Ecologia i supervivència
Antoni Matabosch, autor del llibre “Ecologia
integral i supervivència”, publicat a
l’octubre del 2019 i on aborda la crisi
mediambiental que pateix la Terra i
l’aportació que han fet les esglésies
cristianes, especialment el Consell Mundial
de les Esglésies, l’Església Catòlica i molt
en particular el Papa Francesc en la seva
coneguda encíclica “Laudatio sí”, per
conscienciar i posar remei a aquest greu
problema. El llibre està prologat per
l’arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan
Josep Omella.
“Al llarg dels últims decennis s’ha anat
prenent cada vegada més consciència dels
greus problemes que crea una desmesurada
cursa cap al progrés sense tenir en compte
les limitacions del nostre planeta i la justa
distribució de les seves riqueses. Hem abusat
i ara la naturalesa es mostra cada vegada
més exhausta, malgrat el que puguin dir
alguns, sords i cecs, que s’aprofiten de la
devastació. S’han escrit molts llibres que
analitzen el perill que estem corrent i les greus conseqüències que provoca no tenir cura
de la nostra casa comuna, la Terra”, assenyala l’autor al llibre.
“Ecologia integral i supervivència” aborda aquest gran repte de la humanitat des d’una
perspectiva que va més enllà de la simple anàlisi dels fets, aprofundint en les causes
històriques que ens han portat a la situació actual: aquesta ideologia de progrés, amb el
benestar de l’ésser humà com a centre i amo de tot i la tecnologia com a religió. Com a
contrapunt situa els postulats cristians sobre creació i ecologia, que poden ser de gran
ajuda en el camí cap a una conversió i espiritualitat ecològiques, necessàries per a
aconseguir una ecologia integral. “No es pot canviar res sense una nova mentalitat i uns
nous criteris per viure en aquest món. I no en tenim cap altre de recanvi”, assenyala
l’autor.
“Davant la magnitud del problema ecològic cal que reaccionem i no siguem indiferents
al patiment de la Terra. És una qüestió de futur i de retorn a l’amor de Déu. De futur,
perquè si no donem un cop de timó a la situació actual el planeta corre un gran risc. De
retorn a l’amor de Déu, perquè estimant aquesta Terra li manifestem el nostre amor”,
considera monsenyor Omella a la introducció de l’obra, en la qual demana una
“conversió ecològica”.
Matabosch va ser ordenat sacerdot a Roma el 1959, es va doctorar en Teologia a la
Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma i és llicenciat en Ciències de la Comunicació

i en Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona. És catedràtic
emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la qual va ser degà entre el 1978 i el
1988. Va ser delegat de Pastoral Universitària, d’Apostolat Seglar i d’Economia de
l’Arxidiòcesi de Barcelona, director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de
Barcelona i president de la Fundació Joan Maragall, entre d’altres destacats càrrecs. Ha
publicat deu llibres i centenars d’articles en temàtiques culturals, ecumenisme i relació
entre fe i cultura.
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