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«Quant cobres germaneta? Tan 
poquet? Ningú no t’ha dit que vals 
tota la sang de Crist?» Així inicia Sal-
vador Íñiguez moltes de les trobades 
que una nit per setmana manté amb 
prostitutes i travestis a la ciutat mexi-
cana de Guadalajara. Impulsat pel seu 
amor a la Mare de Déu, en Salvador 
fa anys que se sent cridat a fer aquest 
apostolat tan peculiar en el món de la 
prostitució. El seu testimoni ha donat 
la volta al món gràcies al documental 
Mary’s Land. Tierra de María, de Juan 
Manuel Cotelo.

Què el porta fins al món de la 
prostitució?

Em porta el fet de saber-me fill 
de Déu, de saber-me cristià batejat 
i membre de l’Església apostòlica. 
Sento que és el meu deure anunciar 
la Bona Nova als qui no coneixen 
l’amor de Déu a les seves vides; als qui 
no el coneixen perquè pocs o gairebé 
ningú gosa compartir-lo amb ells. En 
contacte amb el món de la prostitució 
he descobert cors ferits com el meu i 
com el de tothom, però amb menys 
possibilitats de conèixer l’amor de Déu 
per les circumstàncies adverses en la 
història de les seves vides.

Als matins, de casa en casa, com 
a infermer geriàtric. I a les nits, de 
prostíbul en prostíbul, abordant 
prostitutes i travestis. Des de quan 
exerceix aquesta «doble vida»?

Des de fa aproximadament 7 o 8 
anys. En realitat només vaig un cop 
per setmana a una zona específica 
de prostitució tot i que de vegades 
em trobo prostíbuls sense voler al 
meu pas per la ciutat. En general, 
jo treballo als matins un torn de sis 
hores i les tardes i nits les dedico 
al meu apostolat «Maria Reina de 
la Pau: dóna’m el teu cor ferit». Els 
prostíbuls no són l’única activitat 
que tinc. També visito malalts, porto 
menjar als indigents, drogoaddictes i 
immigrants, porto ajuda en la mesura 
de les meves possibilitats a persones 
necessitades, a prostitutes que tenen 
fills per mantenir, etc.

Com es prepara per a aquest 
apostolat tan poc habitual?

Una nit als prostíbuls implica, pri-
mer de tot, prendre’s el temps neces-
sari per omplir-te de tot el que vols 
compartir. I si vas a compartir l’amor de 
Déu, doncs la primera cosa és omplir-te 
d’Ell... Això significa que cal dedicar 
el temps necessari per anar a missa, 
després adorar mínim una hora Jesús 
sagramentat, pregar davant d’Ell... Jo 
acostumo a resar també la coroneta 
de la Divina Misericòrdia, li demano 
el seu Esperit Sant perquè em doni les 
paraules necessàries per apropar-me 
amb aquests germans i no faltar a la 
caritat en cap moment... I després, fil 
a l’agulla!

Quina és la seva mirada sobre 
les prostitutes?

La meva mirada vers elles és una 
mirada de compassió. Les sento ger-
manes meves, germans meus... Els 
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«En les prostitutes miro de veure Crist Jesús»

estimo amb un amor fraternal, han 
esdevingut persones importants a 
la meva vida. Ells i elles mereixen el 
meu respecte. Miro de veure-hi Crist 
Jesús.

«Les prostitutes us passaran al 
davant al regne dels cels.» Què li 
diu aquesta frase de Jesús?

Són paraules que no comprenia 
de veritat fins que vaig començar a 
viure aquesta experiència... Quan les 
prostitutes i els travestis experimen-
ten el gran amor de Déu i que no les 
condemna, sinó tot al contrari, la seva 
conversió acostuma a ser molt gran. 
Experimenten un amor misericordiós 
i incondicional, un amor que no les 
assenyala i la seva resposta sol ser ge-
nerosa. A molts dels qui ens diem cristi-
ans apostòlics romans, amb una corrua 
de títols a instituts eclesials conquerits 
durant anys, no se’ns aconsegueix 
veure aquella conversió de la qual 
parla l’Evangeli. És la conversió de què 
parlava Joan Baptista, la que demana 
Jesús i que actualment la Mare de Déu 
ens demana en les seves aparicions 
en el món. Entre les prostitutes he 
descobert dones que lluiten per tirar 
endavant una família. Mig món els ha 
tancat les portes a feines, les jutja i les 
condemna... I elles són marginades a 
exercir aquest estil de vida per tanta 
injustícia en la societat.

