
Catalunya
Cristiana Setmanari d’informació 

i de cultura religiosa
ANY XLI | NÚM. 2120

2,90 € | 10 MAIG 2020

EDITORIAL i EN PRIMER PLA (P. 3 i 8-11)

Solidaritat i justícia 
social davant la 
pandèmia
Els països empobrits pateixen en grau extrem la 
vulnerabilitat

P. 16-17

Càritas internacional

L’Església es 
prepara per al 
retorn al culte públic



Club més Amics
Associació Amics de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel

GC 1478Organització tècnica

PEREGRINACIÓ 
A TERRA SANTA

DEL 2 AL 9 DE JULIOL,
DEL 20 AL 29 DE JULIOL (amb Petra)
DEL 13 AL 2O D’AGOST
DEL 23 AL 3O DE NOVEMBRE

INFORMACIÓ I RESERVES:
                              Tel. 93 4673244

info@ruthtravel.es  /  www.ruthtravel.es

PELEGRINATGE 
AL LÍBAN: la vall 
cristiana d’Orient

DEL 4 AL 9 DE SETEMBRE

BULGARIA: 
Monestirs i cultura

DEL 16 AL 23 DE SETEMBRE

INDOXINA: VIETNAM-
LAOS I CAMBODJA

DEL 31 DE JULIOL AL 17 D’AGOST

DEL 5 AL 10 D’OCTUBRE    PELEGRINATGE  MARIA  AL SANTUARI DE GUADALUPE                             
  (Extremadura) 

OCTUBRE     JAPÓ: UN VIATGE DE LA TRADICIÓ A LA MODERNITAT

NOVEMBRE       SUD-ÀFRICA: EL GRESOL MULTIRACIAL MÉS AUSTRAL

DESEMBRE   RUTA DELS PESSEBRES DEL TRENTINO, 
  PESSEBRES  DE PRAGA 
  LLUMS DE NADAL A NOVA YORK

PELEGRINATGE 
A POLÒNIA

DEL 28 D’AGOST AL 3 DE SETEMBRE

SUISSA: 
Natura i tradicions 
dels Alps

DEL 3 AL 10 DE JULIOL



EDITORIAL 3CatalunyaCristiana10 MAIG 2020

Un teixit quan es trenca sempre ho 
fa per la part més feble. Les conse-
qüències econòmiques i socials del 
Covid-19 seran —ja estan sent— enca-
ra més greus i doloroses als països més 
pobres, o que viuen en guerra. Aquest 
és el tema que posem en Primer Pla en 
el número d’aquesta setmana. En ell, 
Ricardo Loy, secretari general de Mans 
Unides, afirma que l’«ordre mundial ha 
sucumbit en unes poques setmanes, 
l’economia s’ha esfondrat i aquesta 
pandèmia ha posat en relleu que més 
que poderosos som vulnerables». En 
aquest sentit, és encomiable la tasca 
que estan realitzant entitats solidàries 
com Mans Unides, Càritas Internacio-
nal, Missions Salesianes i tantes con-
gregacions religioses. Però al costat 
d’aquest treball a peu de  «trinxera», 
d’actuació immediata, no hem d’obli-
dar la feina que també fan els construc-
tors del pensament per preparar-nos 
a viure aquest nou moment històric.

Així, el filòsof i sociòleg francès 
Edgar Morin, en un article que ha es-
tat molt divulgat a les xarxes socials, 
aposta per una nova via político-eco-
lògica-social guiada per un humanis-
me regenerat. Segons ell, aquesta via 
multiplicaria les veritables reformes, 
que són  «reformes de civilització, 

de societat, lligades a reformes de 
vida». L’ancià Morin, que als seus 98 
anys roman actiu i que el juny passat 
fou rebut en audiència per Francesc, 
explica que aquest nova via associ-
aria temes contradictoris:  «globalit-
zació» (per a tot allò concernent a la 
cooperació) i «desglobalització» (per 
establir una autonomia de producció 
d’aliments sans i salvar els territoris de 
la seva conversió en deserts); «creixe-
ment» de l’economia de les necessitats 
essencials, d’allò que és durable, de 
l’agricultura de l’hort o bio) i «decrei-
xement» (de l’economia d’allò que és 
frívol, de l’il·lusori, del rebutjable).

En aquest mes de maig, tradicional-
ment dedicat a Maria, el papa Francesc 
ens convida especialment al res del Ro-
sari en família i en una de les pregàries 
que proposa suplica: «Oh Verge Maria, 
gireu envers nosaltres els vostres ulls 
misericordiosos en aquesta pandèmia 
del coronavirus i consoleu els qui es 
troben confosos i ploren per la pèrdua 
d’éssers estimats, a vegades enterrats 
d’una manera que fereix l’ànima.» A Ella 
ens encomanem, plens d’esperança, 
tot pregant que Déu amb la seva infi-
nita misericòrdia aculli els qui ens han 
precedit i d’una manera especial els 
qui moren als països més vulnerables.

La crisi de la crisi
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TERESA DUCH @TDUCHRODES
Missionera de Natzaret
Mai ens hauríem imaginat que 
estaríem tots aïllats alhora, de la 
mateixa manera i per la mateixa 
causa. Els moments de vulnera-
bilitat anticipen un nou desvet-
llament i hem de connectar-nos 
amb el millor de nosaltres matei-
xos

RAÚL FLORES 
@RFLORESCARITAS
Coordinador d’estudis de Càritas i 
secretari tècnic de Foessa
VIII Informe Foessa = benefici-
aris de rendes mínimes eren el 
33% de les persones en pobresa 
severa. Abans de la crisi, ja calia 
revisar, adaptar i extendre la 
cobertura de les rendes mínimes. 
Un ingrés mínim garantit per a 
aquesta crisi i les que puguin 
venir

LA SETMANA

Zoom

La setmana 
en tuits
JORDI ARMADANS GIL 
@JORDI_ARMADANS
Director de FundiPau
200.000 morts al món per Co-
vid-19. No tenim prou eines ni 
recursos per fer-hi front. En canvi, 
la despesa militar creix un 7,2% 
en la darrera dècada i arriba als 
1,9 bilions de dòlars. O canviem 
prioritats o no tenim remei

JOSEP MARIA MALLARACH 
@JM_MALLARACH
Format en geologia, medi ambi-
ent i ecologia
Si Montserrat esdevingué centre 
espiritual del país, no fou només 
per l’orografia excepcional, ni 
per la bellesa de la Moreneta, 
sinó pel Laus perennis («lloança 
incessant») que s’hi establí i que 
mantenen viu —malgrat la turis-
tificació— les dues comunitats 
monàstiques i l’Escolania

EDUARD BRUFAU
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Escoltat 
a Ràdio Estel
IGNASI MIRANDA
Coordinador d’informatius

L’efemèride 
de la setmana
14 de maig del 1907: neix a 
Borriana qui serà cardenal i 
presidirà la Conferència Epis-
copal Espanyola en la Transi-
ció, Vicent Enrique i Tarancón.

Enguany els fidels no han pogut assistir a la vetlla de la Mare de Déu 
de Montserrat. La comunitat benedictina, però, els ha volgut tenir 
presents de manera simbòlica omplint la basílica amb ciris de colors 
diferents. D’altra banda, l’Escolania ha ofert pel seu canal de Youtube la 
interpretació del bonic cant marià Nigra sum, de Pau Casals.

Club de pop-rock
Albert Malla ofereix, des del 19 

d’abril, dues hores setmanals d’his-
tòria viva de la música pop-rock. És 
l’espai Cocodril Club, que s’emet els 
diumenges de 15 a 17 hores, amb un 
nom inspirat en la famosa cançó de 
Bill Halley See you later Alligator. El 
veterà comunicador dona continuï-
tat, ara des de Ràdio Estel, a una pro-
posta nascuda el 1993. En presentar 
les cançons, moltes convertides en 
autèntics himnes, situa molt bé el 
missatge en el context de l’època, 
del cantant o del grup, mentre el 
porta cap al present.

La primera edició va ser un re-
corregut variat per diferents grans 
intèrprets, des de Frank Sinatra 
fins a Edith Piaf, i una selecció de 
joies del rock, entre elles alguna de 
Jerry Lee Lewis. Amb la veu càlida 
i propera del locutor en permanent 
diàleg amb la música, el programa 
combina cada diumenge els grans 
èxits dels anys 60, 70, 80 i 90 amb 
la vida, el treball, les curiositats i 
titulars informatius. Aquest «club» 
comparteix un viatge musical per 
la màquina del temps. Albert Ma-
lla sempre hi dona la benvinguda 
a tothom.



Una persona pot morir 
sense testar, però no 
mor sense deixar la 
seva petjada, les seves 
accions, el seu tarannà
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Hi ha aspectes que fan espe-
cial el dol en temps de Covid-19. 
El primer que crida l’atenció és la 
manca d’expressivitat del patiment. 
Es dona, d’una banda, l’efecte xoc 
provocat per una concentració de 
circumstàncies adverses a les quals 
no podem fer front; de l’altra, es do-
na també que el plor, que flueix més 
fàcilment quan té algú que l’acull, es 
veu estroncat pel confinament. Un 
altre factor és el tema del contagi, 
que es pot convertir en tabú. Però 
sobretot el que fa el dol diferent és la 
capacitat d’adaptació als fets difícils 
i dolorosos. Som capaços d’ajornar 
els neguits quan no troben sortida. 
És el que diem «un dol congelat», en 
què assumir la realitat de la separa-
ció de la persona estimada s’ajorna 
per quan sigui possible.  El que sí ha 

I vindrà el desglaç. Acompanyar 
en el dol en clau de Covid-19 (I)

estat dur és el comiat sense poder 
ben bé dir adéu. En realitat el comiat 
es prepara al llarg de la vida. Es fa 
un testament que és el document 
que parlarà per nosaltres quan no hi 
siguem. Per tant, si hi ha Testament 
hi ha comiat. El Testament pot ser 
fet notarialment o de paraula, pel 
que fa sobretot als béns materials. 
Però hi ha un altre testament, que es 
pot dir espiritual, que fa referència 
al llegat d’accions i de manera de 
ser que aquella persona ens deixa. 
Una persona pot morir sense testar, 
és a dir, sense haver escrit les seves 

voluntats, però no mor sense deixar 
la seva petjada, les seves accions, 
el seu tarannà. Els altres poden fer 
de notaris recollint l’experiència de 
vida d’aquella persona que ha que-
dat impresa en els seus cors. Recor-
dar-ho, posar-ho en relleu, és donar 
lectura al testament que aquella per-
sona ens ha deixat. Calen els ulls del 
cor per fer-ne una lectura acurada, 
per escriure el que ens ha deixat amb 
els silencis, paraules i fets. Per tant, 
el comiat, la lectura del testament, 
no depèn ni de les circumstàncies 
de la mort, ni de les paraules dites 
a última hora sinó de la relació que 
conservarem amb la història de qui 
ja no hi és. Sovint el dolor no deixa 
veure el que aquella persona ens ha 
dit al llarg de la vida. Des de la mi-
rada de la resurrecció és més fàcil 
descobrir-ne el missatge.

Si haguéssim escoltat 
el desig dels ancians de 
quedar-se a casa no 
estaríem enfront 
d’aquesta dramàtica 
mortaldat

«¿No et fa res que ens 
enfonsem?»

A més de la meitat de les residèn-
cies de Catalunya ha entrat el virus. 
Personal i ancians s’han emmalaltit 
i a molts els ha arribat la mort, les 
xifres són esfereïdores. Una situació 
intolerable! La majoria dels ancians 
han mort sols, sense una paraula de 
consol. En moltes residències s’han 
viscut situacions dantesques. Con-
finats a les seves habitacions, els 
ancians han perdut el contacte amb 
l’exterior.

Sant’Egidio ha multiplicat els 
contactes per mantenir el fil de 

l’amistat i sostenir-los amb una tru-
cada, portant-los els àpats o facili-
tant el seguiment de la pregària i 
la litúrgia. Les estones de conversa 
són més llargues que mai. Un agraï-
ment després de cada trucada. Algú 
pensa amb mi i em truca! Algú se’n 
recorda. Els diàlegs amb les gene-
racions més joves tampoc s’han 
aturat. Les cartes dels joves porten 
notícies de l’exterior i paraules afec-
tuoses, els dibuixos dels infants de 
l’Escola de la Pau els animen i esde-
venen una companyia.

En la històrica pregària a la plaça 
de Sant Pere del 27 de març, el Papa 
Francesc reprenia les paraules dels 
deixebles enmig de la tempesta. Je-
sús dormia i ells es demanen: «¿No 
et fa res que ens enfonsem?» El Papa 
deia que una persona que es troba 
sola i desprotegida fent-se aquesta 
pregunta expressa una gran ferida 

en el cor. És la pregunta que ens 
fan avui molts ancians: «¿No et fa 
res que ens enfonsem?» La vida dels 
ancians és valuosa, no només pel 
que encara fan i pel que han fet al 
llarg de la seva vida sinó sobretot 
pel que són, pel que representen. 

Si haguéssim escoltat el desig 
dels ancians de quedar-se a casa no 
estaríem enfront d’aquesta dramà-
tica mortaldat. Si els volem ajudar 
hem de construir xarxes de proxi-
mitat i solidaritat per sostenir-los 
a casa. L’assistència domiciliaria, 
el cohousing i les convivències, el 
programa «Visca els ancians» de 
monitorització dels majors de 80 
anys són solucions efectives i més 
econòmiques que s’han de gene-
ralitzar. Els ancians s’ho mereixen, 
hi tenen dret! Els volem entre tots, 
mai més isolats!

LA SAL DE LA TERRA

PUNT DE VISTA

MONTSERRAT VILASECA
Coordinadora del servei «Visca els 
ancians» de la Comunitat de Sant’Egidio

ALFONS GEA ROMERO
Rector de Sant Vicenç de Jonqueres 
(Sabadell) i especialista d’atenció al dol
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SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Bisbe de Mallorca

El res del Rosari és una 
pregària senzilla, dels 
senzills i per als senzills

Seguint el bell i entranyable cos-
tum que les nostres generacions vam 
aprendre de petits, de viure el «Mes 
de Maria», dedicant-li el mes de maig, 
i seguint també les indicacions que el 
papa Francesc ens ha fet en una carta 
dirigida a tota l’Església, acollim la 
seva proposta de «redescobrir la be-
llesa de resar el Rosari a casa durant 
el mes de maig». És una invitació a 
resar-lo junts o de manera personal 
i en un moment d’emergència, quan 
encara està estesa la pandèmia del 
coronavirus. A més —diu— que «les 
restriccions de la pandèmia ens han 
“obligat” a valorar aquesta dimensió 
domèstica, també des del punt de 
vista espiritual». 

El res del Rosari és una pregària 
senzilla, dels senzills i per als senzills. 
Això s’entén bé quan veiem que Jesús 
posa en relleu el valor de la pobresa 
en la primera de les benaurances i 
dona gràcies a Déu perquè són pre-
cisament els senzills els qui l’entenen 
més. Repetir en un ritme pausat de 
serenor cinquanta vegades l’Avema-
ria, al mateix temps que es mediten 
els misteris de la vida de Jesús, i 
amb la implicació de la seva Mare, 
ens ajuda a prendre consciència de 
la necessitat de pregar amb insistèn-
cia, com el mateix Jesús ens demana. 
Tinguem present que els pobres han 
de repetir moltes vegades les coses 
perquè se’ls escolti... Pensem que la 
pregària beneficia sobretot el qui la 

fa, ajuda a entrar en la intimitat de 
la confiança al qui obre el seu cor a 
Déu amb senzillesa, i crea un espai 
persistent de solidaritat entre tots els 
qui en xarxa la comparteixen. 

El res del Rosari ens col·loca en el 
cor de l’Evangeli, i per això ens pot fer 
tant de bé. Contemplant els misteris 
de goig, de dolor, de llum i de glòria, 
fem un repàs meditatiu a allò que és 
essencial per a la vida cristiana i ho 
portem a la pregària del braç de la 
Mare i amb la implicació que ella hi 
té. Aquesta referència és clau per en-
tendre el Rosari i ens connecta amb 
els esdeveniments fonamentals de la 
nostra fe. 

En aquest sentit, també anirem 
fent camí sentint-nos ben units, im-
plorant junts la protecció maternal 
de la Verge Maria sobre els malalts 
i altres persones —les més vulnera-
bles— que ja pateixen una situació 
de precarietat econòmica greu. Si 
pregam així és per ser més solidaris 
amb fets concrets i estar al costat 
dels qui més pateixen. Pensem que 
l’esforç d’unitat és ja una victòria so-
bre el mal que ens afligeix i un signe 
evident que el bé sempre serà més 
fort i guanyarà. 

Redescobrir 
la bellesa 
de resar el 
Rosari
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ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

Plou sobre 
mullat

La pandèmia posa al límit els 
països empobrits
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«Estem molt preocupats per la 
situació que es pot donar a països 
amb menys recursos, governs febles 
i sistemes sanitaris molt precaris. En 
aquests països, si les xifres de l’expan-
sió de la pandèmia són com a Occi-
dent, la situació pot ser catastròfica 
per a moltes persones.» Aquestes 
paraules de la portaveu de Missions 
Salesianes, Ana Muñoz, recullen el 
sentiment de les persones que treba-
llen a països empobrits, on la realitat 
ja és per si sola molt precària.

Per a la directora de l’Àrea de Co-
operació internacional de Càritas es-
panyola, Eva Cruz, la magnitud de la 
pandèmia i els seus efectes tan ràpids 
augmenten «els terribles impactes de 
la crisi social i econòmica derivada 
d’aquesta crisi sanitària als països 
més empobrits, que tenen menys me-
canismes estructurals per frenar-los 
o amortir-los. Com diu el papa Fran-
cesc, ens preocupa que no sapiguem 
derrotar aquesta emergència amb 
anticossos de solidaritat global».

Les mesures que s’han adoptat 
als països desenvolupats per frenar 
el Covid-19 no són factibles als països 
empobrits. Com assenyala Cruz, «el 
confinament és una utopia en llocs on 
les persones per sobreviure necessi-
ten l’ingrés diari que els proporciona 
l’economia informal i les condicions 

dels infrahabitatges on viuen, més 
que evitar, el que fan és agreujar els 
riscos de la propagació del virus. L’ac-
cés segur i fàcil a l’aigua per man-
tenir la higiene adequada en molts 
d’aquests llocs és una cosa impos-
sible. Per no parlar de la feblesa que 
alguns estats presenten per garantir 
la protecció de drets socials i demo-
cràtics als més vulnerables».

En aquesta situació, els menors 
que viuen al carrer són prioritaris per 
als missioners salesians. Ana Muñoz 
apunta que «quedar-se a casa és 
impossible si no hi ha un sostre. En 
llocs com Etiòpia o Angola els nostres 
centres d’acollida per a nens i nenes 
del carrer s’han mobilitzat per recollir 
aquests menors i dur-los a llocs se-
gurs on puguin passar aquests dies 
de confinament i tocs de queda».

