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moderat per Jaume Aymar

JAUME AYMAR
Tots dos tenen relació amb la 
Seu d’Urgell. Perico Pastor per 
naixença, i Mn. Cinto «per adop-
ció», pel seu treball pastoral 
d’aquests anys. Què destacari-
en d’aquesta ciutat i d’aquest 
entorn? Quin aire es respira a la 
Seu?

PERICO PASTOR
Parlar de Puigcerdà i parlar de la 

Seu és com parlar de dos països di-
ferents. Quan jo era petit, eren dos 
països diferents. La carretera que 
anava de la Seu a Puigcerdà no sé 
si les unia o les separava... era una 
de les pitjors carreteres que jo re-
cordo. Fa cinquanta o seixanta anys, 
quan jo era un nen, anar de la Seu 
a Puigcerdà era llunyíssim. Són dues 
províncies diferents i són dos mons 
diferents; també des del punt de vista 
geogràfi c, la Seu està a 600 metres 
i Puigcerdà, a 1.000. Tinc un record 
molt esbiaixat perquè vaig ser-hi molt 
feliç... recordo una infància particu-
larment feliç. Des del punt de vista de 

Catalunya Cristiana i Ràdio Estel 
han volgut impulsar el seu propi 
atri dels gentils, en què es troben 
persones del món de la creença i 
de la increença per tal de refl exio-
nar i d’enriquir-se mútuament en 
un entorn de diàleg i de gran res-
pecte. En aquesta ocasió, el diàleg 
el protagonitzen dos homes de 
relleu en el món cultural català: 
Perico Pastor i Mn. Cinto Busquet. 
Tots dos estan vinculats a la Seu 
d’Urgell i, alhora, tenen una visió 
global del món com a resultat 
d’haver viscut durant molts anys a 
l’estranger. Sense perdre de vista 
la seva identitat catalana, refl exi-
onen sobre la cultura, el país, la 
Bíblia o la bellesa com a camí per 
arribar a la transcendència.

LA SEU D’URGELL
la cultura i de l’esbarjo aquell poble 
era una ciutat més aviat minsa. En 
aquests anys, la Seu ha fet un canvi 
bastant dràstic i sembla un lloc on la 
cultura ha adquirit una importància 
justifi cada i semblant als dos llocs més 
vius i més alegres, i sobretot més ben 
comunitats. El lloc de la cultura a la 
Seu és molt diferent del que tenia 
quan jo era petit.

MN. CINTO BUSQUET
Ja fa uns tres anys que visc al Pi-

rineu català. Vaig fer l’experiència 
de conèixer un país que no coneixia: 
aquest país de muntanya que va des 
de la Vall d’Aran fi ns a la Cerdanya, 
que comprèn el Pallars, l’Alt Urgell, 
Andorra, i descobrir la gent de tota 
la vida, amb les arrels d’aquelles con-
trades que m’ha fet veure aquesta 
afi nitat amb la muntanya que uneix 
i crea un caràcter. Són un país dintre 
del país.

Dintre de les activitats culturals, 
quina recepció ha tingut la Bí-
blia il·lustrada de Perico Pastor?

P.P. Una recepció molt càlida, però 
també és cert que va ser molt càlida 
perquè va estar molt ben pensada. 

També pel fet que jo, tot i que fa molts 
anys que no visc a la Seu, encara sóc 
de la Seu i per a molta gent encara sóc 
«lo petit de lo Pastor». Hi havia mol-
ta curiositat per veure quins ninots 
havia fet aquesta vegada lo Perico. 
Això va ser part de l’èxit. La veritat és 
que va ser un acte que recordo com 
molt emocionant. De fet, vaig fer un 
parlament breu i humorístic.

C.B. Em sembla que també va ser 
molt signifi catiu del caràcter de la Seu 
i del bisbat d’Urgell en general, en el 
sentit que és una ciutat molt episco-
pal. Hi ha un equilibri entre allò ecle-
siàstic i allò civil, que crec que també 
es va veure en la presentació.

Vostès són catalans universals 
perquè han tingut una projecció 
internacional. En quina mesura 
els ha ajudat el fet de residir en 
altres països en la seva com-
prensió actual del món?

P.P. Jo faria obligatori que els jo-
ves visquessin tres mesos a l’estranger, 
lluny... I que poguessin mirar casa seva 
des de fora, perquè moltes coses que 
et semblen els horitzons t’adones que 
són relatives.

