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«Són ferides
profundes,
massa temps
encobertes i
silenciades»

Testimoni d’una família que ha
viscut els abusos sexuals per
part del clergat
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Cristian Gutiérrez

Durant massa temps
l’Església ha mirat
cap a una altra banda
davant dels
abusadors.

Havia perdut l’alegria
i la gràcia, no tenia cap
tipus de relació social
amb grups d’amics,
sempre tancat
a l’habitació,
en soledat

Un calvari és el que pateixen
les persones que han estat abusades per membres de l’Església. El
camí de la creu és molt dur, molt
llarg i molt penós... però és possible arribar a la resurrecció. Com
assenyala el jesuïta Hans Zollner,
membre de la Comissió Pontifícia
per a la Protecció de Menors, «les
víctimes són el primer». En el seu
camí de recuperació i curació, afirma, cal «obrir els ulls i les orelles,
estar atents, escoltar les víctimes,
no callar i parlar-ne».
El 22 de febrer la diòcesi de Lleida va acollir una vetlla de pregària titulada Amb el papa Francesc
lluitem contra els abusos sexuals.
A l’acte hi van participar unes 80
persones, entre elles el bisbe Salvador Giménez. En aquest acte es
van llegir testimonis d’una víctima
d’abusos i d’un familiar d’una víctima, que reproduïm a continuació.
Moltes gràcies per tenir-nos
presents en aquesta vetlla de pregària per les víctimes d’abusos
sexuals comesos per «persones
(homes) de Déu» i gràcies també

per recordar-vos de nosaltres, les
famílies.
La nostra família podria descriure’s com a tradicional cristiana o tradicional religiosa. Però som
una família de gran fe cristiana i
de compromís evangèlic. I sort en
tenim! Així hem mantingut ferma
la fe i la fortalesa rebuda vivint en
silenci aquesta amargura.
Farem referència a uns 40 o 50
anys enrere. Dono gràcies perquè
em permeteu donar testimoni de
la nostra experiència.
El nostre germà va anar a un
col·legi religiós de renom i bona
fama en l’educació dels alumnes.
Però allà s’hi realitzava una gran
atrocitat: l’abús sexual i l’esclavitud infantil.
Més tard va ser traslladat en
un altre centre, en un indret gèlid on complien feines agrícoles.
Es va posar malalt i va tenir la sort
de necessitar un metge. Aquest
professional, en veure-li les mans
balbes, segurament pel fred gelat
de primera hora del matí, li va diagnosticar un possible problema
de circulació i, per tant, li era con-
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Demano al Senyor
que inspiri i
il·lumini el papa
Francesc en la
lluita contra aquest
poder i actitud de
l’abús per apartar
i posar fi a aquest
crim
Volem que la Bona
Nova de Jesús, la
fortalesa que ens
ha donat per viure
malgrat tot el que
hem patit, sigui un
referent per a tots
els altres

21 ABRIL 2019

traproduent fer la feina que l’obligaven a fer des de ben d’hora al
matí. Calia que deixés el noviciat
per prescripció facultativa... Devia respirar i quedar ben alleujat.
Va aconseguir estudiar una
carrera amb llicenciatura, però
amb molta preocupació per part
de la família. Quan va tornar a casa, ja era un adolescent i no el reconeixíem. Havia perdut l’alegria
i la gràcia, no tenia cap tipus de
relació social amb grups d’amics,
sempre tancat a l’habitació, en soledat. No va encaixar en cap feina
i cada cop estava més tancat en
si mateix. Crèiem que tot era fruit
d’una possible depressió o angoixa tractada inadequadament pel
professional de torn.
Però nosaltres l’anàvem acompanyant sempre, i reconeixíem
que les reaccions li venien de la
malaltia. Conviure amb una persona malalta es fa difícil i dur.
Malgrat tot, hem adaptat les nostres vides per ajudar-lo i així fer
possible que no estigui sol. Us
podria explicar tantes i tantes
dificultats... Puc descriure la impotència i el desànim en veure’l
derrotat, sense nord, anul·lat. Va
arribar un moment en què, sense
força, en la seva delicada vida, ens
va confessar el que havia viscut a
la congregació religiosa, de petit
i adolescent: els abusos sexuals.
El pare ja havia mort i per a la
mare va suposar una ferida profunda i de gran dolor. Així vam sumar a la decepció el desengany, el
dolor augmentat, només de sentir-lo en els moments en què ens
ho va confessar i imaginant-nos
aquesta atrocitat.
Un mort en vida, anul·lat, sense
projectes, ni somnis, ni il·lusions
i igual que ell, la família tampoc
no podíem confiar que ningú ens
cregués.
Era, doncs, víctima juntament
amb el seu grup de companys
de promoció, repeteixo, víctimes
d’aquests abusos i del treball esclau en el silenci.
Fa pocs anys un pare, al qui
vaig batejar com a «pare coratge», va destapar casos de pederàstia; parlem d’anys més pròxims
als d’ara.
Per sort, existeixen ja canals
per denunciar els casos i perquè
siguin jutjats. En l’època en què
va passar això del nostre germà,

