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EL PROBLEMA NO ÉS SER POCS SINÓ SER INSIGNIFICANTS

 AVUI PARLEM DE...

Elvira Recasens

Més que noves idees, el que aquest món necessita és que visquem en la veritat del que 
creiem. 

Bisbe Joseba Segura
El problema de l’Església, diu el Papa Francesc, no és ser pocs sinó insignificants. L’au-
tenticitat de vida, el compromís personal, la tenacitat i la coherència són el que realment 
dóna exemple i pot convidar a fer colla. No siguem com la figuera que no dóna fruit de la 
que ens parla Lluc. El Papa Francesc afirma que ser cristià no pot ser una estratègia per 
tal que augmenti el nombre de membres. El que ens ha de motivar i preocupar no és la 
quantitat de bancs que s’ocupen en una església sinó generar i suscitar transformació i 

compassió. Que cridem l’atenció per com 
vivim i per com compartim la quotidianitat  
amb el nostre entorn.
Aquest és l’inici d’un article inacabat que 
vaig escriure algun temps abans de la pan-
dèmia i del confinament. Potser ara no se-
rem tan pocs ni tan insignificants perquè 
el que hem viscut i el que estem vivint ens 
ha canviat la perspectiva de moltes coses 
i també de manera inevitable ens ha can-
viat a nosaltres mateixos. Ens hem pogut 
demostrar que viure el que creiem no és fà-
cil, però és important i demana constància, 
disciplina i paciència. Hem hagut de canviar 
el que vull pel cal fer.  Ara els creients i la 
humanitat sencera hem d’atrevir-nos a do-
nar testimoni de la bellesa de la generositat, 
del servei i de la fidelitat. 

La vida en ofereix una nova oportunitat, l’oportunitat de fugir de la mediocritat en la que  
estàvem ofegats ja no només a nivell d’Església sinó a nivell social i global, fins i tot m’atre-
viria a dir a nivell familiar. Esperem no topar altra vegada amb la mateixa pedra. 
Encarem aquest nou curs amb optimisme tenint molt present el que hem après i el que 
cada dia anem aprenent per sortir d’aquesta situació enfortits i millor.