C.B. Jo vaig marxar amb 25 anys 
cap al Japó i em vaig adonar com n’era 
d’egocèntric. Em mirava el món des 
d’Europa, des d’una cultura llatina, 
pensant que el centre del món era 
Europa, que la història s’havia de fer 
i s’havia de llegir des d’aquí. En canvi, 
anant a Orient em vaig adonar que hi 
ha altres centres. Estic d’acord amb 
el Perico que gairebé hauria de ser 
obligatori en els currículums univer-
sitaris.

Pot passar, com diu la cançó, 
allò de «no sóc d’aquí ni sóc 
d’allà»?

P.P. Jo no sóc d’aquí ni sóc d’allà 
des que als 9 anys em van enviar a 
Barcelona. Per a mi, va ser el primer 
exili de veritat. A partir d’aquell mo-
ment, no vaig ser d’enlloc. I, al ma-
teix temps, des d’aquell moment no 
he deixat de ser de la Seu. Reconec el 
paisatge com quan era petit: és el meu 
poble. Això m’ha donat unes arrels 
«portàtils». Sóc d’aquí, però sento les 
arrels barcelonines, les arrels suïsses 
de la meva mare, les valencianes del 
meu pare, els anys a Nova York. I tinc 
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MN. CINTO BUSQUET
És capellà i escriptor. Nascut a Girona, forma 
part del Moviment dels Focolars. Ha passat 17 
anys de la seva vida al Japó: 12 a Tòquio i 5 a 
Nagasaki. És una persona molt compromesa 
en el diàleg entre les religions i també en la 
tasca evangelitzadora en aquell país. Ha estat 
secretari particular de l’arquebisbe Joan Enric 
Vives. Actualment col·labora a la parròquia de 
Puigcerdà.

PERICO PASTOR
Va néixer a la Seu d’Urgell, és il·lustrador. Ha 
posat imatge als contes de Borges, d’Oscar 
Wilde... El va marcar molt la seva llarga esta-
da a Nova York, on va dibuixar a Village Voice 
o The New York Times. Un dels encàrrecs 
més estimulants de la seva carrera ha estat 
il·lustrar la Bíblia, amb més de 1.500 dibuixos 
per a 2.000 pàgines. Ha estat un dels signants 
del manifest Unes humanitats amb futur.

PERICO PASTOR
«L’important és la relació que vas teixint amb 
la gent, amb els llocs, amb la vida... penso que 
la qüestió essencialista d’estar marcat per a 
tota la vida és nefasta»

MN. CINTO BUSQUET
«Passi el que passi no estem en mans d’un 
destí cec, sinó que estem en mans d’Algú al 
qual podem anomenar “Pare”»

molta cura d’aquestes arrels, que no 
s’assequin.

C.B. Jo ara tinc 52 anys, i he estat 26 
anys fora: 17 al Japó, 8 a Itàlia, 1 a Su-
ïssa i 26 anys vivint aquí al país. Quan 
vaig anar al Japó vaig anar-hi amb la 
intenció d’estar-m’hi tota la vida... i 
els primers anys vaig abocar-me en 
aquell món, conscient que havia de 
renéixer lingüísticament, cultural-
ment, i vaig tallar amb els meus lli-
gams. Vaig entrar en aquell món que 
era diferent. Després d’uns anys em 
vaig adonar que és important tenir 
arrels. Les arrels no es poden canviar. 
Psicològicament i espiritualment vaig 

recuperar la meva identitat catala-
na, la meva identitat llatina, la meva 
identitat europea. A partir d’aquí jo 
puc fer meu allò que d’origen no és 
meu, però que també puc incorporar. 
No es pot suplantar el que hi ha a sota 
amb el que hi ha a sobre. Les arrels 
són les arrels i el que ve després es va 
incorporant.

Com tenir cura de les arrels?

P.P. No s’ha de caure en la tempta-
ció essencialista de donar a les arrels 
un signifi cat que no tenen. L’única 
funció de les arrels és fer arribar l’ali-
ment a l’arbre. Buscar la teva essència 

en les teves arrels... la qüestió nacio-
nalista, per a mi, és nefasta des del 
punt de vista col·lectiu i individual. 
Les arrels són una cosa viva, que es 
conrea a base de deixar que les fu-
lles agafi n el sol i l’aire que els arriba 
de tot arreu i no pensar que la teva 
essència està en el tros de terra en 
el qual han nascut les teves arrels. El 
mateix sentiment de tendresa i d’im-
mediatesa que tinc quan arribo a la 
Seu és el mateix que puc tenir a Nova 
York o a Manhattan. L’important és 
la relació que vas teixint amb la gent, 
amb els llocs, amb la vida... penso que 
la qüestió essencialista d’estar marcat 
per a tota la vida és nefasta. Crec que 

una mica d’exili «obligatori» en una 
edat crucial és molt bo.

