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«Mai vaig pensar que el pitjor de fer-
se gran fos la soledat», deia la Con-
cepció, una anciana de 92 anys, que 
amb una mirada trista però serena, es-
guardava l’exterior des de la finestra del 
seu domicili i que va protagonitzar ja 
fa set anys el vídeo i els cartells publi-
citaris d’una campanya que la Funda-
ció Amics de la Gent Gran va difondre 
àmpliament.

La pandèmia ha posat en tràgic re-
lleu aquesta reflexió. Certament que 
els ancians constitueixen una franja de 
la població creixent i vulnerable i que 
els recursos de la seva atenció global 
a Catalunya i a molts d’altres indrets 
són migrats. Segurament s’han comès 
o s’han detectat errors o negligències 
que és indispensable esmenar i preve-
nir. Però, més enllà de les limitacions 
i errades del sistema sanitari o dels 
models de residència, ha aflorat una 
solitud punyent: hi ha hagut ancians 
ingressats a residències que aquests 
mesos no han pogut suportar el con-
finament ni l’absència de les visites 
de persones estimades. I han mort de 
tristor. 

Envellir forma part de la condició 
humana i comporta acceptar amb 
realisme les limitacions físiques i mo-
rals pròpies de l’edat. No és fàcil sa-
ber envellir ni hi estem preparats, no 
és fàcil estar sols, encara que estem 
acompanyats. En el Primer Pla d’aquest 
número de Catalunya Cristiana parlem 
del «virus» de la soledat i de camins 
possibles per combatre’l. 

Mn. Juan Manuel Bajo, coordinador 
del Secretariat Interdiocesà de Pastoral 
Sanitària de la CET, insta a evangelitzar 
sobre el lloc que ocupen les persones 
grans en una societat que valora l’efi-
ciència i la fortalesa en detriment de la 
fragilitat i la dignitat. Sosté que l’Esglé-
sia ha de reforçar la Pastoral de la Gent 
Gran i el recolzament espiritual dels 
que viuen a les residències, tot facili-
tant els hàbits espirituals i religiosos en 
aquesta etapa vital i en moments com 
aquests de pandèmia, tan complexos 
pel que fa a la gestió de les emocions i 
vivències de les persones majors. 

I la germana Llum Delàs, religio-
sa del Sagrat Cor, especialitzada en 
psicogeriatria i en acompanyament, 
apunta una altra de les causes ambi-
entals d’aquesta solitud: «Les persones 
grans pateixen de soledat perquè són 
invisibles als ulls de la societat, no in-
teressen.» En aquest sentit, mereixen 
elogi i caldria promoure l’extensió d’ini-
ciatives intergeneracionals que per-
meten posar en contacte els ancians 
amb infants, adolescents i joves, com 
alguns programes que contemplen la 
visita d’escolars a residències i vicever-
sa (per exemple, l’escola Mare de Déu 
de la Salut de Barcelona i la residència 
Roca i Pi).

Les comunitats cristianes estem cri-
dades a donar molt més suport a les 
persones grans que viuen i treballen 
entre nosaltres i també a les residènci-
es i llars d’ancians que hi ha als nostres 
propis barris: són un tresor.

Envellir i acompanyar
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CINDY WOODEN 
@CINDY_WOODEN
Catholic News Service
El papa Francesc ha reconegut el 
miracle necessari per a la cano-
nització de Carles de Foucauld

ADRIÀ ALSINA LEAL 
@ADRIAALSINA
Professor de Periodisme i Comu-
nicació
La cua de gent esperant per rebre 
ajuda alimentària de l’església 
de Santa Anna puja per Portal de 
l’Àngel i arriba fins a la plaça de 
Catalunya. Sense paraules

LA SETMANA

Zoom

La setmana 
en tuits
EMILCE CUDA @CUDAEMILCE
Teòloga
Dir que cuidem els pobres és 
ideològic. Als pobres se’ls reco-
neixen els drets inalienables que 
són els mateixos que els dels rics: 
Terra, Sostre, Feina. Amb això, es 
cuiden sols

JOSE LUIS MUÑOZ DÍAZ 
@JOSELUISSTAP
Historiador
Aquest 15 de maig ha mort un 
dels millors vitrallers artístics del 
món, Pere Cànovas i Aparicio. La 
seva obra llueix a les esglésies 
i catedrals més belles del món 
(Santa Maria del Mar, Colònia 
Güell, Mallorca, Puerto Rico, USA, 
Japó, Veneçuela…)

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

L’efemèride 
de la setmana
14 de juny del 1966: el famós 
Index, llistat de llibres cen-
surats i prohibits pel Vaticà, 
queda abolit.

Carles de 
Foucauld

Carles de Foucauld, «el pare del 
desert», ha estat un nom propi de 
l’actualitat. La Santa Seu va anun-
ciar el 27 de maig que el Papa el 
canonitzarà properament, després 
d’haver reconegut un miracle atri-
buït a la seva intercessió. Aquest 
màrtir, conegut com l’amic dels 
Tuaregs i assassinat el 1916 a Ta-
manrasset, va ser l’inspirador d’un 
corrent de pensament i reflexió que 
arriba als nostres dies. Actualment 
la seva «família espiritual» inclou 
diverses associacions de fidels, co-
munitats religioses i instituts secu-
lars de laics i sacerdots.

Ràdio Estel va donar immediata-
ment la notícia, en informatius i en 
el Diari del Papa a la tarda. La pre-
sència a la nostra cadena d’aquest 
apòstol del diàleg, a més, ve de 
lluny, sobretot des que Benet XVI 
el va beatificar el 13 de novembre 
del 2005. Representants de les co-
munitats de Carles de Foucauld i 
del Grup de Recerca Islamocristià 
(GRIC), amb Jordi Giró entrevistat 
en el programa Temps de diàleg, 
han estat la veu d’un home de ponts 
entre cristians i musulmans, fins i 
tot en el martiri.

El 22 de maig passat la festa de Santa Rita de Càssia, molt popular al 
centre de Barcelona, es va haver de celebrar d’una altra manera a causa 
de la pandèmia. La parròquia de Sant Agustí no va poder repartir les 
tradicionals roses, però la imatge de la santa va ser col·locada darrere 
la reixa de l’atri de l’església perquè fos venerada. Molts fidels s’hi van 
acostar per pregar i hi van deixar roses.

Agustí Codinach



La Unió Europea es 
fa encara més 
imprescindible, malgrat 
els replegaments 
atàvics, les pors, 
tergiversacions i 
limitacions
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La crisi del Covid-19 fa reflexio-
nar. No només la mortaldat, la ma-
laltia i el confinament. La davallada 
econòmica també retrotreu a temps 
pretèrits, que pensàvem sobrepas-
sats. Però la realitat s’imposa; si som 
capaços de fer-hi front, superarem 
els reptes.

La gènesi de la Unió Europea, ara 
fa 70 anys, hauria de ser un exemple 
estimulant. Aleshores, la desolació 
de la postguerra era majúscula i và-
ries conseqüències pernicioses de 
la pitjor catàstrofe causada mai per 
l’home, la II Guerra Mundial, roma-
nien. La divisòria d’aquell conflicte 
sobre un continent devastat radica-
va en l’antagonisme secular de Fran-
ça i Alemanya. Només ben pocs al 
principi varen treballar de valent per 
restablir els lligams entre els antics 
enemics i enterrar enveges ances-
trals per construir un projecte co-

Europa, fa 70 anys 

mú de pau i prosperitat. Per fer-ho, 
varen partir de quelcom concret, 
com era la producció conjunta del 
carbó i de l’acer, però escalable a 
altres àmbits i Estats democràtics 
europeus. Quedà plasmat en la 
Declaració Schuman de 9 maig del 
1950, tret de sortida del que avui és 
la Unió Europea.

Si fa 70 anys l’inici d’un projecte 
compartit va permetre de superar 
grans dificultats, quines lliçons en 
podem treure en l’actual context? 

La Unió Europea es fa encara més 
imprescindible, malgrat els replega-
ments atàvics, les pors, tergiversa-
cions i limitacions. Els virus, el canvi 
climàtic, les sacsejades financeres, 
el terrorisme, la pobresa i tantes al-
tres xacres no coneixen fronteres. 
Les solucions locals, per bé que 
necessàries, sempre són parcials. 
Calen respostes supranacionals 
que seran eficaces si s’orquestren 
bé entre pobles generosos.

La presidenta de la Comissió Eu-
ropea diu a Espanya en un missat-
ge inèdit arrel de la pandèmia: «No 
esteu sols.» Reflecteix la voluntat 
d’aplegar esforços i de fer-se pro-
pera. Més enllà de les paraules, cal 
que aquest esperit es tradueixi en 
obres a tot Europa. Tant de bo ens 
desvetlli esperança i solidaritat, tot 
recordant el lema de la UE: «In vari-
etate concordia.»

Com digué el Papa, 
«una vida consagrada 
que no sigui capaç 
d’estar oberta a la 
sorpresa és una vida 
que s’ha quedat a 
meitat de camí»

La bellesa cura (i atreu)

La primera part del títol d’aquest 
article és de l’editorial de Catalunya 
Cristiana de l’1 de desembre del 
2019. L’editorialista feia referència 
a les paraules del Papa quan visità i 
inaugurà un nou centre d’acolliment 
a Roma. El Papa, tot contemplant 
els espais de la capella del centre, 
dedicada a sant Jordi, exclamà: «La 
bellesa cura.» I és cert, perquè la 
bellesa, que sempre ens parla de 
Déu i que és com un reflex o un 

empremta de Déu, té la capacitat 
de guarir i de restaurar allò que està 
ferit o trencat.

Però la bellesa també atreu, com 
ens recordà el Papa en la seva tro-
bada amb preveres, religiosos i re-
ligioses, seminaristes i catequistes 
a Bangkok, el 22 de novembre del 
2019. El Papa feia referència a les pa-
raules de la religiosa Benedetta, que 
explicà als qui es trobaven reunits 
amb Francesc com va sentir l’atrac-
ció per la vida consagrada. El Papa, 
tot comentant les paraules d’aques-
ta religiosa, deia: «Benedetta, tu ens 
has parlat de com el Senyor et va 
atreure per mitjà de la bellesa. Tot 
començà per una mirada, una mira-
da bella que et va captivar.» Per això 
el Papa exhortava els consagrats a 
viure desperts «a la bellesa, a la me-
ravella», que és capaç «d’obrir nous 

horitzons». I és que, com digué el 
Papa, «una vida consagrada que no 
sigui capaç d’estar oberta a la sor-
presa és una vida que s’ha quedat 
a meitat de camí». 

El Papa destacà la importància de 
la bellesa, ja que «anunciar Crist és 
quelcom de bell, de formós, capaç 
d’omplir la vida d’un nou resplendor 
i d’un goig profund, tot i les proves». 
En aquest dia de la Vida Contempla-
tiva, els monjos i les monges hem 
de viure «l’audàcia de buscar nous 
camins, per tal que arribi a tothom 
el do de la bellesa que no s’apaga» 
i tindre «ulls que captivin, capaços 
d’anar més enllà de les aparences, 
d’arribar i celebrar la bellesa més 
autèntica que viu en cada persona».       

Per això els contemplatius hem 
de ser testimonis d’aquella bellesa 
que guareix i que atreu. 

MIRADA AL MÓN

DES DEL MONESTIR P. JOSEP MIQUEL BAUSSET
Monjo de Montserrat

ALFONS CALDERÓN 
Cristianisme i Justícia
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SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Bisbe de Mallorca

La descoberta de la 
interioritat i els valors de 
l’esperit han obert a noves 
dimensions que fan 
preveure un futur diferent

Hi ha una ecologia de la vida quo-
tidiana que ens afecta a tots i que 
forma part d’una ecologia integral 
entesa en el sentit més ample. Pren-
dre’n consciència és un primer pas 
necessari, quan de fet estem davant 
d’un clam de la terra causat per l’ús 
irresponsable dels béns que Déu hi 
ha posat. En el cinquè aniversari de la 
carta-encíclica Laudato si’, va bé re-
cordar el que en aquell moment deia 
el papa Francesc, quan, referint-se a 
la terra, la nostra casa de tots, cons-
tatava que «hem crescut pensant 
que érem els seus propietaris i domi-
nadors, autoritzats a espoliar-la. La 
violència que hi ha en el cor humà, 
ferit pel pecat, també es manifesta 
en els símptomes de la malaltia que 
advertim en el sòl, en l’aigua, en l’ai-
re i en els éssers vivents. Per això, 
entre els pobres més abandonats i 
maltractats, hi ha la nostra oprimida 
i devastada terra» (LS’ 2).

Durant aquests mesos de confi-
nament a causa de la crisi pandèmi-
ca del coronavirus, tothom ha dispo-
sat de temps per reflexionar sobre 
el que passa, en quin món estem 
situats i què hi fem. La pandèmia és 
sanitària, però també és econòmica 
i ecològica i està afectant els més 
vulnerables. La relació entre salut, 
economia i ecologia no la podem 
separar d’aquelles actituds morals 
bàsiques que recentment hem anat 
aprofundint i que toquen de fons els 

valors de la solidaritat, del bé comú, 
de l’austeritat, del compartir, de la 
família, juntament amb els que hi 
posen l’ardor espiritual perquè es 
puguin dur a terme. Per a molts, la 
descoberta de la interioritat i els va-
lors de l’esperit els han obert a noves 
dimensions que fan preveure un futur 
diferent i s’hi volen comprometre.

