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DOCAT, el somni del Papa
Claret presenta el manual de la doctrina social de l’Església per als joves, en català
13 febrer, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

“Tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu” (Mt, 25:40).
Una frase que ha canviat vides, com la de sant Francesc d’Assís o la de santa Mare Teresa de
Calcuta. Un esment que crida a una acció immediata. Així, arriba de la mà de Claret el
DOCAT, un nou Catecisme per a joves que respon moltes de les qüestions que els poden
inquietar. Ara bé, amb una pregunta clau que cal respondre: “Què cal fer?”. Per tant, amb
l’arribada del manual a Catalunya, el pròxim dia 15 de febrer, a les 19 h hi haurà la
presentació que donarà el tret de sortida.
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Qui, on, per a qui i què?
La Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret serà l’escenari que omplirà l’acte. Talment,
comptarà amb les intervencions del cardenal Joan Josep Omella; el delegat de PJ de
Tarragona i coordinador del SIJ, Mn. Josep Mateu; el director de Justícia i Pau de Barcelona
Eduard Ibáñez i el representant de l’Editorial Claret, Màxim Muñoz.
El llibre, portat a la llengua catalana, és una traducció popular de la doctrina social de
l’Església catòlica segons s’ha anat desenvolupant aquesta en els seus documents més
importants des del papat de Lleó XIII. El DOCAT presenta una clara intenció, que és
respondre la pregunta: Què cal fer? I per això està dissenyat com un manual d’instruccions
que, posant en pràctica l’Evangeli, ens ajuda a transformar-nos primer a nosaltres mateixos,
després el nostre entorn més proper i, ﬁnalment, tot el món.
328 preguntes complexes i rellevants. Es pot ser polític i cristià alhora? Existeixen treballs o
encàrrecs socials incompatibles amb la fe? A més a més, inclou centenars de cites de
personatges destacats com Saint-Exupéry, Hannah Arendt, J.K Chesterton, Simone Weil o Karl
Marx, entre d’altres.

El somni del Papa
Francesc, que n’escriu el pròleg, insisteix una i una altra vegada a cridar els cristians a
involucrar-se activament en un món més just: “Un cristià, si no és revolucionari, en aquest
temps, no és cristià!” i aﬁrma “solament transformaran la terra aquells que s’hi lliurin amb
Jesús i s’adrecin, guiats per ell, cap als marginats que viuen enmig de la brutícia”.
I és que, com el pontífex porta anunciant, la revolució de l’amor i la justícia ha d’arribar al
món. S’ha de fer un pas més enllà. Així, el Papa té un somni clar. Aquest no és que els joves
estiguin “asseguts sota els arbres discutint sobre la vida”. Al contrari, té una ambició més
gran, i aquesta és la d’una generació “que sigui pels seus contemporanis”. Anima, per tant,
que “s’involucrin en política i lluitin per la justícia i la dignitat, sobretot pels més pobres”.
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