Quin missatge mira de trans-
metre’ls?

Un missatge d’amor, de misericòrdia 
i de pau.

Ha estat ben acollit?
En un principi no, perquè ells i elles 

no demanaven que ningú se’ls apropés 
a parlar-los de Déu. I menys quan la 
societat i alguns membres de l’Església 
els han fet saber i sentir que viuen 

condemnats en vida... Al principi vaig 
haver de suportar insults, amenaces i 
empentes. Però si a Jesús, que és el 
Fill de Déu, el vam tractar pitjor que 
l’escombraria, què podem esperar 
per a nosaltres?... Amb el temps i la 
relació la majoria accepta i espera el 
missatge.

Com ha sortejat els perills d’un 
món en el qual molt sovint les 
dones estan sotmeses a xarxes 
mafioses?

Camino amb la bandera de la pau... 
En tota missió en nom de Crist hi ha ris-
cos. Jo només m’apropo per compartir 
un missatge d’Amor, Misericòrdia i 
Pau... Miro de ser prudent i respectuós 
i m’he sabut guanyar el respecte dels 
xulos i d’alguns líders delictius de la 
zona. A ells també els comparteixo el 
missatge, els dono rosaris i estampes 
de la Mare de Déu i ho agraeixen. I pel 
que fa a les màfies, jo no em fico dins 
d’aquesta problemàtica, les autoritats 
ho saben i fins i tot s’hi passegen.

Passa por?
No, por no. En el seu moment nervi-

osisme sí, però por no. Confio en Jesús. 
El papa Joan Pau II no es cansava de dir-
nos: «No tingueu por!» I la Santíssima 
Mare de Déu a Medjugorje en molts 
missatges repeteix: «No tingueu por, 

jo sóc amb cadascun de vosaltres.» He 
rebut algunes amenaces, com quan em 
van ensenyar una pistola, però aviat 
veuen com parles i per què hi vas, i 
no passa a més. Dónes un rosari i una 
estampa de la Mare de Déu i problema 
resolt. I tan amics!

El seu objectiu és ajudar-los a 
sortir de la prostitució o simple-
ment acompanyar-los en aquest 
camí?

El meu objectiu és que cap d’ells ni 
d’elles morin sense saber que Déu els 
estima i que tenim una Mare al Cel 
que vetlla per nosaltres aquí a la ter-
ra... El meu objectiu és que coneguin 
la Paraula de Déu, el seu amor, que 
experimentin la seva misericòrdia i 
la seva pau... És oferir-los un segui-
ment i acompanyament espiritual 
assessorant-los si necessiten recórrer 
a alguna estada o el que els faci falta. 
M’agradaria tenir una casa on donar-
los suport moral i espiritual, però amb 
la meva economia amb prou feines en 
tinc per viure. Jo no els plantejo sortir 
de la prostitució. Això els correspon 
a ells i a elles. La resposta al canvi és 
lliure i personal, jo només ofereixo el 
que tinc i no és pas gaire.

El seu testimoni apareix a la pel-
lícula Mary’s Land. Tierra de María. 
Què ha significat per a vostè?

Una gràcia de Déu, un regal, un do... 
Mai no m’hauria imaginat una cosa 
semblant. Jo només vaig prometre a 
Jesús consagrar la meva vida difonent 
la seva paraula i el missatge de Medju-
gorje als més pobres entre els pobres 
i oblidats. De sobte arriba això i quan 
menys m’ho esperava em veig ficat en 
un torrent de benedicció... Això m’ha 
fet conèixer gent nova, països nous 
per a mi.

«Tota missió en nom 
de Crist té els seus 
riscos, però no tinc 
por. Camino amb la 
bandera de la pau»
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