L’accent que l’Església ha volgut 
posar en ocasió del cinquè aniversari 
de la Laudato si’ és una crida urgent 
a respondre a la crisi ecològica que 
uneix el clam de la terra i el clam dels 
pobres, que ja no donen per a més. 
Per això, convé que ens demanem 
quin món volem deixar als qui ens 
succeeixen, als infants que estan 
creixent?

El camp en el qual haurem de tre-
ballar més haurà de ser el del món de 
l’educació, tant la que depèn de les 
famílies com la dels centres escolars 
i altres àmbits que s’hi relacionen. 
Patim la mancança d’un gran pacte 
eductiu que reculli democràticament 
totes les sensibilitats legítimes de la 
societat, no les dels qui volen impo-
sar la seva estreta visió des d’ideolo-
gies totalitàries. Per això, cal superar 
tots els individualismes que ofeguen 
les persones i impedeixen el creixe-
ment normal de la societat, que la vo-
lem basada en els drets humans que 
tots tenim i amb la responsabilitat de 
complir els deures que corresponen 
a cadascun d’ells.

Ecologia, 
virus i 
valors de 
l’esperit
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CARME MUNTÉ

Un nou 
virus 
afecta la 
gent gran

La pandèmia obliga a reflexionar sobre 
el tracte que reben els ancians, així com 
el model assistencial i residencial

Foto: La crisi del Covid-19 
ha generat una onada 
mundial a favor d’un tracte 
digne per a la gent gran.
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El Covid-19 ha trobat les princi-
pals víctimes en les persones grans, 
pel procés natural propi de l’envelli-
ment i la presència en molts casos 
de malalties cròniques. Del total 
de víctimes mortals a l’Estat espa-
nyol, el 94% tenia més de 60 anys 
i el 67%, més de 80 anys. Però més 
enllà de la qüestió de la salut, el Co-
vid-19 ha posat novament en relleu 
que la nostra societat necessita em-
prendre una reflexió profunda sobre 
quin tracte ofereix a les persones 
grans. Molt especialment tenint en 
compte que ens encaminem a unes 
societats molt envellides: segons 
les previsions d’un estudi de l’ONU, 
Catalunya i Espanya, l’any 2050, tin-
dran una mitjana d’edat de 55 anys, 
la més vella del món. 

El Papa alerta sovint de la «cultu-
ra del descartament», pròpia d’una 
societat que només valora les per-
sones segons la seva productivitat 
i utilitat. Per això, les seves víctimes 
són les més febles i fràgils, entre les 
quals les persones grans. El 31 de 
gener passat, Francesc va animar 
els participants al Congrés Interna-
cional de Pastoral dels Ancians a fer 
una reflexió seriosa per aprendre a 
copsar i apreciar el valor de la ve-
llesa: «Mentre que, d’una banda, els 
Estats han de fer front a la nova situa-
ció demogràfica en el pla econòmic, 
de l’altra, la societat civil necessita 
valors i significats per a la tercera i 
la quarta edat.»

Arran de la crisi del Covid-19, la 
Comunitat de Sant’Egidio, fundada 
a Roma el 1968 per l’historiador An-
drea Riccardi, ha fet una crida in-
ternacional per «re-humanitzar les 
nostres societats» contra una sanitat 
selectiva, a través d’un manifest que 
porta com a títol Sense ancians no 
hi ha futur.

Residències, en el punt de mira
Al tancament d’aquesta edició, 

les dades de les funeràries facilita-
des pel Departament de Salut de la 
Generalitat indicaven que a Cata-
lunya han mort 12.280 persones a 
causa del coronavirus: 6.706 en hos-
pitals i centres sociosanitaris; 3.965 
en residències de gent gran; 777 en 
domicilis, i 832 són morts no clas-
sificables per manca d’informació. 
L’Organització Mundial de la Salut 
estima que més el 55% de las morts 
per Covid-19 a Europa s’han produ-
ït en centres d’atenció als ancians. 
L’elevada incidència de la pandèmia 
a les residències ha encès tots els 

senyals d’alarma. El 21 de maig el 
Ple del Parlament de Catalunya va 
aprovar per unanimitat crear una co-
missió d’investigació sobre la gestió 
de les residències per a gent gran 
durant la crisi de la Covid-19. 

«Un dels problemes de les resi-
dències és que actualment són llocs 
de cuidar, no de curació», manifesta 
Mn. Juan Manuel Bajo, director-coor-
dinador del Secretariat Interdiocesà 
de Pastoral Sanitària de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense i màster 
en gerontologia mèdica i psicoso-
cial. «Els protocols indiquen que, si 
és necessària l’atenció assistencial, 
s’ha de portar la persona a l’hospital 
de referència.» D’aquí es deriva un 
altre problema: «Una visió “geronto-
fòbica”, a la qual el mateix Comitè 
de Bioètica d’Espanya va haver de 
respondre: Informe del Comitè de 
Bioètica d’Espanya sobre els aspec-
tes bioètics de la priorització dels 
recursos sanitaris en el context de 
la crisi del coronavirus (25 de març 
del 2020).»

Bajo també addueix manca de 
previsió logística: no tancar el flux 
de visites externes a temps, poc 
personal, pocs recursos tant de 
personal com de material profilàc-
tic i de prevenció. «I de manera molt 
inhumana, la gestió de la mort i de 
l’acomiadament i el dol que s’han 
experimentat en aquests centres, i 
que pot deixar ferides molt greus en 
els mateixos companys residents, 
familiars i personal assistencial.»

El responsable de Pastoral de la 
Salut de la Tarraconense demana 
una reflexió a tots els nivells sobre 
el model residencial: «Totes les ad-
ministracions han de fer un esforç 
per dotar-se d’un compromís per 
protegir les persones grans als en-
torns residencials i els seus cuida-
dors. Cal garantir que es prioritzi 
la “qualitat” dels que hi viuen de 
manera holística: tant en els recur-
sos materials (xarxa d’intercomu-
nicació entre residència, Centres 
d’Atenció Primària i Hospital) com 
en els recursos de valor (necessi-
tats espirituals i valoració de la dig-
nitat de la persona). Cal fer palès el 
dret a ser atesos i a rebre atenció 
integral al final de vida, incloent-hi 
l’alleugeriment de simptomatologia 
amb un acompanyament pal·liatiu, 
si s’escau, i envoltat de les persones 
estimades. Cal evitar el “sobrepro-
teccionisme infantil” que la societat 
dona a les persones grans quan es-
tan en aquests centres residencials 

JUAN MANUEL BAJO
«Les residències han 
de ser espais humans 
càlids, que intentin 
respondre a les 
demandes de les 
persones de la manera 
més autònoma possible»

A
gustí C

odinach



10 CatalunyaCristiana EN PRIMER PLA7 JUNY 2020

i cal preservar la continuïtat del seu 
projecte vital.»

Mn. Bajo propugna un canvi de per-
cepció social respecte de les residèn-
cies: «No són “cementiris d’elefants”, 
sinó llocs plens de vida i “donadors” de 
vida per a la mateixa societat que els 
estigmatitza.» I afegeix: «Les residèn-
cies han de ser espais humans càlids, 
que intentin respondre a les demandes 
de les persones que hi viuen de la ma-
nera més autònoma possible, coordi-
nant-se amb els recursos assistencials 
existents per acompanyar-les a satisfer 
les seves necessitats bio-psico-socio-
lògiques i espirituals.»

Com a responsable de la Pastoral de 
la Salut, Mn. Juan Manuel Bajo insta a 
«reforçar la pastoral de la persona gran 
i el recolzament espiritual que viuen 
a les residències, facilitant els hàbits 
espirituals i religiosos en aquesta eta-
pa vital i en moments com aquests de 
pandèmia, tan complexos pel que fa 
a la gestió de les emocions i vivències 
de les persones grans».

Altres models residencials
«Les residències han estat disse-

nyades per oferir una vida protegida 
a persones fràgils i, en canvi, han de-
mostrat que són contextos que han 
afavorit la propagació de l’epidèmia», 
afirma Jaume Castro, responsable de la 
Comunitat de Sant’Egidio a Barcelona. 

La Comunitat de Sant’Egidio ha 
activat en diverses ciutats europees 
el programa «Visca els ancians», ini-
ciat a Barcelona des de fa dos anys. 

Es tracta d’un programa de monitorit-
zació de persones més grans de 80 
anys amb una actitud proactiva d’anar 
a cercar-les, valorar-ne el grau de fragi-
litat i proposar activitats de prevenció. 
L’amistat amb els ancians de Sant’Egi-
dio, però, va començar molt abans, el 
1992, i actualment arriba a més de 400 
ancians que viuen a casa seva i a molts 
d’altres que van a trobar a les residèn-
cies (12 a Barcelona).

Segons el Cens de població i ha-
bitatge del 2011 de l’Idescat (Institut 
d’Estadística de Catalunya), el 96,4% 
de les persones grans diuen que vo-
len viure a casa, mentre que el 3,6%, 
en residències o institucions d’altres 
tipus. «Viure a casa és, sens dubte, la 
millor opció», exposa Jaume Castro. 
«La casa és el lloc dels records, que 
són molt importants per a la memòria 
afectiva, però encara més és el lloc que 
et permet mantenir relacions socials. 
Alhora, la casa té el valor de la intimi-
tat: quedar-se a casa vol dir poder cui-
nar el que t’agrada, rebre les visites.» 
En aquest context la Comunitat de 
Sant’Egidio publica la guia Com que-
dar-se a casa quan s’és gran. 

Ara bé, tot això no és possible sense 
l’augment de l’assistència domiciliària i 
l’ajut directe a la persona: «A Barcelona 
aquest servei ha augmentat fins al 6%, 
però encara no cobreix les necessitats 
de molts ancians. A més, si ens fixem en 
altres països europeus —Suècia, amb 
un 21%, Dinamarca, amb un 11% i Ale-
manya, amb un 8%—, veiem que estem 
lluny del que pot ser un ajut que co-

JAUME CASTRO
«Vivim una 
possibilitat de 
transformació, per 
donar pas a una 
rica reflexió sobre el 
domicili com a lloc 
d’atenció i 
protecció»

La Casa de Família de la 
Comunitat de Sant’Egidio 
ofereix la possibilitat que 
8 ancians visquin en una 
mateixa casa.
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breixi les demandes dels ancians.» La 
literatura sociosanitària internacional 
indica quatre elements primordials: 
un servei social robust que asseguri 
que es desenvolupin activitats diàries, 
la infermera de la comunitat, un ser-
vei de telemedicina capaç de limitar 
l’accés als serveis hospitalaris sense 
comprometre la qualitat assistencial 
i un suport informàtic per facilitar els 
processos d’integració entre els dife-
rents serveis i el diàleg entre els dife-
rents actors, així com amb els propis 
usuaris. Segons Jaume Castro, «vivim, 
en aquesta crisi, una possibilitat de 
transformació, per madurar un punt 
d’inflexió i finalment donar pas a una 
rica reflexió sobre el domicili com a 
lloc d’atenció i protecció».

Sant’Egidio ha creat la Casa de Fa-
mília, que ofereix la possibilitat que 
un màxim de 8 ancians visquin en 
una mateixa casa en un clima fami-
liar. Es tracta de persones pobres, 
soles, que estaven al carrer o bé 
ancians que no poden viure sols. La 
casa família compta amb la presèn-
cia ininterrompuda d’una persona 
per garantir l’atenció dels ancians 
durant la nit i un seguiment de les 
feines de neteja i preparació dels 
àpats. Tota la gestió, l’atenció mè-
dica, l’assistència i el coixí familiar 
està assegurat per la presència con-
tínua de persones voluntàries de la 
Comunitat de Sant’Egidio. El model 
de la Casa de Família ja s’ha posat en 
funcionament amb molt d’èxit a Ro-
ma, Nàpols, Gènova (Itàlia) i Anvers 
(Bèlgica). A Barcelona és una realitat 
des del 2019, quan es va inaugurar 
la Casa de Família Simeó i Anna, al 
cor de Ciutat Vella. 

Un altre model residencial passa 

pel món del cooperativisme amb ini-
ciatives com el cohabitatge sènior per 
a persones grans, mentre que la plata-
forma ciutadana Volem Llars per Viure 
ha publicat un manifest en què advo-
ca per un canvi de model, de manera 
que tothom pugui triar on i amb qui 
vol viure, així com accedir als suports 
i els serveis comunitaris que necessiti.

La reflexió social pendent és com 
retornar la dignitat a les persones 
grans, que pateixen un altre «virus»: 
el de la soledat i la manca de dignitat. El 
31,3% de les persones més grans de 75 
anys de Barcelona viuen soles. Aquesta 
realitat la coneixen molt bé totes les 
entitats i persones que treballen a favor 
de la gent gran, com Llum Delàs, religi-
osa del Sagrat Cor, directora de la Fun-
dació de l’Esperança i presidenta de la 
Fundació Roure, una entitat present als 
barris de Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera de Barcelona.

