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 L'EVANGELI DELS DESNONATS 

“Van portar davant del rei una persona que li devia deu mil talents. 
Com no podia pagar-los, van treure-li totes les seves pertinences per 
a vendre-les juntament amb ell i la seva família per a poder satisfer 
el deute. Però davant el sentit clam de l'acusat, el rei s'apiadà i li 
concedí més temps...” 

Podeu llegir tota la història a Mateu 18. El mateix Jesús va fer servir 
aquesta paràbola per a condemnar la injustícia i la manca de 
sensibilitat en front els necessitats. I ja sabeu que aquesta mateixa 
persona, tot just ser perdonada, no va tenir cap misericòrdia amb qui 
li devia moltíssim menys. El rei el castigà doblement: pel deute i per 
l'absència de compassió. 

Els representats de l'Església institució apuntalen sovint els seus 
pronunciaments segons la suposada voluntat de Déu. Acostumen a 
dir "Déu vol que .." o "Jesús ens ensenya tal cosa". Interpreten la 
voluntat de Déu i l'exemple de Jesús a partir del Nou Testament i de 
les seves pròpies conviccions.  Tots ens hauríem de fer ressò de 
l'evangeli, denunciar les injustícies com ens va ensenyar Jesús i 
animar a construir una nova societat amb els valors i principis de 
Jesús. 

En canvi, ¿què més es necessita per a denunciar que els bancs 
s'estan comportant d'una manera injusta, immoral i antievangèlica? 

Hem començat recordant la paràbola del servent injust. ¿No és calcat 
al que està passant ara amb els bancs? ¿Els desnonats no pateixen la 
mateixa manca de compassió que el deutor de la persona indultada 
pel rei? Posats a fer esment de la voluntat de Déu, no tenim cap 
dubte que Jesús condemna als avars, als injustos i als durs de cor; i 
que invariablement es posa al costat del que pateixen les 
conseqüències de les lleis injustes. És urgent que els bisbes ho diguin 
d'una manera rotunda: els bancs estan practicant una gran injustícia 



amb els centenars de desnonaments que es realitzen cada dia. El seu 
comportament és menyspreable. Cal una denúncia rotunda contra els 
bancs i els seus directius. No tenen cabuda a la nostra societat ni a 
les nostres comunitats. 

S'ha de fer ús del prestigi social d'algunes entitats d'assistència social 
per a pressionar la banca a que aturin els desnonaments. Coneixem 
el nom de les entitats i els dels membres dels seus consells directius. 
La cúpula dels bisbes i cap de nosaltres no hem d'esperar ni un minut 
més per a denunciar amb duresa el seu comportament injust. I amb 
la claredat amb que s'expressen els bisbes per a defensar altres 
causes. La defensa de la dignitat de les persones és un valor humà i 
cristià. Necessitem un posicionament valent i rotund. Altrament, la 
credibilitat de les institucions eclesiàstiques continuarà en caiguda 
lliure i, el que és pitjor, decebrem l'esperança de les persones 
afectades.  
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