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Els dons 
de l’Esperit
 
«Quan us enviaré l’Esperit Sant, rebreu una força que us farà testimo-
nis meus.» És Jesús qui ho promet i, quan promet, no falla. Confiem, no 
anem sols! Ell ens ha dit que estarà sempre amb nosaltres, cada dia! És 
per això que diem que l’Esperit Sant ens ajuda en tot, des de fer possible 
la nostra relació amb Déu fins a capacitar-nos per tractar d’una manera 
nova els nostres germans. Són els signes de vida que posa al nostre abast 
i ens obre a una transparència que farà possible el testimoni tantes vega-
des anunciat com a fonamental en l’Església. És important aprofundir en 
el sentit dels dons de l’Esperit i descobrir-ne constantment els seus fruits.
En la Confirmació, el bisbe convida a pregar perquè l’Esperit confirmi 
amb l’abundor dels seus dons els qui rebran el sagrament i, amb la seva 
unció, els configuri a l’Ungit, que és el Crist, Fill de Déu. I, després de 
pregar en silenci i imposant les mans, demana sobre els confirmands els 
dons de l’Esperit Sant: «Déu omnipotent, Pare de nostre Senyor Jesucrist, 
vós que per l’aigua i l’Esperit Sant heu fet néixer aquests servents vostres 
a una nova vida, alliberant-los del pecat, infoneu-los l’Esperit Sant De-
fensor: doneu-los l’Esperit de saviesa i d’intel·ligència, l’esperit de consell 
i de fortalesa, l’esperit de ciència i de pietat i ompliu-los de l’esperit de 
reverència pel Senyor.» Mentre fa el senyal de la creu en el front del qui 
es confirma, diu: «Rep el signe del do de l’Esperit Sant!» Amb l’Amén, 
resposta que manifesta el goig de l’adhesió de la fe, es rep l’abraçada de 
pau.
Els dons de l’Esperit Sant s’han de demanar i acceptar amb fe la seva ac-
ció en nosaltres. El papa Francesc diu que «no hi ha major llibertat que 
la de deixar-se portar per l’Esperit, renunciar a calcular-ho i controlar-ho 
tot, i permetre que Ell ens il·lumini, ens guiï, ens orienti, ens impulsi cap a 
on Ell vulgui. Ell sap bé el que cal en cada època i en cada moment. Això 
s’anomena ser misteriosament fecunds!» (EG 280).

Conferència de Mons. 
Joan Josep Omella
L’arquebisbe de Barcelona va 
ser convidat al Parlament de 
Catalunya
P 28

Fiscalitat i frau
Aquests mesos representen per a molts 

ciutadans i empreses l’acompliment del 
tràmit administratiu de fer la Declaració 

de la Renda. Flota en l’ambient l’escàndol dels 
papers de Panamà, destapat fa ben poc, que revela 
l’ocultació intencionada de propietats d’empreses, 
beneficis i evasió tributària per part de caps d’Es-
tat i de govern, líders de poder, gent de negocis, 
esportistes, artistes... Fets deplorables que irriten 
molts contribuents persuadits que sovint els qui 
més defrauden la Hisenda pública són els més po-
derosos. Avui no sols uns pocs acumulen riqueses, 
sinó una potència econòmica indeguda: és evident 
que els qui haurien de ser els administradors i 
custodis d’una riquesa en dipòsit no haurien de 
manegar-la arbitràriament, però la realitat his-
tòrica i de present contradiu aquesta obvietat.

Segons la Doctrina Social de l’Església, «es tracta 
d’un domini que s’exerceix de la manera més tirà-

universal dels béns i, per tant, el dret universal 
al seu ús és una “regla d’or” del comportament 
social» (Laudato Si, 93). El Bisbe de Roma anima 
els experts financers i els governants dels països 
a considerar les paraules de sant Joan Crisòstom: 
«No compartir amb els pobres els propis béns és 
robar-los i prendre’ls la vida. No són nostres els 
béns que tenim, sinó seus» (Evangelii gaudium, 
57).

