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Els mitjans de comunicació
al servei de l’entesa
entre els pobles

L’habitual missatge del Papa sobre la jornada de les comunicacions so-
cials i la carta apostòlica “El ràpid desenvolupament” tenen l’emoció d’un
testament. Joan Pau II els va signar el 24 de gener, festa de Sant Francesc de
Sales; la carta va ser presentada a la Sala Stampa el 21 de febrer; i ell ha mort
el 2 d’abril... Constitueixen, doncs, la darrera d’un seguit de lliçons que resta-
ran com a llegat, lúcid i riquíssim, a les mans de tots els treballadors de la
comunicació. En realitat, però, és més important encara l’exemple viu de
comunicador excepcional que ens ha deixat aquest papa. Ell va dir sempre
que la nova evangelització havia de partir d’un nou ardor. I ens n’ha donat
exemple: creia de debò i per això parlava amb expressió convincent. Tenia,
doncs, molt a comunicar i sabia comunicar-ho.

De la seva carta apostòlica m’ha impressionat particularment l’aplicació
que fa als comunicadors del seu lema evangèlic de sempre: no tingueu por!
Ho fa amb tres exhortacions concretes (núm. 14). Ens hem d’alliberar de tot
temor pel que fa a l’ús de les noves tecnologies... Tampoc no ens ha d’atemo-
rir la comprovació de les nostra feblesa... I, sobretot, hem de ser valents per a
comunicar al món d’avui el missatge d’esperança, de gràcia i d’amor que ve
del misteri de Jesucrist i de la nostra identitat cristiana. Avui, jornada de les
comunicacions socials, és un bon dia per a una reflexió esperançada i respon-
sable sobre aquests tres consells, a escala de les nostres deu diòcesis amb
seu a Catalunya.

El seu missatge, d’altra banda, assenyala als mitjans de comunicació un
nou objectiu: servir a l’entesa entre els pobles. També en això ens ha donat
exemple, recorrent el món, superant fronteres geogràfiques, socials i religio-
ses. Tant de bo els mitjans, però especialment els catòlics, creïn ponts d’ente-
sa entre els pobles d’Espanya i del món.

+ Mons. Joan Carrera
Bisbe auxiliar de Barcelona

i responsable dels MCS a les diòcesis catalanes
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Missatge del papa Joan Pau II

Estimats germans i germanes:
1. Llegim a la carta de Sant Jaume: D’una

mateixa boca surten benedicció i male-

dicció. No convé, germans meus, que això

sigui així (Jm 3, 10).  les sagrades escrip-
tures ens recorden que les paraules te-
nen un poder extraordinari per unir les
persones o dividir-les, per crear vincles
d’amistat o provocar hostilitat.

Això és una veritat no sols en refe-
rència amb paraules intercanviades en-
tre individus. S’aplica també a tota co-
municació onsevulla que tingui lloc i a
qualsevol nivell. Les tecnologies moder-
nes ens ofereixen possibilitats mai no vis-
tes fins ara per fer el bé, per difondre la
veritat de la nostra salvació en Jesucrist i
per fomentar l’harmonia i la reconcilia-
ció. És per això que el seu mal ús provoca
mals enormes, desvetlla incomprensions,
prejudicis i fins conflictes. El tema elegit
amb motiu de la Jornada Mundial de les
Comunicacions Socials de l’any 2005, as-
senyala una necessitat urgent: promou-
re la unitat de la família humana a través
de la utilització d’aquests recursos me-
ravellosos.

2. Una manera important d’aconseguir
aquesta meta és l’educació. Els mitjans

poden ensenyar a milions de persones
com són els altres països del món i les
altres cultures. Per això han estat ano-
menats amb encert «el primer areòpag
del temps modern. Per a molts, són el prin-
cipal instrument informatiu i formatiu
d’orientació i d’inspiració per als compor-
taments individuals, familiars i socials»
(Redemptoris missio, 37). Un coneixement
adequat promou la comprensió, dissipa
els prejudicis i desperta el desig d’apren-
dre més. Les imatges, sobretot, tenen la
capacitat de transmetre impressions du-
radores i de modelar actituds. Ensenyen
la gent a mirar els membres dels altres
grups i nacions, bo i exercint una influèn-
cia subtil sobre si cal considerar-los com
amics o enemics, com aliats o adversaris
potencials.