«Les persones grans pateixen de 
soledat perquè són invisibles als ulls 
de la societat, no interessen», consta-
ta la religiosa especialitzada en psico-
geriatria. «D’una banda, la perspectiva 
de futur és que continuï augmentant 
l’esperança de vida. De l’altra, jo em 
pregunto: quina esperança de vida 
donem? És esperança de vida si sa-
bem cuidar aquesta vida. Aquesta és 
una lliçó que les administracions han 
d’aprendre.»

Tal com constata Isidre Cano, 
treballador familiar de Suara Coope-
rativa, «hi ha dues soledats: la de la 
persona que viu sola físicament i la 
de la persona que viu amb d’altres en 
un mateix domicili però que queda ar-
raconada perquè destorba». En una 
entrevista al programa Llevat dins la 
pasta de Ràdio Estel, Cano posa en 
valor la importància de fer xarxa per 
retornar la dignitat a la gent gran: «La 
qualitat d’una societat es mesura en 
la manera com cuida les persones en 
moments de feblesa.» 

Suara Cooperativa, empresa d’eco-
nomia social dedicada a l’atenció de 
les persones, és una de les 58 organit-
zacions que han firmat el manifest per 
denunciar la discriminació envers les 
persones grans: «La crisi provocada 
pel Covid-19, que afecta tota la ciuta-
dania, deixa constància, una vegada 
més, del maltractament que pateixen 
les persones grans. Una discriminació 
o edatisme, i un abandonament que 
té especial impacte entre les persones 
grans més vulnerables, amb discapaci-
tat, dependència i que no tenen xarxa 
familiar ni social o no en poden dispo-
sar donada l’alarmant situació actual.»

Suara Cooperativa és una de 
les 58 organitzacions que han 
firmat un manifest per 
denunciar la discriminació 
envers les persones grans.

LLUM DELÀS
«Les persones grans 
pateixen de soledat 
perquè són invisibles 
als ulls de la societat, 
no interessen»

ISIDRE CANO
«La qualitat d’una 
societat es mesura 
en la manera com 
cuida les persones 
en moments 
de feblesa»
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Sempre és Pasqua

Silvà del Mont Athos solia dir 
moltes vegades:  «Alegra’t, ànima 
meva. Sempre és Pasqua, perquè 
Crist Ressuscitat és la nostra resur-
recció.»  Aquest monjo tenia clar 
que el Cristianisme ha de procla-
mar constantment la Resurrecció. 
Fixeu-vos en aquest esdeveniment: 
cada diumenge proclamem que el 
Senyor Jesús ha ressuscitat, raó per 
la qual assistim a la celebració de 
la missa.

La Pasqua, la mort i la Resurrec-
ció del Senyor és l’element fona-
mental de la vida cristiana. Jesús 
ens ha alliberat del pecat i ens ha fet 
fills adoptius de Déu. La Pasqua ha 
transformat els humans i les coses 
creades, és motiu de pau interior 
i d’esperança. Prou que ens ho ha 
dit la litúrgia: «El Senyor de la vida 
va morir, però ara viu, ara triomfa.»

La Resurrecció és un esdeveni-
ment real, històric, testimoniat per 
a molts. La historicitat és un fet. Ad-
vertim que la Resurrecció no va ser 
una simple tornada a la vida; això 
es podria dir de Llàtzer. La Resur-
recció té la novetat d’una vida pro-
fundament nova amb efectes per a 
tothom i per a la història. De manera 
que aquest fet ens obre cap al món 
de la vida eterna. El testimoni dels 
evangelistes és clar i l’anunci és l’eix 
de la predicació neotestamentària.

Molts homes i dones l’han testi-
moniada fins a donar la seva sang. 
Sabien que entraven en una vida 
realment nova. Jesús ha mort en 
la creu, ha ressuscitat i viu gloriós. 
Al cap i a la fi, ens ha introduït en 
una comunió de vida amb Déu. Sant 
Agustí cantava: «La Resurrecció de 
Crist és la nostra esperança.» Il·lu-

mina la nostra vida en aquest món, 
fins i tot el sofriment i la mort.

Si ens fixem en el llarg acompa-
nyament de Déu en la nostra vida 
trobarem sempre l’eix vertebrador 
de tot el missatge evangèlic. Els 
Sagraments es fonamenten en el 
Misteri Pasqual. Ja el primer dels sa-
graments, el Baptisme, ens fa fills de 
Déu pel misteri salvador del Calvari 
i de la Pasqua. La Pasqua és la font 
de la redempció.

Hem celebrat amb goig la festa i 
l’octava pasqual. Ara fem camí cap 
a la plenitud en la Pentecosta.

La Pasqua, la mort i la 
Resurrecció del Senyor 
és l’element fonamental 
de la vida cristiana

Festa

Un poble se’l coneix obser-
vant-ne el lleure, perquè l’home és 
un animal festiu. Aquesta caracte-
rística el diferencia més de l’animal 
que no pas els gens.

La festa és una celebració joiosa 
en honor de...

En la celebració, en ple sentit an-
tropològic, hi intervé el cos, l’ànima 
i l’esperit.

El goig també li és propi. És molt 
més que l’alegria o la joia. Potser 
la paraula que el defineix més bé 
és goig. En català es diu «content 
com un gos amb un os» que ex-
pressa precisament d’una banda la 
satisfacció de l’animal i, de l’altra, les 
limitacions de qui a ell es compara.

L’honor li és propi, perquè ocu-
pa els nivells superiors de la seva 
humanitat.

Se celebra, doncs, una festa en 

honor de... l’aniversari de naixe-
ment, per posar un exemple esmen-
tat a l’evangeli, que si bé tal dia va 
ser joiós per a Herodes, va ser tràgic 
per al Baptista.

Quan un visita Petra, distingueix 
a la seva dreta el que va ser el cas-
tell-palau de Maqueront, on el rei va 
celebrar-hi orgullós la festa. A Jeru-
salem, semi abandonat i profanat, el 
seu sepulcre.

El principal moment del cristià és 
el del seu baptisme, és just, doncs, 
que se celebri. La culminació de la 
seva iniciació l’Eucaristia, després 

el del seu amor compromès, en el 
matrimoni o en el sacerdoci, també 
serà molt digne que el celebri.

La festa enalteix, però no dismi-
nueix o n’amaga el contingut. Faig 
aquesta advertència perquè sovint, 
tant el dia del bateig com el de la bo-
da, la importància la té el banquet.

En aquesta temporada de pan-
dèmia, s’ha dit, s’ha publicat i s’ha 
comentat les conseqüències adver-
ses per als hotels i els restaurants 
perquè impediran les primeres co-
munions o les bodes. No he llegit, 
ni sentit, que durant aquest temps, 
el ritme creixent de la Gràcia sacra-
mental disminuirà a l’Església.

Pot passar així, però no és tota 
la veritat. Els virus no han impedit 
la celebració de matrimonis, encara 
que les lleis prohibeixen els balls i 
els banquets. (Continuaré.)

En la celebració, en ple 
sentit antropològic, hi 
intervé el cos, l’ànima i 
l’esperit
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Aquesta setmana parlem de 
l’any convocat pel Papa sobre 
la cura de la creació, Tarragona 
ajorna les Primeres Comunions, 
Ripoll celebra 350 anys del 
reliquiari de sant Eudald i 
coneixem iniciatives religioses a 
favor del medi ambient



El papa Francesc va anunciar el diu-
menge 24 de maig que l’Església dedica-
rà un any especial per reflexionar sobre 
l’encíclica Laudato Si i sobre la cura de 
la creació. Va convidar «totes les perso-
nes de bona voluntat a unir-se, per tenir 
cura de la nostra casa comuna i dels nos-
tres germans i germanes més fràgils» i 
va difondre una pregària per a aquest 
esdeveniment.

El Papa va recordar que amb l’encí-
clica Laudato Si, que compleix 5 anys, es 
va buscar «cridar l’atenció del crit de la 
Terra i dels pobres». «Ara, gràcies a la 
iniciativa del Dicasteri per al Servei del 
Desenvolupament Humà Integral, la 
Setmana Laudato Si que hem celebrat 
esdevindrà un any especial d’aniversa-
ri, un any especial per reflexionar sobre 
l’encíclica», va assegurar, i que durarà 
fins al 24 de maig del 2021.

Així mateix, Mons. Bruno-Marie Du-
ffé, secretari del Dicasteri per al Desen-
volupament Humà Integral, va animar 
els catòlics d’arreu del món a participar 
en el «“Temps de la Creació”, esdeveni-
ment anual que fomenta la pregària i 
l’acció per la nostra casa comuna, des 
de l’1 de setembre, Jornada Mundial de 
Pregària per la Cura de la Creació, fins 
al 4 d’octubre, festivitat de Sant Fran-
cesc d’Assís». La celebració del Temps 
de la Creació és especialment rellevant 
aquest any, a la llum de la pandèmia del 
coronavirus. El Dicasteri per al Servei 
del Desenvolupament Humà Integral 
del Vaticà està treballant actualment 
en l’elaboració d’una resposta integral a 
la pandèmia, abordant tant les necessi-
tats immediates dels que pateixen avui 
com la necessitat a llarg termini de crear 
societats més justes.

Enzo Bianchi, fora de Bose
Enzo Bianchi, fundador de la Comu-

nitat ecumènica de Bose, i tres membres 
més de la mateixa comunitat l’hauran de 
deixar i mudar-se a un altre lloc, deixant 
tots els seus càrrecs. Així ho estableix un 

decret signat pel cardenal secretari 
d’Estat Pietro Parolin, aprovat espe-
cíficament pel papa Francesc, que 
arriba després d’«un discerniment 
prolongat i curós» i després que el 
mes de gener passat finalitzés una 
visita apostòlica.

Segons es llegeix en un comunicat 
publicat a la web de la Comunitat de 
Bose i difós per Vatican News, «com 
ho vam anunciar en el seu moment, 
arran de les greus preocupacions que 
han arribat de diferents parts de la 
Santa Seu, que indicaven una situa-
ció tensa i problemàtica a la nostra 
comunitat en relació amb l’exercici de 
l’autoritat del fundador, la gestió del 
govern i el clima fratern», el Papa va 
disposar una visita apostòlica.

La comunicació de la decisió, in-
forma la Comunitat de Bose, «va tenir 
lloc amb el màxim respecte possible 
al dret a la confidencialitat dels inte-
ressats. A partir de la notificació del 
decret, però, el rebuig anunciat de 
les mesures per part d’alguns dels 
destinataris va provocar una situa-
ció de més confusió i incomoditat», 
per això, s’ha considerat necessari 
precisar que les mesures afecten 

Suposa una oportunitat per treballar 
l’encíclica «Laudato Si»

AICA
Ciutat del Vaticà
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El Papa anuncia un any 
especial sobre la cura 
de la creació
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el germà Enzo Bianchi, el germà Gof-
fredo Boselli, el germà Lino Breda i la 
germana Antonella Casiraghi, els quals 
«s’hauran de separar de la comunitat 
monàstica de Bose i traslladar-se a un 
altre lloc, renunciant a tots els càrrecs 
que ocupen actualment».

Amb una carta del secretari d’Estat 
al prior i a la comunitat, a més, «la Santa 
Seu ha traçat un camí de futur i espe-
rança, tot indicant les línies principals 
d’un procés de renovació, que confiem 
que donarà un nou impuls a la nostra 
vida monàstica i ecumènica».

D’altra banda, el Papa canonitza-
rà Carles de Foucauld. Aquest màrtir, 
conegut com l’amic dels tuaregs, va ser 
l’inspirador d’un corrent de pensament 
i reflexió que va donar lloc a la família 
espiritual de Carles de Foucauld. Inclou 
diferents associacions de fidels, comu-
nitats religioses i instituts seculars de 
laics i sacerdots. El beat Carles va donar 
la vida el 1961 a Tamanrasset, on va ser 
assassinat. Els seus crítics afirmaven 
que mai no va convertir ningú, però ara 
serà canonitzat a partir dels informes 
favorables sobre la seva vida exemplar 
i després que Francesc hagi aprovat el 
miracle atribuït a la seva intercessió.

En clau de 
comunió

L’Església va caminant al llarg 
dels segles impulsada per l’Esperit 
Sant, que hi crea els vincles que 
anomenem de «comunió» entre 
les persones. Però... què és això 
de la «comunió»? Se n’ha escrit 
molt: manera de viure les comu-
nitats com a unitat en la diversitat, 
respecte mutu i cura, caminar i 
discernir plegats... Però per a mi 
que la comunió entre les perso-
nes és com el caramel de menta: 
qui no l’ha tastat, encara que li 
expliquis que és fresc, que ajuda 
a respirar més bé, que endolceix 
la boca... no el comprendrà. Molts 
cops es parla de la comunió de 
l’Església sense haver-la viscut 
mai en concret.

Cal viure-la i tastar-la en la 
mesura humana per saber què 
és. La meravella i el portent que 
persones diferents en maneres i 
carismes tinguin un mateix voler 
i un mateix sentir en el fer és un 
do immens de l’Esperit de Déu. És 
compassar l’avenç perquè, com 
un cor, tots sintonitzin per viure 
l’Esperit de Jesucrist i es llencin a 
la missió d’estendre el seu Regne.

