
Bonavista, 16 novembre 89

Estimat Ramón:

El dia, però, ha quedat marcat per la meditació ignasiana de la
mort: el funeral multitudinari, seguit per la ràdio, de la Dolores
Ibarruri a on "La Internacional" ha fet l'ofici del "Dies irae", i
la notícia -que m'ha arribat a primeres hores de la tarda- de la
mort dels jesuïtes de la UCA. Per les notícies horàries de la ràdio
he anat ampliant la informació. Aquest matí he escoltat amb certa
impassibilitat el testimoni d'un català que està al Salvador dient
que "los escuadrones de la muerte" feien el que volien. Una miqueta
més tard anaven a la UCA... A la mort segueix havent-hi categories:
primer, els cinc jesuïtes espanyols encapçalats per l'Ellacuria, en
segon lloc el jesuïta salvadorenc i, viatjant en tercera, les dues
dones. No havien mort vuit persones? I ¿què són vuit morts entre
tanta mort com haurà hagut aquests dies?

A les notícies del matí, escoltades des del llit, també han
parlat de Bolívia: de la vaga dels mestres, de molta gent (mil?)
agafada,  de  persones  confinades  a  la  selva.  ¿No  teniu  ara  un
president del MIR?

Davant d'aquesta mort dels jesuïtes em pregunto què faig jo
aquí vivint tan tranquil·lament, tan lluny de la mort, quan aquí
tampoc  no  manquen  –buscant-les  una  miqueta-  ocasions  de  "mort".
¿Quin valor poden tenir les nostres preocupacions sindicals? ¿I les
nostres discussions teològiques sobre el post-modernisme? ¿No estic
ja massa instal·lat? Ara, havent ja pagat a Hisenda, ja entro a
l'última recta per comprar-me un cotxe. A la ràdio ara s'han posat a
parlar de El Salvador i dels jesuïtes. I ara segueixen parlant dels
comunistes italians que volen deixar de ser comunistes. Bé, me'n
vaig a dormir.

Ara segueixo uns quants dies després, un diumenge a la tarda,
el 26. 

Gràcies a fets nacionals ocorreguts a la capital de l'estat,



m'ha estat permès rebre amb certa decència (menjador, cuina i una
habitació neta) a l'Antonio. Els fets nacionals van ser la mort i
ferides greus dels diputats electes de Herri Batasuna i les accions
de protesta en el país basc que van impedir que el meu amic pogués
"agarrar" un tren a Vitoria per la nit, i així vaig poder tenir unes
hores de més per poder enllestir la neteja del pis.

Crec que  moltes  de  les lloances que  aquests dies diaris i
persones han dit dels jesuïtes de l'UCA (compromís per la pau a
través del diàleg i de la negociació) podrien ser repetides ara
(algun diari ja ha fet aquest paral·lelisme). Els comentaris sobre
els  jesuïtes  han  estat  elogiosos  a  part  de  les  excepcions.  Una
d'aquestes excepcions es la del cap (si no m'equivoco) de l'escola
de la nostra policia autonòmica (una miqueta li va treure el lloc al
nostre amic Pere Led), de provinença pesuquera, que té un comentari
diari a la ràdio. Es veu que alguns es van enfadar bastant, fins i
tot el seu cessament va estar debatut a la reunió dels ministres
catalans. Jo no tinc informació de primera mà. Primer em van dir que
havia dit que no calia mitificar tant als jesuïtes, que no eren els
únics que morien al Salvador (i jo vaig dir: "però si això mateix ho
acabo de dir jo a la botiga del barri"). Després em vaig assabentar
que havia dit que els jesuïtes eren una "organització paramilitar"
(hagués pogut buscar una expressió millor per traduir al llenguatge
modern l'expressió ignasiana de "milícia") i més tard em van dir que
havia dit que "no eren víctimes innocents".

Aquí no sé per què els jesuïtes i altres s'enfaden: aquí rau la
diferència entre la seva "opció pels pobres" i l'"opció pels pobres"
de la famosa amiga del Papa, la Teresa de Calcuta: la seva, la que
voldríem que fos la nostra, fa mal. Jo, com jesuïta i company (un
d'ells,  l'Ignacio  Martín-Baró,  va  ser  alumne  del  San  José  de
Valladolid, dos cursos més petit que jo), protestaria més de debò
contra una frase del nostre general Peter-Hans: 

"Lo que ha pasado es tanto más injustificable cuanto que esta muerte cruel
ha tocado a  personas -no jesuitas y jesuitas-  absolutamente extrañas al
conflicto  político que está haciendo sufrir  a  la  población  de El  Salvador
desde hace ya años".

(El subratllat és meu)

Plego per ara, vaig a preparar-me el sopar que treballo aquesta
nit.



Segueixo per la tarda del dia següent. 

Torno al general. Crec que seria interessant poder esbrinar què
hi ha en el cap del general quan utilitza l'adjectiu "político".
Penso que no s'hagués atrevit a dir: "que esta muerte cruel ha
tocado a personas -no jesuítas y jesuítas- absolutamente extrañas al
conflicto que está haciendo sufrir a la población..." No es lloable
que els jesuïtes que hem fet por real decreto l'opció pels pobres
(encara  que  seguim  votant  majoritàriament  a  la  convergència  del
Pujolet) visquem d'esquena a un conflicte que fa patir a la gent:
l'exemple de la Teresa de Calcuta ens ha de dinamitzar.