Una proposta recent esperançadora: la Con-
ferència Europea de Comissions de Justícia i Pau 
prestarà especial atenció a la necessitat d’una 
fiscalitat més justa com un requisit ètic per als 
nostres temps. Entre d’altres mesures, el sistema 
fiscal i la redistribució mitjançant els impostos són 
instruments provats per disminuir la inequitat. El 
nostre col·laborador Joan Andreu Parra dedica 
el «Primer Pla» d’aquest número de Catalunya 
Cristiana a aquest tema amb els testimonis de 
persones que treballen activament en instituci-
ons que defensen aquesta causa: Xavier Casano-
vas (Plataforma per una fiscalitat justa), Miren 
Etxezarreta (Seminari Taifa) i Francesc Mateu 
(Intermón Oxfam).

nica per part d’aquells que, tenint a les seves mans 
el diner i el domini sobre ell, es van apoderant de 
les finances i es van fent els amos del crèdit. I per 
aquesta raó administren la sang de la qual viu tota 
l’economia i en tenen l’ànima a les mans, de forma 
que res ni ningú no pot respirar contra la seva vo-
luntat. Aquesta acumulació de poder i de recursos 
és el fruit natural de la limitació de la llibertat dels 
competidors, de la qual han sobreviscut només 
els més poderosos. Les últimes conseqüències de 
l’esperit individualista en economia són les que 
estem vivint i patint: la lliure concurrència s’ha 
destruït a si mateixa, la dictadura econòmica s’ha 
apoderat del mercat lliure, el desig de lucre ha 
portat a una desenfrenada ambició de poder, tota 
l’economia s’ha fet horrorosament dura, cruel i 
atroç» (Quadragesimo anno, 105-109).

El papa Francesc recorda «el principi de la subor-
dinació de la propietat privada a la destinació 

DRET A DECIDIR EL PARADÍS 
QUE VOLEM?

JO TRIO, AMB LES MEVES BONES 
OBRES,ANAR AL PARADÍS DE 
NOSTRE SENYOR.

JO TAMBÉ, NOMÉS QUE AMB LES MEVES
MALIFETES VULL ANAR AL PARADÍS
FISCAL DE PANAMÀ EXACTAMENT.PREGUN-

TEM-HO!
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Joan Andreu Parra

«Read my lips: no new taxes» 
(«Llegiu-me els llavis: no més impos-
tos»). El candidat republicà George 
H. W. Bush va assentar en aquesta 
frase-talismà la campanya que el va 
empènyer a la presidència dels Estats 
Units el 1989. Parlar d’impostos en 
temps d’eleccions funciona: a punt de 
finalitzar la campanya de la Renda, 
el president en funcions del Govern 
espanyol, Mariano Rajoy, defensa a 
les portes del 26-J una baixada de dos 
punts en els trams de l’IRPF. 

Des de la Plataforma per una fiscali-
tat justa, ambiental i solidària denun-
cien l’ús partidista i electoral que es fa 
de la qüestió fiscal. «El darrer govern 
de l’Estat va rebaixar la fiscalitat del 
treball un any abans de les eleccions 
perquè la gent tingués la sensació que 
tenia més diners a la butxaca. Però 
després això reverteix en el fet que el 
dèficit a Espanya està augmentant», 
recorda el portaveu de la Plataforma 

Qüestionats els principis d’equitat i progressivitat del sistema fiscal

Fiscalitat justa, un requisit ètic

i director de Cristianisme i Justícia, 
Xavier Casanovas.

