Crònica dels 25 anys del DIM IBÈRIC
1987-2012
Inicis de la Comissió DIM Ibèrica

L’estiu del 1987, del 23 d’agost al 16 de setembre, va tenir lloc el “Tercer Intercanvi
Espiritual Est-Oest”, en què vint-i-tres monjos i tres monges budistes zen japonesos van venir
a viure en nou monestirs benedictins i cistercencs de diversos països d’Eupora occidental.
El monestir de Montserrat va ser invitat a participar-hi, acollint durant dues setmanes
dos d’aquests monjos: Genshô Hôzumi Roshi i Genkai Sugimoto.
El P. Abat Cassià M. Just va encarregar al gmà. Bartomeu d’ocupar-se d’acollir-los.
Ell, no tenint cap experiència en el diàleg interreligiós, es va posar en contacte amb el
P. Pierre de Béthune, responsable del DIM a Europa. Aquest li va enviar un exemplar del
llibre de Benoît Billot, Voyage dans les monastères zen (Desclée de Brouwer, 1987), en el
qual explica el “Segon Intercanvi Espîritual Est-Oest”, quan, l’octubre de 1983, tretze monjos
i dues monges de diversos monestirs benedictins o cistercencs, acompanyats d’un marista i
d’un dominic, van passar un mes al Japó. Per comprendre la significació d’aquesta
experiència, li va ser molt important la Conferència de Mons. Pietro Rossano, Secretari del
Secretariat pels no-cristians, al Congrés d’Abats, a Roma, al setembre de 1980: Dialogue des
moines chrétiens avec les moines non-chrétiens. Possibilités et difficultés (cf. Bulletin de
l’AIM. N° 29 – 1980, p. 58-67).
De l’experiència viscuda en l’acolliment de Genshô Hôzumi Roshi i Genkai Sugimoto
i després de la trobada a Roma de tots els participants en el “Tercer Intercanvi Espiritual”, el
gmà. Bartomeu va publicar un article: Acolliment de monjos budistes zen japonesos en
monestirs benedictins i cistercencs d’Europa (Montserrat. Butlletí del Santuari. N° 18 i 19,
febrer-désembre 1987, p. 38-50). I encara: Encontre Intermonàstic a Montserrat (Montserrat.
Butlletí del Santuari. N° 30, maig-agost 1991, p. 34-49), traducció d’un article publicat a
Buddhist-Christian Studies 10 (1990) 189-208, amb dos articles dels dos budistes acollits a
Montserrat.
Tres anys més tard hi va haver el “Quart Intercanvi Espiritual Est Oest”. El gmà.
Bartomeu, en un grup de catorze religiosos i sis religioses, la majoria monjos i monges, va
passar un mes al Japó. En va publicar novament un article: Quart Intercanvi Espiritual EstOest (Montserrat. Butlletí del Santuari. N° 29, gener-abril 1991, p. 16-35).
Per suggeriment del P. Pierre de Béthune, després d’aquests Intercanvis, es va posar en
contacte amb tots els monestirs benedictins i cistercencs d’Espanya i Portugal, enviant-los
circulars per compartir aquesta experiència i invitant-los a formar part d’una Comissió Ibèrica
del DIM. I recomanà com a informació de fons el Butlletí de l’AIM n. 40 (1986): Programme
pour le dialogue inter-religieux monastique.
A petició de Mns. Fitzgerald, i com a representant del Consell Pontifici per al Diàleg
Interreligiós, el 9 de juny de 1992, va presentar el document “Diàleg i Anunci” a les “VIII
Jornades Interconfesionales” a Madrid.
El P. Pierre de Béthune el va invitar a la reunió anual de les Comissions DIM
d’Europa el 20/21 de juny de 1992.

El 5 de setembre del mateix any la M. Abadessa de Sant Pere de les Puel·les el va
invitar a presentar totes aquestes experiències a les abadesses benedictines reunides al
monestir de Jaca, el 5 de setembre del 1992. Molt aviat va seguir una invitació ben explícita a
poder formar la Comissió del DIM a la nostra Península.
1992: Hi va haver una primera reunió al monestir de benedictines de Saragossa, el
setembre de 1992, d’alguns monjos i monges que havien manifestat el seu interès o que
havien estat proposats pels seus respectius abats o abadesses: la Gna. Rosa Mª Parra, de
Saragossa, el P. Ramón Álvarez, de Silos, la Gna. Glòria Nogué, de Vallbona i la Gna.
Griselda Cos, de Puiggraciós.
Des de llavors vam tenir cada any una reunió en algun dels nostres monestirs, mentre
el gmà. Bartomeu anava enviant petites circulars informatives a tots els monestirs de la nostra
Península que foren ja la llavor del nostre futur Butlletí.

1994: S’incorporen a la Comissió Ibèrica el P. Luis Aranha de Singeverga i la Gna.
Pilar Pisonero de Tulebras.