Mans Unides alerta de l’impacte 
que aquesta pandèmia té en aquests 
països, que pot ser «brutal», reconeix 
Ricardo Loy, secretari general de l’en-
titat, perquè són països «immersos en 
guerres sense fi, amb migracions for-
çoses, drets humans vulnerats, des-
nutrició, malalties endèmiques com 
la sida, la tuberculosi o la malària. És 
molt trist comprovar com els nostres 
socis locals han de paralitzar o tancar 
projectes de desenvolupament per 
ocupar-se de tasques d’emergència 

EVA CRUZ
«Com diu el papa 
Francesc, ens 
preocupa que no 
sapiguem derrotar 
aquesta emergència 
amb anticossos de 
solidaritat global»

M
issions Salesianes

Repartiment 
d’aliments al Perú.



10 CatalunyaCristiana EN PRIMER PLA10 MAIG 2020

només serà possible si es treballa la 
solidaritat i la justícia global».

Un nou món

Una de les veus que més dema-
na aquesta globalització és el papa 
Francesc, que ha reclamat la fi de 
les guerres i del comerç d’armes, i 
la condonació dels deutes als països 
empobrits. Per aconseguir-ho, con-
sidera Cruz, «el sistema econòmic i 
l’ordre social que avui impera en el 
món hauria de plantejar-se moltes co-
ses. La pandèmia, per ella mateixa, no 
aconseguirà canvis, cal una societat 
civil que ressorgeixi i empenyi aquest 
canvi social, de desenvolupament 
econòmic i de relacions humanes 
que el món necessita».

El secretari general de Mans Uni-
des, fent-se ressò de la crida de Fran-
cesc, assenyala que el Papa «ens re-
corda que la societat mundial es troba 
davant d’un desafiament històric, pel 
qual les nostres accions d’aquests di-
es canviaran el món en els propers 
anys; així que no són temps per a la in-
diferència, l’egoisme, la divisió i l’oblit, 
sinó per a l’esperança. Hem d’obrir-
nos a la solidaritat, la generositat i 
l’amor vers els nostres germans, en 
especial cap als més necessitats, per-
què tots plegats puguem construir un 
món diferent, més solidari i unit».

sanitària o alimentària. És un retro-
cés en la dignitat de la vida de moltes 
persones».

Com diu la portaveu de Missions 
Salesianes, «els missioners de molts 
llocs del món ens expliquen que mol-
ta gent, davant del confinament, ha 
de fer una tria complicada: morir de 
coronavirus o morir de gana».

Càritas, Mans Unides i Missions 
Salesianes, entre moltes altres or-
ganitzacions, s’han mobilitzat per 
ajudar en aquesta emergència mun-
dial. Per a Ricardo Loy, el principal és 
atendre les necessitats més urgents 
«que ajudin a evitar el màxim possible 
la propagació d’aquesta pandèmia, 
sensibilitzant la població i dotant-la 
de mesures de contenció i també 
els hospitals i personal sanitari, amb 
medicaments, respiradors i equips de 
protecció individual perquè són els 
més exposats».

Des de Càritas espanyola, Eva Cruz 
ens explica que és molt important 
visibilitzar i sensibilitzar la societat 
dels impactes d’aquesta pandèmia en 
aquests llocs que no compten amb 
prou recursos per fer-hi front. Càritas 
també treballa «en diferents àmbits 
polítics per defensar que la coope-
ració internacional no sigui oblidada 
com a política pública, sinó tot el con-
trari: perquè s’enforteixi en aquests 
moments, perquè la sortida de la crisi 

ANA MUÑOZ
«Molta gent, davant 
del confinament, 
ha de fer una tria 
complicada: morir 
de coronavirus o 
morir de gana»

Una de les prioritats 
és protegir el personal 
sanitari.

M
ans U

nides/Javier M
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Ara tenim l’oportunitat de repen-
sar quin tipus de món volem: «Aquest 
de les presses on tothom corre sense 
temps per dedicar als qui més esti-
mem o un món més humà, on les per-
sones estiguem al centre», ens plan-
teja Ana Muñoz, «un món consumista 
i individualista o un altre en el qual 
veiem la necessitat de ser un planeta 
més verd».

La pandèmia ens ha situat davant 
d’una dura realitat: tots estem expo-
sats a les mateixes amenaces, però no 
tots disposem de les mateixes eines 
per afrontar-les i superar-les. Ricardo 
Loy subratlla que s’ha posat en evi-
dència «la nostra feblesa com a so-
cietat, l’“ordre mundial” ha sucumbit 
en unes poques setmanes, l’economia 
s’ha enfonsat. Tot està connectat però 
manté un feble equilibri, per la qual 
cosa aquesta pandèmia ha posat en 
relleu que, més que poderosos, som 
vulnerables. De vegades oblidem que 
tots els éssers humans som iguals i el 
Covid-19 ens ho ha recordat dolorosa-
ment atacant amb virulència singular 
pobres i rics, sense que importin el 
color de la pell, l’educació, la posició 
econòmica o social».

Per això no hauríem d’obviar les lli-
çons que, com a humanitat, podem 
aprendre d’aquesta emergència. I una 
d’aquests grans lliçons és el valor de 
la vida, assegura la directora de l’Àrea 
de Cooperació de Càritas espanyola: 
«Ens ha ensenyat que, tot i que l’ésser 
humà té una capacitat de resistència 
i resiliència exemplars, en aquestes 
lluites necessitem els uns dels altres; 
ens ha ensenyat que el model econò-

mic, social i polític on vivim fa aigües 
i necessitem canviar perquè res no 
continuï igual. Ens ha ensenyat que 
en aquest món on tot està connectat, 
aquesta connexió ens mostra fragi-
litats, contradiccions i disfuncions 
i moltes desigualtats que hem de 
corregir».

Des de Mans Unides, ens explica 
Ricardo Loy, «proposem una socie-
tat que comparteixi els valors que 
ens uneixen com a família humana: 
la dignitat de la persona com a eix 
i fonament de tot projecte social, 
econòmic, polític i cultural; el destí 
universal dels béns, orientats a ga-
rantir condicions de vida digna per a 
tothom; el bé comú, que es conside-
ra assolit quan els drets humans són 
garantits, respectats i promoguts; 
la solidaritat, com a determinació 
ferma i organitzada de treballar per 
la justícia i per la vida digna de les 
persones més vulnerables d’Àfrica, 
Àsia i Amèrica, i la subsidiarietat, no 
imposant la nostra manera de veure 
i de fer les coses, sinó responent a 
les demandes de les dones i homes 
dels pobles del Sud i compartint-hi la 
responsabilitat del seu propi desen-
volupament».

Per això, en aquesta crisi, organit-
zacions com Mans Unides o Càritas 
han vist reforçat el seu compromís 
«per treballar amb més força en la 
justícia universal, en l’atenció a les 
persones més vulnerables, en la co-
operació internacional, en la defensa 
dels drets humans, en el desenvolu-
pament sostenible i en la cura del 
nostre planeta», conclou Eva Cruz.

RICARDO LOY
«No són temps 
per a la indiferència, 
l’egoisme, la divisió
i l’oblit, sinó per 
a l’esperança»

En aquesta crisi, Càritas 
ha vist reforçat el seu 
compromís amb els més 
vulnerables.

C
àritas internacional
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La Bíblia, un llibre d’història

La Bíblia és un dels llibres im-
prescindibles per als cristians. 
Aquesta obra és una biblioteca, és 
a dir, un conjunt de diversos llibres 
amb l’aparença d’un text únic. Es 
va anar ajuntant a poc a poc, fins 
que els editors l’han ofert com un 
únic llibre.

Aquests dies, confinat a causa 
de la pesta, tot llegint la Bíblia, en 
deduïa la unitat i la diversitat. Val a 
dir que la Bíblia és el gran llibre de la 
humanitat. És el que ha tingut més 
edicions des del descobriment de 
la impremta.

La Bíblia és la paraula de Déu. Ell 
va escollir uns escriptors inspirats. 
L’autor principal de l’Escriptura és 
Déu i el redactor humà és el secun-
dari. El lector s’adona fàcilment de 
la diversitat d’autors i de les conno-

tacions de cadascun.
L’Església recomana la lectura 

de la Sagrada Escriptura i l’aconse-
lla com a vehicle de la santedat. En 
la litúrgia, sempre hi té un paper de 
primera línia. No hi ha ritus eclesi-
àstics sense la proclamació de la 
paraula de Déu; fins i tot l’encensa, 
la besa i és un element per beneir 
els fidels.

La Bíblia és també un llibre d’his-
tòria, ja que narra la història d’Israel. 
Explica les peripècies dels jueus i 
continua en la plenitud de Nostre 
Senyor Jesucrist, fill de Déu, que va 
morir a la creu. La història d’Israel 
també és la nostra: l’home creat 
que es gira contra Déu, els germans 
que es maten, la dispersió de Ba-
bel, diverses pestes en els quaranta 
anys al desert, guerres, etc.

És una narració que es pot apli-
car a les diverses vicissituds de la 
història de la humanitat. Al final, es 
fa sempre present la intervenció 
benefactora de Déu. El poble, amb 
la seva mala conducta, provoca un 
malestar esfereïdor. Més enllà de la 
simple història, l’Escriptura revela 
que Déu és misericordiós i que no 
posa ningú en un carrer sense sor-
tida. En la Bíblia, Déu converteix la 
història de la humanitat en història 
de la salvació.

En la Bíblia, Déu 
converteix la història 
de la humanitat en 
història de la salvació

Celebrar missa

El Catecisme que jo vaig estudiar 
deia: «Santificaràs les festes.» En un 
altre lloc especificava: «Sentir mis-
sa tots els diumenges i festes de 
guardar.»  Respecte al fet de  sen-
tir, no estava equivocat. En aquell 
temps s’anava a missa, el celebrant 
pronunciava els textos en llengua 
llatina i dit el Ite, missa est, marxà-
vem. Tots no, alguns es quedaven. 
Tornava portant el roquet i l’estola, 
obria el sagrari i donava la comunió 
als que esperaven. Una cosa era la 
missa i una altra la comunió. Recor-
do que un dels meus propòsits el 
dia de la primera comunió va ser 
anar a combregar cada quinze dies. 
A missa, per descomptat, sempre.

Els temps han canviat molt i la 
litúrgia ha millorat. El fet que el ritu 
hagi perfeccionat no suposa per si 
que la pràctica s’hagi superat.

Ara no se sent missa, un llegeix 
expressions com es fa missa, se se-
gueix la missa, s’escolta la missa... 
afegint de vegades, en memòria 
d’un difunt que va morir tal dia.

Aquesta trista temporada de 
pandèmia, tancats, com ens toca 
estar, les misses es transmeten 
pels mitjans virtuals i se segueixen 
a través del mòbil, del PC o de la 
televisió. Quin judici em merei-
xen aquestes formes? Positiu, evi-
dentment. És la millor manera? No 

m’atreviria a assegurar-ho. M’agrada 
iniciar els ritus previs amb la indica-
ció del missal «el Senyor Jesús que 
ens convida a la taula de la Paraula i 
de l’Eucaristia, ens crida ara...»; dos 
àmbits, dues taules. Totes dues són 
essencials perquè a un espai se li 
digui església.

Per poder disposar d’un lloc amb 
la taula eucarística i potser el sagra-
ri i, en conseqüència, celebrar-hi 
missa, cal un permís eclesiàstic i la 
benedicció corresponent. Ara bé, 
no em consta que perquè en un 
lloc es disposi d’un espai exclusiu 
destinat a la col·locació solemne de 
la Bíblia, amb el seu adorn reverent, 
calgui llicència, ni oficiant ordenat 
per proclamar la Paraula i, en con-
seqüència, sigui presència de Déu 
i, per a qui ho desitgi, comunió real 
de Jesús Paraula, aliment de l’ànima.

Per poder disposar 
d’un lloc per celebrar 
missa, cal un permís 
eclesiàstic i la 
benedicció 
corresponent
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Aquesta setmana el Papa ens 
convida a resar el Rosari, us 
informem de la recuperació del 
culte públic, parlem del Remei i 
la Salut, advocacions 
marianes protectores i 
sanadores, i Francesc Roig, de 
Càritas Catalunya, reflexiona 
sobre un canvi de paradigmes 



En una carta adreçada a tots els 
fidels, el Papa proposa, per a aquest 
mes de maig, redescobrir la bellesa del 
Rosari i convida a resar aquesta pregà-
ria a casa, en família, i afirma que «les 
restriccions de la pandèmia ens han 
obligat a valoritzar aquesta dimensió 
domèstica també des d’un punt de vis-
ta espiritual».

Al maig, escriu el Pontífex, «és 
tradició resar el Rosari a casa, amb la 
família. Podeu triar, segons la vostra 
situació, resar-lo plegats o de mane-
ra personal, apreciant la bondat de 
les dues possibilitats. En qualsevol 
cas, però, hi ha un secret per fer-ho: 
la senzillesa; i és fàcil trobar, fins i tot 
a internet, bons esquemes de pregària 
per seguir».

En la breu carta el Papa també 
adjunta dos textos de pregàries que 
convida a recitar al final del Rosari, 
les quals assegura que ell mateix resa 
«unit espiritualment» als fidels.

La primera pregària és la que va 
adreçar a la Mare de Déu del Diví Amor 
a l’inici de la crisi, l’11 de març passat, en 
un videomissatge que va precedir a la 
celebració de la missa al santuari romà 
presidida pel cardenal vicari Angelo 
De Donatis per a la Jornada de dejuni 
i pregària.

La segona pregària és una intensa 
invocació que en algun moment evo-
ca la Salve Regina, particularment en 
aquell «gira a nosaltres els teus ulls mi-
sericordiosos en aquesta pandèmia de 
coronavirus», per aturar-se després 
en totes les categories de persones que 
han estat patint i lluitant de diferents 
maneres contra el Covid-19.

Francesc assegura que «contem-
plar plegats el rostre de Crist amb el 
cor de Maria, la nostra Mare, ens unirà 
encara més com a família espiritual i 
ens ajudarà a superar aquesta prova».

I conclou: «Resaré per vosaltres, 
especialment pels que més pateixen, 

i vosaltres, si us plau, pregueu per 
mi. Us ho agraeixo i us beneeixo de 
tot cor.»

D’altra banda, Francesc ha eri-
git la Fundació vaticana Joan Pau 
I, responent així a la proposta de 
crear un ens destinat a aprofun-
dir en la figura, el pensament i els 
ensenyaments del seu venerable 
predecessor, el papa Joan Pau I, i 
promoure l’estudi i la difusió dels 
seus escrits.

La fundació té per objecte pro-
tegir i preservar el patrimoni cul-
tural i religiós deixat pel papa Jo-
an Pau I; promoure iniciatives com 
conferències, reunions, seminaris, 
sessions d’estudi; instituir premis i 
borses d’estudi; tenir cura de l’ac-
tivitat editorial tant dels resultats 
dels seus propis estudis i investiga-
cions com dels treballs de tercers; 
servir de punt de referència, a Itàlia 
i a l’estranger, per a qui treballa en 
el mateix camp i amb les mateixes 
finalitats.

El Vaticà també informa que, 

Al maig, el Papa proposa redescobrir la 
bellesa d’aquesta pregària

AICA
Ciutat del Vaticà
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Francesc convida a resar 
el Rosari en família
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ESGLÉSIA EN SORTIDA

considerant la situació d’emergèn-
cia sanitària actual, el Papa ha esta-
blert que a l’any 2020, la col·lecta per 
a l’Òbol de Sant Pere, que se celebra 
tradicionalment en la proximitat de la 
solemnitat dels Sants Pere i Pau, el 29 
de juny, es traslladi arreu del món al 
diumenge XXVII del temps ordinari, el 
4 d’octubre, dia dedicat a sant Fran-
cesc d’Assís.

Orde de Malta

El 29 d’abril va morir el gran mes-
tre de l’Orde de Malta, Frey Giacomo 
Dalla Torre del Tempio di Sanguinet-
to, als 75 anys a conseqüència d’una 
malaltia incurable diagnosticada fa 
pocs mesos.

Com es llegeix en el portal de l’Orde 
de Malta, «amb la seva marcada huma-
nitat i la seva dedicació profunda a la 
vida caritativa, la figura del 80è gran 
mestre del Sobirà Orde de Malta serà 
recordada per tots els qui el van conèi-
xer per les seves dots diplomàtiques i 
el seu to, sempre cordial i afectuós».

PAPA FRANCESC
«Contemplar plegats 
el rostre de Crist 
amb el cor de Maria 
ens unirà encara 
més com a família 
espiritual i ens 
ajudarà a superar 
aquesta prova»

Les lliçons del 
Ressuscitat

En els relats evangèlics i en 
els Fets dels Apòstols hi ha al-
guns passatges que narren els 
moments en els quals Jesús es fa 
visible, després de la seva mort, 
a una sèrie de persones. Les pri-
meres, Magdalena i les dones que 
el van acompanyar al peu de la 
creu (diu santa Teresa que es va 
aparèixer a Maria, la seva mare, 
tot i que no ho narrin els evange-
lis). Després als apòstols, als que 
anaven camí a Emmaús, a 500 
germans... i finalment a sant Pau.

Més enllà de la historicitat 
d’aquestes narracions, contenen 
missatges de gran importància 
per als deixebles de tots els temps. 
Poden ser vistos, analògicament, 
com a «postgraus» en el segui-
ment de Jesús (el doctorat serà 
la Pentecosta, que ens porta a do-
nar la vida per Ell). Dic postgraus 
perquè acaben de guarir en elles 
i ells diferents punts en els quals 
encara s’havien de convertir i els 
omplen d’alegria. A Magdalena, la 
primera «apòstol dels apòstols», 
li ensenya que ha d’estimar sen-
se possessions; ella mateixa ha 
d’anar al Pare per quedar lliure de 
lligams. Als d’Emmaús els guareix 
de la desesperança i el desànim. A 
Tomàs, del ressentiment i la man-
ca de fe; a Pere, de la por per obrir-
se a la primacia de l’amor. A tots 
els deixebles, de la desconfiança 
davant l’anunci rebut.

Ja sabem que, quan seguim 
Jesús, no podem quedar-nos en 
el Divendres Sant, desconsolats 
i perduts. Som cridats a l’alegria, 
a la plenitud de la joia que hi ha a 
la Pentecosta. El pas imprescin-
dible és interioritzar les lliçons de 
Crist viu. Llegir-les contemplant 
el seu pas per la nostra vida. I se-
guir-lo, ja ressuscitat! Com li va 
dir a Pere després de confirmar-lo 
en l’amor: «Tu, vine i segueix-me.» 
Ara la qüestió és com se segueix 
un ressuscitat... Ressuscitant no-
saltres?

LETICIA SOBERÓN



Incrementar el nombre de celebracions i 
oferir gel desinfectant, entre les mesures 
establertes per la Conferència Episcopal 
Espanyola

L’Església es prepara per 
al retorn al culte públic

CARME MUNTÉ
Redacció

La Conferència Episcopal Espa-
nyola va publicar dijous 30 d’abril 
unes «mesures de prevenció per a la 
celebració del culte públic als tem-
ples catòlics durant la desescalada 
de les mesures restrictives en temps 
de pandèmia». És el document marc 
perquè s’adaptin a l’àmbit de les co-
munitats cristianes i dels creients en 
general les mesures de desconfina-
ment anunciades pel president del 
govern espanyol, Pedro Sánchez. 