Malgrat que en la darrera legislatura 
un dels cavalls de batalla va ser la gran 
reforma fiscal, a la pràctica no va ser tal. 
Aquest immobilisme, a criteri de Miren 
Etxezarreta, catedràtica emèrita d’Eco-
nomia Aplicada de la UAB i membre del 
Seminari Taifa, ve donat perquè «les 
lleis estan fetes pels que manen i els 
que tenen el poder i aquests no tenen 
interès en l’equitat. En el capitalisme 
no interessa que els serveis socials es-
tiguin ben subministrats».

De fet, en les polítiques d’austeritat 
ha prevalgut reduir la despesa, parti-
cularment social, i s’han minimitzat les 
accions sobre els ingressos a la caixa 
comuna de la Hisenda pública: «Es diu 
que hi ha crisi en les pensions, partint 
del fet que s’han de finançar amb les 
contribucions dels treballadors. En 
canvi, altres despeses no es nodreixen 
amb el que aporten altres col·lectius: 
per exemple, el pressupost de l’Exèrcit 
no es finança amb el que paguen els 

generals o els capitans, sinó que ho fa 
dels pressupostos generals de l’Estat», 
anota Etxezarreta.

Impostos: per què i pagats 
per qui

«Volem que es preservin els dos 
principis del sistema fiscal: l’equitat, 
és a dir, a igualtat de rendes hem de 
pagar el mateix, i el de la progressivitat, 
que pagui més aquell qui més té. Això 
s’està incomplint perquè a una persona 
que obté rendes del treball li retenen 
molt més que si les ha obtingut com 
a rendes del capital. I estem veient 
que les grans empreses paguen molt 
menys que les Pimes, o que les grans 
fortunes paguen molt menys que un 
treballador», revela Casanovas.

«Fer que les obligacions generals 
siguin iguals per a tothom confon 
la gent. Les grans fortunes han de 
contribuir a l’Estat del benestar de 
manera molt diferent», exemplifica 
Etxezarreta. Les fonts consultades in-

«La crisi que confrontem 
revela una (...) crisi moral, de 
valors, actituds, motivacions 
i conductes, que cal corregir. 
Hem de superar actituds com 
l’afany de riquesa fàcil i la 
corrupció, la supèrbia políti-
ca, la prepotència i l’ànsia de 
poder.» El comunicat que va 
fer la Conferència Episcopal 
de Panamà al gener és gairebé 
premonitori dels anomenats 
Papers de Panamà, la filtració 
informativa més gran de la 
història de documents con-
fidencials del despatx pana-
meny d’advocats Mossack 
Fonseca.
Els Papers de Panamà «han 
demostrat el que sabíem. No 
és res nou, però posar nom i 
cognoms al que estàvem dient 
ha fet un gran favor», afirma 
el director d’Oxfam Intermón 
a Catalunya, Francesc Mateu. 
L’entitat ha promogut l’envia-
ment d’una carta de destacats 
economistes als líders mundi-
als en què es demana posar 
fi al secretisme dels paradisos 
fiscals. 
Sovint, en pensar en paradisos 
fiscals, la ment pot evocar llocs 
exòtics i llunyans, com les illes 
Caiman, però Mateu recorda 
que «tenim un nombre molt 
important de paradisos fiscals 
que estan a Europa i als EUA, 
o que en depenen directa-
ment». De fet, el Regne Unit 
té sobirania sobre prop d’un 
terç dels paradisos fiscals del 
món.
Oxfam Intermón ha compro-
vat que totes les companyi-
es de l’Ibex-35 tenen filials 
en paradisos fiscals (891, el 
2014). Algunes com el Banco 
Santander obren més d’una 
seu per setmana. Arran de 
la publicació de l’informe 
Beneficis, per a qui?, «algu-
nes empreses han aturat o 
han frenat el ritme de creació 
d’aquestes filials. El sol fet de 
dir el que estan fent els ha de 
fer posar vermells», admet 
Mateu.
Un element complementari 
a l’abolició del secret bancari 
és la taxa a les transaccions 
financeres, anomenada taxa 
Tobin. «Quan va comen-
çar semblava utòpica, però 
Europa la va aprovar i 11 
països es van comprometre a 
aplicar-la. Ens ha sorprès que 
cap ho estigui fent, l’Estat 
espanyol tampoc», subratlla 
Mateu.

