
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALGRAT EL DOLOR I LA TRISTESA, SÉ QUE DÉU NO FRACASSA MAI! 
 
 
Fa uns dies, vaig compartir pel Facebook de la parròquia la meva opinió personal i la 

meva tristesa per l'espoli immisericorde que s'ha fet d'aquesta nostra diòcesi de Lleida i que 
culmina amb el trasllat a un museu de Barbastre, d'unes peces d'incalculable valor religiós, 
artístic i econòmic. 

 
El comentari va ser acollit amb enuig per alguns de vosaltres, no la majoria per sort, 

que me’l vau retreure, i és per això, per evitar divisions en la comunitat, que el vaig esborrar 
del Facebook. Ahir fa una setmana, s’endugueren les darreres peces, per donar compliment a 
l’ordre judicial. He pensat, pregat i meditat molt el que estic escrivint. No vull cometre la 
imprudència de l'altre dia i no vull generar polèmica. És per això, per evitar l’impuls passional 
del moment, que he esperat una setmana per escriure aquest comunicat. Us prometo que he 
llegit i rellegit aquestes ratlles, per ni tan sols insinuar un posicionament polític, tot i que, amb 
tota seguretat, algú no ho entendrà així i s’enfadarà. Us demano disculpes de tot cor, si és el 
cas, però crec que, com a germà en la fe i com a rector vostre, us he de compartir cóm veig 
jo, aquests immens despropòsit que, per desgràcia, encara no ha acabat. 

 
Tan sols dir-vos que, d'ençà que vaig acceptar venir a Lleida com a mossèn, he mirat 

de respondre a l'estimació que sempre m'ha dispensat la seva gent, especialment al poble 
d'Almacelles. Jo sóc valencià i com a tal m'ho miro tot plegat amb una mica de distància. Tot i 
això, davant aquest drama del nostre bisbat, no puc evitar certa sensació d’atordiment i 
surrealisme. El sense sentit d’aquest encaparrament en un conflicte ridícul contradiu tota 
evidència. O no? 

 
No cal allargar massa la mirada, només amb un cop d'ull des de la Cerdera ja es veu 

que Almacelles, Altorricó, Saidí, Binèfar, Monsó, Gimenells, Plà de la Fonc, Sucs, Vencilló, 
Algaió... són geogràficament una mateixa terra, anomenem-la Llitera o com vulguem. Tant 
costa acceptar-ho? No és fàcilment comprovable, amb una simple consulta a la Viquipèdia, 
que hem estat set segles sota un mateix bisbe, compartint preveres, recursos, catedral, 
seminari...? No us sembla que està a l'abast de qualsevol, amb una mica d'interès, llegir el 
dietari del bisbe Messeguer i contrastar com la majoria de les obres van ser comprades amb 
contracte i amb els diners rebuts es van escometre obres a les esglésies i altres despeses1? És 
això robar? No n’és propietària tota la diòcesi? No acceptem amb remarcable consens que 
vivim en un estat laic? Per què, doncs, una administració civil ha de condicionar els límits 

 
1 CARME BERLABÉ – ISIDRE PUIG, El dietari del bisbe Josep Meseguer i el museu diocesa de lleida, Lleida: PAGÈS 
2009. 



d'una diòcesi i forçar a Roma a "ajustar-los" a unes províncies de controvertida i recent 
delimitació? 

 
Us ho dic amb el cor a la mà, no em dol que les obres estiguin aquí, a Barbastre o a 

Roma, em dol que som germans i germanes, em dol que molts parlem la mateixa llengua i 
tots creiem en el mateix Senyor, em dol que hem configurat una mateixa església diocesana 
durant segles i segles i ara, potser perquè algú aspira a “penjar-se” una medalla, que acabarà 
rovellada com totes les medalles, i perquè algú altre no vol perdre la que té “penjada”, hem 
partit en dos la diòcesi, hem assegut dos bisbes davant un jutge civil i davant la premsa, ens 
hem denunciat els uns als altres... De què serviran obres d’art si es marceix la fe que les va 
inspirar? Una Verge no és per estar en un museu, és per mirar-la, menjar-se-la a petons, 
parlar-li... Em dol que se l’arrenqui d’un altar, on cada dia se celebra l’Eucaristia del seu Fill i la 
gent resa, i se la condemni a viure sota la mirada escèptica de molts dels qui visiten els 
museus. I tot, per “guanyar”, ser més fort, deixar a l’altre en evidència com un lladre, aixafar-
lo... És tan trist tot plegat, és tan dolorós! 

 
Potser la peça d’art més popular que s’han emportat és precisament una Verge: la 

Mare de Déu de Saidí, venerada a l’altar major de l’església de sant Llorenç. Cada diumenge a 
la tarda, celebro una pregària en aquesta església i li reso la Salve. Ho he fet aquest diumenge 
enfront del seu pedestal buit i ho seguiré fent. No la tinc davant dels meus ulls, per desgràcia, 
però la guardo a la memòria del meu cor. Certament no és en un lloc o en un altre, davant 
una imatge o una altra, és en el cor on, com diu Jesús, es prega en Esperit i en veritat (Jn 4, 
23). 

 
Els diaris aragonesos reproduïen ja fa temps les declaracions del bisbe de Barbastre 

que expressava: “la satisfacció de defendre als febles2!”. L’argumentari no ha variat i la 
música segueix ressonant. Però “els febles”, “els pobres” no s’identifiquen mai amb un grup 
determinat. N’hi ha a tot arreu. El món no és blanc o negre, sinó un bosc de matisos. De fet 
no hi ha cap cristià ni cap cristiana que no ho sigui, de pobre. I alhora, no hi ha cap cristià ni 
cap cristiana que no sigui infinitament ric, en el moment en que viu la comunió amb el do del 
Senyor. Què guanyem humiliant-nos els uns als altres? De veritat, no ho puc entendre. Què 
guanyem aixafant, denigrant als lleidatans com a lladres...? És tan fàcil ferir i tan difícil guarir! 

 
No hi ha pobresa més gran que la incapacitat de creure en l’altre com un do, com una 

germana, com un germà i no com un rival o com un enemic i un lladre. No hi ha pobre més 
pobre que aquell que només es té a si mateix! Aquesta reflexió va per nosaltres i per tots. 
Prego amb diària insistència a Nostre Senyor que ens ajudi a perdonar, a demanar perdó i a 
fixar els ulls en allò que no es marceix, que no es devalua, que no et podran prendre mai: un 
cor amb la força necessària per tornar sempre el bé, et facin el que et facin, passi el que passi. 
El cor de Jesucrist que, en la comunió de l’Església, batega en els nostres cors quan els lliurem 
al seu Esperit. Déu no fracassa mai. Acollim-lo amb Esperança! 

 
Mn. Joaquim BLAS PASTOR 

 
2 https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2019/12/11/el-obispado-de-barbastro-monzon-pedira-la-
ejecucion-provisional-de-la-sentencia-si-lerida-recurre-1348389.html 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca/2021/03/10/culmina-la-entrega-de-los-bienes-a-aragon-tras-
25-anos-de-litigio-1476583.html 
 


