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Fomentar camins de veïnatge
Entrevista a Jean Jacques Pérennès, pare dominic francès guardonat amb el VI
Memorial Cassià Just
21 abril, 2017 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El dominic francès Jean Jacques Pérennès ha estat guardonat amb el VI Memorial Cassià M.
Just, concedit per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat, per la seva
trajectòria vital guiada pel foment de la trobada entre les tradicions cristiana i islàmica. “El
meu únic mèrit no ha estat altre que viure la vida des de l’obstinació, la passió i
l’entusiasme”, assegura fra Jean Jacques Pérennès, que és director de l’Escola Bíblica i
Arqueològica de Jerusalem i membre de la Comissió Justícia i Pau de l’Església catòlica a
Jerusalem.
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Què representa aquest reconeixement?
El premi m’ha estat sorpresa i joia. Perquè el diàleg interreligiós és complicat -ascens del
fonamentalisme musulmà, del populisme a Europa… Tot això ens porta a la reﬂexió i no a
respostes simples. A Barcelona he pogut compartir experiències i conviccions amb els meus
interlocutors.
Com viu l’acostament amb l’islam, a Jerusalem?
A Jerusalem, el diàleg és difícil per la història política dolorosa i pels sofriments de moltes
comunitats i persones. Però és un horitzó, perquè és el lloc de les tres religions monoteistes.
Ara bé, el camí serà llarg i exigirà molts sacriﬁcis, patiments, pregària i bones voluntats.
Com a bon coneixedor del món àrab, què sent davant el patiment dels cristians d’Orient?
Després de la invasió de l’Iraq i de la guerra civil a Síria, amb l’èxode massiu de cristians, la
situació s’ha degradat, també per als musulmans. Si no hi ha alteritat, estem condemnats al
tancament i a l’empobriment cultural. Tots, nosaltres i els musulmans, hem de conèixer-nos
millor. Fomentar les relacions de veïnatge i els moments d’amistat. El camí és llarg.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del proper 23 d’abril.
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