#PanamaPapers

XAVIER CASANOVAS, portaveu de la Pla-
taforma per una fiscalitat justa, ambiental 
i solidària, explica que promouen que els 
ajuntaments prioritzin la contractació públi-
ca a les empreses fiscalment responsables.

FRANCESC MATEU, director d’Oxfam 
Intermón a Catalunya, denuncia que 
«Espanya té propostes d’actius d’inversió 
que, a la pràctica, actuen com a paradisos 
fiscals».

MIREN ETXEZARRETA, membre del 
Seminari Taifa, sosté que «el sistema 
de producció comporta una distribu-
ció específica. Separar-los és un error».

La filtració 
dels docu-
ments del bu-
fet panameny 
Mossack 
Fonseca ha 
revelat una 
trama que im-
plica 210.000 
empreses, 21 
paradisos fis-
cals i 14.000 
bancs. 
Enginyeria 
financera per 
amagar el 
33% de la 
riquesa mun-
dial, 600.000 
milions 
d’euros.



l’Església. Des de la Plataforma per una fiscalitat 
justa consideren que «és bo que es debati, però 
va més enllà de la qüestió fiscal, té a veure amb 
la propietat i l’ús dels béns de l’Església». Per 
aquest motiu, recomanen no abordar-ho amb 
consignes simples «perquè l’exempció de l’IBI 
no és només per a l’Església, és per a qualsevol 
propietat  d’utilitat pública (algunes ONG i, fins 
i tot, l’Exèrcit també tenen aquesta exempció)», 
indica Casanovas.

XAVIER CASANOVAS 
«Les grans fortunes 
paguen molt menys 
que un treballador» 

MIREN ETXEZARRETA
«Abaixar impostos és 
abaixar la qualitat 
dels serveis públics» 

En primer pla

«La pau social no es pot entendre com un 
irenisme o com una mera absència de violència 
assolida per la imposició d’un sector sobre els 
altres. (…) La dignitat de la persona humana i el 
bé comú estan per sobre de la tranquil·litat d’al-
guns que no volen renunciar als seus privilegis. 
Quan aquests valors es veuen afectats, cal una 
veu profètica» (Evangelii gaudium, 218).

El pontificat de Jorge Mario Bergoglio mar-
ca un camí pel que fa a la recerca d’eines que 

Una lluita 
de grans 
contra petits

«En l’època de creixement 
econòmic, el mantra que s’im-
posava era que abaixar impos-
tos era el millor per a tothom», 
recorda Xavier Casanovas, por-
taveu de la Plataforma per 
una fiscalitat justa. De fet, 
aquest era un espai colonitzat 
pels «empresaris, interessats 
en rebaixes impositives, i pels 
assessors fiscals i les grans con-
sultores, que viuen d’això».

És per «empoderar la societat 
civil d’un discurs que estava en 
mans d’altres sectors» que el 
2010 neix la Plataforma per una 
fiscalitat justa, ambiental i soli-
dària (www.fiscalitatjusta.cat). 
Un espai impulsat pels sindicats 
CC.OO. i UGT en el qual podem 
trobar entitats (Cristianisme i 
Justícia, FAVB, Ecologistes en 
acció, entre altres) i persones 
preocupades per la regressivitat 
del model fiscal actual. 

«Tenim clar que els impostos 
són molt importants per sos-
tenir l’Estat del benestar i ens 
preocupem per com podem 
recaptar millor per garantir que 
no hi hagi un impacte tan gran 
a l’hora de retallar despeses, 
per reduir el dèficit», destaca 
Casanovas. «Les mesures han 
de mirar el conjunt del sistema 
fiscal i com fer-lo realment 
progressiu, eliminant aquelles 
deduccions que serveixen per-
què empreses i lobbies aconse-
gueixin rebaixes fiscals, i simpli-
ficant-lo al màxim», proposen 
des de la Plataforma.