El pla, en quatre fases, estableix 
que el culte públic tornarà, a les es-
glésies catòliques i d’altres confessi-
ons presents a Espanya, l’11 de maig, 
inicialment amb un màxim d’un terç 
en l’ocupació de l’espai i, si tot va 
bé, fins a la meitat a partir del 25 de 
maig. D’acord amb aquesta previsió 
de l’executiu i les autoritats civils, 
l’Església segueix les indicacions.

En el capítol de disposicions de 
caràcter general, que cada diòcesi 
haurà d’aplicar al seu propi territori, 
es recorda que en aquesta fase de 
transició, es manté la proposta de 
dispensar del precepte de partici-
par a la missa dominical: «Suggerim 
a les persones de risc, gent gran i 
malalts, que considerin la possibi-
litat de quedar-se a casa i seguir les 
celebracions a través dels mitjans 
de comunicació.»

Per tal de garantir que es facin 
efectives les limitacions d’afora-
ment, es demana procurar incre-
mentar, allí on sigui necessari i 
possible, el nombre de celebracions 
«per tal de descongestionar els tem-
ples». També es recomana entre els 
fidels l’ús, amb caràcter general, de 
mascaretes. Altres disposicions 
són que les piques d’aigua beneïda 
continuïn buides, que les portes de 
les esglésies estiguin obertes a l’en-
trada i la sortida de les celebracions 
perquè no calgui tocar poms ni ma-
netes, i que s’ofereixi gel hidroalco-

hòlic o algun desinfectant similar 
als fidels. 

Per a l’estona de la litúrgia també 
es fan un seguit de recomanacions: 

. Evitar els cors a la parròquia: es 
recomana mantenir un sol can-
tor o algunes veus individuals i 
algun instrument. No hi haurà full 
de cants ni es distribuiran plecs 
amb les lectures o qualsevol altre 
objecte o paper

. La panera de la col·lecta no es pas-
sarà durant l’ofertori, sinó que el 
servei d’ordre l’oferirà a la sortida 
de la missa, seguint els criteris de 
seguretat assenyalats

. El calze, la patena i els copons es-
taran coberts amb la pàl·lia du-
rant la pregària eucarística

. El sacerdot celebrant es desinfec-
tarà les mans en començar el cànon 
de la missa, i els altres ministres de 
la comunió abans de distribuir-la

. La salutació de la pau, que és fa-
cultativa, es podrà substituir per 
un gest per tal d’evitar el contacte 
directe

«Suggerim a les 
persones de risc, gent 
gran i malalts, que 
considerin la possibilitat 
de quedar-se a casa i 
seguir les celebracions 
a través dels mitjans de 
comunicació»
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. El diàleg individual de la comunió 
(«El Cos de Crist» «Amén») es 
pronunciarà de forma col·lectiva 
després de la resposta «Senyor, 
no soc digne...», tot distribuint-se 
l’Eucaristia en silenci

. En cas que el sacerdot sigui gran, 
s’establiran ministres extraordi-
naris de l’Eucaristia per distribuir 
la comunió

Pel que fa a la celebració dels 
sagraments i a les exèquies de 
difunts: 

. La celebració del sagrament de la 
reconciliació i els moments d’es-
colta dels fidels: a més de les me-
sures generals, s’ha d’escollir un 
espai ampli, mantenir la distància 
social assegurant la confidencia-
litat. Tant el fidel com el confes-
sor han de portar mascareta. En 
acabar, s’aconsella reiterar la 
higiene de mans i la neteja de les 
superfícies

. Baptisme: ritu breu. En l’adminis-
tració de l’aigua baptismal, que es 
faci des d’un recipient al qual no 

retorni l’aigua emprada, evitant 
qualsevol mena de contacte entre 
els batejands. En les uncions es 
pot fer servir un cotó o bastonet 
d’un sol ús, que s’ha d’incinerar en 
acabar la celebració

. Confirmació: en la crismació es 
pot fer servir un cotó o bastonet, 
com s’ha indicat en el cas del bap-
tisme. Cal observar la higiene de 
mans entre cada contacte, quan 
hi hagi diversos confirmands

. Matrimoni: els anells, arres, etc., 
hauran de ser manipulats exclu-
sivament pels contraients. Cal 
mantenir la deguda prudència en 
la firma dels contraients i els tes-
timonis, així com en el lliurament 
de la documentació corresponent

. Unció dels malalts: ritu breu. En 
l’administració dels olis es pot 
fer servir un cotó o bastonet com 
s’ha indicat anteriorment. Els 
sacerdots molt grans o malalts 
no haurien d’administrar aquest 
sagrament a persones que estan 
infectades per coronavirus. En tot 
cas, cal observar les indicacions 
de protecció establertes per les 
autoritats sanitàries correspo-
nents

. Exèquies de difunts: els funerals 
i les exèquies seguiran els matei-
xos criteris de la missa dominical. 
Encara que sigui difícil en aquests 
moments de dolor, cal evitar els 
gestos d’afecte que impliquin 
contacte personal i insistir en la 
importància de mantenir la dis-
tància de seguretat.

Dependències parroquials

Pel que fa a l’ús de les dependèn-
cies parroquials per a reunions o 
sessions formatives caldrà seguir 
en un primer moment la mateixa 
limitació d’un terç d’aforament 
en espais on l’aforament habitual 
és de 50 persones. Cal respectar 
la distància de seguretat i l’ús de 
mascaretes. 

En la tercera fase del pla de des-
confinament aprovat pel Govern 
espanyol, l’aforament passa a ser 
d’1/2 en espais d’un aforament 
habitual de 50 persones i d’1/3 en 
espais d’un aforament habitual de 
80 persones.

Les visites turístiques no estan 
permeses en les fases 1 i 2 de la de-
sescalada. Per tant, caldria esperar 
a la segona quinzena de juny. 

Església parroquial de 
Sant Miquel de Mont-Roig 
del Camp,  a l’arquebisbat de 
Tarragona.

«La panera de la 
col·lecta no es passarà 
durant l’ofertori, sinó 
que el servei d’ordre 
l’oferirà a la sortida de 
la missa, seguint els 
criteris de seguretat 
assenyalats»
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Si Sant Roc i Sant Sebastià van ser 
en temps medievals i inicis de l’edat 
moderna els protectors de pobles i 
ciutats contra les epidèmies, a finals 
del segle XVII i durant el XVIII es van 
popularitzar unes advocacions mari-
anes a les quals encomanar-se com a 
protectores de tots els mals: les de la 
Mare de Déu del Remei i de la Salut, 
o Font de la Salut. 

La Mare de Déu del Remei és pa-
trona d’Alacant i alcaldessa perpè-
tua de la ciutat. A ella van dedicades 
en ofrena les fogueres de Sant Joan 
que s’hi celebren cada any, però la se-
va festa és el segon diumenge d’octu-
bre, encara que també varia segons 
la contrada. A Caldes de Montbui la 
celebren el tercer diumenge d’octu-
bre, capvuitada de la Festa Major, 
coincidint amb l’aplec; a les Corts 
de Sarrià, antic municipi annexio-
nat a Barcelona, també fan la festa a 
l’octubre, el segon diumenge; a Llíria, 
per la Trinitat; a Flix van a l’ermita a 
menjar la mona el dilluns de Pasqua 
i a l’aplec a l’octubre; a Arenys també 
fan la festa primaveral, però no a An-
glès, on mantenen la diada d’octubre.  

Ente les ermites o capelles que 
té la Mare de Déu del Remei dedica-

El Remei i la Salut, 
dues advocacions 
marianes 
protectores 
i guaridores

JOAN PALLARÈS-PERSONAT des a Catalunya en podem referir, a 
risc d’oblit, una llarga llista. A Alca-
nar té molta devoció i les festes són 
quinquennals: porten la imatge per 
cadascun dels barris de la població 
durant sis dies. També té molta de-
voció a Santa Maria de Palautordera, 
Vic o Manresa, que tenen un barri del 
Remei. Una vintena de comarques 
catalanes tenen almenys un indret 
on venerar la Mare de Déu del Re-
mei, com Ripoll, Camprodon, Alco-
ver, Cervelló...

Les capelles més antigues que 
tenim sota l’advocació de la Mare de 
Déu del Remei tenen l’origen a les 
acaballes del segle XVI, però la ma-
joria són del XVIII. Entre 1726 i 1769 
són la majoria de les dates gravades 
a les llindes o esments en documents 
d’obres, com és el cas del Remei de 
Caldes de Montbui, on es van inten-
tar instal·lar els agustins el 1649, que 
hi volien fundar un monestir, però 
a banda que era temps de guerra, 
l’hostilitat dels canonges calderins 
van fer desistir del propòsit en pocs 
anys. 

Del llatí remedium, «remei», «me-
dicina», la seva advocació ve de finals 
del segle XII de la mà dels Trinitaris, 

Ermita de la Mare de Déu del Remei de Caldes de Montbui.

Del llatí «remedium», 
la seva advocació ve 
de finals del segle XII 
de la mà dels 
Trinitaris, fundats 
per sant Joan de 
Mata
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i avui ho és de Sant Feliu. 
El bisbat de Girona té dos san-

tuaris de la Mare de Déu de la Sa-
lut amb bon nombre de visitants: el 
de Terrades, a l’Alt Empordà, amb 
orígens molt més antics que els que 
veiem, que és del segle XVII, quan 
el 1681 van començar a renovar-lo; 
l’altre és el Sant Feliu de Pallerols, 
a la Garrotxa, data del segle XVII, 
quan Joan Carbonés, veí d’un mas 
proper, situà una imatge mariana a 
una balma propera anomenada Roc 
de Claperols. Poc després, el 1642, 
edifica la primera capella, que al se-
gle XIX va ampliar-se amb hostat-
geria, cambril, etc., en unes obres 
que van durar entre el 1832 i el 1862.  

El santuari de la Mare de Déu de 
la Salut a Gràcia, a Barcelona, va ser 
erigit per decret del bisbe Pantale-
on Montserrat l’11 de maig del 1864 
a iniciativa d’Antoni Maria Morera 
i Colom, propietari d’un mas d’es-
barjo proper. Durant la construc-
ció, en treure pedra d’una pedrera 
propera, van trobar una font d’ai-
gües ferruginoses, la Font de la Sa-
lut. Eren temps que el còlera aparei-
xia sovint per Barcelona o qualsevol 
contrada, en especial a l’estiu. 

A Cànoves i Samalús també hi 
ha un santuari de la Salut, d’estil 
historicista, però modern. S’ha res-
taurat el que va reconstruir el 1902 
la família Puig, sobre un existent al-
menys des del 1720. A Viladordís, 
Manresa, esmentat al segle X, el 
santuari té uns orígens del XI-XII. 
La talla de la Mare de Déu de la Sa-
lut és gòtica i és un indret d’aplecs 
i trobades. 

A Traiguera, Baix Maestrat, al 
bisbat de Tortosa, hi ha el reial san-
tuari de la Mare de Déu de la Font 
de la Salut, una joia arquitectònica 
del segle XVI, Reial per concessió 
de Carles I, ratificat pel seu fill Felip 
II, pas de cavallers de Montesa i de 
l’Hospital. La imatge fou trobada el 
1384, i el 1439 va iniciar-se un nou 
temple, la major part del que veiem 
és del segle XVI, reformat el XVIII.

Altars, parròquies, ermites o ca-
pelles dedicades a les Mare de Déu 
del Remei o de la Salut, als bisbats 
catalans, en trobem una trentena 
de cada. Remei més que Salut són 
normals a la onomàstica i a totes 
dues advocacions marianes ens 
encomanem tant per obtenir o con-
servar la salut, com per trobar-hi 
remei en cas de malaltia. 

fundats per sant Joan de Mata, 
però és a partir del 1571, després 
de la batalla de Lepant, quan la ve-
neració es fa molt extensa i comen-
cen a aparèixer capelles i ermites 
dedicades no només a Catalunya i 
València, sinó a l’Aragó, Castella, 
País Basc, Andalusia, i travessant 
l’Atlàntic, Colòmbia, Mèxic o Puer-
to Rico. 

La Mare de Déu del Remei, a part 
de protecció contra les malalties i 
advocada de la salut, també era in-
vocada, a l’estil de la Mare de Déu 
de la Cinta tortosina, per les emba-
rassades, per a un bon part.

Font de la Salut
La Mare de Déu de la Salut, o de 

la Font de la Salut, perquè sol es-
tar associada a una deu d’aigua, és 
una advocació que es coneix des del 
segle XIII, posterior a la del Remei, 
però que no té una gran devoció 
extensa fins a finals del segle XVII, 
de manera que els santuaris més 
antics a Catalunya són majorment 
del segle XVIII i del XIX, com és el 
cas de la Salut de Sabadell, inaugu-
rat el 1882 sobre un culte i devoció 
llavors centenària. Patrona de Sa-
badell, va ser proclamada patrona 
del bisbat de Terrassa l’11 de maig 
del 2008.

La Salut o la Font de la Salut va 
associat a fonts que, en èpoques on 
ja es coneixia que l’aigua podia ser 
focus de contagi, tenien les aigües 

netes i lliures de mal. També eren 
profitoses per als malalts, perquè 
podien guarir algunes afeccions. 
En trobem exemples a Barcelona, 
al barri de la Salut de l’antiga Vila 
de Gràcia; Terrades; Sant Feliu de 
Pallerols; Algemesí, on la troballa 
de la imatge data del 1247; Palma de 
Mallorca, on és la patrona; o al Pa-
piol, on l’ermita romànica de Santa 
Eulàlia de Madrona, que havia estat 
parròquia fins al 1315, al segle XVIII 
va ser dedicada a la Mare de Déu 
de la Salut. 

A Sant Feliu de Llobregat, una 
ermita de la Salut, dins els terrenys 
d’una masia homònima, amb orí-
gens al segle XVII, va ser beneïda el 
1749, quan era bisbat de Barcelona 

Imatge de la Mare de Déu de la Salut venerada a Sant Feliu de Pallerols.

La Salut o la Font de la 
Salut va associat a fonts 
que tenien les aigües 
netes i lliures de mal
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Quan ja portem gairebé un mes 
i mig de confinament com a conse-
qüència de la pandèmia COVID-19 
i des de la realitat que ens toca 
viure a les deu Càritas diocesanes 
amb seu a Catalunya, constatem 
realitats tan punyents com, per 
exemple, el fet d’haver multiplicat 
per tres les peticions d’ajuda a les 
Càritas d’arreu de Catalunya; que 
milers de persones —majoritària-
ment dones— que treballen en el 
servei domèstic sense contracte 
laboral, en la tasca d’acompanya-
ment a persones grans, estan en 
situació límit perquè poden que-
dar-se materialment al carrer pel 
simple fet de no poder pagar el 
lloguer d’una habitació o el rello-
guer d’un pis; també molts joves 
que s’han quedat sense feina i no 
tenen cap horitzó de futur enmig 
d’una realitat social on el 50% de la 
seva edat ja no tenen treball...

Per això Càritas afronta aques-
ta dura realitat amb molta genero-
sitat d’esperit i gran disponibilitat 
per superar els inconvenients que 
ens esperen amb 864 punts de ser-
veis operatius (dels 1.694 que tení-
em abans del decret d’alarma), això 
és un 53% dels projectes i serveis, 
gràcies al suport de 2.583 volunta-
ris en actiu (d’un total de 12.000). 
També amb l’inestimable suport 
dels socis i els donants, i amb la 
incorporació de prop de 400 nous 
voluntaris. I tanmateix, tot i exer-
cir aquesta reacció vigorosa per 
superar els inconvenients i man-
tenir l’equilibri incondicional dels 
drets humanitaris de les persones, 
també veiem que no n’hi haurà 
prou. Per aquest motiu hem posat 

Renaixement amb canvi 
de paradigmes 

en marxa la campanya de captació  
#Caritasx3, ja que si s’ha multipli-
cat per tres el nombre de peticions, 
necessitem també el triple de re-
cursos econòmics per fer-hi front. 
Tot un repte!

Transitem el gran moment de 
l’acció, però també caldrà exercir 
el de la reflexió per tal de saber 
cap on ens portarà la dura crisi de 
la postemergència. En aquest sen-
tit vull recordar la pel·lícula Apo-
calypto, dirigida i produïda per Mel 
Gibson (2006). El film està ambi-
entat als territoris de cultura maia 
de Mesoamèrica, poc abans de la 
colonització espanyola, i relata la 
història d’una tribu assolada pels 
maies i en el marc d’una societat en 
plena decadència i també marcada 
per una greu malaltia. Al final de 
la pel·lícula, els protagonistes que 
sobreviuen s’endinsen cap a la sel-
va i cerquen un nou començament 
com a poble.

Tot i salvant les distàncies i 
sense necessitat de ser apocalíp-
ticament catastrofistes, sí que crec 

FRANCESC ROIG I QUERALT
President de Càritas Catalunya

Aquest sistema 
econòmic en què vivim 
immersos s’ha de 
transformar 
radicalment amb molta 
més consciència de 
comunitat i generositat

És l’hora de procurar 
reinventar el futur de 
tots els pobles, 
de totes les nacions 
i de totes les persones
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que mentre acabem de fer el dol 
per tot aquest devessall de mort 
i sofriment víric hem de ser tam-
bé conscients que aquest sistema 
econòmic en què vivim immersos 
s’ha de transformar radicalment 
amb molta més consciència de co-
munitat i generositat. Perquè, di-
guem-ho clar: no tindrem cap futur 
si totes les persones no tenen dret 
a una vida digna. Ja ens ho va dir el 
papa Francesc a la seva primera en-
cíclica: «Aquesta economia mata.»

Des de fa anys a Càritas venim 
denunciant i constatant l’augment 
de les desigualtats i la deriva que el 
nostre món està tenint, i ara, amb 
aquesta nova crisi —sense prece-
dents en la història contemporà-
nia—, ens hem de preparar per a 
una situació que encara s’agreu-
jarà més si les forces polítiques, 
sindicals i empresarials no arriben 
a bastir un pla de xoc immediat, se-
guit per un Pacte d’Estat social que 
garanteixi tots els drets que recull, 
des del 1978, la pròpia Constitució 
Espanyola i tots els Estatuts d’Au-

tonomia de les Comunitats Au-
tònomes. Estem situats, doncs, 
davant d’un repte  que supera els 
límits tradicionals dels territoris 
i les nacions i es direcciona cap a 
un repte generacional. I això no 
és una utopia. La recuperació 
d’Europa, després de la Segona 
Guerra Mundial, va passar per 
un gran pacte que va instaurar 
l’Estat del Benestar. Per què no 
ara? La nostra generació dels 
babby boomers no pot fallar als 
denominats  mil·lenials, ni als 
infants que ara creixen.