Aquesta vivència suposa un 
element imprescindible: la lliber-
tat. Les persones han d’assentir 
lliurement a aquest do; allà on 
es força, es doblega, es retalla 
la llibertat, no es viu la comunió 
sinó una forma de relació que em-
malalteix i es torça. És molt fàcil 
relliscar i, volent la unitat de les 
persones, forçar-les a la uniformi-
tat, impedint-ne el desplegament 
dels carismes. O, en l’altre extrem, 
reclamar la pròpia individualitat 
volent sostreure’s al camí comú. 
Ser un, lliurement, és un do. Però 
cal estimar. La comunió no perviu 
si no hi ha amor! Llibertat, unitat i 
caritat: tres elements imprescin-
dibles d’aquest caramel de menta 
que anomenem «comunió». Vine, 
Esperit Sant!

LETICIA SOBERÓN

Francesc, sembrant 
un arbre al Vaticà amb 
indígenes de l’Amazònia 
l’octubre passat.

PAPA FRANCESC
«Convido totes les 
persones de bona 
voluntat a unir-se, 
per tenir cura de la 
nostra casa comuna i 
dels nostres germans 
i germanes més 
fràgils»



MACIÀ GRAU
Tarragona

Tot i que gradualment les parrò-
quies catalanes estan recuperant 
la normalitat litúrgica, l’impacte 
del Covid-19 ha deixat moltes con-
seqüències a les quals l’Església en-
cara ha de fer front si vol adaptar-se 
a la situació actual. Una d’aquestes 
conseqüències és l’ajornament de 
la recepció dels sagraments, com 
podrien ser la primera comunió o 
la confirmació, celebracions que 
en situacions normals suposen 
que les esglésies s’omplin a ves-
sar amb les famílies dels infants i 
joves cada estiu. Davant la neces-
sitat de complir amb la normativa 
vigent pel que fa a l’aforament, i 
amb el problema afegit que molts 
restaurants encara no saben quan 
podran tornar a obrir, les diverses 
diòcesis s’han vist obligades a do-
nar una resposta a aquest ajorna-
ment obligat que afecta milers de 
famílies arreu del territori. 

2.300 famílies afectades a l’arque-
bisbat de Tarragona

Un exemple de l’impacte del 
Covid-19 a la recepció dels sagra-
ments el podem veure a l’arquebis-
bat de Tarragona, on només comp-
tant les primeres comunions hi ha 
2.300 famílies afectades. Mn. Joan 
Àguila, vicari de la pastoral tarra-
gonina i director del Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi de Ca-
talunya, explica que totes les dates 
s’han ajornat fins a finals de juliol: 

«Hem recomanat que cada parrò-
quia parli amb les seves famílies i 
que s’adaptin a un procés diferent 
del que estem acostumats. Si tot va 
bé, podrem començar a celebrar 
les primeres comunions a finals de 
juliol, i les confirmacions a partir 
del 15 de setembre.»

Aquesta recomanació que ha 
fet l’arquebisbat a les parròquies 
és una de les claus per entendre 
com seran les comunions d’aquest 
estiu, adaptades a les normes de 
protecció però per a les quals no hi 
ha cap criteri general a seguir: «De-
penent de les parròquies, s’hauran 
de celebrar les comunions de ma-
nera separada. Les  que siguin més 
grans poden acollir quatre famílies 
i les petites potser s’hauran de li-
mitar a una família per celebració», 
exposa Mn. Àguila. D’aquesta ma-
nera, l’arquebisbat ha mostrat la 
seva predisposició a col·laborar 
amb les famílies que, en molts ca-
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Tarragona

L’Església catalana es 
mostra flexible davant 
l’ajornament de les 
primeres comunions 

A l’arquebisbat de Tarragona el coronavirus 
ha afectat més de 2.300 infants que havien 
de rebre aquest sagrament
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sos, ja tenien les reserves pagades 
als restaurants i les invitacions 
enviades a tots els convidats. Per 
tal de fer que l’ajornament tingui 
el menys impacte negatiu possible, 
les parròquies han mostrat des del 
primer moment una gran flexibili-
tat, centrada en el diàleg entre els 
rectors i les famílies dels infants: 
«Cada mossèn s’està adaptant a 
les necessitats de les famílies. En 
conec un que donarà la comunió a 
quatre nens cada setmana i limi-
tarà el nombre de convidats a 20 
per infant. Un altre m’ha dit que el 
limitarà a 10, i així es van adaptant. 
El més important és que hi hagi fle-
xibilitat segons l’aforament màxim 
i que les famílies es posin d’acord 
si volen fer-ho juntes i quin nombre 
de convidats necessiten portar», 
explica el vicari de pastoral de l’ar-
quebisbat de Tarragona. 

D’altra banda, un dels factors en 
els quals està treballant la mateixa 

arxidiòcesi aquests dies és en la 
preparació de les cerimònies, tant 
per als mossens, que mai han fet 
les comunions amb les normes de 
distanciament actuals, com per als 
infants i les famílies, que gairebé no 
han tingut l’oportunitat de prepa-
rar-se: «A l’hora de decidir les da-
tes de les comunions hem de pre-
veure que necessitem uns dies per 
preparar-nos. Els infants s’han de 
familiaritzar amb el tipus de cele-
bració, els hem d’explicar les parts, 
el que han de respondre, on han de 
situar-se», manifesta Mn. Àguila. 
Aquesta preparació complemen-
tarà la formació que estan rebent 
els nens i nenes aquests mesos a 
través de la catequesi a distància, 
que ha estat possible gràcies a la 
comunicació entre catequistes i 
pares a través de les xarxes socials. 

Les confirmacions, al setembre i 
octubre

Així com tot indica que les pri-
meres comunions començaran a fi-
nals de juliol, la complexitat de les 
confirmacions (que normalment 
necessiten la presència de l’ar-
quebisbe) ha fet que l’arquebisbat 
de Tarragona hagi pres la decisió 
d’ajornar-les fins al 15 de setembre. 
A partir d’aquesta data, com ex-
posa Mn. Àguila, els rectors de les 
parròquies podran tornar a dema-
nar hora perquè l’arquebisbe vagi 
a confirmar els joves, sempre que 
no hi hagi una norma general que 
ho impedeixi. D’aquesta manera, 
s’espera que es puguin fer durant 
els mesos de setembre i octubre 
amb total normalitat. 

177 JUNY 2020 CatalunyaCristiana

Mn. Joan Àguila, durant una 
celebració a la parròquia de 
Sant Joan de Valls, abans del 
confinament. 

MN. JOAN ÀGUILA
«Si tot va bé, podrem 
començar a celebrar les 
primeres comunions a 
finals de juliol, i les 
confirmacions a partir 
del 15 de setembre»

«El més important és 
que hi hagi flexibilitat 
segons l’aforament 
màxim i que les famílies 
es posin d’acord si volen 
fer-ho juntes»
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Vic

finalitzar la conversió dels arrians 
a la zona, al 587, que les restes del 
sant es traslladaren a l’església de 
Sant Vicenç d’Ax, on des d’aquell 
moment van rebre veneració.

L’any 977 a Ripoll s’havia con-
sagrat una nova església i el seu 
abat, Guidiscle, volia donar-li mag-
nificència tot dotant-la de relíquies 
sagrades. Amb aquesta voluntat, a 
finals d’octubre de l’any següent, 
uns monjos ripollesos van arribar 
a Ax-les-Thermes, on van adquirir 
les restes de sant Eudald. Aquestes 
arribaren a la vila de Ripoll el 6 de 
novembre i, segons es conta, foren 
rebudes en processó. 

La tradició indica que l’any 1004 
sant Eudald va ser invocat per in-
tercedir en favor de Ripoll i altres 
poblacions de la zona davant una 
gran sequera i altres calamitats. 
Hauria estat la finalització de tals 
flagells la que distingí el sant com 
a patró ripollès. La primera dada 
històrica sobre les relíquies de 
sant Eudald a Ripoll data del 1008 
quan l’abat Oliba, en fer inventari 
del tresor del monestir, va trobar 

L’11 de maig del 1670, va fer jus-
tament 350 anys, es feia la transla-
ció de les relíquies de sant Eudald 
a l’actual reliquiari. L’augment de 
la devoció al sant patró de Ripoll 
i l’ambient de fervor religiós de 
l’època barroca van aconsellar 
dignificar la visualització de les 
restes venerades. Com va passar 
en altres parròquies amb els seus 
respectius sants preferents, la fór-
mula va passar per l’estrena d’un 
nou continent per a un contingut 
tan sacre. Malgrat que enguany la 
Festa major ha estat afectada pel 
confinament decretat per les au-
toritats sanitàries competents, no 
podia passar per alt aquest fet tan 
important per la devoció ripollesa 
i tant el Patronat del Monestir de 
Santa Maria de Ripoll com Catalo-
nia Sacra s’han fet ressò d’aquesta 
efemèride.

La vida de Sant Eudald i l’arri-
bada de les seves restes a Ripoll 
es troben en relats de tipus lle-
gendari. Narracions que, malgrat 
tot, indiquen dates concretes que 
li donen certa versemblança histò-
rica. Segons la tradició més conso-
lidada sant Eudald, de pares gots 
i de religió pagana, va néixer l’any 
535 en terra llombarda. La histò-
ria conta que volia convertir els 
arrians en terres occitanes i que, a 
causa de la seva fermesa, el van fer 
martiritzar amb fuetades i garfis, 
provocant-li nafres a la carn. Les 
ferides foren tan importants que 
el donaren per mort i el llençaren 
fora de les muralles. A Ax-les-Ther-
mes, després d’aplicar-li de nou di-
ferents suplicis —entre aquests, es 
diu que el posaren dins d’una bota 
plena de claus i que li clavaren tres 
claus al cap—, el governador el va 
matar clavant-li una espasa al cor. 
Fou així com sant Eudald morí l’11 
de maig del 581 quan tenia quaran-
ta-sis anys. No va ser fins que va 

Fa 350 anys de l’actual 
reliquiari de sant 
Eudald de Ripoll

JOAN ARIMANY I JUVENTENY
Gestor cultural especialitzat en relíquies 
cristianes a Catalunya

Sant Eudald volia 
convertir els arrians 
en terres occitanes i, 
a causa de la seva 
fermesa, el van fer 
martiritzar amb 
fuetades i garfis

L’any 977 a Ripoll 
s’havia consagrat una 
nova església i el seu 
abat, Guidiscle, volia 
donar-li magnificència 
tot dotant-la de 
relíquies sagrades
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monedes d’or per fer un reliquiari per 
cobrir el cap de sancti Eovalli. Quatre 
anys abans havia estat nomenat pa-
tró de Ripoll per haver salvat aquelles 
terres d’una gran sequera després de 
treure les relíquies en processó. Una 
veneració que devia anar en augment, 
tal com mostra el fet que a mitjan se-
gle XI se li dedicà una església pròpia 
en el municipi, la qual perdurà fins a la 
darrera Guerra Civil.

Un reliquiari que fa 350 anys
El reliquiari actual, que va acollir les 

relíquies de sant Eudald fa justament 
350 anys, està format per dues parts 
diferenciades. Per una banda, hi ha el 
bust, i per l’altra, l’arqueta. És aquesta 
darrera la que es va estrenar el 1670.

El bust és la peça més antiga, dels 
segles XV o XVI, sense que se’n pugui 
determinar la data exacta ni l’autor, tot 
i que es creu que hauria estat un artífex 
de Barcelona. El trobem esmentat per 
primera vegada en una documentació 
del 1639, on es parla d’«[...]una caixa de 
plata com si fos mitx cos ab les espat-
llas [...]». El bust, de 45 cm d’alçada, de 
30 cm d’amplada i amb guix de 23 cm, 

està confeccionat amb argent so-
bredaurat i treballat amb diferents 
tècniques d’orfebreria, com és el 
cisellat, el repussat i el calat amb 
afegit de pedreria i policromia. Pel 
que fa a la decoració, aquesta està 
formada principalment per motius 
vegetals. També en destaca la co-
rona amb la inscripció «Sante El-
daude martir Christi OA», formada 
per un disc de plata sobredaurada 
subjectada a la part superior del 
bust, presentant l’aspecte de ca-
bells tallats en forma de tonsura. És 
aquí on observem un orifici circular 
que permet visualitzar les relíqui-
es del crani. Una obertura que es 
complementa amb la que hi ha al 
mig del pit, circular i coberta per 
un vidre, a través de la qual podem 
observar-ne l’interior. Del conjunt 
també pengen cinc campanetes.

L’arqueta, construïda el 1670 
pel taller Figuerola d’Olot, serveix 
de base per al bust. Es tracta d’una 
caixa de fusta de noguera recober-
ta de làmines de plata, les quals es-
tan decorades a partir de diverses 
tècniques com el repussat, el cise-
llat, el punxonat i la fosa. L’arqueta, 
de 53 cm de llargada, 25 cm d’am-
plada i 25 cm d’alçada, està coberta 
amb una tapa sobre la qual es fixa 

Escenes representades al reliquiari en les seves diferents cares.

Vista frontal del 
reliquiari de 
sant Eudald.