Foto: Les comunitats
cristianes volen ser
conscients del dolor
de les víctimes.
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tan sols era considerat pecat i en
el si de l’Església.
Però encara hi ha més desesperació quan veus que a la suma
d’aquestes persones malaltes de la
ment i que van cometre aquests
delictes criminals, n’hi ha d’altres
que en plenes facultats, emprant
el poder i la responsabilitat dins
les diverses institucions eclesiàstiques, no es van ocupar de les
víctimes, ni tampoc dels seus germans de la fraternitat religiosa per
vetllar i reparar-los la salut. No!, al
contrari, encobrien els delictes i els
traslladaven a altres indrets on, novament, tenien les portes obertes
per continuar fent aquest gran mal.
En quants llocs... i des de quant
de temps passa això dins l’Església.
És un crim que genera ferides i
dolor, impotència en les víctimes i
en les famílies. Ferides profundes,
durant tant de temps encobertes,
silenciades... empitjorant-ho tot
encara més en cada persona afectada.
Ara el dolor cau també sobre
les comunitats de fidels. Volen ser
conscients de la situació i unir-se
al dolor.
Aquest estiu va arribar una guspira d’esperança quan el Sant Pare
va declarar en una carta el seu dolor i indignació pel tema. Les famílies irlandeses rebien amb serenor
aquest gest. Però, jo pensava...
quan es convertirà en una gesta
per a tota l’Església?
Demano al Senyor que inspiri
i il·lumini el papa Francesc en la
lluita contra aquest poder i actitud
de l’abús per apartar i posar fi a
aquest crim.

Sandra Real

CatalunyaCristiana

Els nostres pares, sense cap
llicenciatura en Teologia, ens van
transmetre la fe cristiana des de
la vivència i la coherència evangèlica. Nosaltres vam descobrir el
sentit que ens dona Crist. No em
poden demanar que estimi aquesta Església de manipulació, dany
i tant de mal. Jo estimo l’Església
que formem la nostra parròquia de
fidels, l’Església amb els voluntaris
i compromesos en la pastoral, etc.
Els germans seguim compromesos en les necessitats i en les
pastorals de les nostres respectives parròquies, perquè volem que
la Bona Nova de Jesús, la fortalesa
que ens ha donat per viure malgrat
tot el que hem patit, sigui un referent per a tots els altres. Necessitem i volem anunciar-ho.
Demanem al Senyor que ens doni salut als germans per atendre,
cuidar i acompanyar el nostre germà, que la resta de la seva vida sigui
digna, d’estimació i amor, ja que
durant un temps l’hi va ser robada.
També resem per l’esperança,
perquè a través del papa Francesc
no quedi en l’oblit ni una sola víctima d’aquests abusos ni tampoc
s’oblidin les seves famílies.
Probablement, hi ha persones
que viuen en l’astorament que això
hagi pogut passar. Pels comentaris
i opinions que he sentit, constato
que a molts, fins i tot sacerdots i
religiosos, els costa creure-ho i acceptar-ho.
Doncs bé, no és ciència-ficció,
ni casos virtuals. És ben cert i ben
real.
Una família cristiana.
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