La fiscalitat ambiental, «amb 
un recorregut molt pobre» al 
nostre país, és un dels àmbits on 
la Plataforma també posa l’ac-
cent. Persegueix «desincentivar 
les pràctiques econòmiques 
amb impacte negatiu al medi 
ambient i obtenir recursos que 
ens permetin revertir-lo», ex-
plica Casanovas. Un altre espai 
que «intenta que la ciutadania 
entengui bé la societat que està 
vivint» és el Seminari d’Econo-
mia Crítica Taifa (www.semi-
naritaifa.org), fundat el 1994, 
que imparteix formació amb la 
funció «d’il·luminar l’acció ciu-
tadana», destaca Etxezarreta.

diquen que manca cul-
tura fiscal al nostre país: 
«És necessària molta 
pedagogia per enten-
dre que pagar impostos 
és una obligació social 
i sobretot una conveni-
ència. Abaixar impostos 
és abaixar la qualitat 
dels serveis públics», 
subratlla Etxezarreta.

«Si avui haguéssim 
de fer un gran pacte 
social, difícilment ens 
atreviríem a redactar 
un article com el 31.1 
de la Constitució [fixa 
el sistema fiscal i els 
principis de progressi-
vitat i equitat]. Potser 
som una mica més ego-
istes o menys consci-
ents que per sostenir 
l’Estat del benestar cal 
una bossa comuna i 
cal aportar-hi», opina 
Casanovas.

La manca de control ciutadà sobre 
els diners públics i la sensació d’un re-
torn insuficient dels serveis erosionen 
l’obligació col·lectiva de tributar: «La 
corrupció i el mal retorn són fenòmens 
reals, però també magnificats. Tenir 
una bossa comuna ens permet gesti-
onar molt millor els nostres recursos», 
destaca Casanovas.

Model fiscal, model de societat

Tampoc hi ajuda la iniquitat del fet 
que un 85% de l’esforç fiscal recaigui 
sobre les famílies. Segons Etxezarreta, 
«si els rics paguessin els impostos que 
els corresponen, els més pobres i classes 
mitjanes pagarien els seus amb més 
alegria. Es diu que si s’augmenten 
els impostos als rics se n’aniran, però 
Espanya és un dels llocs on menys es 
paguen». Espanya és a la banda baixa 
de la UE amb una aportació del 34,4% 
dels impostos en relació amb el PIB, el 
2014, segons dades de l’Eurostat.

En definitiva, parlar de fiscalitat és 
parlar de quin model de societat volem: 
«El de la responsabilitat col·lectiva, on 
tots ens fem càrrec de tots, o el de la 
responsabilitat individual, on cadascú 
s’apanya amb el que té i si caus a la 
cuneta a veure qui és el bon samari-
tà que et recull», sostenen des de la 
Plataforma per una fiscalitat justa. I ad-
dueixen que «les èpoques en què hi ha 
hagut un pacte capital-treball més fort 
(després de la Segona Guerra Mundial 
i fins als anys 70) hi ha hagut menys 
desigualtat social, més creixement 
econòmic. I han sigut justament els 
anys on els impostos eren més elevats».

Des del Seminari Taifa argumenten 

que el problema fonamental del capi-
talisme «és que opera per al benefici 
privat, i així no hi pot haver una soci-
etat justa. El poder polític i l’econòmic 
es configuren per absorbir riquesa. 
En aquest context, la corrupció és un 
greu problema, però el mal principal 
és l’explotació d’unes persones per 
unes altres». 

Davant d’això, «l’única manera 
d’avançar una mica en una societat més 
equilibrada és amb força popular. Si la 
ciutadania tinguéssim en compte que 
hi ha coses que no es poden tolerar i 
ens mobilitzéssim, tindríem certa força 
i obligaríem el poder polític a defensar 
altres posicions», sosté Etxezarreta.