Joan A
rim

any



20 CatalunyaCristiana 7 JUNY 2020 ESGLÉSIA A CATALUNYA

el bust. Pel que fa a la decoració, té 
quatre figures exemptes d’infants, 
segurament àngels, així com una 
cresteria que es desenvolupa als 
angles del conjunt. A les dues cares 
principals, a la frontal i a la posterior, 
s’hi presenten escenes relacionades 
amb el relat biogràfic del sant. A les 
laterals, hi observem motius decora-
tius com querubins i formes vegetals, 
emmarcats per una franja llisa con-
formada per setze aplics en forma 
de querubins. A la cara frontal ob-
servem un plafó emmarcat per una 
franja llisa amb 24 aplics en forma 
de querubins. Al centre, s’hi repre-
senta la imatge de sant Eudald en 
relleu, amb casulla i una espasa a la 
mà, ubicat sobre un querubí que li 
fa de base. La figura és flanquejada 
per dues escenes relatives al seu 
martiri. D’una banda, apareix sant 
Eudald lligat a una creu amb for-
ma d’aspa essent torturat per dos 
soldats, mentre el governador de la 
ciutat observa somrient. A l’altra, 
es presenta el sant agenollat enmig 
de dos botxins, un amb un punyal 
i l’altre amb un martell, que està a 
punt de clavar-li els tres claus al cap. 
L’escena és culminada per un àngel 
que subjecta una corona de llorer i 

una palma martirial. A la cara poste-
rior observem un plafó emmarcat per 
una franja llisa que, tal com l’anterior, 
gaudeix d’aplics en forma de queru-
bins. De nou, a la part central, obser-
vem la figura de sant Eudald sobre un 
querubí. En aquest cas, porta casulla 
i tres claus a la mà. L’escena, nova-
ment, és flanquejada per representa-
cions que ens mostren episodis de la 
vida del sant. D’una banda observem 
el desembarcament de sant Eudald a 
Portvendres, amb la presència d’un 
núvol, a la part superior, on apareix 
un estel fugaç. Al costat dret s’hi 
representa el moment en què sant 
Eudald ressuscità el fill de Profà, qui 
aixeca el taüt en presència dels seus 
pares. En el taüt consta la data de 
construcció de l’arqueta, el 1670. Del 
canvi de l’antic reliquiari al nou se’n 
va aixecar una acta que es trobava a 
l’Arxiu de Sant Pere de Ripoll. 

I cada any, l’11 de maig, el mil·lenari 
monestir bressol de Catalunya acull 
els fidels a sant Eudald que comme-
moren el seu martiri i que fan filera 
davant el reliquiari. Un a un, una a 
una, apropen el seu rostre en senyal 
de reverència al seu sant patró i s’en-
comanen a la seva beneficiosa inter-
cessió per als següents dotze mesos. 

Els fidels mostren 
devoció a sant Eudald 
cada 11 de maig. 

Joan A
rim

any

El reliquiari actual, 
que va acollir les 
relíquies de sant 
Eudald fa justament 
350 anys, està format 
per dues parts 
diferenciades: el 
bust i l’arqueta
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Itàlia

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
Redacció

Institucions religioses 
demanen la desinversió 
en combustibles fòssils

La família franciscana posa en marxa la 
campanya «Revolució Laudato Si»

Davant dels grans reptes que ha 
d’afrontar l’economia mundial amb 
motiu de la pandèmia del Covid-19, 
42 institucions religioses de 14 paï-
sos han posat en marxa un compro-
mís concret per a una recuperació 
econòmica justa.

Per això, aquest grup interreli-
giós (format per institucions catò-
liques, metodistes, anglicanes i bu-
distes, entre d’altres) ha anunciat 
la seva desinversió en combustibles 
fòssils i ha demanat als governs 
d’arreu del món que inverteixin 
significativament en la recuperació 
econòmica, que pensin a llarg ter-
mini i que s’enfoquin en una recu-
peració baixa en emissions i justa.

Les comunitats religioses han 
encapçalat durant molt de temps 
el moviment mundial de desinver-
sió i han aportat el major nombre 
de compromisos, amb més de 350 
d’un total mundial de més de 1.400. 
L’acció present de les institucions 
religioses exerceix pressió sobre els 
governs del món perquè promul-
guin polítiques que condueixin a 
una recuperació integral i resilient.

La participació dels catòlics és 
especialment destacable. Catòlics 
d’arreu del món han assumit el 
projecte de construir plegats un 
futur més just i sostenible. Només 
en l’últim mes, 21 organitzacions 
catòliques amb 40.000 milions de 
dòlars en actius sota gestió s’han 
compromès a invertir en empreses 
que estiguin alineades amb els seus 

valors i han signat el Compromís 
Catòlic d’Inversió d’Impacte (www.
catholicimpact.org).

Per al director executiu del Mo-
viment Catòlic Mundial pel Clima, 
Tomás Insua, «aquestes instituci-
ons estan prenent accions profèti-
ques per il·luminar el camí cap a un 
futur més just i sostenible, perquè 
cada dòlar invertit en combustibles 
fòssils és un vot de patiment. Ara 
més que mai necessitem treballar 
plegats com a comunitat global per 
protegir les nostres comunitats i 
construir junts una recuperació 
justa».

En aquest sentit, el pare Endra 
Wijayanta, director de la Comissió 
de Justícia, Pau i Integritat de la 
Creació de l’arxidiòcesi de Sema-
rang, a Indonèsia, ha assenyalat: 
«Aquesta pandèmia és el moment 
just no només per reflexionar, sinó 
per actuar. Hem d’aturar la nostra 
espiral ecològica de mort. Hem de 
reviure la nostra esperança ecolò-
gica, en un penediment massiu de la 
humanitat, adoptant un camí vers 
una vida més sostenible.»

D’altra banda, la família fran-
ciscana ha iniciat la campanya glo-
bal «Revolució Laudato Si» (www.
laudatosirevolution.org/es), que 
durarà fins al 24 de maig del 2021 i 
que vol celebrar i posar en pràctica 
l’encíclica de Francesc.

La idea va sorgir durant el Con-
sell Internacional de Justícia, Pau i 
Integritat de la Creació, celebrat el 

TOMÁS INSUA
«Cada dòlar invertit en 
combustibles fòssils és 
un vot de patiment. Ara 
més que mai necessitem 
treballar plegats com a 
comunitat global»
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MICHAEL PERRY
«Aquest no és el 
moment de tancar-nos 
en nosaltres mateixos, 
"Laudato Si" ens anima 
a estendre la mà, 
a sortir»
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És urgent un compromís 
amb la creació. / 
Cathopic

2019 a Jerusalem, on els germans 
franciscans van decidir organit-
zar una campanya juntament amb 
totes les persones admiradores 
de sant Francesc d’Assís. Així va 
néixer la «Revolució Laudato Si», 
que compta amb prop de 45 ins-
titucions col·laboradores. L’objec-
tiu d’aquesta campanya és animar 
i promoure la conversió ecològica 
integral, és a dir, una ecologia am-
biental, econòmica i social.

En paraules del ministre general 
de l’orde de Frares Menors, Michael 
Perry, «aquest no és el moment de 
tancar-nos en nosaltres mateixos, 
Laudato Si ens anima a estendre la 
mà, a sortir. Ens recorda que tots 
estem connectats i que el crit dels 
pobres és el nostre crit i també ho 
és el crit de la terra».

Per això, fra Michael Perry con-
vida a unir-se a una revolució «no 
en sentit polític, sinó una revolució 
espiritual. Una conversió de la ment 
i el cor que ens apropi més a la rea-
litat de la vida».

Juntament amb els esdeveni-
ments que es faran arreu del món, 
la iniciativa presenta una sèrie de 
recursos per a la litúrgia, la reflexió 
i la formació.



On hi ha buit de si, buit 
d’ego, l’Esperit pot 
omplir-ho tot

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

Confinades per Déu

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

Déu és alegre?

La vida monàstica, la vida de 
clausura, la vida contemplativa no 
són del tot exactament el mateix, 
però tenen punts en comú. El fet de 
«tancar-se» en un monestir té certa 
similitud amb la nostra experiència 
actual: el confinament. La idea que 
subjau en el fet de quedar-se a casa 
no és tant la fugida com la protecció 
i el respecte. En el cas monàstic, hi 
ha una crida i una recerca d’intimar 
amb Déu. Per a això, caldrà comba-
tre contra els dimonis de les passi-
ons. El desert és el lloc privilegiat per 
establir aquesta lluita, sense distrac-
cions. Anar en un monestir, parlar 
amb un monjo, consultar amb una 
monja... condueixen a valorar allò 
que és essencial i a descobrir dimen-
sions de gran profunditat espiritual. 
No tenen com a objetiu ser millors 

Estic escrivint aquestes línies un 
dia que em sembla emblemàtic en 
el calendari del Covid-19: el 14 de 
maig, data en la qual s’han pogut 
posar d’acord els creients de totes 
les religions monoteistes per pre-
gar, dejunar i fer obres de caritat a 
favor d’una súplica comuna: la fi de 
la pandèmia.

Aquest dia coincideix amb la lec-
tura que la litúrgia ens presenta en 
la festivitat de Maties, l’apòstol que 
va suplir Judes. I hi llegim una cosa 
sorprenent. Almenys a mi, des que 
la vaig entendre de ben jove, sem-
pre em produeix una sensació d’hu-
manisme estrany. Jesús parla amb 
els apòstols de «mantenir-se en el 
seu amor». I és aleshores quan els 
diu: «Us dic tot això, perquè tingueu 
l’alegria que jo tinc, una alegria ben 
plena» (Jn. 15,11).

que els altres, sinó viure el millor 
de si mateixos en actitud d’amor i 
servei, a la llum de l’evangeli.

El dia 7 de juny, festa de la Santís-
sima Trinitat, se celebra la Jornada 
Pro Orantibus, dedicada a les per-
sones contemplatives. Enguany el 
lema diu així: «Amb Maria al cor de 
l’Església.» Aquesta referència con-
necta amb el versicle: «Tots ells eren 
constants i unànims en la pregària, 
juntament amb algunes dones, amb 
Maria, la mare de Jesús, i amb els 
germans d’Ell» (Fets 1,14). En aquest 
context, la presència de l’Esperit 
Sant esclata en la força de la Pen-

tecosta. Per entendre bé Maria, en 
aquesta línia, cal pensar en el díp-
tic Anunciació-Pentecosta. El relat 
de l’Anunciació recull l’experiència 
personal de Maria: «L’Esperit Sant 
vindrà sobre teu» (Lc 1,35). Què hi 
afegeix la festa de Pentecosta, que 
subratlla: «Tots van quedar plens 
de l’Esperit Sant» si ja l’havia rebut 
abans? Es tracta de l’experiència 
comunitària, l’experiència eclesi-
al. Com recordava Benet XVI: «En 
qualsevol lloc on els cristians es 
reuneixen en pregària amb Maria, 
el Senyor dona el seu Esperit» (Re-
gina coeli, 23-05-2010). On hi ha 
buit de si, buit d’ego, l’Esperit pot 
omplir-ho tot. La vida espiritual té 
sempre una dimensió personal i una 
dimensió comunitària. Les monges, 
els monjos, ho saben.

Recordo, en la meva joventut, 
quan després del Concili Vaticà II, 
es va donar un canvi litúrgic que jo 
acostumo a demostrar dient que 
vam passar del Cantemos al amor 
de los amores al Soc jo, soc jo, soc 
jo, Senyor que amb Vós estic par-
lant... Doncs bé, també recordo una 
cançó que m’agradava repetir quan 
deia: «El meu Déu és alegre.» Fins 
aleshores no ho havia pensat mai.

I ara, enmig d’aquesta terrible 
crisi sanitària en la qual han mort 
milions de persones d’arreu del 
món, quan no ens està permès ajun-
tar-nos multituds, quan la majoria 
estem confinats a casa, s’ha acon-
seguit la unió de moltes religions 
que preguem al mateix temps amb 
aquesta súplica: la fi de la pandèmia. 

I això s’ha aconseguit amb 
aquests mitjans de comunicació 
que realitzen el miracle de conju-
minar forces d’arreu del món, i amb 

un líder indiscutible al capdavant: el 
nostre papa Francesc. 

Avui, en la meva pregària del ma-
tí, he entès com, enmig d’una tragè-
dia, es pot sentir, en el més pregon 
del nostre cor, aquesta alegria plena 
de la qual ens parla Jesús. És l’alegria 
de Déu que, per sobre de tot el que 
estem passant, veu altres coses: les 
de tots els qui en aquestes circums-
tàncies donen la vida pels germans. 

I en conec molts! És l’alegria de 
Déu que escolta el crit d’homes i 
dones que feia temps que no prega-
ven junts, i que ja preveu canvis en 
la humanitat que la pandèmia farà 
inevitables. 

