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Benvolguda Àngela, em per-
mets que faci servir aquest nom 
per adreçar-te aquesta carta?

Després d’haver-te llegit era el 
nom més adient. Tu i els teus ger-
mans, tota la vostra família, sou uns 
àngels. Això sí, de carn i ossos. De 
fet, no en conec d’altres, d’àngels! 
Heu estat les mans i el cor del Pare. 
Déu no us ha abandonat. I tampoc 
no ha abandonat el vostre germà. 
Vosaltres i la vostra mare en sou 
la prova.

Una vegada més, estimada Àn-
gela, descobreixo en les persones 
que han patit abusos en el si de l’Es-
glésia un desig profund d’acollida. 
Ser escoltat, cregut, acollit i prote-
git és un anhel íntim i gairebé secret. 
Secret, perquè fins no fa massa ni 
tan sols us havíem escoltat. Era com 
si no existíssiu. La vostra paraula ha 
estat silenciada. La comunitat de la 
qual sou membres havia ignorat el 
vostre dol. Heu estat expulsats lluny 
del Temple, més enllà. Però, gràcies 
a Déu, «quan algú encén un llum 
d’oli no el posa sota un cistell, sinó 
en un lloc alt perquè il·lumini tots 
els que hi ha a la casa» (Mt 5,14-15). 
Vosaltres, les víctimes i les famílies, 
que també sou víctimes, heu encès 
un llum d’oli per a la nostra Església.

Cal que el sofriment de les 
víctimes penetri en el cor 
de l’Església

«Les víctimes 
heu permès 
que puguem 
saber la veritat»

M. TERESA COMPTE
Presidenta de l’Associació per a l’Acollida 
i l’Acompanyament Betània
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Cal portar els 
patiments 
enmig de les 
comunitats.

Gràcies, Àngela, per «alliberar 
la paraula». Gràcies, en primer 
lloc, al vostre germà. Ell ha estat 
valent per dir la veritat, compartir 
el seu patiment, denunciar el mal 
que l’agressor i els seus còmplices 
van provocar-li, i lluitar per seguir 
endavant. Les víctimes, totes les 
víctimes, són valentes. S’ha de 
ser molt valent per remuntar-se 
de la mort a la vida. Els abusos 
maten l’ànima i malmeten el cos. 
I els abusos comesos per «homes 
de Déu», com tu els anomenes, 
perverteixen el nom de Déu fins a 
convertir-lo en un tirà. Els agres-
sors fan que la confiança en un 
Déu Amor es torni pànic davant 
un Déu insaciable.

Gràcies a tu, als teus germans i 
a la teva mare per no resignar-vos. 
Gràcies per ser testimonis del que 
havia d’haver estat la nostra Esglé-
sia. No heu pensat en vosaltres ni 
en el vostre sofriment, heu deixat 
que la comunió us enfortís quan 
defallíeu, us heu posat al servei de 
qui us necessitava i ho heu fet, i 
ho feu, guiats per l’Esperit de Déu 
renunciant a les temptacions del 
món.

La incapacitat per reconèixer 
els nostres pecats personals i 



14 CatalunyaCristiana EN PRIMER PLA21 ABRIL 2019

Les víctimes i les 
famílies han encès 
un llum 
en l’Església.

institucionals, la vergonya i la por han 
aconseguit que molts arribessin a creu-
re que la paraula de les víctimes era 
un flagell mundà. Pobres ignorants! Si 
fóssim capaços d’escoltar-vos ens ado-
naríem que la vostra paraula és també 
el crit de Déu. El vostre sofriment ha tra-
vessat el cor del Pare i nosaltres l’hem 
rebutjat. Hem endurit el nostre cor.

Cal, Àngela, que la nostra Església 
escolti la vostra experiència personal 
i familiar de sofriment. Cal que tots 
plegats aprenguem què significa per 
a una família cristiana descobrir que 
aquells a qui s’havia confiat la cura del 
cos, la intel·ligència i l’ànima d’un fill i 
d’un germà, han traït la confiança i cor-
romput els seus deures. Ningú no dub-
tava de qui tenia l’encàrrec de cuidar 
la formació de nous novicis. Ningú no 
els escorcollava. Ningú no els vigilava. 
Lluny de casa, l’abús era impossible de 

descobrir. Ells eren forts i poderosos. I 
ho sabien. El silenci i l’encobriment els 
protegia. I això feia que ni el vostre ger-
mà, ni els seus companys, ni la vostra 
família, ni les altres famílies creguessin 
mai que la veritat seria escoltada, aco-
llida i defensada.