C.B. Jo diria que és nefast el senti-
ment nacionalista quan això compor-
ta un tancament o un enfrontament. 
Quan el nacionalisme és entès com 
una consciència d’aquesta pròpia 
identitat de base que et posa en di-
àleg amb els que són diferents i que 
et permet fer teu el que com a punt 
de partida no ho era, és molt enri-
quidor.

P.P. Les llengües són països. Sentir-
te a gust en dos, tres o quatre països és 
una experiència molt enriquidora.

INFLUÈNCIA DE LA BÍBLIA

La Bíblia forma part de la nostra 
visió del món, arrel de la cultura 
occidental. Com es van atansar a 
aquest llibre i què ha represen-
tat per al seu itinerari vital?

C.B. Ha estat essencial en el meu 
procés espiritual. Als 14 anys, gràcies 
a un mestre, vaig descobrir el cor de 
la Bíblia, l’Evangeli: aquests quatre 
relats sobre el que va dir, va fer, qui 
era Jesús de Natzaret. Sempre m’ha 
acompanyat aquesta llum que neix 
dels evangelis. Fa quatre o cinc anys 
em vaig adonar que mai no havia lle-
git la Bíblia des del començament fi ns 
al fi nal. Vaig voler fer-ho amb un amic 
capellà. Durant uns 30 dies vam llegir 
els 73 llibres de la Bíblia per ordre, 
sencers, lectura total i continuada. 
Només al fi nal de cada llibre fèiem 
un moment de silenci, una pregària i 
un moment per compartir el que ens 
havia suscitat aquesta lectura. Recor-
do aquest mes com una de les experi-
ències més lluminoses de la meva vida. 
Aquí vaig descobrir aquesta bibliote-
ca amb la seva coherència interna. 
És una experiència que recomano a 
tothom. Almenys, llegir un llibre de la 
Bíblia, deixant que l’Esperit ens parli 
en diàleg amb algú.

P.P. El meu diàleg va ser amb el meu 
dibuix. És molt dur llegir la Bíblia. Té 
moments molt gratifi cants, però tam-
bé molt durs i avorrits... com la vida. 
La irrupció de Jesús a la Bíblia va ser 
un terratrèmol. Fins i tot els meus di-
buixos van canviar...

Els evangelis són com un focus 
que il·lumina tota la Bíblia?

C.B. Quan vaig fer aquesta expe-
riència amb aquest amic de lectura 
continuada, quan vam llegir l’evan-
geli de Mateu, aquell dia no ens vam 
aixecar de la cadira. Va ser una expe-
riència tan joiosa...! Nosaltres tenim 
a les mans el nostre destí, juntament 
amb aquest esperit que ens ve donat 
per humanitzar-nos plenament. Va 
ser una experiència, per a mi, molt 
interessant.

P.P. El missatge fonamental, per a 
mi, des del començament de la Bíblia, 
és que la nostra responsabilitat, i això 
implica creients i no creients, és ser 
humans: decidir el que fas i assumir 
aquesta decisió. Sempre cal triar. Jesús 
emfasitza això. La responsabilitat és 
nostra.
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PERICO PASTOR
«El missatge fona-
mental, per a mi, des 
del començament de 
la Bíblia, és que la 
nostra responsabili-
tat, i això implica cre-
ients i no creients, és 
ser humans: decidir 
el que fas i assumir 
aquesta decisió»

MN. CINTO BUSQUET
«Jo em sento en re-
cerca, en camí. Això 
m’interpel·la a ser 
molt sincer amb mi 
mateix, a ser sincer 
amb els altres i com a 
creient en Déu»

C.B. Al llarg de tota la Bíblia es va 
veient aquesta responsabilitat huma-
na, la nostra vida depèn de les deci-
sions que prenem. La novetat gran 
de Jesús, de l’Evangeli, és veure que 
en aquest anar construint la nostra 
vida personal i col·lectiva no hem de 
comptar només amb les nostres forces 
i amb la nostra bona voluntat, sinó 
que podem comptar amb aquesta aju-
da directa de Déu. Passi el que passi no 
estem en mans d’un destí cec, sinó que 
estem en mans d’Algú al qual podem 
anomenar «Pare».