Creients de totes les 
religions monoteistes 
s’han posat d’acord per 
suplicar la fi de la 
pandèmia
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L’Església impulsa el projecte 
«Hospitals Oberts» a Damasc i Alep

ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

Signe 
d’esperança 
per a Síria
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Davant les enormes dificultats 
que afrontaven els sirians a causa 
de la guerra, el nunci apostòlic a 
Damasc, el cardenal Mario Zenari, 
va voler oferir una ajuda concreta. 
Juntament amb el llavors Pontifici 
Consell Cor Unum (avui Dicasteri 
per al Servei del Desenvolupament 
Humà Integral) i l’ONG AVSI, va 
promoure el projecte «Hospitals 
Oberts». Gràcies a aquesta inicia-
tiva, a tres hospitals catòlics (dos a 
Damasc i un a Alep), les persones 
sense recursos poden rebre trac-
tament gratuïtament.

Com ens explica la coordinado-
ra del projecte, Flavia Chevallard, 
«entre altres accions es dona su-
port als hospitals a través de la 
compra d’equipament mèdic i un 
bonus salarial per al personal, per 
promoure que es quedin al país, 
perquè l’Organització Mundial de 
la Salut calcula que al voltant del 
70% del personal mèdic ha deixat 
el país durant els anys de guerra». I 
afegeix: «Això és important no no-
més per millorar la qualitat dels ser-
veis mèdics que es posen a l’abast 
dels més humils, sinó per assegu-

rar que els hospitals sobreviuen en 
aquesta crisi i romanen oberts per 
continuar servint el poble sirià en 
els anys que vindran.»

«Hospitals Oberts» va iniciar 
el seu camí el novembre del 2017 
i ha dut a terme prop de 34.500 
tractaments mèdics gratuïts en els 
tres centres. La intenció és arribar 
als 50.000 tractaments i mantenir 
el suport fins al final de l’any 2021. 
Com subratlla Chevallard, «es trac-
ta de persones sense recursos, 
arriben de molts llocs de Síria, no 
només d’Alep i Damasc. A través 
d’aquest projecte les persones són 
ajudades en funció de la seva ne-
cessitat, independentment de la 
seva religió».

A la situació de guerra, ara cal 
sumar la pandèmia del Covid-19, 
cosa que empitjora la vida dels si-
rians. Per a la coordinadora d’«Hos-
pitals Oberts», «no es tracta només 
dels efectes sobre la salut del Co-
vid-19, sinó dels efectes secundaris 
econòmics. En societats fràgils i 
economies prostrades, els efectes 
del confinament sobre la població 
són molt més aguts i immediats: 

FLAVIA CHEVALLARD
«A través d’aquest 
projecte les persones 
són ajudades en funció 
de la seva necessitat, 
independentment de 
la seva religió»

Flavia Chevallard, 
coordinadora 
d’«Hospitals Oberts».
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moltíssimes persones sobreviuen 
amb els ingressos diaris, que ara 
no tenen. Això significa fam des de 
pràcticament el primer dia de con-
finament per a moltes persones. I 
les xarxes de suport, estatals o no, 
afeblides per la guerra, no donen a 
l’abast per resoldre la immensitat 
de les necessitats».

Per això, Flavia Chevallard reco-
neix que «fa vertigen pensar en la 
devastació que l’expansió del Co-
vid-19 pot causar aquí: més de la 
meitat dels hospitals públics estan 
destruïts o funcionen només par-
cialment; manca infraestructura, 
material i personal. El drama en la 
major part de Síria ara, a més de 
les zones en les quals el conflicte 
continua obert, és la pobresa, la 
crisi econòmica. I aquesta pobresa 
l’ha causada la guerra, certament, 
però també una guerra econòmi-
ca, perquè les sancions sobre Síria 
dificulten que el teixit econòmic es 
regeneri. La desesperació causada 
per la pobresa i la manca d’opor-
tunitats pot ser tan dura com la 
guerra».

El papa Francesc ha demanat en 

moltes ocasions la fi de la guerra 
i del comerç d’armes i que s’acabi 
l’embargament econòmic. Segons 
Chevallard, «la fi de la guerra i el 
comerç d’armes, no ja a Síria sinó 
en general, és una cosa utòpica 
perquè depèn d’un sistema, d’una 
manera de funcionar dels governs, 
de l’economia, de la comunitat in-
ternacional. En canvi, aquesta seria 
una ocasió per posar fi a l’embar-
gament, perquè ara més que mai 
s’evidencia que perjudica princi-
palment les persones del carrer, 
més que els governs als quals es 
pretén castigar».

Ajuda per a tothom

El projecte «Hospitals Oberts» 
atén tothom per igual, sense distin-
ció de credo. Flavia Chevallard as-
segura que molts cops els musul-
mans són els que més agraeixen el 
suport rebut: «Segurament perquè 
els sorprèn que des de l’Església 
s’ajudi gent d’altres confessions. 
Crec que és molt comú que durant 
períodes difícils la gent es tanqui 
en el seu petit grup, ja sigui família, 
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Personal sanitari 
de l’hospital Saint Louis 
a Damasc.

«La desesperació 
causada per la 
pobresa i la manca 
d’oportunitats pot 
ser tan dura com 
la guerra»
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tribu o religió. Això s’ha vist molt a 
Síria, on a més s’ha volgut instru-
mentalitzar la religió i s’ha fet servir 
com a font de divisió.» En aquest 
sentit, aquesta iniciativa catòlica 
és un «signe d’esperança, de co-
hesió, d’obertura: tots són consci-
ents que l’ajuda ve de l’Església, a 
traves de la nunciatura apostòlica, i 
que aquesta ajuda arriba a tothom, 
no només als cristians».

Chevallard porta un any i mig a 
Síria, i ens confessa que una cosa 
que li va cridar l’atenció quan va 
arribar al país va ser «la sensació 
d’haver estat abandonats. Des que 
va començar la guerra, provocada 
per tants interessos d’altres països, 
els sirians s’han sentit aïllats, tra-
ïts i oblidats pel món». Per això, 
considera que les paraules i les 
denúncies del Papa són crucials, 
i també l’ajuda que envia, «encara 
que sembla que ara Síria ja no in-
teressa, que ja no és present als te-
lenotícies com abans. És un signe 
de proximitat, que no s’han oblidat 
de Síria, que el seu destí importa».

Una de les peticions dels sirians 
al món és que no els girin l’esque-
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na, assenyala la coordinadora del 
projecte. Com diu el nunci Zena-
ri, «la pitjor desgràcia que li pot 
passar a Síria és ser abandonada i 
oblidada». Així, Chevallard convi-
da a «informar-se del que passa, 
denunciar les injustícies, i també 
ajudar en alguna cosa concreta, a 
través de donacions. Després de 
les guerres, i aquesta encara no ha 
acabat, arriben les postguerres, i 
Síria necessitarà ajuda per tornar 
a aixecar-se».

Damasc ha esdevingut la casa 
de Flavia Chevallard i posa nom i 
rostre al que significa quedar-se 
sense feina, haver de deixar la llar, 
perdre familiars o amics... Amb tot, 
«cada dia passa alguna cosa que 
em fa sorprendre’m de la genero-
sitat i obertura de la gent d’aquí. 
Gent humil que no té gairebé res i 
el poc que té t’ho ofereix». Col·la-
borar amb «Hospitals Oberts» és 
una ocasió per «viure el drama des 
de dins i ser testimoni de molt de 
dolor, però també d’allò bo, dels 
punts de llum que aconsegueixo 
veure sobretot en les persones».

Més informació: www.avsi.org.

«Cada dia passa 
alguna cosa que em fa 
sorprendre’m de la 
generositat i obertura 
de la gent»

Entrada de l’Hospital 
Italià a Damasc.



Benvolguts i benvolgudes, 
Aquest diumenge l’Església el 

dedica especialment a contem-
plar i a celebrar el misteri central 
de la nostra fe. El dediquem a la 
Santíssima Trinitat, un misteri que 
podem entrellucar perquè preci-
sament s’ha manifestat cap a no-
saltres com a «misteri d’Amor» en 
majúscula: el de Déu Pare que ens 
ha donat el seu Fill únic (cf. Jn 3,16) i 
que, per mitjà de l’Esperit, ha vessat 
aquest amor en els nostres cors (cf. 
Rm 5,5). Donat que avui la litúrgia 
ens convida sobretot a «contem-
plar» aquest misteri, precisament 
el dediquem també a pregar per les 
comunitats i persones consagrades 
de vida contemplativa. Ells i elles, 
contemplant el misteri de Déu, pre-
guen constantment per nosaltres i 
per tota l’Església. 

A la nostra arxidiòcesi de Tarra-
gona hi tenim fins a cinc comuni-
tats, quatre de femenines i una de 
masculina: les monges Cistercen-
ques de Vallbona de les Monges, els 
monjos Cistercencs de Santa Maria 
de Poblet, les monges Carmelites 
Descalces de Tarragona, les mon-
ges Clarisses de Reus i les monges 
Mínimes de Valls. A banda d’aques-
tes comunitats, i en relació amb la 
vida contemplativa, tenim també a 

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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«La meva vocació és l’amor»
membres de l’Església, i que, si 
aquest amor s’hagués extingit, els 
apòstols haurien deixat de predicar 
l’Evangeli i no hi hauria hagut cap 
més màrtir que vessés la seva sang. 
Vaig veure clarament i vaig enten-
dre que l’amor enclou en si totes 
les vocacions, que l’amor ho és tot 
i que un mateix amor pot abastar 
tots els temps i tots els llocs; per dir-
ho amb una paraula, vaig entendre 
que l’amor és etern. Aleshores, amb 
gran goig de la meva ànima exultant, 
vaig exclamar: “Oh Jesús, amor meu, 
finalment he trobat la meva vocació: 
la meva vocació és l’amor. Sí, he tro-
bat el lloc que és el meu a l’Església, 
i aquest lloc me l’heu donat vós, oh 
Déu meu. En el cor de l’Església, la 
meva mare, jo seré l’amor.”»

En aquestes ratlles, precioses i 
vibrants, hi trobem un mirall lúcid i 
profund per a tots els nostres con-
sagrats contemplatius i, en certa 
manera, per a tots els qui celebrem i 
gaudim amb ells els fruits d’aquesta 
vocació particular en el si de l’Es-
glésia. La vida contemplativa, apa-
rentment amagada de tot i de tots, 
no constitueix un do més de l’Esglé-
sia entre altres, sinó que representa 
allò que vivifica i sosté tots els altres 
dons: i aquest és l’amor. 

Ben vostre.

la diòcesi una forma de vida consa-
grada no associada: són les Germa-
nes de vida eremítica, repartides en 
diverses esglésies o ermites.

Agraïm a Déu aquestes formes 
de consagració que necessita l’Es-
glésia. Hauríem de reiterar la nostra 
estima i el nostre compromís per 
conèixer-les millor. Amb la seva 
pregària i el seu testimoniatge de 
vida, il·luminen el que és el cor 
de l’Església, que no és altre que 
l’Amor en majúscula, com hem dit. 
En aquest sentit, podem rellegir 
aquella famosa pàgina del diari de 
santa Teresa de l’Infant Jesús, en 
la qual la jove —havent ingressat al 
monestir de les Carmelites Descal-
ces de Lisieux—, amb un esperit, 
al mateix temps, missioner i con-
templatiu, ens descriu que trobà la 
seva vocació dins la multiplicitat de 
dons amb els quals Déu adorna el 
seu Poble. Diu així: «En contemplar 
[…] l’Església, no m’havia reconegut 
a mi mateixa en cap dels membres 
que sant Pau descriu, o, més ben 
dit, em volia veure jo mateixa en 
tots. La caritat em donà la clau de 
la meva vocació […]. Vaig compren-
dre que l’Església té un cor, i que 
aquest cor existeix encès d’amor. 
Vaig comprendre que és un únic 
amor el que empeny a actuar els 
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Una vida plena de cor

ha hagut cristians que s’han sen-
tit interpel·lats per les paraules de 
Jesús: «Vine i segueix-me» i, mo-
guts per l’Esperit Sant, s’han con-
sagrat totalment a Déu, a exemple 
de Jesús que passava nits senceres 
pregant.

La vida contemplativa es desen-
volupa en silenci enmig del soroll 
del món, en espais privilegiats per 
cultivar la vida interior i la pregària, 
on es respira diferent, on la pau i la 
placidesa ho inunden tot, on un se 
sent bé. Sor Isabel de la Trinitat diu: 
«Quan t’aconsello la pregària, no es 
tracta d’imposar-se una quantitat 
de pregàries vocals per resar-les 
diàriament. Parlo més aviat de l’ele-
vació de l’ànima a Déu a través de 
totes les coses, que ens constitueix 
en una mena de comunió ininte-
rrompuda amb la Santíssima Trini-
tat i ens fa obrar amb senzillesa a la 
llum de la seva mirada» (Epistolari 
202).

Prop de casa nostra tenim mo-
nestirs i convents de vida contem-
plativa on podem recuperar el cos 
i l’ànima amb un temps de recés i 
pregària. Avui dia, a internet po-
dem trobar molta informació i ví-
deos que ens ajuden a descobrir la 

Aquest diumenge celebrem la 
solemnitat de la Santíssima Trini-
tat, que ens omple d’esperança i 
confiança en recordar que la re-
lació d’amor entre el Pare, el Fill 
i l’Esperit Sant és l’origen de tot. 
Darrere de tot el que existeix hi ha 
una família que s’estima en extrem, 
que ens ha creat i que ens acollirà 
al final d’aquesta vida.