En el cas del vostre germà, com en 
tots els altres casos arreu del món, els 
agressors no són els enemics mundans 
de l’Església. Els traïdors són homes i 
institucions honorables que s’han apro-
fitat del seu prestigi eclesial i de la seva 
reputació espiritual.

Què ens ha passat? Què hem fet? 
Hem permès que el mal s’estengués ar-
reu de la nostra Església i que la protec-
ció dels agressors afavorís la comissió 
de més i més i més crims. Quin pecat 
hem comès, que ens ha dut a negar les 
víctimes i a protegir els seus agressors?

Tens raó, Àngela. Hi ha espurnes de 

Els 
agressors 
fan que la 
confiança 
en un Déu 
Amor es 
torni pànic 
davant 
un Déu 
insaciable
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llum. Però sou vosaltres, les vícti-
mes, totes les víctimes, les que les 
heu enceses. No és només aquell 
pare de qui parles a la teva carta. 
Ets tu també. Són els teus germans. 
Són totes i cadascuna de les vícti-
mes i de les famílies que han patit 
aquest horror, sigui quin sigui el ca-
mí que triïn per denunciar l’oblit, 
la injustícia, la manca d’ajuda i el 
rebuig, les que heu permès que 
puguem saber la veritat.

Ara cal que la paraula de les víc-
times es faci sentir. Cal que l’Esglé-
sia escolti i es deixi convertir. Cal 
fer justícia. Els culpables han de 
carregar amb la seva culpa. Les víc-
times s’han de poder deslliurar de 
la por, la vergonya i el sentiment de 
culpabilitat que els seus agressors 
els han carregat a l’esquena. Ens 
cal un canvi de mentalitat que faci 
que les víctimes i les seves famílies 
passin a ocupar els primers llocs.

La teva carta, Àngela, em com-
mou. No hi haurà salvació si no 
obrim el cor i permetem que el so-
friment de les víctimes ens vulneri. 
No s’hi val a escoltar com qui es 
limita a aplegar informació. Per això 
ens cal pregar. Ens cal portar les 
vostres vides al bell mig de les nos-
tres comunitats i de les nostres ce-

lebracions litúrgiques. Pregar per 
vosaltres és prendre consciència 
que Déu ha fet opció preferencial 
per totes i cadascuna de les vícti-
mes de la seva Església. Pregar per 
vosaltres ha de ser acompanyar el 
vostre sofriment. No es tracta de 
convèncer Déu. Som nosaltres qui 
necessitem la pregària per tal de 
deixar-nos convèncer que sou tes-
timonis del Calvari, de la Creu i de 
la Resurrecció de Jesucrist.

A vegades tinc la impressió que 
quan preguem per les víctimes, si 
ho fem, creiem que sou febles. 
Només cal llegir la teva carta per 
adonar-se que sou vosaltres qui 
heu estat capaços d’enfrontar-vos 
a la veritat dels abusos. 

Com diu el bisbe d’Estrasburg en 
el seu llibre Com un cor qui escolta, 
l’Església, en lloc de deixar-se es-
pantar per les seves misèries, s’ha 
deixat habitar per una teologia edi-
ficada des de la seva superioritat 
clerical. Àngela, n’estic convençuda, 
això s’ha acabat. Queda molt camí 
per recórrer, però la paraula allibe-
rada no tornarà a ésser engarjola-
da. Tu n’ets testimoni. Que Déu us 
beneeixi i us guardi, Àngela. I que la 
misericòrdia infinita del Pare pugui 
perdonar tot el mal que us hem fet.

Si fóssim capaços 
d’escoltar-vos ens 
adonaríem que la 
vostra paraula és 
també el crit de Déu

Ens cal un canvi de 
mentalitat que faci 
que les víctimes i les 
seves famílies passin 
a ocupar els primers 
llocs