L’erosió fiscal

«La Hisenda pública no està cobrant 
el que hauria de cobrar», manifesta 
Etxezarreta que, a més, posa en relleu 

L’Església: de la doctrina a la praxi

com «les autoritats espanyoles han 
estat molt suaus amb el frau. Tenim 
el cas de Messi que ha defraudat 4,1 
milions, i se li demana menys pena que 
a un pobre diable que ha fet un frau 
de 70 € amb una targeta». «Qui pot 
abusar del sistema fiscal o aprofitar-se 
dels forats són les grans empreses i les 
grans fortunes. Calen sancions més 
dures», coincideix Casanovas. 

A banda de l’evasió fiscal, que és 
il·legal, Etxezarreta considera encara 
«més greu» l’elusió fiscal (possibilitat 
de pagar menys impostos legalment) i 
posa l’exemple de l’impost de societats 
«que té un nominal del 25%, però el 
que paguen realment està per sota 
del 13% i fins al 8% i això és legal. 
També hi ha altres figures fiscals que 
eludeixen impostos, com les SICAV o 
els fons d’inversió».

L’Agència Tributària ha de fer front 
al frau fiscal (calculat entorn dels 
90.000 M€ per part del Sindicat de 
Tècnics del Ministeri d’Hisenda) amb 
escassetat de mitjans i persones: «Està 
infradotada respecte d’altres països 
de la UE, amb un treballador per cada 
2.000 habitants», apunta Casanovas. 
«Una majoria de funcionaris d’Hisenda 
treballen moltíssim per evitar el frau, 
però n’hi ha uns pocs (principalment 
entre els inspectors) que munten em-
preses d’assessorament fiscal perquè 
les empreses paguin menys impostos», 
revela Etxezarreta. Alguns partits polí-
tics proposen promoure una llei contra 
l’evasió fiscal, tot i que, com indica 
Etxezarreta, «veritablement hi ha lleis 
suficients. Calen mitjans, persones i un 
ambient a la societat que no permeti 
el frau fiscal i aquí fallem».

contribueixin a reduir la desigualtat i a situar 
el bé comú en el centre del funcionament de la 
societat. La Doctrina Social de l’Església també 
aporta llum en aquest sentit (vegeu el «Punt de 
Vista» de Jesús Renau a la pàgina 18 d’aquest 
número). Però també cal veure com l’Església 
s’aplica a si mateixa l’actuació com a contribu-
ent, i aquí hi ha camí per recórrer.

També és recurrent parlar de l’exempció del 
pagament de la contribució (IBI) per part de 
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Saber escoltar

Punt de vista

Noms i homes
Fa uns dies, l’ofici de lectura, acabava 

amb el final del llibre de Job, la història 
d’un home ric que cau en desgràcia i que 
pateix una malaltia greu. Els seus l’aban-
donen i uns amics li discuteixen la situació, 
les teories. Un dia es guareix i...

Déu afegeix, a la fortuna recobrada, 
set fills i tres filles. L’autor ens diu el nom 
de les filles: una Colometa, una altra Flor 
de Canyella i la tercera Ombra dels Ulls 
(Azabache, en la versió castellana).

Conec l’atzabeja de fa temps. No 
m’hauria imaginat mai que aparegués a la 
Bíblia. Dubto de la fidelitat de la traduc-
ció, perquè ja se sap que les traduccions 
boniques, de vegades, amaguen adapta-
cions precioses. Per això, vaig consultar 
altres exemplars.