És un moment intens del ca-
lendari litúrgic que avui adquireix 
un significat encara més especial 
per les conseqüències del coro-
navirus. Aquesta festa és també 
la data escollida per a la Jornada 
Pro orantibus, dedicada a pregar 
intensament per les persones con-
sagrades contemplatives que con-
tínuament preguen per nosaltres, 
que aquest any té el lema: «Amb 
Maria al cor de l’Església.»

La vida contemplativa és ex-
pressió de l’amor radical a Déu, a 
cada un dels seus fills i a tota la 
creació. Els monjos, les monges i 
els eremites ofereixen la seva vida 
en lloança contínua a la Santíssima 
Trinitat. La seva pregària interce-
deix constantment per la comuni-
tat cristiana i pel món sencer. Des 
dels inicis de l’Església sempre hi 

bellesa i profunditat d’aquesta vida 
plena de cor. Us animo a tenir una 
trobada amb un monjo o una monja 
contemplatius, és una experiència 
que no us deixarà indiferents. 

Més enllà de les parets d’un 
monestir, els cristians som cridats 
a ser d’alguna manera contempla-
tius en la quotidianitat. Aquests 
mesos de confinament hem vis-
cut algunes experiències similars 
a les dels contemplatius, reclosos 
als monestirs. Ells, però, han es-
collit lliurement, moguts per l’Es-
perit, el camí de seguir Jesucrist 
per dedicar-se exclusivament a la 
vida contemplativa. La pregària 
que surt dels monestirs és la veu 
de l’Església i de molts homes i do-
nes que no saben, no volen o no 
poden pregar.

Benvolguts germans i germa-
nes, vull agrair a la Santíssima Tri-
nitat el do de la vida contemplativa 
per a l’Església. Que Santa Maria, 
Mare de Déu, acompanyi el nostre 
camí i el de tots els contemplatius 
amb la llum de la fe, el consol de 
l’esperança i la fortalesa de la ca-
ritat. I no ens oblidem de pregar 
sovint: «Glòria al Pare, al Fill i a l’Es-
perit Sant.» Amén.
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Per què sant 
Pau és tan 
important per 
al cristianisme 
naixent?

Pau de Tars no va conèixer 
personalment Jesucrist, però la 
manifestació que va rebre d’ell, 
camí de Damasc (Fets 9,1ss), el 
va fer passar de perseguidor 
dels cristians («Per què em per-
segueixes?») a seguidor de Je-
sús (Flp 3,5-14): «Circumcidat el 
dia vuitè, soc israelita de naixe-
ment, de la tribu de Benjamí, he-
breu i fill d’hebreus; en l’obser-
vança de la Llei, era fariseu; en el 
zel per la meva religió, perseguia 
l’Església; i en el compliment de 
la justícia que prescriu la Llei, era 
irreprensible. Però aquestes co-
ses que per a mi eren guanys, pel 
Crist les he considerades pèrdu-
es. Més encara, tot ho conside-
ro una pèrdua, comparat amb 
el bé suprem que és conèixer 
Jesucrist, el meu Senyor. Per ell 
m’he avingut a perdre-ho tot i a 
considerar-ho escòria, a canvi 
de guanyar-lo a ell i de viure unit 
a ell; no tinc, doncs, una justícia 
pròpia, la que prové de la Llei, 
sinó que tinc la justícia que se’ns 
dona per la fe en Crist, la que 
prové de Déu i es fonamenta 
en aquesta fe.» Pau es va sentir 
escollit per anunciar l’Evangeli 
als gentils. El seu treball apostò-
lic va estar marcat pels viatges 
i conflictes de tota mena i així 
posà les bases de la difusió del 
cristianisme del s. I. Les seves 
cartes a les comunitats que va 
fundar són els documents cristi-
ans més antics a més de la infor-
mació excel·lent de la predica-
ció sobre Jesucrist. Sant Pau va 
ser el primer teòleg cristià que 
va escampar l’Evangeli per la 
conca mediterrània, on va fun-
dar comunitats cristianes.

Al terme del 
diàleg de Jesús 
amb Nicodem, 
l’autor de l’es-
crit ha inserit 
un monòleg on 
glossa l’íntima 
relació que te-
nia Jesús amb 
el Pare quant 
a Fill unigènit 
de Déu. Con-
sidero que és 
un tema molt 
adient per par-
lar-ne aquest 
diumenge de 
final del cicle 
pasqual dei-
xant de banda 
tota mena d’es-
pecu lac ions 
trinitàries o 
cristològiques, 
per centrar-nos 
en el tema de 
la salvació del 
món, en una teologia que sigui alli-
beradora per a totes les persones 
que el conformen. Jesús de Natzaret 
encarna el projecte que Déu tenia 
pensat des de sempre per a la hu-
manitat. Des del moment en què en 
prengué consciència quan sortí del 
riu Jordà, l’anà activant fins a por-
tar-lo a plenitud en el Gòlgota. Cons-
tituït així «Fill unigènit de Déu», ens 
ha revelat la intimitat del Pare que 
ens dona l’opció d’«esdevenir fills de 
Déu» tots els qui lliurement l’acollim 
en la nostra vida i que hem «nascut 
de Déu», exactament com ell, el Fill 
de l’home. L’autor d’aquest escrit és 
reticent a les especulacions sobre 
el Judici final que tant angoixaven 
les primeres comunitats paulines i 
que no fa pas gaire solien ser encara 
un tema ineludible en els predica-
dors quaresmals. És molt categòric 
en aquest punt: «Perquè Déu no va 
enviar el seu Fill al món perquè jut-

Déu no envià el seu Fill 
per jutjar el món, 
sinó per salvar-lo

gés el món, sinó perquè el món se 
salvés per mitjà d’ell» de tota mena 
de poder religiós, polític, econòmic 
o social que l’esclavitza i el redueix a 
un número; més encara, parteix de 
la convicció que el judici ja ha tin-
gut lloc: «Per això —continua— qui  li 
dona l’adhesió no és jutjat; en canvi, 
qui no li dona l’adhesió ja ha estat 
jutjat, perquè no ha donat l’adhesió a 
la persona de l’unigènit Fill de Déu.» 
El Còdex Beza (en cursiva) ho con-
sidera com una conseqüència de 
l’afirmació precedent. No cal, però, 
que sigui una adhesió conscient, 
sinó, això sí, ben real, de persona 
a persona, acollint el projecte de 
Déu sobre l’home, començant pel 
respecte total de la creació i de totes 
les persones que hi conviuen.   

GLÒRIA MONÉS



Ex 34,4b-6.8-9

Jo sóc el Senyor, Déu compassiu i 
benigne

Lectura del llibre de l’Èxode:

En aquells dies, Moisès es llevà 
a la matinada i pujà a la muntanya 
del Sinaí, tal com el Senyor li ha-
via manat. Portava a les mans les 
dues tauletes de pedra. El Senyor 
baixà enmig del núvol i proclamà 
el seu nom. Moisès s’estigué allà 
amb ell. Llavors el Senyor passà 
davant d’ell tot cridant: «Jo sóc el 
Senyor, Déu compassiu i benigne, 
lent per al càstig, fidel en l’amor.» 
Moisès es prosternà tot seguit, 
l’adorà amb el front fins a terra, i 
digué: «Senyor, si m’heu concedit 
el vostre favor, vingueu vós mateix 
a acompanyar-nos. És veritat que 
és un poble rebel al jou, però vós 
ens perdonareu les culpes i els pe-
cats, i fareu de nosaltres la vostra 
heretat.»
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2Co 13,11-13

La gràcia de Jesucrist, l’amor de 
Déu i el do de l’Esperit Sant

Lectura de la segona carta de 
sant Pau als cristians de Corint:

Germans, estigueu contents, 
refermeu-vos, animeu-vos, viviu 
en pau i ben avinguts, i el Déu de 
l’amor i de la pau serà amb vosal-
tres. Saludeu-vos els uns als altres 
amb el bes de pau. Us saluda tot el 
poble sant. Que la gràcia de Jesu-
crist, el Senyor, l’amor de Déu i el 
do de l’Esperit Sant siguin amb tots 
vosaltres.

Dn 3,52-56

Sou beneït, Senyor,
Déu dels nostres pares.
Glòria i lloança per sempre.

R. Glòria i lloança per sempre.

És beneït el vostre sant nom.
Glòria i lloança per sempre. R.

Sou beneït al vostre temple sant.
Glòria i lloança per sempre. R.

Sou beneït assegut al vostre 
soli reial.
Glòria i lloança per sempre. R.

Sou beneït a la carrossa de 
querubins,
quan penetreu amb la mirada 
els oceans.
Glòria i lloança per sempre. R.

Sou beneït al firmament del cel.
Glòria i lloança per sempre. R.

Santíssima Trinitat

Lectura primera

Evangeli

Lectura segonaSalm responsorial

Al·leluia

Ap 1,8

Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit 
Sant a Déu que és, que era i que ha 
de venir.

Jn 3,16-18

Déu envià el seu Fill
per salvar el món gràcies a ell

Lectura de l’evangeli segons sant 
Joan:

Déu estima tant el món, que ha 
donat el seu fill únic, perquè no es 
perdi ningú dels qui creuen en ell, 
sinó que tinguin vida eterna. Déu 
envià el seu Fill al món no perquè el 
condemnés, sinó per salvar el món 
gràcies a ell. Els qui creuen en ell, 
no seran condemnats. Els qui no 
creuen, ja han estat condemnats, 
per no haver cregut en el nom del 
Fill únic de Déu.



7. DIUMENGE
Santíssima Trinitat (S), Blanc. Lec-
tures: Èxode 34,4b-6.8.9 / Salm Dn 
3,52-56 / 2 Corintis 13,11-13 / Joan 
3,16-18
SANTORAL: beata Anna de Sant 
Bartomeu, rel.; Pere i Vistremond, 
mr.; Robert, ab.

8. DILLUNS
Fèria, Verd. Lectures: 1 Reis 17,1-6 
/ Salm 120 / Mateu 5,1-12. Torto-
sa: Dedicació de la Catedral (S), 
Blanc.
SANTORAL: Cal·líope, mr.; Guillem, 
b.; beat Jaume Berthieu, mr.

9. DIMARTS
Fèria, Verd. Lectures: 1 Reis 17,7-16 / 
Salm 4 / Mateu 5,13-16. O bé: Sant 
Efrem (ML), Blanc.
SANTORAL: beata Anna-Maria Tai-
gi; Efrem, doctor; beat Josep Anc-
hieta, prev.; Martí, erm.; Pelàgia, vg. 
i mr.; Prim i Felicià, mr.

Calendari de la setmana

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

TEMPS DE DURANT L’ANY

(SALTERI: SETMANA 2)

Juny
10. DIMECRES
Fèria, Verd. Lectures: 1 Reis 18,20-
39 / Salm 15 / mateu 5,17-19
SANTORAL: Asteri, b.; Maurici, ab.

11. DIJOUS
Sant Bernabé (MO), Vermell. Lec-
tures: Fets 11,21b-26;13,1-3 / Salm 
97 / Mateu 5,20-26
SANTORAL: Adelaida, rel.; Lleó III, 
p.

12. DIVENDRES
Fèria, Verd. Lectures: 1 Romans 
19,9a.11-16 / Salm 26 / mateu 5,27-
32. Tarragona i Tortosa: Santa Ma-
ria Rosa Molas (MO), Blanc.
SANTORAL: Joan de Sahagún, 
prev.; Onofre, b. i mr.; Violant, rel.

13. DISSABTE
Sant Antoni de Pàdua (MO), Blanc. 
Lectures: 1 Romans 19,19-21 / Salm 
15 / Mateu 5,33-37
SANTORAL: Aquil·lina, vg.; Aventí, 
mr. Fandila, prev.
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El Sant 13 JUNY

Sant Antoni de Pàdua
Els ordes mendicants nascuts al segle XIII, principal-

ment franciscans i dominics, van saber viure la pobresa 
i l’ascetisme enmig del poble assedegat de la Paraula de 
Déu. Per això van tenir una acollida tan gran i alguns dels 
seus sants es van fer molt populars. Un dels més coneguts 
és sant Antoni de Pàdua (1195 – 1231).

Fill d’una família noble de Lisboa, de jovenet va entrar 
als agustins d’aquesta ciutat. Quan un grup de franciscans 
portuguesos que havien anat a predicar al Marroc van ser 
martiritzats, sant Antoni va quedar molt impressionat pel 
seu exemple i va entrar a l’orde fundat feia poc per sant 
Francesc. Va peregrinar fins a Assís, on encara va poder 
conèixer el poverello en persona, i ell mateix es va con-
vertir en un gran predicador. Va ser enviat a evangelitzar 
pel nord d’Itàlia i França, i ràpidament va ser molt estimat 
per la seva paraula captivadora i pels diversos miracles 
que va fer. Es diu que en algun moment intens de pregà-
ria se l’havia vist amb el mateix Infant Jesús als braços, 
d’aquí que sovint se’l representi així. Quan va morir, amb 
poc més de 35 anys a prop de Pàdua, la seva fama ja es 
trobava molt estesa i va ser canonitzat per Gregori IX l’any 
1232, tan sols un any després de la seva mort.
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A causa del confinament provocat 
per l’epidèmia, no pocs preveres s’han 
trobat celebrant la missa sense les ha-
bituals assemblees, en unes esglésies 
buides de fidels. 