Quan els altres són presentats en ter-
mes hostils, se sembren llavors de con-
flicte que fàcilment poden convertir-se en
violència, guerra i àdhuc genocidi. Lluny
de construir la unitat i l’entesa, els mit-
jans poden utilitzar-se per denigrar els
altres grups socials, ètnics i religiosos,
bo i fomentant l’odi i la por. Els responsa-
bles de l’estil i del contingut d’allò que es
comunica tenen el deure greu d’assegu-
rar que això no passi. Com de fet, els mit-
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jans tenen un potencial enorme per pro-
moure la pau i construir ponts entre els
pobles, poden rompre el cercle fatal de
la violència, la venjança i les agressions
inacabables, tan esteses avui dia. Amb
paraules de sant Pau, que van ser la
base del Missatge de la Jornada de la
Pau Mundial d’enguany: No et deixis vèn-

cer pel mal, sinó venç el mal amb el bé

(Rm 12,21).

3. Si aquesta contribució a la construc-
ció de la pau és una de les formes signi-
ficatives de com els mitjans poden unir
les persones, n’hi ha una altra d’una gran
influència positiva per impulsar les mo-
bilitzacions d’ajuda en resposta als de-
sastres naturals o d’altra mena. Ha estat
commovedor de veure la rapidesa amb
què la comunitat internacional ha res-
post al recent tsunami que ha provocat
tantes víctimes. La velocitat amb què vi-
atgen avui les notícies augmenta la pos-
sibilitat d’adoptar mesures a temps per
oferir una assistència més útil. És així com
els mitjans poden aconseguir un bé més
gran.

4. El Concili Vaticà II recorda: «Per al rec-
te ús d’aquests mitjans és absolutament
necessari que tots els qui els fan servir
coneguin les normes de l’ordre moral en
aquest camp i les practiquin fidelment
(Inter mirífica, 4).

El fonament ètic és aquest: «La per-
sona humana i la comunitat humana són
el fi i la mesura de l’ús dels mitjans de
comunicació social. La comunicació hau-
ria d’efectuar-se de persones a perso-

nes, amb vista a llur desenrotllament in-
tegral» (Pacem in terris, 132). Les comu-
nicacions tenen l’oportunitat de promou-
re una autèntica cultura de la vida, i es
distancien de la conjura actual contra la
vida (cf. Evangelium vitae, 17), i transme-
ten la veritat sobre el valor i la dignitat
de tota persona humana.

5. El model i la pauta de tota comunica-
ció el trobem en el Verb mateix de Déu:
Després que en altre temps Déu havia

parlat als pares molt sovint i de moltes

maneres per mitjà dels profetes, aquests

darrers dies ens ha parlat a nosaltres per

mitjà del Fill (He 1,1). El Verb encarnat ha
establert una nova aliança que també
ens uneix entre nosaltres i ens conver-
teix en comunitat: Perquè ell és la nostra

pau, el qui de dos pobles n’ha fet un,

destruint el mur de separació, abolint

l’enemistat (Ef 2,14).
La meva oració en la Jornada Mundi-

al de les Comunicacions Socials d’en-
guany és que els homes i les dones dels
mitjans assumeixin el seu paper per tirar
a terra les muralles de la divisió i l’ene-
mistat en el nostre món, les muralles que
separen els pobles i les nacions els uns
dels altres i alimenten entre ells la incom-
prensió i la desconfiança. Tant de bo que
fessin servir els recursos que tenen per
enfortir els vincles d’amistat i d’amor, que
són signe clar del Regne de Déu que neix
aquí a la terra.

El Vaticà, 24 de gener de 2005,
festa de sant Francesc de Sales.

IOANNES PAULUS II


