uns necessitats que són

amos de tot."49.  I  des de la meva pobresa (la

seva riquesa) reclamo el que és meu (el que Ell

em dóna).

49 2C 6, 10.

– 78 –



CEC-M
as

vid
al

Insurrecció sagramental, Insurrecció sacerdotal.

* * *

El cristianisme implantat, sovint, és reduït a la

presència  d'un  'déu-medecina'  que  temps

enrere jo escrivia per denunciar l'ús i  abús del

nom  de  Déu,  a  Bolívia50;  predicació  del  Déu

rescatador  i  protector  de  les  nostres  vides

mundanes  com  un  déu  fet  a  mida  per  la

majoria de les comunitats  cristianes en aquest

país  americà,  ja  siguin  catòliques  o

evangèliques.  I  també  percepció  d'un  'déu-

solució'  a  les  comunitats  del  primer  món,

silenciosament  influenciades  pel  puritanisme

nord-americà  (aquell  on  el  capitalisme

-estructura de pecat- afona les seves arrels) que

identifica la relació amb Déu en un 'estar bé jo

amb Ell i Ell amb mi'. Si rememoro el rescat que

Déu  féu  a  la  meva  vida,  el  percebo  ben

diferent... m'arrencà de casa, de la família, de

les  propietats,  de la feina, del  país,  desnonat,

50 Bitàcola boliviana. Enric Ainsa. CEC-Masvidal 2015.
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desheretat  dels  pares  en favor  dels  fills,  sense

diners... Mai no vaig pensar que Ell m'havia de

restaurar en cap d'aquestes pèrdues, i mai no li

vaig demanar res de tot això. Ni tan sols salut, li

demano. Mirant enrere el camí recorregut, puc

dir que he entès sempre i a poc a poc que jo

era  a  les  seves  mans  per  ser  un  home  nou.

Però...  ¿com  seria  jo  capaç?:  si  el  seu  Fill  va

morir  radicalment  i  rabiosament  abandonat,

¡¡¡com tindria jo la gosadia de demanar-li res!!! I

malgrat  tot,  percebo  clarament  que  Ell  m'ha

rescatat!  M'ha  rescatat  com  no  sóc  capaç

d'explicar-ho:

Encara que la figuera no floreixi,

ni la vinya doni fruit,

i manqui la collita de l’olivera,

i els conreus no produeixin res per a menjar,

i no hi hagi ovelles al corral ni bous als estables,

jo m’alegraré en el Senyor

i em gloriaré en el Déu de la meva salvació.

El Senyor, el Déu Etern, és la meva força;
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ell farà els meus peus àgils com els dels cérvols

i em farà caminar per les altures.51

Doncs  bé:  tant  debò  que  jo  pogués  fer

partícips als cristians que m'envolten i  que fan

de la relació amb Ell  un pacte protector, que

demanessin i  esperessin aquest tipus de rescat

més enllà del món i renunciessin a demanar-ne i

esperar-ne cap altre. Potser llavors em podrien

entendre una mica millor quan dic que no hi ha

morts  absurdes  sinó  vides  absurdes.  Potser

també  per  això  no  puc  ser  més  que

irremeiablement  cristocèntric.  Per  això  el  meu

credo diu:

El meu Déu

és un home crucificat en una creu,

ferit de mort,

humiliat i menyspreat,

suat, brut i pudorós,

agonitzant i angoixat,

51 Ha 3, 17-19.
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creador del cel i de la terra,

de totes les coses visibles i invisibles...

És aquest cristrocentrisme el que em ressitua

en  la  comprensió  de  l'Església.  Entenc

perfectament quan en Casaldàliga afirma que

"cadascú  té  l'eclesiologia  que  la  seva

cristologia exigeix."52.  Per això la meva Església

és Assemblea del Poble de Déu, "una casa reial

i un sacerdoci al servei del nostre Déu"53. Perquè

qui nega que tots som Crist, nega que Déu fos

home:  "Un  cristià  torna  la  vista  enrere  i  rep,

malgrat  el  seu  pecat,  el  testimoni  de  l'Esperit

Sant  i  del  sant  baptisme relatiu  a  la  mort  de

Jesucrist  i,  per  tant,  relatiu  a  la  seva  pròpia

justificació. La seva fe en aquesta es funda en

que Déu mateix, en haver ocupat en Jesucrist

el  lloc de l'home, assumí incondicionalment la

52 Una vida enmig del poble. Pere Casaldàliga. Edicions 
62 - Barcelona 2009. Pàg. 637.

53 Ap 5, 10.
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responsabilitat del seu camí. [...] Un cristià mira

endavant  i  rep,  malgrat  la  seva  mort,  el

testimoni de l'Esperit Sant i del Sant Sopar sobre

la resurrecció de Jesucrist  i,  per  tant,  sobre la

consumació de la seva pròpia vida. La seva fe

en aquesta consumació es fonamenta en el fet

que, en poder l'home ocupar en Jesucrist el lloc

de  Déu,  se  li  atorga  la  participació  incon-

dicional en la glòria divina."54

* * *

Qui  sóc  jo?–  em  pregunten.  Sí,  em

pregunten! Perquè jo sé qui sóc i què em mou,

malgrat les ombres i els dubtes. Podria dir que

sóc  un  missioner  cristià,  oi?  Així  m'estalviaria

moltes  explicacions  si  no  fos  perquè el  terme

'cristià'  aquí  s'identifica  amb  'evangèlic'  i  en

contraposició a 'catòlic'. Uf, Senyor! Qui sóc jo?

