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Benvolguts germans i germanes,
Una salutació ben fraternal des de Beirut, la capital del Líban, on des del passat
dilluns dia 25 hem estat celebrant la trobada anual de la Conferència Europea de Provincials,
en la qual participen també els representants dels carmelites de l’Orient mitjà. El viatge va ser
llarg, però ha valgut la pena, perquè ens ha permès de conèixer una realitat social, religiosa i
carmelitana que a voltes ens apareix llunyana i desconeguda, i que té una notable vitalitat
enmig de la seva complexitat.
El Líban havia estat històricament un país ric i pròsper, si bé les guerres dels decennis
passats van disminuir notablement els seus recursos de tota mena, fins i tot els humans. La
població és variada, actualment amb una majoria musulmana que va creixent. Tanmateix, el
cristianisme representa encara una tercera part dels habitants del país. Una oportunitat, doncs,
de convivència entre dues grans tradicions religioses, que no sempre és fàcil ni pacífica, però
que històricament ha estat, i en bona part és encara avui, un model de coexistència, de
respecte i fins i tot de col·laboració entre Islam i cristianisme, si bé amb notables limitacions i
interrogants oberts.
En un país de tradició bíblica, el cristianisme hi ha estat present des dels orígens.
Actualment, s’hi manté amb formes i tradicions molt variades, com a fruit d’aquesta llarga
història de presència. La diversitat d’esglésies i de ritus és realment gran, cosa que fa evident
la riquesa cristiana, i alhora les dificultats de l’ecumenisme, ja que no sempre les relacions
entre les diverses comunitats cristianes són un exemple de fraternitat.
Ens han acollit els carmelites de la semiprovíncia del Líban, amb la proverbial
capacitat oriental per a l’hospitalitat. Són una demarcació en moderat creixement, amb un
bon nombre de frares joves, i amb una opció decidida per l’espiritualitat, a la qual dediquem
molta atenció en la formació.
El treball de la Conferència Europea de provincials ha estat orientat aquesta vegada
cap a una reflexió de fons. Ens hem preguntat quina ha de ser l’aportació dels carmelites en
l’època actual, que demana una nova evangelització d’Europa i del món. Ens hi ha ajudat en
primer lloc Marguerite Peeters, periodista cristiana, professora de la Urbaniana a Roma,
assessora del Vaticà i d’algunes conferències episcopals, que ha parlat sobre “La nova ètica
mundial”, amb una aportació que ha creat divisió d’opinions per la seva visió tan negativa de
la situació mundial i les seves afirmacions sobre l’existència de grups de control al darrere de
les grans institucions mundials, que tindrien la voluntat d’imposar arreu del món una ètica
anticristiana. El debat intens que ha suscitat ha posat en evidència l’interès pel tema i alhora
l’existència de mentalitats prou diferents entre nosaltres. Per part del Definitori General, el P.
Albert Wach ha ofert alguns suggeriments sobre la resposta que pot donar el Carmel teresià
europeu en el moment històric que viu la humanitat i especialment el continent europeu.
L’altre gran tema de la trobada ha girat entorn de la tasca missionera i
evangelitzadora, que hem analitzat des de diverses perspectives. El secretari general per a les
missions, Julio Almansa, ha introduït el tema amb una reflexió sobre el sentit de la missió
cristiana en els nostres temps. Una altra aportació interessant ha vingut del Sr. José Luis

Vera, advocat i assessor de la Casa General, que ha convidat a avançar en la coordinació i
l’optimització de recursos, concretament amb la creació d’una base de dades de totes les
presències i les activitats missioneres a través d’una pàgina web, i amb la creació d’una
fundació que faciliti l’obtenció d’ajudes de tota mena.
Continuant en l’àmbit de l’evangelització, si bé des d’una altra perspectiva, s’ha parlat
llargament de la nova evangelització d’Europa. Concretament, de la proposta que va sorgir
arran de la trobada d’estudiants i formadors a Malta el mes passat de tenir una casa dedicada
a l’acolliment dels carmelites que vénen a Europa des d’altres continents perquè tinguin
mitjans per conèixer una mica més la cultura i la societat que trobaran en els nostres països.
S’han posat en comú les diverses experiències recents de presència a Europa de religiosos
d’altres llocs, sobretot de l’Índia, una realitat que va a més i on es van millorant alguns
aspectes que no eren prou clars.
De manera més breu, hem afrontat alguns temes concrets. Se’ns ha presentat una
valoració molt positiva de la trobada d’estudiants europeus a Malta, i hem acceptat que es
continuï fent cada tres anys, com fins ara. També hem rebut les impressions de la trobada de
formadors que va tenir lloc el mes de gener passat al CITeS d’Àvila, i la seva petició perquè
es faci anualment, cosa que ha estat acceptada: la propera serà al mateix lloc, del 31 de gener
al 5 de febrer del 2011. En canvi, de moment s’ha deixat en suspens la idea d’oferir als
estudiants europeus la possibilitat de fer cursos de castellà i d’espiritualitat carmelitana a
l’estiu, perquè les opinions eren molt divergents. D’altra banda, hem rebut informacions
sobre les activitats que s’estan organitzant per a joves vinculats al Carmel en ocasió de les
Jornades Mundials de la Joventut, l’agost proper, i sobre altres qüestions diverses.
Durant aquests dies també hem buscat temps per avançar en el diàleg entre els
provincials de la Conferència Ibèrica. Bàsicament, hem parlat de qüestions relacionades amb
la formació, i hem preparat la trobada que tindrem els dies 6 i 7 de desembre, on
aprofundirem aquests i altres temes amb més calma.
Tot i que les sessions han estat llargues i intenses, hem tingut temps per acollir el
nunci al Líban, i també un bisbe de la regió que acabava de participar en el Sínode per a
l’Orient, i de dialogar amb ells. Igualment, hem pogut fer alguna breu visita a llocs
interessants del Líban, gràcies a la disponibilitat i l’amabilitat dels carmelites del país. Hem
vist la ciutat de Biblos, l’impressionant monestir excavat a la roca de la Vall Santa (que va ser
en els seus inicis un convent de carmelites descalços), el museu de Khalil Gibran (també en
un antic convent carmelità!), una petita reserva de cedres mil·lenaris, el centre de Beirut, i el
monestir de les carmelites descalces de Harissa (tot a velocitat de turista, això sí). Finalment,
el dijous a la tarda hem assistit a l’ordenació presbiteral d’un carmelita descalç, celebrada en
ritu bizantí.
Una trobada, doncs, ben aprofitada i que esperem que doni els seus fruits en la
voluntat d’avançar vers una major fraternitat i col·laboració entre tots els carmelites
d’aquesta nostra Europa, tan necessitada de testimonis de vida interior i de valors evangèlics.
Fraternalment

