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26 de maig de 1988 

Carta a l'Ignasi 

 

Un dels temes eclesials d’ara al nostre país és la prohibició a 
dos jesuïters (Castillo i Estrada) d’ensenyar a la facultat de Granada (no 
sé quina informació us haurà arribat per Vida Nueva). Estic temptat 
d’escriure una “carta abierta” a EL PAÍS dirigida al P. General. Seria 
una carta per “donar-li les gràcies” 

Començaria recordant-li que ja li vaig escriure amb motiu de 
l’expulsió del Fernando Cardenal: era una carta de protesta sorgida del 
dolor de veure que un cop més es qüestionava la possibilitat de fer un 
“servei real” a un canvi d’estructures des de la Companyia. L’expulsió 
del F.Cardenal (i la de tants d’altres) ve a dir que molts estem a la 
Companyia “mentre no tinguem oportunitat de... escriure un llibre, 
arribar a ser ministre o secretari general d’un sindicat...” 

Ara li escriuria una carta per donar-li les gràcies, perquè la 
seva prohibició a aquests dos professors ens dóna la raó a tots aquells 
(una minoria dintre de “la mínima”) que des de fa uns quants anys 
pensem que no es pot dir una paraula suficientment lliure sobre Jesús 
(única manera vàlida de parlar d’ell) des d’una institució eclesial. 

Li agrairia aquesta paraula d’ànims que ens dóna per deixar lo 
institucional amb el seu públic ben determinat i ja ben servit per anar a 
buscar a “les fronteres” un diàleg amb els homes i dones “del carrer”. 

Li agrairia el seu coratge d’anar modelant (encara que sigui a cops de 
decret-llei) el nou jesuïta segons aquell tradicional “ad dispersionem”: 
no ja el director d’obres pròpies, ni el predicador de novenari de trona, 
ni el professor ex-catedra, sinó l’enviat al brogit del món per viure, com 
tot quisque, angoixes i anhels, esperances i decepcions, dubtes i falses 
il·lusions.

Miquel Sunyol i Esquirol
Llegir la meva carta al P. General Peter-Hans Kolvenbach