Tota crisi suposa sempre un 
replantejament per trobar noves  
oportunitats i des de l’inevitable 
confinament de la «finestra in-
discreta», que diria Alfred Hitc-
hcock, en la qual hem aguantat 
estoicament fins avui, cal tro-
bar noves sortides i aprendre a 
practicar nous reglaments ètics 
i morals que ens facin superar el 
fracàs. És l’hora, doncs, de pro-
curar reinventar el futur, però no 
solament aquell que se circums-
criu als territoris més afavorits, 
sinó el futur de tots els pobles, 
de totes les nacions i de totes les 
persones. Perquè tard o d’hora 
sortirem d’aquest confinament 
i ens haurem d’enfrontar amb la 
realitat més dura d’haver de  tri-
ar entre allò important que hem 
après i tota la resta de superficial 
que haurem d’eliminar. Perquè si 
aquest nou imperatiu ètic que 
volem no va en aquesta direcció 
tota la nostra quaresma sanità-
ria no haurà servit per a res.

Però també ens haurem de 
reinventar per altres raons. 
D’una banda, perquè ens espera 
una etapa difícil —amb una allau 
massiva de persones que s’es-
tan quedant a la cuneta— i que 
posarà a prova tots els nostres 
recursos, també tota la nostra 
xarxa solidària com a comuni-
tats cristianes. I és que com a 
cristians que som estem cridats 
a refermar encara més el com-
promís amb els més estimats de 
Jesús: els perdedors, els margi-
nats, els més fràgils i, tot recor-
dant l’època històrica  en què va 
viure, les dones i els infants, que 
no comptaven pràcticament res 
en aquella societat patriarcal. A 
partir dels últims segles, la si-
tuació d’aquests dos col·lectius 

Ens cal reinventar el 
concepte del 
voluntariat a Càritas, 
també de totes aquelles 
persones contractades i 
els equips directius

Càritas constata l’increment de 
peticions d’ajuda i demana als 
governs un canvi de paradigma.
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sense dubte que ha millorar molt, 
però després de més de 2.000 
anys encara no hem estat capaços 
d’aconseguir la igualtat desitjada. 
Recordem tan sols que van ser pre-
cisament tres dones les qui van ser 
l’avantguarda privilegiada com a 
testimonis de la resurrecció.  

D’altra banda, ens cal reinven-
tar també el concepte del volun-
tariat a Càritas, no tan sols en les 
moltes persones voluntàries, sinó 
també de totes aquelles persones 
contractades i els equips directius 
de l’organització de Càritas. Com 
caldrà fer les acollides individu-
als i, sobretot, grupals si s’han de 
preservar les distàncies sanitàries 
prescriptives? Haurem d’adaptar 
els equipaments per introduir més 
mesures preventives? Què s’esde-

vindrà amb les voluntàries i els 
voluntaris més grans de 65 anys 
als quals els hem demanat que 
es confinessin a les seves llars en 
ser una població de risc? Podran 
tornar tots al final del procés de 
confinament? Ens caldrà, potser, 
de plantejar-nos una nova capta-
ció de relleu generacional si no vo-
lem quedar-nos orfes de mans per 
afrontar els nous reptes, un cop 
es tornin a obrir al 100% tots els 
serveis i projectes? Podrem resistir 
econòmicament el nou tsunami  de 
peticions d’ajut que ens arribaran 
en breu?

Des de Càritas, i també des d’al-
tres organitzacions socials, hem 
demanat als diferents governs 
un urgent canvi de paradigma en 
què s’han d’abordar qüestions 
punyents i vitals: la implementa-
ció d’una renda bàsica —ja sigui 
universal o no—, la regulació del 
sector immobiliari (sobretot pel 
que fa a l’habitatge de lloguer); un 
canvi de model productiu; genera-
ció de feina estable i de qualitat, 
especialment per als joves; canvis 
en la política migratòria i d’asil 
(quan resulta que ara tornem a  
necessitar els immigrants, encara 
que estiguin en situació irregular, 
per assegurar collites i serveis, i 
fa quatre dies alguns sectors en 
blasmaven obertament), la creació 
d’un nou pacte polític que garan-
teixi les pensions actuals i futures; 
el suport real a la petita i mitjana 
empresa —veritable eix vertebra-
dor de l’economia del país—, i molts 
altres temes que estan al calaix des 
de fa més d’una dècada. En resum: 
necessitem una Europa més social, 
una Espanya més social i una Cata-
lunya més social. 

Que ningú pensi que amb això 
ens posem la túnica de profetes 
catastrofistes. Tot el contrari. La 
nostra fe i el nostre compromís 
com a cristians ens mena a lluitar 
amb més força i més confiança en el 
repte d’un nou començament que 
ens faci actuar amb més capacitat 
i potència del que havíem exercit 
fins avui.  I a  Càritas estem conven-
çuts que això només serà possible 
des de l’amor, la caritat, l’alegria 
del kerigma i l’esperança en les 
persones. 

Càritas Catalunya ha posat en marxa la campanya de 
captació #Caritasx3.

Necessitem una Europa 
més social, una Espanya 
més social i una 
Catalunya més social



Si ens domina la por, 
aconseguiran el que 
vulguin de nosaltres

SIGNES D’AVUI LLUÍS SERRA LLANSANA
llserrall@gmail.com

Transformació radical

FINESTRA A LA VIDAVICTÒRIA MOLINS, s.t.j. 
viquimolins70@gmail.com

Els miracles de la reinserció

El coronavirus és un problema 
greu, però no és el problema de 
fons. Greu, perquè sega moltes 
vides i malmet brutalment l’econo-
mia. No obstant això, tard o d’hora 
hi haurà un remei. El Covid-19 és el 
dit que assenyala la lluna. El proble-
ma de fons no és el virus en si. En 
vindran d’altres. Harari afirma que 
«el problema realment gran són 
els nostres propis dimonis interns, 
el nostre propi odi, cobdícia i igno-
rància (...) La gent no està reaccio-
nant amb solidaritat mundial davant 
d’aquesta crisi, sinó amb odi». 

Es diu que res no tornarà a ser 
igual després de la pandèmia. No 
sé si de manera convençuda. Amb 
tot, el projecte que batega en qual-
sevol projecció de futur és el retorn 
a l’anomenada «normalitat». Repetir 
el model que ens ha portat al desas-
tre. Potser aprendrem alguna cosa 

No fa gaire eren acollits a l’Hos-
pital de Campanya de Santa Anna. 
Recordo l’arribada d’un home dels 
primers dies, al qual la crisi del 2008 
va deixar sense feina. Va poder 
aguantar un temps a casa, primer, 
amb l’atur i els pocs estalvis que 
tenia i alguna feina temporal, fins 
que l’angoixa, la inseguretat i la po-
bresa extrema el van deixar al carrer, 
i amb certa tendència a la beguda. 
Temia les nits abraçat a les poques 
pertinences que li havien quedat. 
Assegut en un racó de la capella, 
convertida en una llar improvisada, 
es passava hores enganxat a la seva 
tauleta, que era una de les poques 
coses que havia pogut conservar. 
Allà, a Santa Anna, tenia wifi i, sobre-
tot, tenia una petita llar on compartir 
amistat, algun àpat calent i acollida. 

d’aquesta desgràcia que ens produ-
eix un impacte insòlit en la nostra 
vida, a les nostres butxaques i a les 
nostres agendes. S’entreveu un de-
sig d’oblidar aquesta situació. Donar 
carpetada a l’assumpte i arxivar-lo 
en la memòria. A aquells en qui sor-
geix el desig d’un canvi profund, 
en la línia dels valors essencials, 
la preocupació pel dia a dia de la 
postpandèmia els pot obligar a un 
aterratge forçós, que els impedeixi 
un nou enlairament. Seria terrible 
deixar escapar aquesta crisi sense 
haver-la convertit en oportunitat. 
Perquè això sigui possible, calen 
tres requisits.

Primer: no tenir por. La por ens 
paralitza i ens converteix en éssers 
manipulables. És el recurs dels po-
ders de tota mena per controlar 
les persones. Si ens domina la por, 
aconseguiran el que vulguin de no-
saltres i tota la resta serà inútil. 

Segon: ser conscients. Kierke-
gaard definia l’amor com «un as-
sumpte de consciència». Amb 
la intel·ligència no n’hi ha prou. 
Tampoc amb les emocions. Ni tan 
sols els instints. És el punt clau. 
Prendre consciència de la realitat 
i actuar-hi d’acord.

Tercer: seguir un pla per ressus-
citar. El papa Francesc va titular així 
un escrit seu a la revista Vida Nueva. 
La resurrecció no és un retorn a la 
vida anterior, sinó un nou estil de 
vida. Per a això, cal morir als pro-
pis dimonis i passions. Aquest és 
el preu.

A poc a poc, va començar a ajudar 
en les petites tasques que podia fer. 
Quan uns mesos després de comen-
çar aquell Hospital de Campanya es 
va pensar a fer una consigna perquè 
els acollits no haguessin d’anar tot el 
dia d’un lloc a l’altre amb les seves 
pertinences —amb la casa a sobre 
com els cargols, deien— de seguida 
vam pensar en el nostre amic de la 
tauleta. Des d’aleshores, ha estat 
una ajuda per a tots.

I ara ve el miracle de la reinser-
ció. No hauríem imaginat mai que 
durant la pandèmia ens soluciona-
rien el problema del confinament 
un grapat d’acollits i aquest amic 
de la història. Amb el rector, que 
sempre està al peu del canó, l’edu-
cador —un jove valent—, el ja famós 
Dabo, sagristà i factòtum de l’Hos-

pital de Campanya de Santa Anna, 
i set antics acollits que s’han anat 
involucrant en l’ajuda, es pot mante-
nir semi obert, mentre els voluntaris 
estem confinats. I cada matí atenen 
la cua llarguíssima de sensesostre 
i empobrits per les circumstàncies 
de la pandèmia, que cerquen un 
esmorzar calent i els lots —gairebé 
300— que aquest grapat d’àngels 
ha preparar el vespre abans. Això, 
no és un veritable miracle de la rein-
serció?

Durant la pandèmia, 
l’Hospital de Campanya 
continua ajudant els 
sensesostre i empobrits
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Hoda Nasrala va aconseguir la primera 
herència igualitària del país

JAVIER MOLINA
El Caire

La cristiana 
egípcia que 
va derrotar 
la «xaria»
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Hoda Nasrala sona decidida i 
enèrgica. És un matí de finals de 
mes i l’advocada cristiana ens cita 
a l’oficina de l’organització de drets 
humans on treballa, al benestant 
barri cairota de Garden City, un dis-
tricte de palauets vinguts a menys 
molt a prop del centre de l’urbs. 
Acaba d’aconseguir una conquesta 
insòlita per a la comunitat cristia-
na local, la minoria més vibrant del 
Pròxim Orient que engloba 10 dels 
100 milions d’habitants egipcis. La 
seva aventura amb final feliç va co-
mençar amb la mort fa un any i mig 
del seu pare. Llavors la lletrada, de 
40 anys, es va trobar amb un con-
tratemps desagradable: malgrat 
que és copta, s’havia de sotmetre 
als preceptes de la xaria (legislació 
islàmica) i, segons els seus dictats, 
rebre la meitat de l’herència que 
l’estipulada per als seus germans 
homes. «Tot va arrancar amb el 
document que és imprescindible 
presentar per procedir al reparti-
ment de l’herència i la distribució 
de les propietats i els diners», ex-
plica a Catalunya Cristiana Hoda. 
«En el moment d’iniciar el tràmit, 
vaig reclamar que el repartiment 
de l’herència fos igualitari amb el 
permís dels meus germans i segons 

un article de la Constitució egípcia, 
que reconeix que aquests afers han 
de regular-se segons les provisions 
de la comunitat religiosa a la qual 
es pertanyi», rememora.

La resposta administrativa a la 
seva petició va resultar una nega-
tiva rotunda. «Les autoritats van 
considerar que s’havia d’aplicar 
la xaria i llavors van desestimar 
la meva petició», apunta aques-
ta lletrada. En lloc de resignar-se 
i donar-se per vençuda, Hoda va 
iniciar llavors una complicada ba-
talla legal. «La primera resolució 
a aquesta demanda va ser el seu 
rebuig a la nostra demanda i l’apli-
cació de la xaria islàmica, cosa que 
bàsicament li donava el doble als 
meus germans al·ludint a una sèrie 
de procediments legals i tecnicis-
mes. Vam recórrer aquesta resolu-
ció davant del tribunal de família 
amb l’única diferència que era un 
jutge diferent. El nou magistrat va 
comprendre les meves al·legacions 
i em va dir que si hi havia consens 
entre els germans, no hi hauria pro-
blema a distribuir equitativament 
l’herència. Es va programar una al-
tra sessió amb els meus germans i 
es va demanar que s’apliqués la llei 
cristiana i el jutge ho va acceptar. 

Hoda Nasrala és una 
advocada de 40 anys.

Des de la convulsa 
dècada del 1950, la 
minoria cristiana ha 
resolt la transmissió de 
les herències familiars 
en virtut dels preceptes 
del credo majoritari



26 CatalunyaCristiana 10 MAIG 2020

Som davant d’una decisió final», 
detalla Hoda, satisfeta amb el fet 
d’haver continuat la lluita.

Camí obert

«Soc feliç. Aquesta resolució 
obre camí a altres cristianes», re-
coneix. El seu camí no és únic. 
Desenes de compatriotes esperen 
als tribunals un veredicte similar. 
Des de la convulsa dècada del 
1950, quan l’exèrcit va derrocar la 
monarquia i va instaurar un règim 
encara vigent, la minoria cristiana, 
que representa entre el 8 i el 10 per 
cent dels 100 milions d’egipcis, ha 
resolt la transmissió de les herènci-
es familiars en virtut dels preceptes 
del credo majoritari. «Als anys qua-
ranta del segle passat es van ela-
borar lleis que regulaven els drets 
d’herència per a les comunitats no 

musulmanes perquè era una època 
en la qual el país comptava amb 
una població estrangera, cristiana i 
jueva, molt important. Tot això es va 
perdre una dècada després», con-
fessa Hoda, que ha bussejat en la 
literatura legal a la recerca de fona-
ments que poguessin donar suport 
a la seva reivindicació.

Els cristians de la terra dels fa-
rons, que continuen majoritària-
ment a l’Església ortodoxa copta, 
van mirar d’abraçar la unitat tot 
renunciant a l’herència igualitària. 
«Va haver-hi una pressió perquè 
la comunitat copta emfatitzés la 
pertinença a la identitat nacional 
d’Egipte. Aquesta pressió es va 
traslladar a l’aposta per la norma 
general que regulava les herències, 
derivada de la legislació islàmica. 
El contrari s’hauria observat com 
un intent de diferenciar-se», co-
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Interior d’una 
església copta.

La victòria en ferm 
de Hoda ha estat 
aplaudida pels mitjans 
de comunicació estatal, 
per a sorpresa de la 
litigant i dels seus 
parents
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menta la protagonista d’un triomf 
legal que ara confirma el dret dels 
cristians a repartir el patrimoni dels 
seus pares segons les seves pròpi-
es regles.

«El que va passar durant molt de 
temps és que s’acceptava la divi-
sió estipulada per la xaria i després 
en privat germans i germanes es 
repartien propietats i béns de ma-
nera igualitària, fora de la legalitat», 
evoca Hoda.

Un hàbit que el temps, però, 
va començar a erosionar, consoli-
dant els avantatges concedits als 
homes. «La comunitat copta va 
començar a enfrontar-se a un altre 
repte. Els homes d’algunes famílies 
van voler salvaguardar aquest pri-
vilegi i van començar a rebutjar les 
pràctiques informals que garantien 
fins llavors la igualtat. Simplement 
van al·legar que eren diners que 
l’Estat els lliurava i el que establia 
la legislació», denuncia l’advocada.

La seva victòria en ferm ha estat 
aplaudida pels mitjans de comu-
nicació estatal, per a sorpresa de 
la litigant i dels seus parents. «Ha 
tingut un ressò molt positiu en la 
premsa malgrat que es tracta d’una 
decisió judicial molt polèmica. El 
missatge principal ha estat que ai-
xò és una demanda estrictament 
cristiana. La cosa positiva és el seu 
efecte en llei de l’estatus personal 
que es discuteix des de fa anys al 
si de les comunitats cristianes. Les 
Esglésies, des de la copta fins a la 
protestant, ara no haurien de tenir 
por d’apostar per l’herència igua-

litària», avança l’advocada, dispo-
sada a obrir un altre front.

Al-Azhar, la institució islàmica 
amb seu al Caire i el far de l’is-
lam sunní, no hi posa objeccions. 
«Les lleis egípcia i islàmica no im-
pedeixen l’aplicació d’altres juris-
prudències per a les comunitats 
no musulmanes però amb certes 
condicions, entre elles, que tots 
els beneficiaris d’aquesta herència 
pertanyin al mateix credo», replica 
a aquest setmanari Faqih Moha-
med, professor de jurisprudència 
islàmica a la universitat d’al-Azhar.

«En aquest afer en concret, els 
cristians van acabar sotmesos a 
la llei islàmica perquè es van can-
cel·lar els consells de notables i la 
pertinença a diferents branques 
cristianes els va obligar a regir-se 
per llei general que és la xaria», ar-
gumenta l’acadèmic, que no qües-
tiona la resolució adoptada en el 
litigi de Hoda.

No obstant això, aconseguir que 
les musulmanes rebin el mateix pa-
trimoni que els seus germans ho-
mes encara sembla una utopia. «No 
crec que puguin aconseguir-ho en 
aquest moment. A Egipte ja va sor-
gir aquest debat quan fa dos anys 
es va discutir a Tunísia una llei igua-
litària que, després, va quedar en 
suspens. Llavors va quedar clar que 
hi havia una gran resistència, co-
mençant per al-Azhar. Moltes mu-
sulmanes fa anys que lluiten aques-
ta batalla, però es una lluita encara 
més complicada que la nostra com 
a cristianes», conclou Hoda.
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La resolució de la justícia obre un camí d’esperança per a altres cristianes.

Aconseguir que les 
musulmanes rebin el 
mateix patrimoni que 
els seus germans 
homes encara sembla 
una utopia



Benvolguts i benvolgudes, en el 
captard d’aquests dies hem aplau-
dit i agraït el treball de metges i 
personal sanitari que s’han entre-
gat a la seva tasca de lluita contra 
la pandèmia amb una professiona-
litat encomiable. En aquest context, 
m’ha semblat que seria bo recor-
dar i fer present el testimoniatge 
de dos metges catalans, ambdós 
declarats beats per l’Església, que 
en circumstàncies ben diverses van 
saber donar i donar-se a mans ple-
nes. Els esmento perquè ambdós 
van saber viure la fe cristiana d’una 
manera radical enmig d’una pro-
fessionalitat entregada en la seva 
tasca. Que ells ens siguin llum per 
al que estem vivint aquest temps, 
sobretot per als metges i sanitaris 
cristians i, també, per què no?, per 
a tots els altres professionals que al-
menys valoren l’humanisme cristià. 