1995: Trobada de la Comissió DIM Europea a Montserrat els dies 22-23 d’abril. Hi
vam participar els membres de la Comissió Ibèrica. Fou invitat a comunicar-nos la seva
experiència de diàleg interreligiós monàstic amb el món musulmà al cor d’Algèria, el P.
Christian de Chergé, Prior del monestir de Tibhirine. Ens va commoure quan ens explicava
els moments forts que hi vivien, amb tensions i persecucions...
Agost del 1995: El P. De Béthune comunica al Gmà. Bartomeu que com que ha de
seguir de Secretari General del DIM la Gna. Marie-Bruno Colin serà en endavant la
responsable de la Comissió DIM Europea, és del monestir de “La Paix Notre-Dame” de Lieja.

1996: Es publica a la nostra Península un “Índex de Documents del Magisteri
Pontifici” sobre Diàleg Interreligiós”.
1997: El gmà. Bartomeu Ubach va tenir de deixar la responsabilitat del DIM Ibèric.
La comissió demanà a la gna. Rosa Mª de la Parra que mentrestant prengués el seu relleu.
Tots crèiem que ella era la que estava més preparada i li donàrem tot el nostre suport.
Al mes de juliol del 1997 va sortir el primer Butlletí Ibèric Nº 0. Es va crear un
anagrama que fou perfilat entre tots. El P. Ramon Álvarez, de Silos féu un gest de solidaritat
amb els monjos derviches de Bòsnia a través de l’Ambaixador de Bòsnia a Espanya. (IX
1997)
Continuaren les reunions del DIM a Saragossa. La darrera fou una mica trista ja que
calgué acceptar que el P. Ramón Álvarez no podia continuar com a membre de la Comissió
del DIM.
El P. Lino Marquez Correira, no obstant, fou enviat pel seu abat, el P. Luis Aranha de
Singeverga per tal que el suplís a ell a qui era impossible continuar com a membre de la
Comissió. Seguírem endavant amb coratge!
1998: En una carta de l’11 de maig el P. Lino ens confirmà que a Portugal tindríem
un altre membre viu i valuós: Irma Maria Reis Catarino, del monestir de Santa Escolastica de
Roriz, per a ser membre del DIM.
El P. Lino assistí, com a representant Ibèric, a la reunió europea de l’any 1998 que
tingué lloc a Meschede, Alemanya i a Douai l’any 1999.

1999: Al monestir de Santa Escolàstica de Roriz, els dies 24-28 de febrer, hi hagué
canvi de responsable: la gna. Rosa Mª de la Parra que havia exercit aquest servei amb gran
competència va demanar el relleu. Aquest el prengué la gna. Griselda Cos d’acord amb
l’elecció de la Comissió.
2000: Reunió de la Comissió a Tulebras. Persones contacte de la Península
Ibèrica: Es decidí de fer una carta a tots els abats i abadesses del territori ibèric invitant-los a
entrar una mica més en la causa del diàleg interreligiós monàstic, dedicant un membre de la
seva comunitat com a persona-contacte que pugui col·laborar en aquesta tasca. Van
respondre positivament 35 monestirs.
Aquest any per primera vegada la gna. Griselda, com a responsable del DIM Ibèric,
participà a la Reunió Europea que tingué lloc a Subiaco i Roma.

2001: La nostra Comissió reunida al Monestir de Sant Pere de les Puel·les de
Barcelona tingué un encontre amb el Grup de Diàleg Interreligiós del Centre UNESCO de
Catalunya.
A la Reunió Europea que tingué lloc a l’Abadia d’Orval hi van assistir la gna. Griselda
Cos i Irma Maria Reis que l’acompanyà com a traductora del francès.
El Centre UNESCO de Barcelona va demanar a la gna. Griselda de col·laborar en la
preparació del PARLAMENT DE LES RELIGIONS DEL MÓN que tindria lloc a Barcelona
l’any 2004. En aquesta preparació li demanaren que presentés el DIM al Consell de Chicago
per el Parlament.

2002: Entra a formar part de la Comissió el gmà. Ramon Oranias del monestir de
Montserrat, Barcelona.
La reunió de la Comissió aquest any tingué lloc a Madrid on hi assistiren la gna.
Bruno Mª Collin, responsable de la Comissió Europea, amb la qual tinguérem una trobada les
persones contacte de la nostra Península. L’endemà visitàrem la Mesquita de Madrid on hi
vam viure tot un matí d’encontre interreligiós i d’oració amb els musulmans que hi van poder
assistir.
Al desembre del 2002, en nom del DIM es féu una acció solidària interreligiosa vers
els nostres germans monjos i monges del Tibet enviant unes cartes als monjos que viuen a
Dharamsala exiliats del Tibet. I una altra al Dalay Lama manifestant-los la nostra comunió i
dient-los que havíem escrit al Comitè del Ministeri d’Assumptes Religiosos de Pekín, al
Consulat de la República Popular Xina de Barcelona i una altra a l’ambaixada de Madrid
demanant el respecte de la llibertat religiosa i especialment per a ells, monjos i monges
budistes tibetans. El Dalay Lama ens va escriure dues vegades agraint el nostre gest.

