Glossa

Més enllà de la justícia
Xavier Novell, bisbe de Solsona

Aquest cap de setmana, totes les parròquies comencen
les principals activitats de la campanya contra la fam
i, en particular, la col·lecta que sumarà al finançament
dels dos projectes assumits per Mans Unides de Solsona.
Molt sovint, Mans Unides ens invita a reflexionar i actuar en favor de la justícia i la solidaritat. Aprofito l’avinentesa per a invitar-vos a llegir i reflexionar dos fragments
importants del document papal de convocatòria de l’Any
Sant de la Misericòrdia. Aquesta primera glossa la dedico a presentar la relació entre justícia i misericòrdia que
ens proposa el papa Francesc (MV 20-21). La setmana
vinent, us portaré a consideració un fragment que ens
parla en profunditat sobre la solidaritat.
A la Misericordiae Vultus hi llegim que hi ha relació entre justícia i misericòrdia: “no es tracta de dos aspectes
contradictoris, sinó d’una única realitat que es desenvolupa progressivament fins a aconseguir el seu àpex en la
plenitud de l’amor” (MV 20).
La definició de justícia, que també reprodueix el Papa en
el seu document, resa: donar a cadascú allò que li és degut. Així doncs, fer possible l’accés a tots els homes als
drets més fonamentals, i entre ells a l’alimentació bàsica,
és un deure de justícia.
Avui, com sabem, la fam no és deguda a la manca d’aliments sinó als conflictes armats que neixen de l’afany
de diner i de poder, a l’explotació i a la corrupció que impedeix el repartiment de la riquesa i a tantes actituds i
accions injustes.
Molts països desenvolupats, mentre és fan heralds de la
justícia internacional, emparen i promouen un sistema

econòmic que estimula els conflictes més sagnants i les
explotacions laborals més inaudites. “La justícia sola no
basta, i l’experiència ensenya que apel·lant només a ella
es corre el risc de destruir-la” (MV 21). Com n’és de certa aquesta afirmació! Quants governs apel·lant a la llei
permeten, toleren o fins provoquen greus injustícies! La
justícia que construeixen les nostres democràcies occidentals té peus de fang, té un gran parentiu amb la justícia farisaica que Jesús va superar amb la seva proposta
misericordiosa. “Déu no rebutja la justícia. Ell l’engloba i
la supera en un esdeveniment superior on s’experimenta
l’amor que està a la base d’una veritable justícia” (MV 21).
L’Església, sense massa propaganda, amb una enorme xarxa de persones i institucions, cerca de construir
aquesta justícia misericordiosa en tots els racons de la
terra. Si col·labores amb Mans Unides et sumes a aquesta xarxa de justícia basada en l’amor que ens recorda el
nostre bon papa Francesc.
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