El primer és el Dr. Pere Tarrés 
(1905-1950). Nascut a Manresa però 
traslladat a Barcelona als setze anys, 
hi realitzà la carrera de medicina. 
Quan en els anys trenta s’organitzà 
el moviment de la Federació de Jo-
ves Cristians de Catalunya (FEJOC), 
Tarrés s’hi integrà i, amb el temps, 
es convertiria en un dels líders més 
destacats, ocupant importants res-
ponsabilitats en l’àmbit nacional. 
Acabada la Guerra Civil, es preparà 
per al sacerdoci, essent ordenat el 

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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Metges exemplars
atificat a Tarragona el 23 de març 
de l’any passat. Havia mort afusellat 
per odi a la fe el 13 d’agost del 1936. 
Precisament, l’endemà de la seva 
beatificació, el papa Francesc —en 
el res de l’Àngelus— demanava la 
seva intercessió «perquè ens ajudi 
a recórrer els camins de l’amor i la 
fraternitat, tot i les dificultats i les 
tribulacions». Amb un estil de vida 
obertament evangèlic, fou conside-
rat una persona pública que actu-
ava per compte de la fe catòlica. 
Per això fou capturat i assassinat en 
la persecució religiosa de l’inici de 
la Guerra Civil. Mullerat és recor-
dat per gestes com quan, durant 
el seu captiveri, guarí la ferida d’un 
dels seus botxins i receptà un me-
dicament per al fill d’un dels seus 
acusadors. Pare de família, alcalde 
i metge, «assumí la guarició dels 
sofriments físics i morals dels seus 
germans, testimoniant amb la seva 
vida la primacia de la caritat i del 
perdó», afirmà el cardenal Angelo 
Becciu el dia de la beatificació a la 
catedral de Tarragona. 

Heus ací dos professionals 
extremadament competents. Ai-
mants de la medicina, foren uns 
homes amb veritable vocació de 
metge. De fet, en el fons del seu 
cor i amb les seves pròpies obres, 
havien esdevingut també metges 
de l’esperit.

1942. Tarrés havia desenvolupat la 
professió mèdica durant onze anys 
al barri de Gràcia. Amb un amic va 
posar en marxa, a les Corts, la Clíni-
ca Sanatori Mare de Déu de la Mercè 
per atendre malalts, principalment 
els més necessitats, afectats de 
tuberculosi, malaltia molt difosa 
en els anys posteriors a la Guerra 
Civil. El beat Tarrés havia fet de la 
medicina un sacerdoci. Així ho es-
crivia a la seva germana: «El llit és 
un altar i el malalt és Jesucrist, i el 
metge és el sacerdot que presenta 
la víctima a Déu.» Exercia la caritat 
envers els malalts com el sacerdot 
l’ha d’exercir en el seu ministeri pas-
toral. Sense paternalismes, sense 
sentimentalismes exagerats; però 
sí amb una donació plena del seu 
temps i de la seva vida: «El metge 
—deia— ha de triomfar per dues 
virtuts: la de la seva ciència i la de 
la seva caritat.» Predicava que s’ha 
de saber aprofitar la vida i donar-hi 
un sentit cristià. Quan visitava una 
llar sense mitjans econòmics, no 
cobrava els seus honoraris i, fins i 
tot, més d’una vegada, havia deixat 
sota el coixí els diners per pagar el 
que havia receptat. Fou beatificat 
el 5 de setembre del 2004 a Loreto 
(Ancona – Itàlia). 

L’altre metge al qual vull fer es-
ment és el Dr. Marià Mullerat (1897-
1936), metge i alcalde d’Arbeca, be-
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Per què...?

d’aquest mal. En qualsevol cas, el 
Catecisme de l’Església Catòlica 
ens recorda que «Déu, amb la seva 
providència omnipotent, pot treu-
re un bé de les conseqüències del 
mal, fins i tot moral, causat per les 
seves criatures» (CEC 312). Encara 
que aquesta afirmació pugui ser di-
fícil de comprendre davant d’una 
situació com la que estem vivint, 
és cert també que, de vegades, 
en situacions molt quotidianes de 
desgràcia diem: «D’un gran mal en 
surt un gran bé.»

Els sants sempre aporten molta 
llum. Així, deia sant Tomàs More: 
«No em passarà res que Déu no 
ho vulgui. I el que Ell vol, encara 
que a nosaltres ens sembli dolent, 
sempre és tanmateix el millor.» O 
sant Agustí, que afirmava: «Déu 
omnipotent [...] per ser sobirana-
ment bo, mai permetria que en les 
seves obres existís cap mal, si Ell 
no fos suficientment poderós i bo 
per fer sorgir un bé del mateix mal.» 
Aquestes afirmacions queden cor-
roborades amb el testimoni de Je-
sucrist que, acceptant el patiment 
extrem de la seva passió i mort, va 
obtenir la resurrecció i la redemp-
ció de tota la humanitat.

Per què Déu permet aquesta 
pandèmia? És la pregunta que em 
feia una dona profundament com-
moguda davant la situació crítica 
del seu marit ingressat en una UCI. 
Llavors, em vaig limitar a tractar de 
consolar-la i a oferir-li la meva pre-
gària pel seu marit i per ella, i convi-
dar-la a deixar-se acompanyar per 
Santa Maria, la nostra Mare, que va 
acompanyar Jesús durant la seva 
vida i, també, durant els moments 
més durs de la seva passió i mort 
a la Creu.

Aquesta pregunta em va per-
seguir durant els dies següents. 
Va ser llavors quan vaig recórrer a 
la saviesa de la nostra santa mare 
Església. El magisteri estableix una 
distinció entre el mal físic i el mal 
moral. El primer deriva de la natura-
lesa —va des dels cataclismes fins 
a les malalties i la mort— i el segon 
és el que els homes provoquem 
amb la nostra conducta: guerres, 
opressió, etc. Mentre el mal físic 
és una conseqüència de la finitud 
de la creació i del nostre cos, el 
mal moral és una conseqüència de 
l’abús que fem de la llibertat.

Sobre l’origen d’aquesta pan-
dèmia hi ha moltes teories diver-
ses que dificulten la classificació 

A poc a poc, la pregunta sobre 
per què Déu permet tot això ha 
anat derivant en una nova reflexió: 
«Senyor Jesús, què ens vols dir en 
aquest moment de la història? Què 
esperes de nosaltres? Quin bé trau-
ràs d’aquest mal?»

Déu vol la nostra salvació eter-
na. El camí no és altre que conver-
tir-nos i viure segons l’Evangeli. 
Déu ens està convidant a tornar a 
Ell, a regalar-li novament el centre 
de la nostra vida, i a sortir de no-
saltres mateixos per posar la nostra 
atenció sobre els altres, especial-
ment els més fràgils.

Aquesta crisi global ens situa a 
tots al mateix nivell. La malaltia ens 
ha igualat. Tots som ciutadans del 
món, tots som vulnerables. Aquest 
mal global pot convertir-se, para-
doxalment, en l’estímul que ager-
mani tota la humanitat.

Tant de bo que sapiguem sor-
tir de nosaltres mateixos per obrir-
nos més a Déu i als germans. Déu, 
el nostre Pare, ens ajuda a treure un 
bé del mal, però necessita la nostra 
col·laboració. Déu ens convida a 
mirar-lo a Ell amb més confiança 
i a mirar els altres com a germans 
amb els quals hem de caminar en 
caritat, justícia i fraternitat.
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Què vol dir que 
ressuscitarem 
amb cos i esperit?

L’home és cos i esperit, fet alho-
ra de fang de la terra i d’alè diví (Gn 
2,7). A l’AT no apareix el dualisme 
grec que oposa cos a esperit. Les 
afirmacions més fonamentals del 
cristianisme contingudes en els 
escrits neotestamentaris tenen 
totes elles a veure amb el cos. 
Quan el cristianisme parla de l’En-
carnació o de la Resurrecció, de 
què està parlant, també, sinó de la 
seva concepció del cos i de l’ésser 
humà que és cos? El cristianisme 
es vertebra en relació amb l’afirma-
ció del cos, del cos que som. Per 
al cristianisme la corporalitat és el 
lloc de l’espiritualitat. En tot cas, 
el cristianisme comprèn l’home 
sempre en tensió vers l’Absolut, 
una tensió que és un dels consti-
tutius fonamentals de l’home. Així 
doncs, en l’home hi és constitutiva 
l’espiritualitat.

Quan el Ressuscitat s’apare-
gué als deixebles Tomàs no hi era. 
Quan els altres deixebles li referien 
la trobada del Ressuscitat, Tomàs 
els féu: «Si no veig a les seves mans 
els senyals dels claus, i no fico el 
dit al lloc dels claus i li fico la se-
va mà al seu costat, no ho creu-
ré» (Jn 20,25). Vuit dies després, 
Jesús es fa present enmig de tots 
ells, amb Tomàs present, i Jesús, 
saludant-los amb un «Bon dia» (Xa-
lom!), de dret diu a Tomàs: «Porta 
el dit aquí i mira les meves mans, i 
porta la mà i fica-la al meu costat, 
i no siguis incrèdul sinó creient» 
(Jn 20,27). I Tomàs confessa: «Se-
nyor meu i Déu meu» (Jn 20,29). És 
a dir, Tomàs creu quan ha pogut 
«mirar i tocar no només el cos del 
Ressuscitat», que és veritat, però 
massa genèric, sinó que Tomàs ha 
pogut «mirar i tocar les llagues de 
Ressuscitat», en el pobre, el malalt, 
en el leprós... Sí, el cristianisme és 
la religió del cos, i la narració teolò-
gica de Tomàs ajuda decisivament 
a afirmar-ho.

L’incís inicial: 
«Llavors digué als 
seus deixebles» 
(*14,1), conservat 
tan sols pel Cò-
dex Beza, enllaça-
va, en la primera 
redacció d’aquest 
escrit, amb l’ense-
nyança que Jesús 
acabava d’impar-
tir sobre el sig-
nificat del renta-
ment dels peus 
(*13,12-17). Una 
vegada remode-
lada l’obra, amb 
la denúncia d’un 
traïdor, «Judes, 
fill de Simó, de 
Cariot», i l’anunci 
de la futura triple 
negació de Pere, 
passatges tots 
ells inserits per 
l’autor en segona 
redacció (**13,18-
38), eliminaren aquest incís (no el 
trobareu, per tant, en el text usu-
al), considerant que era superflu. 
De fet, però, Jesús encetava amb 
ell el relativament breu discurs de 
comiat que cloïa amb una intima-
ció: «Arriba el príncep d’aquest 
món... Aixequeu-vos, anem-nos-
en d’aquí!» (*14,30-31). El comiat 
de Jesús ha estat interromput per 
tres intervencions de membres dels 
Dotze: Tomàs, Felip i Judes, no el de 
Cariot. Totes tres comencen de la 
mateixa manera, amb el verb «dir» 
en temps present: «Li diu», emfatit-
zant-ne la vivor, seguides del títol 
amb què els deixebles s’adrecen 
a Jesús com a «Senyor». Les dues 
primeres respostes comencen tam-
bé de la mateixa manera, en temps 
present: «Li diu Jesús»; la tercera 
és molt solemne, en temps passat: 
«Jesús respongué i digué.» Pel que 
fa a la primera intervenció, el nom 

Senyor, no sabem on vas, 
¿com, doncs, en sabrem 
el camí?

de «Tomàs» va seguit, sempre se-
gons el Còdex Beza, d’una explica-
ció-traducció del nom arameu, «el 
qui anomenen (activat, en temps 
present) Bessó», reactivant així 
la primera bessonada de la Bíblia 
(Gn 25). Tomàs representa aquí el 
paper de l’incrèdul Esaú: «Senyor, 
no sabem on vas, ¿com, doncs, en 
sabrem el camí?», i Jesús el de Ja-
cob: «Jo Sóc el camí, la veritat i la 
vida.» Pel que fa a la segona, Felip 
demana a Jesús: «Senyor, mostra’ns 
el Pare», i Jesús li retreu: «Tant de 
temps que estic amb vosaltres, i no 
m’has conegut, Felip?» En aquest 
«vosaltres» Jesús, avui, ens hi ha en-
cabit a tots nosaltres, els creients. 
La tercera intervenció l’haurem de 
llegir en privat.

GLÒRIA MONÉS



Ac 6,1-7

Elegiren set homes plens de l’Es-
perit Sant

Lectura dels Fets dels Apòstols:

Per aquells dies, anava aug-
mentant el nombre dels creients, 
i els immigrats de llengua grega 
es queixaven dels nadius perquè, 
en la distribució diària d’ajuda als 
pobres, les seves viudes no eren 
ateses. Llavors els dotze convoca-
ren una reunió de tots els creients 
i els digueren: «No estaria bé que 
nosaltres deixéssim la predicació 
de la paraula de Déu i ens posés-
sim a distribuir l’ajuda als pobres. 
Per això, germans, busqueu entre 
vosaltres mateixos set homes fiats, 
plens de l’Esperit Sant i de seny, i els 
encarregarem aquesta feina; nosal-
tres continuarem ocupant-nos de 
la pregària i del ministeri de la pa-
raula.» Tothom trobà bé aquesta 
proposta, i elegiren Esteve, un ho-
me ple de fe i de l’Esperit Sant, Felip, 
Pròcor, Nicànor, Tímon, Parmenàs 
i Nicolau, un antioquè convertit al 
judaisme. Els presentaren als apòs-
tols, i aquests, després de pregar, 
els imposaren les mans.

La paraula de Déu s’anava es-
tenent, i a Jerusalem creixia molt 
el nombre dels creients; fins i tot 
molts sacerdots acceptaven la fe.
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1Pe 2,4-9

Vosaltres sou un poble escollit, un 
reialme sacerdotal

Lectura de la primera carta de 
sant Pere:

Estimats, acosteu-vos al Se-
nyor, que és la pedra viva. Els ho-
mes l’havien rebutjada, però als 
ulls de Déu és «escollida, de gran 
valor». També vosaltres, com pe-
dres vives, deixeu que Déu faci de 
vosaltres un temple espiritual, un 
sacerdoci sant, que oferirà vícti-
mes espirituals, acceptables a Déu 
per Jesucrist. Per això diu l’Escrip-
tura: «Jo poso a Sió una pedra an-
gular, de gran valor, escollida: el 
qui creu, no quedarà defraudat.» 
És de gran valor per a vosaltres, els 
qui heu cregut, però per als qui no 
creuen «la pedra que rebutjaven 
els constructors ara corona l’edi-
fici», i «s’ha convertit en pedra 
d’ensopec, en roc que fa caure». 

Ensopeguen quan no fan cas de 
la predicació. Sempre n’hi haurà, 
que no en fan cas. Però vosaltres 
sou «un poble escollit, un reialme 
sacerdotal, una nació sagrada, 
la possessió personal de Déu», 
perquè «proclameu la lloança» 
d’aquell que us ha cridat del país de 
tenebres a la seva llum admirable.

32

Justos, aclameu el Senyor,
fareu bé de lloar-lo, homes rectes.
Celebreu el Senyor amb la lira,
acompanyeu amb l’arpa els vos-
tres cants.

R. Que el vostre amor, Senyor, no 
     ens deixi mai; aquesta és 
     l’esperança que posem en vós.

La paraula del Senyor és sincera,
es manté fidel en tot el que fa;
estima el dret i la justícia,
la terra és plena del seu amor. R.

Els ulls del Senyor vetllen els qui 
el veneren,
els qui esperen en l’amor que els té;
ell els allibera de la mort,
i els retorna en temps de fam. R.

Diumenge V de Pasqua

Lectura primera

Evangeli

Lectura segonaSalm responsorial

Al·leluia
Jn 14,6

Jo soc el camí, la veritat i la vida, 
diu el Senyor; ningú no arriba al 
Pare si no hi va per mi.

 Jn 14,1-12

Jo soc el camí, la veritat i la vida

Lectura de l’evangeli segons sant 
Joan:

En aquell temps, Jesús digué als 
seus deixebles: «Que els vostres 
cors s’asserenin. Confieu en Déu, 
confieu també en mi. A casa del 

meu Pare hi ha lloc per a tots: si no 
n’hi hagués, us podria dir que vaig a 
preparar-vos estada? I quan hauré 
anat a preparar-vos-la, tornaré i us 
prendré a casa meva, perquè tam-
bé vosaltres visqueu allà on jo estic. 
I ja sabeu quin camí hi porta, allà 
on jo vaig.» Tomàs li diu: «Senyor, 
si ni tan sols sabem on aneu. Com 
podem saber quin camí hi porta?» 
Jesús li diu: «Jo soc el camí, la veri-
tat i la vida: ningú no arriba al Pare 
si no hi va per mi. Si m’heu conegut 
a mi, heu de conèixer igualment el 
meu Pare: des d’ara ja el coneixeu i 
ja l’heu vist.» Li diu Felip: «Senyor, 

mostreu-nos el Pare, i no ens cal res 
més.» Jesús li diu: «Felip, fa tant de 
temps que estic amb vosaltres, i en-
cara no em coneixes? Qui em veu a 
mi, veu el Pare. Com pots dir que us 
mostri el Pare? No creus que jo estic 
en el Pare i el Pare està en mi? Les 
paraules que jo us dic no venen de 
mi mateix. És el Pare qui, estant en 
mi, fa les seves obres. Creieu-me: jo 
estic en el Pare i el Pare està en mi; 
si no, creieu-ho per aquestes obres. 
Us ho dic amb tota veritat: Qui creu 
en mi, també farà les obres que jo 
faig, i fins en farà de més grans, per-
què jo me’n vaig al Pare.»



10. DIUMENGE
Diumenge V de Pasqua, Blanc. Lec-
tures: Fets 6,1-7 / Salm 32 / 1 Pere 
2,4-9 / Joan 14,1-12 
SANTORAL: Antoni de Florència, 
b.; Beatriu, vg.; Damià de Molokai, 
prev.; Joan d’Àvila, prev. 

11. DILLUNS
Fèria, Blanc. Lectures: Fets 14,5-18 
/ Salm 113 / Joan 14,21-26. Lleida: 
Sant Anastasi (S), Vermell.
SANTORAL: beat Domènec Iturrate, 
prev.; Eudald, mr.; Ponç, b.

12. DIMARTS
Fèria, Blanc. Lectures: Fets 14,19-28 
/ Salm 144 / Joan 14,27-31a. O bé: 
Sants Nereu i Aquileu (ML), Vermell; 
Sant Pancraç (ML), Vermell.
SANTORAL: Domènec de la Calza-
da; Electra, mr.; Francesc de Siena, 
prev.

13. DIMECRES
Fèria, Blanc. Lectures: Fets 15,1-6 / 
Salm 121 / Joan 15,1-8. O bé: Mare 
de Déu de Fàtima (ML), Blanc.

Calendari de la setmana

Lectures 
de la missa, 
santoral i altres 
celebracions
(CICLE LITÚRGIC A; FERIAL II)

TEMPS DE PASQUA

(SALTERI: SETMANA 1)

Maig
SANTORAL: beata Juliana de 
Norwich, rel.; Miquel de Garikoitz, 
prev. i fund.; Muç, prev. i mr; Pere 
Regalat, rel.