2003: Trobada de la Comissió al monestir de Santa Mª do Mar, Sassoeiros – Lisboa.
Es va plantejar la possibilitat d’agrupar en 4 sub-regions (o sub-comissions) les personescontacte per tal de facilitar les trobades, els desplaçaments i el cost dels viatges. Es feren unes
cartes per les persones que podrien ser les responsables de cada sub-regió.
Les persones a qui vam demanar si podien acceptar el nomenament de responsables
d’aquestes sub-comissions foren: La Mare Blanca Blanco del monestir de San Pelayo de
Santiago de Compostela; la Hna. Mª Gratia Balagot, benedictina missionera de Tutzing, i la
Gna. Gertrudis Argenté benedictina del Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Per la SubComissió del Nort s’havia demanat a la Gna. Maribel Díez, cistercenca del monestir de Ntra.
Sra. De Vico Arnedo que, en principi, la seva abadessa digué que sí, però que en aquells
moments estava malalta. Cal dir que aquest projecte no va prosperar.

2004: Parlament de les Religions del Món a Barcelona. Fou un esdeveniment
important pel DIM de Catalunya en el que hi vam participar molt activament i en el que hi
vingueren també monjos d’altres regions de la Península. Aquest esdeveniment fou narrat en
una Crònica del Butlletí N. 17.

2005: Vam iniciar el Grup Contemplatiu Interreligiós que ja s’havia constituït en la
preparació del Parlament de les Religions del Món l’any 2004.
En la Trobada Europea que tingué lloc a En Calcat els dies 10-14 d’octubre Sor
Bruno-Marie Colin, responsable de la Comissió Europea des de l’any 1995 demanà de ser
reemplaçada, a causa de la seva greu malaltia. Fou nomenat el gmà. Daniel Pont d’En Calcat.
2006: El P. Lino Moreira del Monestir de Singeverga, Portugal, va assistir al Xè.
Intercanvi Espiritual Est-Oest. La seva experiència es troba narrada al Butlletí 19, pàg. 27.
Aquest any entra a formar part de la nostra Comissió el gmà. José Luis Navarro de la
Comunitat de Sta. Mª de Huerta.
També fou l’any que la gna. Griselda va deixar la responsabilitat de la Comissió i en
prengué la torxa el gmà. Ramon Oranias.
Aquest mateix any vam començar a organitzar els Cursos de Formació Interreligiosa
juntament amb l’ISCREB al monestir de Montserrat.
2007: El P. William Skudlarek, osb va prendre també el relleu al P. Pierre Béthune
com a secretari general del DIM-MID. És monjo benedictí del Monestir de Saint John de
Minnesota.
2008: Al gmà José Luís Navarro se li ha demanat de formar part de la Comunitat de
Midelt, al cor del Marroc, des d’on hi viu intensament el diàleg interreligiós amb l’Islam.
2009: El DIM s’obra als laics de Madrid que demanen ser persones-contacte i
aprofitar-se d’una animació interreligiosa des d’un encontre anual amb formació i intercanvis
amb el desig de crear llaços de comunió.

2011: Alguns membres de la Comissió Ibèrica vam participar en la Trobada Europea
que aquest any tingué lloc a Santiago de Compostela.
El gmà. José Luís Navarro va participar en la XXXIII Setmana d’Estudis Monàstics a
través d’un Cine fòrum sobre la pel·lícula “De Dioses y hombres”.

2012: Aquest any la nostra trobada Ibèrica tingué el goig d’integrar a la Comissió
dos membres nous: la gna. Mª Carmen Reales del monestir de la Fuensanta, Múrcia i la gna.
Ernestina Álvarez del monestir de Santa Mª de Carbajal. Totes dues han estat enviades per les
seves respectives abadesses.
Al gmà. Ramon Oranias li ha arribat el moment de demanar de traspassar la torxa de la
seva responsabilitat de la Comissió del DIM Ibèric després de mantenir aquest servei durant 7
anys amb tota fidelitat i competència. Aquest relleu tingué lloc el dia 9 de maig a la reunió
que tinguérem a la Comunitat de Santa Mª de Carbajal, León. D’acord amb tots els membres
de la Comissió es va elegir el gmà. José Luís Navarro de Midelt.
Cal remarcar que el nostre butlletí Ibèric en endavant i després del Nº 31 ja no serà
publicat en paper i en endavant es podrà contactar amb nosaltres a: www.dimiberico.org.