El fet que el text ignori el nom dels fills 
significa que va pensar molt bé la desig-
nació de les dones. Fa anys, quan només 
existia una única cadena de televisió, de 
la qual el poble n’era esclau, els noms de 
la prole corresponien al dels protagonistes 
de les sèries americanes. Ara s’escull d’una 
altra manera, generalment sense sentit. 
No va ser el meu cas. Em dic Pedrojosé 
perquè vaig ser el primer fill després de 
quatre filles. El meu pare volia perpetuar 
el seu nom. Els esposos, cristians devots, 
reconeixent que havia nascut molt a prop 
de la festivitat de Sant Josep, em van posar 
aquest nom perquè estigués sota la seva 
protecció.

Tota aquesta tirallonga ve a tomb 
perquè el lector recordi que Déu-Pare va 
expressar el nom històric que havia de 
tenir el seu Fill-Déu. Que entengui, també, 
per què Jesús va canviar el de Simó pel 
de Quefes.

El premi a la fidelitat de Job, el regal 
de Déu, van ser deu fills. Qui gaudiria avui 
amb aquest regal? Que potser els fills no 
són un do?

Em crispa observar l’interès que avui hi 
posen tants pròcers, que pretenen o que 
aspiren a ser-ne, per defensar llibertats, 
privilegis i altres etcèteres, que ara no vull 
assenyalar però que el lector espavilat ja 
entendrà, sense esmentar en els seus dis-
cursos, o potser amagant-ho, que és greu, 
que es dirigeixen a fidels o públic, inclinat 
a l’autoeliminació. Consulteu les estadís-
tiques. Els antropòlegs estan d’acord que 
una cultura només pot perdurar si cada 
dona fèrtil procrea 2,1 fills (fins fa poc es 
deia cada matrimoni, però com que ningú 
ja no sap què és exactament una família, 
han canviat el llenguatge).

Una societat del benestar no servirà de 
res, si es troba en via d’extinció. Lamento 
que, dirigint-se a masses des de criteris 
cristians, s’emmudeixi el precepte bíblic 
del creixeu i multipliqueu-vos... o els 
ensenyaments de Pau sobre matrimoni i 
Església. Em sap greu que s’ofereixin solu-
cions dignes per regular la natalitat i que 
s’ignori la realitat de la cultura imperant.

Perilla més aquesta «espècie humana» 
que la del linx ibèric, en la multiplicació 
de la qual s’hi posa tant d’entestament.

Comprensió i
tolerància

El Sant Pare Francesc ha volgut que, enguany, se ce-
lebrés el Jubileu de la Misericòrdia. El papa sant Joan 
Pau II va publicar una encíclica lluminosa sobre «Déu, 
ric en misericòrdia», on afirmava la misericòrdia divina 
com l’amor d’un pare, posant de referència el del pro-
genitor de la paràbola del fill pròdig. Un pare mai no 
deixa de ser pare i està disposat a perdonar sempre. 
Déu és responsable de la seva paternitat i sempre acull 
els fills penedits del pecat.

D’altra banda, donava un altre fonament comple-
mentari de la misericòrdia amb aquella bella expressió 
profètica: «Sió deia: “El Senyor m’ha abandonat, el 
meu Déu s’ha oblidat de mi.” El Senyor li respon: “Pot 

oblidar-se una mare del seu infantó, pot deixar d’esti-
mar el fill de les seves entranyes? Però, ni que alguna 
l’oblidés, jo mai no t’oblidaria.”»

Tots dos conceptes formen l’essència de la misericòr-
dia, paraula que no significa que Déu deixa passar totes 
les coses. Com si fos un pare bonàs. La misericòrdia ha 
de trobar un receptor. Aquest és el pecador penedit. 
Amor es paga amb amor. La misericòrdia, per tant, fa 
més viva la nostra responsabilitat. Sense l’aportació 
humana, no hi ha recepció de la misericòrdia.

Llegeixo que «ser comprensiu i tolerant amb els al-
tres no equival a ser indiferent a la veritat i, per tant, 
permissiu. La veritable forma de tolerància consisteix a 
respectar la capacitat de les persones per buscar la ve-
ritat en comú i col·laborar amb elles en aquesta tasca».