14. DIJOUS
Sant Maties (F), Vermell. Lectures: 
Fets 1,15-17.20-26 / Salm 112 / Joan 
15,9-17
SANTORAL: Gemma Galgani, vg.; 
Pasqual I, p.; Teodora Guérin, rel. 
i fund.

15. DIVENDRES
Sant Isidre (MO), Blanc. Lectures: 
Fets 15,22-31 / Salm 56 / Joan 15,12-
17
SANTORAL: Eufrasi, b. i mr.; Joana 
de Lestonnac, rel. i fund.; Torquat, 
b. i mr.

16. DISSABTE
Fèria, Blanc. Lectures: Fets 16,1-10 
/ Salm 99 / Joan 15,18-21
SANTORAL: Germer, b.; Honorat, b.; 
Joan Nepomucè, prev. i mr.; Marga-
rida de Cortona, rel.; Simó Stock, 
prev.
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El Sant 12 MAIG

Sant Pancraç
Molts dels nombrosos màrtirs d’època romana 
han gaudit d’una gran veneració al llarg dels 
segles. En alguns casos han estat més celebrats 
popularment que dins de la pròpia litúrgia, com 
passa amb el conegut sant Pancraç (c. 290 – 
304).
Històricament se’n coneixen pocs detalls, però se 
sap que era un jove de religió pagana que es va 
convertir al cristianisme. Va començar a predicar 
la fe en Jesucrist i això li va comportar ser arrestat 
durant la terrible persecució de l’emperador Dio-
clecià. Com que no va voler abjurar de la fe cris-
tiana va ser martiritzat i finalment executat jun-
tament amb sant Nereu i sant Aquileu. Les seves 
relíquies van ser molt venerades durant segles, 
especialment a Roma i a Anglaterra. A casa nostra 
tradicionalment ha estat un sant invocat per tro-
bar feina i assegurar els recursos per subsistir. És 
habitual veure’n la imatge a botigues i mercats.
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Aquests dies de confinament, em 
van sortir unes benaurances que vaig 
posar en una plana web i que us trans-
cric més avall. Algú em va respondre 
que li semblava frívol posar com a fe-
lices les persones en atur o les que es 
trobaven dramàticament soles. No de-
fenso el meu text, que és poc o molt 
barroer, però com més hi penso, més 
crec que les Benaurances de l’Evangeli 
justament ens mostren sense edulco-
rants les paradoxes d’aquest «camí, ve-
ritat i vida» que avui ens mostra Jesús. 
Un camí que, en aquests moments, per 
amor, ens convida a deixar el protago-
nisme en mans d’altres o a suprimir la 
litúrgia comunitària. Aquí les teniu:
•	Felices les persones que tenen com a 

professió la neteja, perquè fan viables 
els espais per a la vida i ens recorden 
que la higiene és la primera i més bàsica 
de les prevencions.

•	Felices les persones que tenen cura, 
a casa o en un centre, de la fragilitat 
que ens és més estimada, en tota cir-
cumstància i arriscant la seva salut.

•	Felices les persones que passen en 
solitud tot aquest confinament. Tant 
de bo se sentin estimades per tots.

•	Felices les persones professionals de 
la salut, perquè posen amb molt d’es-
forç els seus coneixements i les seves 
habilitats al servei de la salut de tots, i 
ens ensenyen el valor de la generositat.

•	Felices les persones la feina de les 
quals no es veu perquè no sabem de 
logístiques, però que amb imagina-
ció, rigor i disciplina aconsegueixen 
eixamplar els espais de la cura i la soli-
daritat i vetllar per la seguretat de tots.

•	Felices les persones que fan recerca, 
perquè el seu estudi ens retorna l’es-
perança.

•	Felices les persones que treballen al 
camp, perquè de la seva atenció a la 
natura surt l’aliment imprescindible.

•	Feliços els homes i dones que són 
mestres i professors i que fan sentir 
el seu caliu als més petits i als joves, 
més enllà dels coneixements.

•	Feliços els treballadors i treballadores 
que, des de casa i sovint amb mitjans 
escassos, procuren que continuem 
disposant dels serveis necessaris i 
que l’economia no s’enfonsi.

•	Felices les persones que han perdut 
la feina, o que no poden arribar a fi 
de mes, perquè ens recorden que per 
fer possible la justícia de Déu hem de 
canviar moltes coses de la nostra for-
ma de viure.

•	Felices les persones que s’ocupen 
aquests dies de vetllar perquè els in-
fants se sentin estimats, que l’alegria 
que creen els il·lumini la vida.

•	Feliços els homes i dones que fan 
feines poc valorades i mal pagades: 
repartint paquets, reposant prestat-
geries, despatxant, conduint, perquè 
ens han retornat el sentit de l’agraï-
ment.

•	Feliços els homes i dones que des de 
les administracions públiques, des de 
les Esglésies, des dels mitjans de co-
municació mostren el seu interès per 
allò que ens passa i, en circumstàn-
cies adverses, ens expressen la seva 
proximitat.

•	Felices les persones que voluntària-
ment s’impliquen en aquesta crisi per 
estar al costat dels qui més pateixen, 
perquè ens fan viure la plenitud de 
l’amor.

•	Felices les persones que es dediquen 
a la política i que amb humilitat pre-
nen decisions difícils amb honestedat 
i posant el bé comú per damunt del 
propi prestigi i interès, perquè en la 
senzillesa hi ha la veritat.

•	Feliços tots els ciutadans i ciutadanes 
que, cadascú en les seves circums-
tàncies, s’esforcen per actuar amb 
esperit cívic i solidari, i tots els cristi-
ans i cristianes que, a més, preguen 
i viuen la presència amorosa de Déu 
de tantes i tantes maneres diferents.

•	Feliços els presos, els malalts, els qui 
no tenen papers, els maltractats, els 
refugiats, els que viuen al carrer, per-
què Jesús és sempre al seu costat.

El camí de les Benaurances

MERCÈ SOLÉ
Membre de l’ACO i del Centre de 
Pastoral Litúrgica de Barcelona 
(msoletey@gmail.com)
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EL CONSULTORI
PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE 
DOCTRINA I MORAL
pel Dr. Joan Antoni Mateo

PER ENVIAR CONSULTES AL DR. MATEO:
elconsultori@hotmail.com 
Ap.  de correus 121-25620 Tremp (Lleida).

El retorn
Com creu que serà el «desconfi-

nament» eclesial? Com afectarà a 
les nostres celebracions? 

Cal fer passos per anar retornant 
a una certa normalitat. Es preveu un 
llarg període amb mesures preven-
tives que caldrà observar en tots els 
àmbits, inclòs el litúrgic. A les nos-
tres esglésies, mentre hi hagi perill de 
contagis, caldrà controlar l’aforament 
per examinar la distància requerida. 
En molts indrets això no suposa cap 
problema. Penso en petites parrò-
quies de molts bisbats on el reduït 
nombre d’assistents permet aquest 
distanciament. I en aquest sentit, 
amb la deguda prudència, en aquests 
indrets s’hauria pogut continuar cele-
brant amb normalitat. Penso que no 
és adient posar les mateixes mesures 
per a una ciutat molt congestionada 
amb elevat risc de contagi que per 
a poblets rurals amb pocs habitants 
on, observant les mesures més ele-
mentals, la gent hauria pogut sortir 
al camp sense problemes. El mateix 
per a tots a vegades no és el més 
prudent i adient. És una opinió per-
sonal. Pel que fa a les esglésies més 
concorregudes i en llocs amb molts 
habitants, caldrà indicar clarament, 
potser amb senyals visibles, els llocs 
que els fidels poden ocupar i, si cal, 
oferir més celebracions. Crec que en 
la nova fase que aviat confiem en-
cetar la responsabilitat i la discipli-
na dels ciutadans serà el factor clau 
per gestionar-ho amb èxit. En indrets 
concorreguts caldrà portar guants i 
mascaretes per evitar contagis. Pot-
ser també a l’interior dels temples. 
Caldrà extremar la higiene preventi-
va. Abans de la missa i de distribuir 
la Sagrada Comunió s’ha de procedir 
a una higiene de les mans. No ani-
ria malament que a les portes dels 
temples hi hagués gel higienitzant a 
l’abast dels fidels o que aquests se’n 
proveïssin d’una ampolleta. Caldrà 
extremar la higiene dels temples. Tot 
això implicarà una gran i generosa 
cooperació entre tots els membres 
de les nostres comunitats, aportant 
cadascú una mica en bé de tota la 
comunitat. 

JOSEP BALLBÈ URRIT

Diu un refrany que «al músic vell 
li queda el compàs». La causalitat 
ha volgut que la mort de Josep 
Freixas i Vivó s’hagi produït enmig 
del COVID-19. D’ací a pocs mesos, 
hauria bufat 90 espelmes. Uns es-
colans de l’antiga Escolania de la 
Sagrada Família no hem pogut re-
petir (a Capellades, sa vila nadiua) 
l’homenatge que li vam fer el maig 
del 2018. El «reprogramarem» allí, 
a Santa Maria. Potser la propera 
festa major. 

Terrassa i la música ploren. Ell 
va ser el meu mestre i em va in-
ocular l’encís d’aquest art. Estic 
desolat. El cor m’obliga a fer-li 
unes línies sentides… Terrassenc 
de l’any 1988, va dirigir el Conser-
vatori, quan encara era a la masia 
Freixa. Gran compositor, ploro es-
coltant un CD de sardanes parides 
per ell. Una me la va dedicar.

El llegat continua viu a través 
de la donació (estiu del 2014) d’un 
orgue a la parròquia del seu barri 
de Ca n’Aurell, de 330.000 euros. 
Xifra que va duplicar la seva ger-
mana Montse (tardor del 2015) 
amb un estri idèntic a Santa Maria 
(Capellades). Construïts a l’orgue-
neria Acítores de Torquemada. Po-
sarà això ales al bisbat de Terrassa 

i inaugurarà el nou orgue del Sant 
Esperit que esperem fa nou anys?

Viure exigeix «afinar els instru-
ments»; «cada ball vol la seva mú-
sica». Agraeixo el regal de la seva 
vida. Goso posar en boca seva: «Jo 
soc un pobre ma, me, mi, mo, mú-
sic de carrer. Que sempre que jo 
pac, pec, pic, poc, puc, toco el que 
sé. D’un lloc a l’altre bas, bes, bis, 
bos, busco alguns diners. Si em 
feu callar, jo ma, me, mi, mo, mu, 
jo moriré.» No pas! Sempre viurà 
entre nosaltres. 

«La música no fa dol»; «on n’hi 
ha, no hi pot haver dolenteria». 
«Festejo» que tinc un nou estel al 
cel. L’orquestra d’allí sona molt mi-
llor des d’ara. Ell fa que tot esdevin-
gui més harmonitzat. Descansi en 
pau. Que ens hi puguem retrobar, 
sumant partitures i vides!

Boig per la música

Josep Freixas i Vivó rebent un premi a la seva trajectòria musical.
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CartesPostals des
d’Andalusia

ANTONIO GIL
Sacerdot i periodista

Sant Joan d’Àvila
El 10 de maig se celebra el dia 
de sant Joan d’Àvila, apòstol 
d’Andalusia i patró del clergat 
espanyol. Va néixer a Almo-
dóvar del Campo, a comen-
çaments del segle XVI, i va 
morir a Montilla, on es venera 
el sepulcre. Els seus pares, 
rics propietaris, el van enviar 
a estudiar Dret a Salamanca. 
Als 25 anys s’ordena sacerdot. 
Desitja anar a les Índies, arriba 
a Sevilla i es vol traslladar a 
Mèxic, però el seu arquebisbe 
li diu que es dediqui a evan-
gelitzar Andalusia. Aleshores, 
es revela com un gran orador, 
i desenvolupa una intensa 
activitat apostòlica a Còrdo-
va, Sevilla i Granada. No tan 
sols predica als temples, sinó 
també als hospitals i a les pla-
ces. La seva veu feia tremolar 
les parets de les esglésies i el 
fons dels cors. No arrencava 
aplaudiments, sinó llàgrimes. 
Va escriure meravelles sobre 
l’Eucaristia, el sacerdoci i Ma-
ria. Va preparar la reforma del 
Concili de Trento. Va treballar 
sense descans per la reforma 
del clergat. Va morir, gairebé 
cec, als 69 anys d’edat.
Aquesta ressenya de la seva 
vida no «encaixa» gaire amb 
l’època en què vivim. Tot al 
contrari. L’home modern té 
altres afanys. Amb tot, Joan 
d’Àvila va ser tot un herald de 
Déu, un missioner lliurat a la 
seva missió sense descans, 
un predicador incansable, un 
conseller de sants com santa 
Teresa de Jesús, sant Ignasi 
de Loiola, sant Joan de Déu, 
un orador que va procurar 
imitar sant Pau. I ens va deixar 
un «mètode de santedat» a 
l’abast de tot el món: «Pregà-
ria, sacrifici, estudi i exem-
ple.» Un mètode infal·lible per 
triomfar.

Pandèmia i pregària
La «p» de pors, patiments, pre-

ocupacions, plors, proteccions; on 
la majoria de ciutadans ens pregun-
tem com ha pogut aterrar al món 
sencer aquesta desgràcia.

Si no ho saben els científics ni 
els investigadors, menys ho sabrem 
nosaltres. Realment, escoltar les no-
tícies dels mitjans de comunicació, 
totes aquestes jornades de confina-
ment i els dies anteriors, ha estat es-
fereïdor. La gran quantitat de morts, 
el drama de no poder estar al costat 
en el moment final, d’infectats, de 
malalts, i tots ens preguntem: què 
hi podem fer nosaltres? 

D’entrada, atendre i seguir les 
mesures i les indicacions dels sani-
taris i de tots aquells que treballen 
per al bé de tothom. Però, si m’ho 
permeteu, jo us diré el que també 
podem fer des del costat de la fe, 
com a cristians convençuts. 

Doncs mireu, no perdre l’espe-
rança, com deien els nostres pares 
i padrins, i us asseguro que la pre-
gària ajuda a mantenir viva la flama 
de l’esperança. Pregar ens serveix 
per demanar temps millors, per refer 
ponts amb la família i els amics, per 
saber escoltar —que és molt impor-
tant—, per donar gràcies als metges 
i les infermeres, per tenir amistat sin-
cera, per ajudar, per somriure i per 
tenir amor de veritat i un respecte 
per a tothom. Encara que la nostra 
pregària a la Mare de Déu, al Pare o 
al seu Fill, sigui una pregària silenci-
osa, fins i tot amb la boca closa, no 
en tingueu cap dubte que el nostre 
prec arribarà lluny.

JOAN-SERAFÍ SERRA OLLÉ
Montblanc

Un codi de bons 
costums

Encara recordo que, quan anava 
a l’escola, teníem classes d’educació 
cívica on ens ensenyaven la manera 
de comportar-nos, tant a casa com 
arreu.

Podeu enviar les cartes a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

Actualment, no he trobat mai cap 
programa d’escola que parli dels 
bons costums o de la cortesia -tot i 
que em sembla que sí que existeix 
un succedani. Un programa humà 
perquè la gent quedi satisfeta amb 
ella mateixa i la seva conducta armo-
nitzi amb el món i el faci suportable.

Al segle XIX, un pensador francès 
ja sostenia que ha d’existir un codi 
exprès de cortesia, però ja no se sap 
ni què contenia ni on és. Però, amb 
tot, reconec que avui dia he de felici-
tar molts dels nostres joves perquè, 
per exemple, quan pujo a l’autobús 
sempre em cedeixen el seient.

ANNA MARIA MUNTADA BATLLE
Granollers

Coronavirus, prou!
El món es troba embrancat en 

els avenços científics i tecnològics, 
amb els ulls cecs de tant d’egoisme, 
d’ambició i de supèrbia. De sobte, 
però, s’ha estès un coronavirus sor-
git, segons alguns, d’animals salvat-
ges, mentre que altres ho atribuei-
xen a l’Institut de Virologia de la re-
gió xinesa de Wuhan. La tranquil·litat 
de l’orbe s’ha extingit i l’home s’ha 
adonat de la seva fragilitat. I en el 
vessant econòmic s’ha produït una 
davallada internacional a la borsa. 

Els morts es comptabilitzen per 
milers i, els malalts, per milions. No 
tots els governs hi van estar prou 
atents. El Covid-19 ha saltat fronte-
res i ha infectat moltes persones, 
sobretot a Itàlia i Espanya i també 
ha arribat a Amèrica i l’Àfrica.

S’especula si va ser un fet fortuït 
o intencionat. En qualsevol cas, de 
la mateixa manera que demanem la 
desaparició de les armes nuclears, 
tota la humanitat hauria de fer un 
clam per demanar el tancament de 
tots els laboratoris i instituts d’armes 
biològiques i de virus que amenacen 
de dolor i de mort la humanitat.

JOSEFA ROMO
Valladolid



de contactes. De cop, han passat 
de ser persones invisibles per a la 
societat a ser massa visibles pels 
carrers deserts de la ciutat».

Equilibri entre seguretat i atenció

  Arrels Sant Ignasi ha mantin-
gut la seva activitat en la mesura 
de les seves possibilitats i sempre 
respectant les mesures preventi-
ves i de seguretat imposades per 
les autoritats competents. Tots els 
serveis han estat adaptats aplicant 
mesures de seguretat per a la salut 
dels usuaris, així com de les perso-
nes remunerades i del voluntariat. 
«Mantenim l’equilibri entre segu-
retat i atenció», comenta Òscar 
Costa. 

Algun servei com l’espai de con-
sum d’Inhalació Assistida (espai 
que s’adreça a persones consumi-
dores de drogues amb l’objectiu 
de reduir al màxim els problemes 
per a la salut física i psicosocial 
d’aquestes persones), l’han hagut 
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Òscar Costa, 
sotsdirector d’Arrels Sant Ignasi

Els serveis que ofereix Arrels Sant 
Ignasi, pertanyent a la Xarxa d’Entitats 
Cristianes d’Acció Caritativa i Social 
del bisbat de Lleida, no han deixat 
de funcionar durant el confinament 
pel fet de ser una activitat essencial 
d’atenció a persones vulnerables. No 
únicament això, sinó que alguns pro-
grames, com el servei d’aliments, han 
augmentat. «L’any passat vam atendre 
en tots els programes un total de 1.677 
persones de les quals 978 eren perso-
nes sense llar, caldrà veure com acaba 
l’any 2020», manifesta Òscar Costa, 
sotsdirector d’Arrels Sant Ignasi.

 Totes les entitats que treballen 
amb les persones sense llar assis-
teixen amb molta preocupació al fet 
que plou sobre mullat, és a dir, que 
la vulnerabilitat encara es veu molt 
més incrementada a causa de la crisi 
sanitària i social. Un exemple: a les 
persones que es troben en situació 
de viure al carrer els continua faltant 
informació de la pandèmia o de vega-
des la tenen errònia. 

Tal com exposa Òscar Costa, «són 
persones amb problemàtiques de sa-
lut i amb més risc de contagi, tenint en 
compte que no disposen permanent-
ment d’un lloc digne on confinar-se i 
que algunes no volen utilitzar l’espai 
d’emergència creat des de l’Ajunta-
ment o altres recursos». 