A què em dedico? De quina església sóc?

54 Esboç de Dogmàtica. Karl Barth. Cap. 23 i 24
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També  podria  dir  que  sóc  sacerdot,  en

quant participo del sacerdoci universal del Crist,

i  com a part  del  poble sacerdotal  co-ministro

(ningú no ad-ministra) –com i amb la resta de

germans–, la Gràcia de Déu sobre l'assemblea

reunida, siguem molts o siguem dos reunits en el

seu  nom55.  I  no  només  perquè  participo

d'aquest sacerdoci real (diví) i reial (ben cert),

sinó (importantíssim!) perquè també l'exerceixo i

ho faig sense temença,  sabent-me pecador  i

que  per  sobre  d'aquest  fet  em  sé  instrument

escollit  (santificat-justificat)  de  l'Esperit  Sant.  I

exerceixo  el  meu  sacerdoci  en  la  vida

sagramental  de  l'Església  i  en  el  testimoni  de

vida.  Però  si  dic  que  sóc  'sacerdot',  aquest

terme  s'identifica  amb  el  ministeri  organitza-

cional  de  la  comunitat  catòlica  i  amb  unes

funcions salvífiques restrictives.

Humilment, Senyor meu i Déu meu, Crist en el

55 Mt 18, 20.
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món, sóc un missioner  perquè tinc una missió:

estimar-te a través del servei als teus germans. I

només puc ser de l'única església que existeix:

de  l'Església  de  Crist,  cos  místic  teu,  la  teva

Esposa.

Sóc  un  missioner  del  Crist,  de  l'Església  del

Crist, ecumènic per voluntat del Crist, autèntic

sacerdot  per  haver  estat  revestit  del  Crist  des

del  sagrament del  baptisme:  "Tots  els  qui  heu

estat  batejats  en  el  Crist  us  heu  revestit  del

Crist."56, alliberat pel Crist per donar culte a Déu

amb  santedat  i  justícia  i  sense  por!!!:  "el

jurament  fet  al  nostre  pare  Abraham  de

concedir-nos que, lliures de temença, arrencats

de  la  mà  dels  enemics,  li  donem  culte  amb

santedat i justícia, davant seu, tota la vida."57.

"Ara,  en  canvi,  al  marge  de  qualsevol  llei,

s'ha  manifestat  la  justícia  de  Déu,  testificada

56 Ga 3, 17.
57 Lc 1, 73-75.

– 85 –



CEC-M
as

vid
al

Enric Ainsa i Puig,אחא

per  la  Llei  i  els  profetes;  justícia  que  Déu

concedeix per  la fe en Jesucrist  a tots els  qui

creuen. A tots sense distinció,  perquè tots van

pecar i estan privats de la presència de Déu, i

esdevenen justificats  gratuïtament per  la seva

generositat, gràcies al rescat que es troba en el

Crist Jesús."58

Per  tant,  crec  que  som  en  un  temps

d'honesta  responsabilitat  davant  de  Déu,  de

procés  d'educació,  maduració  i  alliberament

del  seu  Poble  perquè  aquest  assumeixi  la

responsabilitat  del  Regne  i  la  seva  figura

sacerdotal,  i  de des-tutelar així  la Salvació del

jou de la supervisió  i  del  control  clericals.  Són

temps d'unitat en la multiplicitat, d'ecumenisme

per  responsabilitat  judicial  divina,  de

trencament  de  barreres  per  ser  testimoni

responsable de l'Església de Crist. Refermant en

el  que  fa  temps  els  teòlegs  de  l'Església  dels

58 Rm 3, 21-24.
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pobres  (la  del  Crist),  i  el  meu  compatriota

Casaldàliga  a  tall  especial,  han  estat  i  estan

cridant  i  practicant:  Església  =  Assemblea del

Poble de Déu. I això només pot començar amb

una  insurrecció  sagramental,  que  és  una

insurrecció sacerdotal.

* * *

A la mare.

Biescas (Espanya),

Santa Cruz de la Sierra (Bolívia),

Buenos Aires (Argentina).

Estiu-hivern-primavera (juliol a setembre)

de 2015.

– 87 –



CEC-M
as

vid
al