Això ho explicita el Papa polonès, a l’encíclica El 
resplendor de la veritat: «...la vertadera comprensió i la 
genuïna compassió han de significar amor a la persona, 
al seu veritable bé, a la seva llibertat autèntica. Això 
no es dóna, certament, amagant o debilitant la veritat 
moral, sinó proposant-la amb el seu profund significat 
d’irradiació de la Saviesa eterna de Déu, rebuda per 
mitjà de Crist, i de servei a l’home, al creixement de la 
seva llibertat i a la recerca de la seva felicitat.»

Convé recuperar un famós 
text de la Doctrina Social de 
l’Església: Quadragesimo an-
no, 105-109 que il·lumina les 
«conseqüències de l’esperit 
individualista en economia». 
L’Església a partir del capita-
lisme liberal ha reconegut 
la legitimitat dels beneficis 
com una justa funció de la 
bona marxa de les empreses 
(Joan Pau II, Centesimus an-
nus, 35,3). El Concili Vaticà 
II, però, va manifestar amb 
total claredat que el benefici 
no és la finalitat primordial 
de la producció «sinó el ser-
vei de la persona humana» 
(Concili Vaticà II Gaudium et 
spes, 64).

Les empreses i els mercats 
en el seu conjunt no sols realitzen la 
seva missió fonamental al servei de 
les persones mitjançant la justícia en 
els sous, la possible participació de 
beneficis, la qualitat dels productes 
i un tracte digne als treballadors i 
clients, tal com reiteradament ha 
expressat la Doctrina Social de l’Es-
glésia, sinó també mitjançant una 
adequada fiscalitat. «La recaptació 
fiscal i la despesa pública adquirei-
xen una importància econòmica 
crucial per a tota la comunitat civil 
i política; l’objectiu vers la qual cal 
tendir són unes finances públiques 
capaces de proposar-se com a ins-
trument de desenvolupament i de 
solidaritat.»

El fonament d’aquesta mentali-
tat sobre la fiscalitat i la distribució 
solidària dels impostos de cara al 
bé comú radica en la justícia que 

brolla de la fe. La Doctrina Social 
de l’Església (Pius XI, Quadragesimo 
anno, 101, 110 i 126) quan parla de 
justícia assenyala quatre modali-
tats: Justícia commutativa. Aquella 
que exigeix que hi hagi igualtat 
del valor entre els béns i els serveis 
i el que es rep en l’intercanvi. Com 
que les dues parts molts cops poden 
gaudir de capacitats diferents de 
negociació aquesta justícia ha de 
ser complementada per les altres 
tres dimensions. Justícia contribu-
tiva. Aquella que determina les 
prestacions, generalment en forma 
d’impostos, que cada individu per-
sonal o legal, ha de fer a la societat 
en ordre al bé comú. Justícia distri-
butiva. Aquella que determina el 
que la societat ha de proporcionar 
a cada individu personal o legal 
per raó de la seva dignitat humana 

i per poder atendre les pròpies es-
sencials obligacions. Justícia social. 
La que exigeix un nou ordre global 
en el qual els drets i deures es vagin 
anivellant de forma que la dignitat 
humana estigui recolzada per sobre 
de les divisions territorials en un 
món únic i solidari.

Una justa fiscalitat, que tingui en 
compte les quatre dimensions de la 
justícia, és un deure de consciència i 
de la moral social ciutadana i cristi-
ana. Igualment urgent és reobrir el 
debat moral sobre la usura ja que 
avui, tant en economia local com 
internacional, es practica de forma 
oberta i contradiu l’ensenyament 
social de l’Església. Són deures dels 
ciutadans i de les administracions 
per respondre als drets humans de 
tots, en especial dels sector més 
pobres del nostre món.

Jesús Renau
Jesuïta

A propòsit de...

Fiscalitat i justícia social cristiana
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