En aquests temps que vivim actual-
ment, prossegueix Costa, «l’aïllament 
és encara més accentuat per als nos-
tres usuaris, ja que no es troben ningú 
o poca gent pel carrer i, per tant, tenen 
menys possibilitats d’obtenir recursos 
per subsistir i interactuen encara amb 
menys persones i companys/es. Molts 
cops s’han d’amagar per no rebre una 
multa, ja que no poden estar al carrer 
en confinament. A banda, les persones 
que pateixen addiccions presenten 
més angoixa, ja que s’ha vist afectat 
el seu consum a la baixa i la seva xarxa 

«L’aïllament és encara més 
accentuat per als nostres 
usuaris»

CARME MUNTÉ
Redacció

«Han passat de ser 
persones invisibles 
per a la societat a ser 
massa visibles pels 
carrers deserts de 
la ciutat»



La comunitat terapèutica es manté 
confinada i els educadors fan torns 
d’un dia per reduir les probabilitats 
de contagi entre ells. 

A més de poder garantir els 
serveis d’alimentació (distribució, 
berenars i esmorzars), accentuant 
sempre les mesures higièniques per 
prevenir el contagi del coronavirus, 
també s’ofereix al voluntariat un pa-
quet de recursos (articles, llibres, 
vídeos, cançons, etc.) sobre temes 
relacionats amb la seva missió per 
amenitzar el seu confinament i do-
tar-los de recursos amb esperit crí-
tic i constructiu.

Pla de xoc

  Totes les entitats socials s’es-
tan preparant i alertant sobre l’en-
demà de la pandèmia. Tothom 
està d’acord que les conseqüèn-
cies econòmiques i socials seran 
nefastes, especialment per als col-
lectius més vulnerables. «Davant el 
nou escenari, que no tornarà a ser 
el mateix, haurem de veure com 
afrontem l’atenció de les persones 
que emergiran arran de la situació 
econòmica que deixarà la pandè-
mia», comenta Òscar Costa. Ara 
mateix ja estan detectant un aug-
ment en les demandes al servei de 
distribució d’aliments. 

«Davant d’aquest i altres reptes 
que se’ns plantegen com a soci-
etat», manifesta el sotsdirector 
d’Arrels Sant Ignasi, «preveiem que 
caldrà retornar les responsabilitats 
a qui pertoca, en aquest cas a l’Ad-
ministració, per donar resposta a 
les persones que es trobaven en si-
tuació de risc de pobresa i que amb 
aquesta crisi han passat a formar 
part de les persones que necessiten 
del servei d’aliments o d’altres».

D’altra banda a algunes de les 
persones els caldrà un reforç en 
l’acompanyament, ja que en aques-
tes setmanes els haurà resultat 
complicat mantenir certa estabi-
litat emocional, cognitiva... «Tam-
bé caldrà veure com gestionem 
l’acompanyament burocràtic (visi-
tes mèdiques cancel·lades, docu-
mentació, etc.) que ara s’ha aturat 
i que després del confinament 
probablement estarà col·lapsat. 
Entenem que l’Administració pú-
blica ens dotarà de recursos que 
ens permetin seguir ajudant els més 
vulnerables amb la mateixa quali-
tat», conclou Òscar Costa.
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de tancar per l’alt risc de contagi. 
També han cancel·lat els tallers gru-
pals. La sala d’estar del centre de dia 
s’ha reconvertit en la sala d’espera 
per a les dutxes, rober, bugaderia, 
consigna... ja que tots els serveis 
bàsics d’higiene s’han incrementat 
per a les persones sense llar que 
acompanya Arrels Sant Ignasi.

«Hem enviat a casa a tot el volun-
tariat major de 65 anys, però ha sor-
git un nou voluntariat universitari 
vinculat a la parròquia de Sant Igna-
si, comunitat amb la qual tenim una 
estreta relació, per substituir-los en 
els serveis més bàsics del centre 
de dia, així com en el repartiment 
d’aliments», explica el sotsdirector 
d’Arrels Sant Ignasi.

En aquest sentit, continua 
l’acompanyament de les perso-
nes per telèfon, WhatsApp i vide-
oconferència deixant els espais 
de trobada presencials al mínim i 
setmanalment només per gestio-
nar temes econòmics o medicació 
per a alguna persona en concret. 

La demanda d’aliments 
s’ha incrementat com a 
conseqüència de la pandèmia 
del Covid-19.
 

«Haurem de veure com 
afrontem l’atenció de les 
persones que emergiran 
arran de la situació 
econòmica que deixarà 
la pandèmia»
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«Quin nom aqueix per a un pa-
gès, i per a un pagès d’un racó, 
el més arraconat, del Pirineu! Si 
era mariner el fundador d’aqueixa 
gran masia, com es va establir a 
Sant Pau de Segúries? I si era un 
llaurador o un terratinent de Sant 
Pau, com i per què prendria aqueix 
nom?» D’aquesta manera comen-
ça la rondalla titulada El mariner de 
Sant Pau, que va ser recollida per 
mossèn Jacint Verdaguer al Pirineu 
l’any 1902.

La història del mariner empor-
danès que, després de sofrir múl-
tiples calamitats de la vida al mar, 
decideix anar-se’n a viure ben lluny 
de la costa, podem llegir-la i escol-
tar-la a l’exposició Cants de sirena. 
Fascinació i abisme, instal·lada al 
Museu Marítim de Barcelona. Ate-
ses les circumstàncies actuals, 
l’organització ha decidit ampliar 
fins al 27 de setembre el termini 
per visitar-la. A les xarxes socials 
(#CantsdeSirena) hi podem trobar 
una sinopsi d’aquesta mostra, co-
missariada per l’antropòleg Eliseu 
Carbonell i estructurada en tres 
àmbits.

L’espina dorsal d’aquesta expo-
sició és l’enorme fascinació que 
sempre ha suscitat la grandiositat 
del mar en navegants i pescadors. I 
tot el que això comporta: éssers fan-
tàstics, mites, supersticions, mani-
festacions de religiositat popular... 
i relats que s’han transmès durant 
generacions de manera oral i que 
un bon dia van aplegar erudits de 
la talla de mossèn Cinto o mossèn 
Antoni Maria Alcover. La narració El 
peix Nicolau, recollida per l’il·lustre 
capellà manacorí i protagonitzada 
per un home que es transforma en 
peix, també és present en un dels 
espais de la mostra.

Més del setanta per cent del nos-
tre planeta està cobert per aigua, la 
majoria en forma d’immensos oce-
ans, que continuen amagant nom-

El Museu Marítim de Barcelona 
acull l’exposició «Cants de sirena»

Les entranyes del món 
submarí

MAC
Barcelona

brosos enigmes per a l’ésser humà. 
Durant segles mariners i aventurers 
intrèpids asseguraven haver vist 
criatures estranyes i monstruoses 
en alta mar, que han donat origen 
a llegendes de tot tipus. 

L’exposició s’obre amb una es-
cenografia basada en cortinatges 
i recursos visuals i sonors que sub-
mergeix els visitants en les profun-
ditats del mar, hàbitat dels éssers 
fantàstics que atemoreixen qui es 
fa a la mar. És el cas del Leviatan, un 
monstre marí aterridor que escopia 
foc per la boca i treia fum pel nas, 
que s’esmenta a l’Antic Testament: 
«Quan s’aixeca, els déus s’espan-
ten; reculen esgarrifats. Contra ell 
no hi valen espases, ni dards, ni 
fletxes, ni llances. Per a ell, el ferro 
és palla, i el bronze, fusta podrida» 
(Jb 41,17).

O la balena de Jonàs: «M’arriba-
va l’aigua al coll, m’engolia el gran 
oceà, les aigües se m’enredaven al 
cap. Davallava als fonaments de les 
muntanyes, rere meu es tancaven 

L’espina dorsal 
de l’exposició és la 
fascinació que sempre
ha suscitat la 
grandiositat delmar en 
navegants i pescadors
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per sempre les portes del país dels 
morts» (Jo 2,6). També s’hi fa refe-
rència a les sirenes, éssers sense 
ànima amb cos de dona i cua de 
peix, que viuen en el món subma-
rí. Les seves melodies seductores 
podien conduir els mariners cap al 
naufragi.

Supersticions i exvots

Un altre àmbit està protagonit-
zat per la xàvega María del Carmen, 
una embarcació procedent de Mà-
laga i construïda l’any 1926, usada 
per a la pesca. De la seva decora-
ció en destaquen els ulls pintats a 
proa —una creença de la comunitat 
marinera per allunyar la malastru-
gança en plena navegació— i els 
clavells en forma de garlanda. Pel 
que fa a les supersticions a bord de 
les embarcacions, hi ha paraules 
prohibides (conill, serp, geperut...). 
També cal evitar algunes accions 
com ara vessar la sal, girar una 
escombra de cap per avall, deixar 
mitja ceba tallada o dur posades les 
sabates d’anar pel carrer. Elements 
portadors de mala sort que podrien 
ocasionar tempestes inesperades 
o l’absència de peixos a les xarxes.

Molt interessants són els amu-
lets de plata (dels segles XVII i XVIII) 
que es poden veure a la mostra, 
la funció dels quals era protegir la 
gent de mar davant del perill. Els 
sonalls —amb forma de sirena, ani-
mal marí o unicorn— i els penjolls 
són autèntiques peces d’artesania. 
També són dignes d’admiració una 
talla policromada de sant Elm, pa-
tró dels mariners, del 1799, i un 
mascaró de fusta policromada, del 
segle XIX, que presenta sant Miquel 

trepitjant el drac. Hi trobem també 
tresors documentals, com ara la re-
producció de l’estampa procedent 
de l’atles Cosmographiae Univer-
salis (1559), de Sebastian Munster, 
amb gravats de Hans Rudolf Manu-
el-Deutsch; un full volant original 
que dona a conèixer el monstre 
marí pescat el 8 d’agost del 1735 
a set milles de Fermo (Itàlia) o una 
circular, impresa a Barcelona a co-
mençaments del segle XX, on es 
relata el naufragi del vapor Sirio 
—que va partir del port de Gènova 
l’estiu del 1906 amb destí a Bue-
nos Aires— davant de les costes 
de Múrcia. El Ministeri de Marina 
va declarar 283 morts.

Al llibre El rem de trenta-quatre 
(1903), Joaquim Ruyra narra com 
la barca Santa Rita és sorpresa per 
una gran tempesta. En el moment 
de màxim perill, els navegants im-
ploren la protecció de la Mare de 
Déu amb la promesa de dur-li, a peu 
descalç, un dels rems —de tren-
ta-quatre pams de llargada— de 
l’embarcació al santuari del Vilar, 
al terme de Blanes.

Un exvot és una ofrena feta a la 
divinitat en agraïment per un be-
nefici rebut que se solia penjar a 
la paret o al sostre de les capelles. 
A la mostra podem observar diver-
sos exvots executats amb oli o amb 
pintura al tremp, on es plasmen les 
tribulacions viscudes (tempestes, 
naufragis, incendis...) als vaixells. 
També hi ha exvots amb forma de 
maquetes de pollacres-goletes.

Una magnífica exposició per 
gaudir en família i amb l’escola, ja 
que els infants hi poden participar 
a través de panells, vitrines i dibui-
xos.
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Foto: Dibuix d’una sirena de dues 
cues de l’«Atles català» (1375), 
dels cartògrafs Cresques 
Abraham i Jafudà Cresques.
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IGNASI MORETA
Editor de Fragmenta Editorial Juan Martín Velasco 

i la passió per la mística 

Enmig de la fredor de les esta-
dístiques, on els morts per coro-
navirus són fonamentalment una 
abstracció (l’abstracció de les xi-
fres), ens arriben de tant en tant 
els noms de persones singulars, de 
persones que ens són properes o 
que constitueixen un referent per 
a nosaltres. Juan de Dios Martín Ve-
lasco (Santa Cruz del Valle, Ávila, 
1934 - Madrid, 2020) ha mort en 
aquest context de fredes estadís-
tiques mortuòries. I ho ha fet amb 
la mateixa discreció amb què va 
viure.

Era un sacerdot de profunda 
espiritualitat i d’una erudició fora 
del comú. A mi em va interessar 
molt especialment pels seus estu-
dis sobre la mística, i el recordo 
particularment impartint-ne un a 
la Fundació Joan Maragall. Amb 
un castellà riquíssim i una dicció 
dolça i controlada, Martín Velasco 
era capaç de mantenir l’auditori 
atentíssim tot i llegir gran part del 
curs que impartia. Recordo per-
fectament que era molt conscient 
que els seus estudis sobre la mís-
tica eren exactament això, estudis, 
però la seva aspiració era que la 
mística fos en ell molt més que una 

dedicació acadèmica. La seva so-
brietat li impedia, però, parlar en 
primera persona, de la mateixa ma-
nera que el fet d’haver-se alliberat 
d’una religiositat dirigista i contro-
ladora li impedia parlar exhortati-
vament en segona persona d’una 
manera excessivament ostentosa. 
I, tanmateix, tot i parlar sempre pú-
dicament en tercera persona, tot i 
parlar com ho fa un acadèmic quan 
explica Joan de la Creu o Teresa de 
Jesús, sempre vaig percebre que 
molt subtilment Martín Velasco 
confessava no sé si experiències 
però sí com a mínim aspiracions 
pròpies, viscudes en primera per-
sona, i també que molt delicada-
ment, molt respectuosament, ens 
convidava en segona persona, als 
qui l’escoltàvem, a tractar d’encar-
nar també en nosaltres aquesta cri-
da a la vida interior.

El recordo en altres contextos. 
Al Fòrum Vida i Evangeli, al congrés 
«Religions institucionalitzades en 
una societat laica» que vam orga-
nitzar a l’associació Cristianisme al 
Segle XXI, a l’Institut de Pastoral de 
Madrid… En aquestes avinenteses 
vaig tenir ocasió de tractar-lo en 
la curta distància i tenir-hi algunes 
escasses però llargues converses. 
Ell era un referent per al progres-
sisme catòlic, i les seves postures 
obertes i lliures li havien compor-
tat algunes represàlies. Mai, però, 
no en va fer ostentació. Martín 
Velasco defugia qualsevol ombra 
de vedetisme i autocomplaença, 
qualsevol mostra de victimisme, 
qualsevol temptació de protago-
nisme. 

Ell tenia el seu discurs, el seu 
llenguatge, les seves idees, i les 
oferia humilment a qui volgués 
escoltar-lo. O millor: a qui el con-
vidava a expressar-les. Però no era 
amic de polèmiques ni va fer mai 
res per promocionar-se. Sens dub-
te va ser un mestre per a molts. No 
solament pel mestratge explícit del 
seu discurs, sinó també pel mes-
tratge implícit de la seva actitud 
netament cristiana.

La seva aspiració era 
que la mística fos en 
ell molt més que una 
dedicació acadèmica
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sempre hi feia el senyal de la creu. I 
si queia un tros de pa a terra li fèiem 
un petó en recollir-lo. Era un costum 
heretat dels avis, que tenien moltes 
famílies cristianes.

 Què ens en diu, doncs, la ciència 
actual? Un article aparegut a Inves-
tigación y Ciencia, del mes de març 
passat, en parla. I després d’expli-
car-nos com es fa el pa i com avui 
dia s’ha millorat encara més el seu 
valor alimentari amb les afegidures 
que s’hi fan, ens diu que «la impor-
tància del pa a la societat actual s’ha 
vist reflectida en l’extens estudi de 
cinc volums que fan Francisco Mi-
goya i Natan Myhrvold a Modernist 
bread (2017), que mostra les grans 
possibilitats d’aquest producte per 
a les generacions venidores». Tant 
de bo que la gent en faci cas!

 Així ho afirmen científics actu-
als. Em sembla que és interessant 
parlar-ne. Com sabeu probable-
ment, és una elaboració que l’home 
va inventar fa mil·lennis (a Egipte ja 
sabien fer pa amb llevat fa més de 
14.000 anys) i sempre havia apa-
regut a la taula de tots els pobles 
d’història coneguda, que anaren 
venint després del país de les pirà-
mides. No és estrany, doncs, que 
nostre Senyor Jesucrist el posés 
com a símbol de l’aliment en ge-
neral en l’oració del Parenostre que 
ens va ensenyar. Més encara, de tal 
manera el tingué en compte que en 
féu la base del sacrifici eucarístic: 
és el pa que es transsubstancia en 
el seu cos a l’hora de la consagració 
de la santa missa.

 Però ara resulta que en certs 
ambients ja no se li dona el valor 
que sempre se li havia atribuït. Hi 
ha qui evita menjar-ne. Se’l deixa 
de banda amb certa freqüència. 
Per què? Es considera propi dels 
pobres o de gent vulgar? Creiem 
que no hauria de ser pas així. Do-
nada la importància que li va donar 
Jesús, sembla fins i tot poc cristià 
prescindir del pa. Jo recordo, quan 
era petit, que a casa es tenia el pa 
amb gran reverència. El pare, abans 
de llescar una barra o un pa rodó, 

FRANCESC NICOLAU 
Professor emèrit de la Facultat 
de Filosofia de Catalunya

ACTUALITATS CIENTÍFIQUES

El pa és un 
aliment molt 
saludable

CULTURA

Jesucrist 
va posar el 
pa com a 
símbol de 
l’aliment en 
general en 
l’oració del 
Parenostre.



La pebrera o pebrotera (llat., Capsi-
cum annuum; cast., pimiento) i la bit-
xera (llat., Capsicum frutescens; cast., 
guindilla, chile) procedeixen totes dues 
del centre i sud d’Amèrica. Són unes 
plantes que comencen a fruitar el mes 
de juny i al llarg de tot l’estiu. Mentre 
que el pebrot sol ser dolç —i amb no-
tables propietats estimulants i diges-
tives—, el bitxo, en canvi, és enorme-
ment coent, puix que conté capsicina. 

Aquesta substància, aplicada a la 
pell, activa la circulació de la sang, 
especialment en els casos de dolors 
reumàtics, tal com es recull en aques-
ta antiga recepta pairal: «Tomarás un 
porrón de vino rancio fuerte y tres o 
cuatro guindillas de las más picantes 
y secas. Estas guindillas, junto con un 
buen cigarro toscano, se desmenuzan 
bien y se echan en el vino. Luego se 
hierve hasta que se reduzca a la mitad. 
Después se cuela y se guarda en frasco 
bien tapado para cuando tengas que 
combatir dolor reumático, friccionando 
la parte dolorida con un paño caliente 
mojado con dicho vino, llamado “untura 
de les bruixes”» (Terapéutica Antigua, 
s. d.). Tanmateix, el pebrot i el bitxo 
s’empren molt més com a condiment 

en les amanides —especialment en 
la salsa tabasco— que no pas com a 
planta remeiera. Les sements del bit-
xo, quan són ben seques, i una vegada 
mòltes, proporcionen el pebre vermell 
de Caiena.

