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Acte inaugural de la Setmana mundial de 
l’harmonia interconfessional: ‘Religió i felicitat’  

Palau del Parlament, 27 de març de 2017 

Abans de cloure aquest acte inaugural, m’agradaria compartir dues reflexions. 

La primera és que iniciatives com aquesta de la Setmana mundial de l’harmonia 

interconfessional són imprescindibles. Són imprescindibles en un món en què es pretén 

justificar conflictes violents, guerres, en nom de la religió; en què s’utilitzen les creences 

religioses per enfrontar unes persones contra unes altres.  

I en tenim molts exemplesNo ho podem acceptar. No podem acceptar que es mati ningú 

en nom d’una religió. Aquest és un objectiu que ens hem de proposar tots i totes. No 

podem acceptar que es mati ningú en nom d’una religió, ni que, utilitzant la religió, s’atiïn 

conflictes o les persones s’enfrontin.  

I, evidentment, tampoc podem acceptar que es discrimini ningú per la seva creença, o 

que una creença sigui motiu de desconfiança. Com tampoc podem acceptar que se’n 

faci un ús polític, que s’atiïn la por i l’odi contra els seguidors d’una o  altra religió. No 

podem acceptar aquest tipus d’actitud amb relació al fet religiós. 

Cal, doncs, defensar i garantir la llibertat de creences i conviccions religioses de totes 

les persones, la llibertat de creure en una religió o no creure-hi. Només amb un respecte 

absolut per aquesta llibertat, només refusant qualsevol imposició, podrà l’ésser humà 

conviure en pau. 

Per això crec que l’harmonia interconfessional i, per tant, iniciatives com aquesta, ens 

són imprescindibles. 

I això em porta a l’altra reflexió: que no podem renunciar al diàleg, a la trobada, com ens 

ha dit abans el senyor Vendrell; al diàleg entre religions, al diàleg entre persones, al 

diàleg entre els qui pensen de manera diferent, evidentment. També entre els qui 

pensen de la mateixa manera, però especialment entre els qui pensen de manera 

diferent. Perquè només amb el diàleg ens podrem entendre, només amb el diàleg i la 

trobada podrem trobar la manera de resoldre els conflictes.  
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Un diàleg que ha de partir, però, de l’acceptació dels drets i les llibertats de cadascuna 

de les persones, els drets i les llibertats individuals i col·lectives. Perquè si els neguem, 

si neguem aquests drets i aquestes llibertats fonamentals, mai no hi haurà un veritable 

diàleg. 

I, evidentment, tancar-se al diàleg, rebutjar la possibilitat d’entesa, ni és intel·ligent ni 

permet la convivència. 

Per això, si volem un món millor, que crec que tots el volem, aquest món millor, aquest 

món més lliure, s’ha de definir a partir de la pau, el diàleg i el respecte dels drets i les 

llibertats dels altres, entenent, però, que nosaltres també som els altres per a algú.   

Gràcies doncs al Grup de Treball Estable de les Religions per la vostra contribució al 

diàleg i a la trobada. Moltíssimes gràcies i que tingueu una bona sessió, però, sobretot, 

que continueu fent tan bona feina. 

 

 

 