Es possible que el general pensi que aquest conflicte alguns
-vés  a  saber  per  quines  raons!-  el  transformin  en  "conflicto
político" actuant en ell políticament. I aquí seria ben vist el
jesuïta  que  no volgués ficar-s'hi,  allunyant-se d'aquesta manera
dels dimonis de la política.

Tenim ja proves de com el general (y su corte) ha jutgat les
diverses opcions dels jesuïtes que s'hi han ficat. Opció política és
la del que volia ser ministre per donar suport i continuïtat a un
govern sorgit de la lluita popular, opció política és la del que vol
fer-se present a aquesta lluita popular acompanyant-la des del seu
paper de capellà, opció política (i gens menyspreable) és la del que
-conscient de totes les dimensions del conflicte- vol crear ponts de
diàleg des d'una ferma posició d'esquerres.

¿Hi  ha  algú  que  des  d'una  ferma  posició  de  dretes  -a  El
Salvador o a la nostra Espanya travessada pel problema basc- vulgui
crear ponts de diàleg?

Les dues primeres opcions han estat jurídicament rebutjades com
contraries  al  nostre  spot  publicitari  de  l'opció  pels  pobres
(prescindeixo ara de les formes paterno-fraternes amb què la decisió
jurídica ha estat presa). En vida (doncs tots sabem -cas Espinal i
altres- que la mort aporta a les institucions un admirable esperit
de recuperació i assimilació) no sé si la tercera opció va rebre els
ajuts i el recolzament suficients.

El general pensa que lo polític no és necessari per "treballar
amb els pobres", ni "per servir al poble, especialment als més
pobres". (Ja hauràs vist que les cometes es refereixen a la carta
del pare general explicant la "dimissió" del F.Cardenal).

I altres pensen -entre ells tu- que seguim dient que "tenim una
opció preferencial pels pobres, però a l'hora de la veritat ens



estimem més donar--lis una almoina i no pas que siguin els pobres
organitzats els que conquistin llurs drets". Es molt possible que "a
l'Església li faci por un poble de pobres que veuen un sentit a llur
vida i que volen ser cristians al mateix temps". Es certament molt
possible que l'Església "s'estimi més que aquests pobres es tornin
"ateus" per a poder dir: ja ho deiem nosaltres". (Per si has perdut
part de la teva memoria -alguna raó tindria el teu provincial quan
et va treure d'administrador i et va enviar, finalment, a "formador
de los nuestros"- et diré que aquesta vegada les cometes són un tros
d'una de les teves cartes i que jo em vaig permetre de transcriure-
les a la carta que li vaig escriure al general amb motiu de la
dimissió del Cardenal preguntant-li les diferències entre ell i el
nostre Enric Puig).

Han passat molts dies: me n'he anat a Extremadura a passar uns
dies amb l'Antonio, amb part de la seva familia (Plasencia, Bejar).
M'ha  acompanyat  el  Gustavo  Gutiérrez  ("Dios  o  el  oro  en  las
Indias"),  que  entre  altres  coses  serveix  per  fer  veure  com  ell
mateix no és el "padre" de la Teologia de l'Alliberament i com
aquesta no és cosa dels nostres dies i com sorgeix a La Española el
quart diumenge d'Advent de 1511 per un grup de frares dominics que
havien arribat a la illa l'any anterior (vull dir que és un producte
europeu, ahir com avui; el que pot-ser seria "auténtico americano"
seria el gest (facta, non dicta) d'aquell camperol tornant-li la
biblia al Papa: aquí estaria -crec que estaríem d'acord- el verdader
paradigma, l'autèntica arrel, d'una teologia llatinoamericana. També
m'ha fet pensar que seria bo que, com el Gorbachex ha demanat perdó
per la invasió de Xecoslovaquia, el rei o el Felipe demanés perdó
començant per enderrocar ells mateixos (igual que fan quan posen una
primera pedra) totes les estàtues i figures que hi ha per places,
jardins i carrers de tants lladres i assassins (això pensava davant
de la impúdica estàtua eqüestre de Pizarro a la plaça de Trujillo).

I no seria bo també que els jesuïtes sabéssim demanar perdó per
la contribució ideològica que els jesuïtes (Ruíz del Portillo, el
ponderat José de Acosta...) donaren a tant robatori, assassinat i
destrucció? També ho hauríem de demanar per la decisiva contribució
d’algun jesuïta a la “Humanae Vitae”.

De retorn, a la Renfe, “a oscuras y seguro”, com li agradava
viatjar a Joan de la Creu, m’anava preguntant per què el nostre Pere
Claver (de clara tendència calcutense, que acudia tot prest a la
cita de tota nau arribada amb carga humana al port de Cartagena de



las Indias acompanyat per esclaus de la comunitat jesuítica) havia
arribat fàcilment als altars i en Bartolomé de Las Casas –i altres
del seu estil- no ho havien aconseguit. També em preguntava com li
havia estat tan fàcil al nostre anterior provincial donar un sant
patró (en Pere Claver, naturalment) als nostres companys jesuïtes
“marginales”, i a nosaltres, els de la Missió Obrera, després de
tants anys d’anar esgarriats, cap superior ens havia aconseguit un
sant patró (i que no diguin que no va haver-hi anys que no haguéssim
necessitat tota una cooperativa de sants patrons).

Acabaré ja, no sigui que no tinguis temps per llegir tanta
lletra...