Sobre la manera de conrear la pe-
brotera en les hortes de casa nostra, 
els antics caputxins escriviren: «Los 
pebrots, sembrats a últims de janer, 
venen primerencs. Volen fer-se en llit 
calent de fems nous, y tot fem entre 
potas; sobre de assó s’hi posa un poch 
de terra bona, y llavors se cobreixen 
ab fem esmenussat. Si fa fred se tapa 
ab un canyís o ab palla. Los pebrots se 
plantan a la una cara del solch, a dos 
pams y mitg de planta y planta. Los 
pebroters vells se poden segar entre 
dos terras, guardant-los del fred, y lo 
any següent fan pebrots primerencs. 
La pebrotera borda, antigament, era 
tinguda per un contraverí general y en 
decocció té propietats sudorífiques y 
dioréticas» (BHC, Lo jardiner hortolá, 
III-8). A l’article següent vull parlar-vos, 
si Déu vol, sobre les propietats gastro-
nòmiques de la ruca, una planta que 
forma part del cèlebre «enciamet» dels 
caputxins.
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TRADICIONS REMEIERES

El pebrot 
és 
vitamínic

FRA VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Arxiver dels Caputxins

El pebrot té notables propietats estimulants i digestives. 



P. MILTON JORDÁN CHIGUA
He ahí a tu madre
San Pablo, 2020, 256 pàg.

L’autor fa un recorregut per tots 
els textos bíblics del Nou Testament 
que es refereixen a Maria, realitzant 
una combinació bíblico-teològi-
ca-pastoral excel·lent. Qui s’acosti 
a aquesta lectura, amb el cor obert, 
podrà experimentar l’amor de Déu 
en donar-nos Maria com a mare. I 
els agents de pastoral hi tenen un 
material molt valuós per utilitzar-lo 
en els grups de reflexió.
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DAVID PALOMERAS
Fills de la terra dura
Comanegra, 2020, 200 pàg.

Jacint Verdaguer és una de les 
figures literàries més rotundes i 
inspiradores de la nostra història. 
Aquesta novel·la ens apropa a la 
seva vida sense caure en el parany 
de la mitificació ni en la superficia-
litat, destil·la els grans conflictes 
del poeta i construeix, de passa-
da, el retrat d’una època i d’un país. 
Llums, tinta i acció.

CHARLOTTE DELBO
Cap de nosaltres tornarà
Club Editor, 2020, 352 pàg.

Ningú desitja anar al cor de l’in-
fern, ni tan sols remuntant les pa-
raules d’un llibre. Cal una poesia 
molt exacta per transmetre, barre-
jada amb la imatge més clara de la 
brutalitat, la calidesa de la mà que 
t’aguanta. Aquí és l’experiència de 
la solidaritat que parla, la solidari-
tat entre dones que fins i tot allà, a 
Auschwitz i Birkenau i Ravensbrück, 
tenen cura les unes de les altres. 

NÚRIA PRADAS
Tota una vida per recordar
Columna, 2020, 480 pàg.

La Sophie Simmons, amb només 
setze anys, deixa la seva família a 
Nova York l’any 1932 per anar a Los 
Angeles en plena depressió perse-
guint el seu gran somni: treballar 
com a animadora de dibuixos a 
Disney Studios. Una novel·la amb 
una protagonista femenina forta, 
un entorn històric fascinant i una 
barreja intrigant de personatges de 
ficció i de la vida real.

M. VICTÒRIA MOLINS
Los secretos de la bahía
Claret, 2020, 240 pàg.

Després de llicenciar-se en me-
dicina, la jove Miriam veu l’oportu-
nitat de complir la il·lusió d’exercir 
la vocació a l’Àfrica i s’embarca cap 
a Angola per treballar en un pres-
tigiós hospital pediàtric de la ca-
pital. Allà coneix en Quim, un jove 
metge cooperant, que li obre els 
ulls a una realitat molt diferent de 
la que ella havia imaginat. Mentres-
tant, la seva vida personal també 
farà un tomb.

GUILHERME KARSTEN
Una canción
Edelvives, 2020, 32 pàg.

Quan un pare i el seu fill agafen 
el metro al matí i comparteixen els 
auriculars per sentir música inicien 
un viatge ple d’emocions. Les ma-
teixes que ens provoquen algunes 
cançons. Un homenatge preciós al 
poder increïble de la música en el 
nostre ànim i els forts vincles que 
es creen entre les persones.



AMB BON HUMOR

El dramaturg Marc Rosich (Barce-
lona, 1973) es troba com un peix a 
Cadaqués explorant tots els gèneres 
teatrals. Aquesta temporada s’ha con-
jurat amb el compositor Carles Pedra-
gosa (Barcelona, 1982). Els elements 
bàsics del conte original de Miquel 
Berga apareixen també en la versió te-
atral: el Cadaqués dels anys seixanta 
quan comença a ser envaïda pel turis-
me de fora; la bruixa que vol especular 
amb aquest racó mig màgic de l’Alt 
Empordà i convertir-lo en una segona 
Benidorm de ciment; l’alcalde del rè-
gim franquista que li roda l’ull davant 
el negoci que s’acosta; el pescador, 
la mestra del poble, la peixatera... i el 
genial Dalí que s’emparenta amb tres 
gats de teulada humanitzats que quan 
coneixen els plans de la bruixa, que té 
el malnom de Tramuntana perquè les 
ventades fortes i els tornados arrasa-
dors són la seva especialitat, lluitaran 

La màgia de Cadaqués
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per esguerrar-li la festa. 
La bruixa de la tramuntana és un 

espectacle eminentment musical —hi 
ha una quinzena de peces originals— 
que combina tota mena d’estils, rit-
mes i gèneres passant per alenades 
de sardana, ressons d’havanera, ritme 
de salsa i fins i tot una peça melòdica 
i romàntica pròpia del Festival de la 
cançó de San Remo. 

Els primers espectadors seguei-
xen la trama embadalits, amb figures 
des de les típiques dones del terrat 
—hi ha molta roba estesa—, les turis-
tes angleses, franceses i nòrdiques, 
l’acordionista, l’alcalde, la peixatera, 
la mestra que fuma al pati, el pesca-
dor que juga a la botifarra i el gran 
Dalí. Els tres felins humanitzats són la 
Fosca, l’Olívia i el Bobby, el gat ena-
morat d’una gata estiuejant que li té el 
cor robat, Gwendoline, que viu en els 
seus somnis i que fins i tot veu passar 
volant per damunt de Cadaqués. 

L’espectacle té tots els ingredients 
que li demana el gènere: una mirada 
històrica al passat del temps dels avis 
dels primers espectadors, una mirada 
fantasiosa amb el trio de gats de teula-
da que es transforma en la típica «co-
lla» heroïna i moralista del conte; les 
malifetes de la bruixa en complicitat 
amb un alcalde corrupte; i la victòria 
del bé sobre el mal, aquesta vegada 
amb la força de l’art del mateix Dalí 
i l’ajut idealista del trio felí, dues ga-
tes i un gat que, en alguns moments, 
sembla que vulguin entonar el Duet 
dels gats. Un espectacle familiar que 
es mereix ser reprogramat després 
de la cancel·lació sisplau per força. 

CRÍTICA TEATRAL

ANDREU SOTORRA 
andreusotorra@gmail.com

«LA BRUIXA DE LA 
TRAMUNTANA»
DRAMATÚRGIA: Marc Rosich, 
a partir del conte «La bruixa 
de Cadaqués» de Miquel Berga
MÚSICA: Carles Pedragosa
INTÈRPRETS: Clara Morale-
da, Carles Pedragosa, Maria 
Santallúsia i Toni Viñals
DIRECCIÓ: Marc Rosich
Teatre Lliure Gràcia, 
Barcelona. Espectacle 
cancel·lat fins a nova data

©
 Sílvia P

och

L’actriu Clara Moraleda, 
l’actor Carles Pedragosa i l’actor 
Toni Viñals en una de les 
escenes del musical.



Veure-hi 
i sentir-hi

Eren temps estranys i el fu-
tur no feia presagiar res de bo, 
però el noi vivia amb esperan-
ça. A mesura que anava crei-
xent també li creixia la capa-
citat de meravellar-se. Davant 
d’un arbre solitari, en sentir una 
tonada de flabiol o llegint un 
llibre, se li obria un món infi-
nit que bategava ple de vida. 
En tot allò que veia o sentia es 
transparentava un horitzó nou 
que ni ell mateix era capaç d’ex-
plicar, però que li feia bategar 
el cor de tanta passió. Per això 
va demanar als adults que li ex-
pliquessin què era allò que hi 
havia en l’arbre, la tonada o el 
llibre. Però, encara que sabien 
moltes més coses que ell, la 
resposta sempre el decebia: 
«L’arbre és un arbre, la cançó 
una cançó i el llibre un llibre. 
No hi ha res més, no amaguen 
res, no porten enlloc.» Sentint 
aquestes paraules al noi li venia 
una gran pena, perquè se’ls es-
timava: «Per què no em saben 
respondre si jo en totes aques-
tes coses hi veig un món nou 
que no puc copsar amb els 
ulls? Realment no hi veuen res 
ells? M’enganyen, potser? O és 
que, tal vegada, s’enganyen ells 
mateixos? Si creuen que l’arbre 
no és més que un arbre, com 
poden continuar vivint?»

Amb aquesta inquietud el 
noi es va acomiadar dels seus, 
es va posar a caminar i es va tor-
nar pelegrí. Al cap d’uns quants 
anys va arribar al desert. Enmig 
d’aquella immensa solitud va 
trobar un vell cec que vivia en 
una cova, i que el va acollir com 
un fill i un germà. Sense que el 
noi li expliqués res, el vell li va 
parlar de l’arbre, de la tonada 
de flabiol, del llibre... i d’aquell 
bé infinit i etern que ell sempre 
hi havia entrevist. El cec li va 
ensenyar a veure-hi i el desert 
es va tornar un oasi.

RAUXA

EDUARD BRUFAU
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CRÍTICA LITERÀRIA

Com bé explica el coordinador al 
pròleg, «els quatre capítols que com-
ponen aquest llibre tenen caracterís-
tiques diferents...». Penso que aquest 
és el principal valor de l’obra perquè, 
en conjunt, ens dona una visió àmplia, 
com si fos en gran angular fotogràfic, 
de la història contemporània del nostre 
país, amb enfocaments concrets que 
ens aclareixen el perquè de moltes co-
ses i també per entendre el perquè de 
qui som i on som.

Comença Toledano: Religió, monar-
quia i canvi polític a la Catalunya del 
segle XIX. En dues parts ens presenta 
el paper de la religió i del clergat da-
vant la revolució liberal i l’aportació de 
l’Església i la seva influència política 
del moment. Segueix el capítol del P. 
Hilari Raguer: Guerra Civil i religió: dos 
cardenals catalans davant la Guerra Ci-
vil. De la mà dels dos cardenals amb 
pensaments oposats com van ser Isi-
dre Gomà i Tomàs i Francesc d’Assís 
Vidal i Barraquer, ens mostra com els 
pensaments, i també les actituds pú-
bliques i notòries, enfrontant represen-
tants de primera línia de l’Església, van 
ser part del conflicte i d’alguna manera 
tothom en va patir les conseqüències. 
Com sempre, Raguer és directe i sense 
pèls a la llengua.

Anem venint en el temps. El tercer 
capítol és a càrrec de Jordi Figuero-
la:  L’Església catalana durant el fran-
quisme. Comença fent preguntes, Es-
glésia de Franco?, Església franquista?, 
Església durant el franquisme? I la seva 
tasca ens aclareix les diferències de 
fons d’aquests matisos que ens situa-
ran en les diferents maneres que ens 
va tocar de viure la religió anant d’una 
fèrria actitud del nacionalcatolicisme 
fins al seu relaxament, passant, inevi-
tablement, per la lluita al món obrer i la 
llum del Concili convocat per Joan XXIII. 
Una explicació de les nostres vivències.

La darrera aportació és de Maria del 
Mar Griera Llonch: Política i religió a 
la Catalunya del segle XX: una mirada 
sociològica. La situació actual, fruit en 
gran part de tot el que ha sorgit als 
capítols anteriors, se’ns planteja com 
uns fets i uns reptes del o pel moment 
actual on «l’accés a la modernitat po-
lítica a Catalunya és una assignatura 
pendent», deia Toledano al seu capítol 
i Griera ens dona pautes perquè pen-
sem si des de la centralitat de l’Església 
catòlica sabrem conviure amb altres 
moviments espirituals. Tot un repte i 
una realitat.

JAUME DANTÍ I RIU (coord.)
El tron i l’altar
Política i religió a la Catalunya 
contemporània
Fundació Joan Maragall - Viena 
Edicions, 2019, 190 pàg.

Un gran 
angular de 
la història 
contemporània

PERE FÀBREGUES I MORLÀ
Llibreter
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El setmanari rep l’ajut de la 
Generalitat de Catalunya

TEMPS PER A LA 
FORMACIÓ

El dissabte 16 de maig, a les 
10.00, el canal de Youtube de 
l’Institut Superior de Ciències 
Religioses de Barcelona (Iscreb) 
ofereix la conferència en línia 
oberta i gratuïta Game of Throns, 
game of gods del professor Isa-
ac Llopis. A través, sobretot, de 
vídeos i imatges, s’analitzaran al-
gunes de les diferents religions i 
actituds religioses de la sèrie Joc 
de Trons i es relacionaran amb 
les religions reals. S’acabarà fent 
notar que la religió és la base de 
tot en la història que presenta 
George R. Martin, així com ho 
és de la vida real.

TEMPS PER A LA CULTURA

Durant aquests dies de tanca-
ment temporal el Museu Episco-
pal de Vic (#elMevACasa) ofereix 
un museu en línia amb propostes 
per a totes les edats per continu-
ar compartint art, cultura i conei-
xement. Entre altres activitats, el 
museu proposa un recorregut 
virtual per les sales on es poden 
veure les obres d’art exposades 
a través de fotografies panoràmi-
ques de 360o; píndoles entorn de 
l’exposició temporal Nord & Sud, 
amb textos d’aprofundiment so-
bre les peces; conferències en 
streaming; cicle virtual sobre la 
condició de la dona en la societat 
medieval o jocs en família. 

RECURSOS PER VIURE LA FE 
DES DE CASA

TEMPS PER A LA 
SOLIDARITAT

Davant la situació actual i amb 
l’objectiu de contribuir al sosteni-
ment econòmic de les parròquies, 
des de l’arquebisbat de Tarragona 
s’ha creat una plataforma virtual 
(https://donatius.arqtgn.cat) per po-
der fer un donatiu de manera senzilla 
a qualsevol parròquia de l’arxidiò-
cesi. Es tracta d’una campanya de 
sosteniment econòmic en aquests 
moments en els quals les parròqui-
es continuen afrontant les despeses 
ordinàries (fins i tot amb serveis que 
han augmentat com és el cas de Cà-
ritas), però han minvat els ingressos.

Amb aquesta plataforma els rec-
tors podran compartir d’una manera 
més simple i ràpida, a través de les 
xarxes socials, la pàgina de donatius 
corresponent a la seva parròquia. La 
plataforma permet escollir la parrò-
quia en qüestió, seleccionar l’import 
amb el qual es vol col·laborar i també 
la periodicitat.
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ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

Des de setembre del 2012 Jesús 
Rojano dirigeix la revista Misión Jo-
ven, una publicació salesiana que 
és tot un referent per a la pastoral 
juvenil. Anàlisi, reflexió, experièn-
cies i diferents materials donen 
vida a aquesta publicació que ofe-
reix un servei d’animació educativa 
i pastoral. El seu director ens com-
parteix alguns pensaments sobre 
els joves, l’Església i la pastoral.

Com ha de ser la nostra pastoral 
juvenil?

La nostra pastoral juvenil ha 
d’escoltar més els joves, les seves 
preguntes i inquietuds, i aprendre 
a comprendre i expressar-se en un 
llenguatge més proper a ells. No ho 
dic jo, sinó el papa Francesc en les 
exhortacions Evangelii gaudium i 
Christus vivit. A partir d’aquí, cal 
adaptar el que se’ls ofereix (el tipus 
d’itineraris formatius i experiènci-
es vitals, per exemple) i donar-los 
més protagonisme.

Llavors, no els escoltem prou...
En el Sínode dels Joves es va 

dir per activa i per passiva que no 
prou. I el Papa ho ha recalcat molt 
en la Christus vivit. Com escriu el 
mateix Francesc, «escoltar és molt 
més que sentir».

Aquest temps que vivim en l’àm-
bit eclesial, per què ha de ser una 
oportunitat, pensant sobretot en 
els joves?

Tenim l’oportunitat de reco-
llir i posar en pràctica la invitació 
d’aquest pontificat: ser una Esglé-
sia en sortida, que sap escoltar i ca-
minar sinodalment amb els joves i 
la resta de generacions i realitats.

«Feu enrenou», «no balcone-
geu», «no us conformeu amb la 
mediocritat»... demana el Papa als 
joves. Li fan cas?

Em fa la impressió que en uns 
llocs més que en altres. En alguns 
aspectes (voluntariat social i d’aco-
llida, preocupació per l’ecologia 
integral) sí que hi ha joves que es 
mouen i que actuen amb esperança 
i bones pràctiques.

Jesús Rojano, director de «Misión Joven»

acollidora, honesta, atractiva, co-
municativa, assequible, alegre i in-
teractiva» (Instrumentum laboris 
del Sínode dels Joves, n. 67).

El Sínode dels Joves, ha marcat 
un punt d’inflexió?

Ha estat una crida forta d’aten-
ció. A més de l’exhortació Christus 
vivit, s’ha de llegir amb atenció el 
document final, molt pensat. El que 
diu d’escoltar els joves, de l’acom-
panyament, del discerniment, dels 
estils de pastoral juvenil «en sor-
tida» i «popular», de l’anunci del 
kerigma evangèlic, de la sinodalitat 
missionera, de la necessitat d’una 
formació integral conjunta entre 
ministres ordenats i laics/es molt 
més incisiva i profunda... hauria de 
marcar els propers anys de la praxi 
eclesial, no només de la pastoral ju-
venil. El Congrés de Laics celebrat 
el mes de febrer passat ha anat en 
aquesta direcció.

Què esperen els joves de l’Es-
glésia?

He pogut saber que entre les 
respostes al qüestionari del do-
cument preparatori del Sínode 
dels Joves hi havia de tot. Alguns 
joves del nord d’Europa deien que 
no esperen res de l’Església, senzi-
llament que els deixin en pau. Però 
en altres continents, molts espe-
ren que persones concretes de 
l’Església (ministres, religiosos/
es, laics/es) continuïn al seu cos-
tat, perquè són els únics que se’n 
cuiden i que els ofereixen opor-
tunitats. Així que el món és molt 
ampli i l’actitud dels joves envers 
l’Església canvia molt d’uns llocs 
a uns altres. 

En la reunió presinodal del març 
del 2018 van ser molt concrets: 
«Volem expressar, especialment 
a la jerarquia de l’Església, que ha 
de ser una comunitat transparent, 

«Tenim l’oportunitat de ser 
una Església en sortida»