P.P. Aquest aspecte manca total-
ment per als no creients. Tot i sim-
patitzar i sintonitzar amb aquesta 
lectura, per a nosaltres és l’evidencia 
que aquesta conjugació de Déu no 
existeix. Quan la Bíblia diu «Déu fa 
això», «Déu diu»...  ho prenem com 
una expressió poètica. D’altra banda, 
els creients haurien de fer un esforç 
de viure com si Déu no existís, i els no 
creients, com si Déu existís.

C.B. Penso que s’ha de fer l’esforç 
d’anar sempre més enllà del meu petit 
món simbòlic per mirar de copsar més 
a fons la realitat en ella mateixa. Per 
a un creient, si ens quedem, respecte 
Déu, en una imatge que sempre és 
parcial i incompleta, la nostra experi-
ència s’empetiteix i es marceix. El no 
creient que es tanca només en l’uni-
vers simbòlic de l’immediat, també 
s’empobreix. La distinció entre cre-
ients i no creients no sé fins a quin 
punt és adequada i precisa, perquè 
els que estem oberts a la dimensió de 
l’esperit, a la dimensió més profunda 
del que som nosaltres mateixos, crec 
que aquí hi ha una empatia, una afi-
nitat... hi ha un camí, fins i tot religi-
ós, que és molt proper i ens podem 
entendre molt.

P.P. Jo repeteixo molt que sóc ateu 
però que no sóc practicant. En aques-
ta visió que tinc del que significa ser 
humà, és inevitable que t’has enten-
dre i que has de tenir empatia. Cal 
superar això que tenen molts no cre-
ients i que es defensen de la religió 
com si fos el diable i molts creients 
que es defensen de l’ateisme com si 
fos una amenaça. Ni l’un ni l’altre són 
una amenaça, com a actitud vital. El 
meu ofici implica transcendència. No 
pots fer el meu ofici sense pensar que 
estàs tractant amb coses que trans-
cendeixen l’individu i que estàs tei-
xint una xarxa de sentits que ve de 
molt lluny i que continuarà durant 
molts anys.

BELLESA I 
TRANSCENDÈNCIA

Tots dos són uns privilegiats 
perquè conreen la bellesa. De 
vegades també és sublim i ater-
ridora. Aquesta riquesa interior 
els facilita conrear aquest sentit 
de transcendència del que fan i 
el que viuen?

C.B. És l’atracció per allò que ens su-

els altres. Nego moltes imatges de Déu 
i no crec en molts projectes «religi-
osos» que sento molt llunyans d’allò 
que Jesús ens proposa.

P.P. Jo crec en moltes coses, però no 
crec en Déu. penso que la diferència 
que ens separa és aquest subjecte que 
és «Déu». Per a mi, aquest subjecte no 
existeix. Aquestes irrupcions directes 
de Déu que s’expliquen a la Bíblia... 
no és així com funciona la vida. Penso 
que hi ha d’haver de tot: gent que 
creu i gent que no creu. Déu ho ha fet 
bé: persones que creuen i persones 
que no creuen. [Riu]

Quin és l’estat actual del seu 
esperit?

C.B. Jo em sento en recerca, en camí. 
Com més tracto de comprometre’m 
en el context en què em trobo, do-
nant resposta a les diverses circums-
tàncies que ha d’anar afrontant... 
això m’interpel·la a ser molt sincer 
amb mi mateix, a ser sincer amb els 
altres i com a creient en Déu. No vull 
fer comèdia. La vida té un sentit quan 
vas teixint relacions autèntiques amb 
els altres, el que queda no és el que 
fas, sinó el que dónes que va fent que 
tu vagis esdevenint cada cop més bell, 
més agradable als ulls de Déu i als ulls 
dels altres.

P.P. Si el Pare etern existeix, veurà 
que no em porto més malament que 
si tingués fe...
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A la teva parròquia, 
a més del propi full de 
la parròquia,

DESCOBREIX:
pera o l’atracció per allò que és més 
intuïtiu de nosaltres mateixos. L’art i 
l’expressió religiosa espiritual mística 
va en aquesta direcció. Tots, d’alguna 
manera, podríem dir que som creients 
i no creients alhora. I els que som reli-
giosos també podem dir, en cert sentit, 
que som ateus. Jo també nego un Déu 
que està en contra de l’home, unes 
imatges de Déu que no es correspo-
nen amb l’experiència de Déu que jo 
estic fent a través del camí de Jesús, un 
Déu que en el fons és un contrincant, 
un tirà o un Déu que no em posa en 
relació d’harmonia, de comunió amb 

El full diocesà
i el nostre setmanari 
Catalunya Cristiana