En reprendre les celebracions a 
portes obertes, algunes persones han 
expressat la seva curiositat —barrejada 
a vegades amb una certa perplexitat— i 
han formulat alguna pregunta com la 
que encapçala aquest escrit. Mostraven 
estranyesa que hom pogués celebrar la 
missa solitàriament, i no manquen, així 
mateix, els qui pensen que, en aquests 
casos, el sacerdot, simplement, no hau-
ria freqüentat l’altar. 

La resposta d’un servidor, a l’esmen-
tada interpel·lació, ha estat així de pla-
nera: «He celebrat la missa en aquestes 
circumstàncies, pel mateix principi i de 
manera similar a com celebro quotidia-
nament la Litúrgia de les Hores. Ningú 
mai m’ha preguntat com ho faig per resar 
laudes, o qualsevol altra Hora de l’Ofici, 
sense una comunitat físicament present. 
I, tanmateix, ho faig, i es tracta d’una ac-
ció litúrgica amb plena personalitat.»

Vagi per davant que la dimensió co-
munitària de la sagrada litúrgia és la 
que li escau de forma més plena, no 
pas com un afegit des de fora, sinó com 
una realitat que ella mateixa reclama. El 
Vaticà II ens ho va recordar fonamen-
tant-ho esplèndidament. 

Tanmateix, quan la comunitat no hi 
pot ser, la celebració litúrgica no s’es-
vaeix ni perd la seva identitat. També 
el darrer Concili ens va dir clarament 
que, per a portar a terme l’obra de la 
salvació, Crist és sempre present a la 

seva Església, sobretot en l’acció litúr-
gica, acció que —com diu el mateix 
document conciliar— és l’exercici del 
sacerdoci de Crist, qui hi associa la seva 
estimada Esposa, l’Església. 

Aleshores, quan existeix una cau-
sa justa i raonable, i el sacerdot ha 
de celebrar tot sol, com ho fa? Doncs 
s’adreça al lloc de la pregària, disposa 
l’espai segons les exigències del ritu, 
revesteix els ornaments prescrits, pren 
a les mans els llibres litúrgics escaients 
i, amb un sincer i humil esperit d’oració, 
es posa a la presència de Déu, li obre el 
cor i li entrega una vegada més, com a 
persona consagrada a Ell que és, i amb 
esperit d’obediència, sabent que la co-
munió dels sants és una realitat divina, 
pronuncia i realitza el que li dicten els 
llibres litúrgics, autèntics pedagogs. 

Fent-ho així, és impossible sentir-se 
aclaparat per una trista solitud, i pensar 
que el propi ministeri no s’està exercint 
per a la glòria de Déu i la santificació 
dels homes. I, quan arriba el moment 
de la pregària eucarística, aquesta 
percepció d’una presència espiritual 
gràcies al sagrament, pren tot el seu 
relleu en pronunciar aquelles paraules 
que, massa sovint, llisquen pels nostres 
llavis i oïdes sense admirar-nos-en: «I, 
amb els àngels i amb els sants, procla-
mem la vostra glòria tot dient: Sant, 
Sant, Sant... » Heus ací com la sagrada 
litúrgia ens pren de la mà —també en 
els moments adversos humanament— 
i ens porta pels camins de la nostra 
transformació en Crist, per Ell i amb Ell. 

Qui ho diu que he celebrat la missa 
tot sol?

Com ho has fet per celebrar sol?

JAUME GONZÁLEZ PADRÓS
Professor de l’Institut Superior 
de Litúrgia de Barcelona
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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).

Pregar, cura?
S’estan fent uns estudis cientí-

fics sobre el poder terapèutic de la 
pregària. M’agradaria saber la seva 
opinió.

Cal precisar una qüestió: de qui-
na pregària parlem? Des de la nostra 
experiència cristiana hem de tenir en 
compte que la pregària es contem-
pla en el marc de la fe, la fe cristiana, 
que té per centre Jesucrist i la seva 
revelació de Déu i de l’home. No to-
ta experiència de pregària que brolli 
de qualsevol vivència religiosa és el 
mateix. Hi ha punts de coincidència 
entre una pregària que brolla de la 
religiositat natural i la pregària cris-
tiana, però no és el mateix. És com 
quan, simplificant, es diu que totes les 
religions són el mateix perquè totes 
apunten a Déu. Cal veure, i no és qües-
tió menor, de quin Déu es tracta. En la 
pregària cristiana trobem modalitats 
molt clares de petició de béns que 
considerem importants com la salut. 
Però no és mai una cosa automàtica 
que s’obté necessàriament. No, el que 
és fonamental és posar-nos en mans 
de Déu, que ens estima infinitament i 
saber acceptar els seus designis, que 
moltes vegades no coincideixen amb 
els nostres. Aquesta confiança que 
brolla de l’experiència de saber-nos 
sempre en les mans amoroses de 
Déu és sempre quelcom saludable. 
Jesús ens anima a pregar. Ho fem, per 
exemple, amb el Parenostre. Lloem, 
beneïm, agraïm i demanem el que Déu 
mateix ens suggereix demanar. Vik-
tor Frankl va experimentar que moltes 
absències de salut brollen d’una vida 
viscuda sense sentit. La fe cristiana 
aporta sentit en majúscules. Per això, 
la vida de fe que inclou la pregària 
és profundament saludable. Conec 
alguns estudis que constaten que ma-
lalts de malalties greus que viuen una 
vida de fe suporten aquesta situació 
molt millor que altres malalts que no 
tenen aquesta experiència de fe, i fins 
i tot es recuperen millor i més ràpida-
ment. No hi ha dubte, la fe i la pregària 
ajuden a viure més saludablement en 
tots els sentits. La pregària, quan es 
fa amb l’esperit adient, sempre canvia 
alguna cosa summament important: 
ens transforma i ens disposa a viure 
la voluntat de Déu. 

JOSEP BALLBÈ URRIT

Estic desolat. No em sé avenir 
a la mort de Maria Marcet i Bonet, 
religiosa carmelita de Terrassa. 
Era cosina germana d’uns cosins 
meus. No tenia gens clar el títol 
del meu article. La clau, però, me 
l’ha donada Miquel Martí i Pol. Tibar 
del seu Llibre d’absències esdevé 
un acaronament… Aquests dies de 
confinament, l’he retrobat. Tinc 
amics de correu i de WhatsApp 
amb els qui el comparteixo. La re-
cordo com una de les meves qua-
tre o cinc millors «proveïdores». La 
fondària dels intercanvis prefixa 
que la trobaré a faltar. 

Entrant en textos del poeta de 
Roda, «repto el silenci des del seu 
silenci. L’espai d’ella mateixa que 
acaba de guanyar és lliure de tota 
servitud. Només l’íntim combat de 
la mort es justifica perquè, d’ell, en 
pervé força i misteri. Tot és excés en 
el mudar dels homes i, al capdavall, 
descobrim amb sorpresa que, fet i 
fet, l’essencial s’amaga. Ho fa rere 

el gest repetit sense peresa. Rere 
el somriure que ens infon coratge. 
Sobretot, rere l’amor que es dóna 
sense exigir favor ni recompenses». 

El poema mil·limetra allò que 
escenificava. Dolçor, bonhomia, 
coherència, rigor i un munt de va-
lors. Tot embolcallat en la profun-
ditat d’una mirada clara. Això que 
dic ho palesava amb escreix… Ens 
l’han pres sobtadament. No tocava 
i ens envolta la voràgine d’uns dies 
de fort neguit, on entreveig l’estu-
pidesa insensata de gent que mai 
no s’atura. No tenen un sol moment 
per bastir una reflexió vital. Ella, per 
contra, encarnava un rol exemplar.

Des de la fe, vull abrusar-me 
al gresol místic. Somio la Pasqua. 
Enguany no s’ha pogut celebrar 
en condicions. Ho ha fet ella per 
nosaltres, entregant el propi cos. 
Ens guia a l’alba i l’empeltament 
amb una vocació ben fidel. Amb 
un esperit de servei admirable. El 
meu condol més sentit al conjunt 
de les seves dues «famílies»: la de 
sang i la religiosa. Un bon cel!

Repto el silenci
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CartesPostals des
d’Andalusia

ANTONIO GIL
Sacerdot i periodista

El metge Juan 
de la Haba
Ha arribat el mes de juny i 
el coronavirus no se n’acaba 
d’anar, si és que se’n va. Tot 
allò que ens arriba de manera 
imprevista, sense esperar-ho, 
tampoc no acostuma a marxar 
gaire de pressa. Sobretot, si 
ens ha deixat ferides cruels. 
Triguen a cicatritzar. A la llista 
dels andalusos que admiro, 
hi figura el metge Juan de la 
Haba, un dels oncòlegs més 
prestigiosos en l’àmbit nacio-
nal. Forma part de la plantilla 
mèdica de la Ciutat Sanitària 
Reina Sofia i també exerceix 
la docència com a professor 
de la UCO. Però Juan també té 
alguns altres «títols invisibles» 
amb els quals adorna el seu cor 
noble: proximitat, amabilitat, 
encant personal i professiona-
litat fins a límits insospitats de 
lliurament generós.
Fa uns dies, aquest metge amic 
va saltar als mitjans de comuni-
cació per oferir-nos alguns dels 
seus punts de vista lluminosos.
-Primer, el Covid-19 passarà a la 
història si hi ha una primavera 
curta i un estiu fort, com nor-
malment acostumem a tenir.
-Segon, els pacients oncològics 
són «màquines de viure» i apre-
cien allò que altres hem des-
cobert ara: el contacte familiar, 
tenir temps per a un mateix, 
allò que de veritat importa.
-Tercer, el món conviu amb 
epidèmies i aquest virus no ens 
pot aturar en temes de salut. El 
món té epidèmies actuals que 
no poden aturar els nostres 
valors, que no consisteixen 
només en els diners, sinó en la 
sanitat i l’educació.
Resulta molt consolador sen-
tir veus amigues que sempre 
ens transmeten pau, ganes de 
viure, il·lusió, entusiasme i es-
perança. Gràcies, estimat Juan 
de la Haba, per transmetre’ns el 
teu «saber amb tanta saviesa».

La litúrgia exequial 
de la Caritat

Aquests dies tan difícils han 
estat motiu de mostrar el rostre 
misericordiós de l’Església també 
en la pregària exequial i, alhora, de 
donar un testimoni de servei.

El cas és que a Sabadell, com 
a tot arreu, es van suspendre les 
cerimònies als tanatoris i a les par-
ròquies. Al fet de la mort, s’afegia el 
silenci de la Paraula de vida i consol. 
Tot i que la llei permetia l’assistència 
de l’acompanyant religiós, bé per 
les circumstàncies, bé per la por, 
ens vam haver d’organitzar per 
ajudar la Funerària a oferir aquest 
acompanyament especial.

L’experiència, per a tot l’equip de 
mossens i el futur diaca, ha estat 
colpidora. La senzillesa de mitjans 
feia més autèntica i forta la litúrgia 
exequial. Les parets del temple no 
hi eren, però l’Església viva sí.

Ara hem reprès les cerimònies 
als tanatoris i, amb elles, també, 
les de caire civil. Vaig preguntar 
per què, durant aquest període, 
no s’havien fet cerimònies civils 
al cementiri i em van dir que, tal 
com estava la situació, no es po-
dia fer res. Recordant l’experiència 
d’aquests dies, penso que, també 
nosaltres, com a Església, ens po-
dem quedar en el no es pot fer res, 
i perdre l’oportunitat de ser Bona 
Notícia en forma de consol i caritat.

MN. ALFONS GEA
Sabadell

Nova Llei d’Educació
L’activitat legislativa continua, 

malgrat que no són notícies des-
tacables als mitjans perquè el pro-
blema de la pandèmia absorbeix 
gairebé tota la informació. Però, 
els projectes de lleis continuen el 
seu curs, com és el cas de la Llei 
d’Educació coneguda com a Llei 
Celaá. Es pretén que els pares NO 

Podeu enviar les cartes a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

puguin triar el centre educatiu dels 
seus fills. Visca la llibertat!

Els arguments són que així con-
viuran estudiants de tota classe i 
procedència sense discriminació. 
La veritat de fons és la uniformitat 
de l’alumnat modelat en un únic 
pensament i visió de la vida. De 
pluralitat res, hem de constituir ra-
mats perquè no es rebel·lin ni pugui 
fer comparacions. La ministra con-
tinua insistint que els fills no perta-
nyen als pares, sinó a l’Estat, cosa 
que ja va dir públicament fa poc. 

Aquesta mateixa llei, que pro-
met ser un exemple de despropò-
sits, preveu que les matemàtiques 
no siguin obligatòries durant el 
batxillerat. És a dir, que sigui una 
assignatura optativa que, per des-
comptat, només triaran uns quants 
alumnes. No vull ni pensar en el re-
sultat de l’Informe Pisa pel que fa 
als alumnes espanyols. No estaria 
gens malament que la Sra. ministra 
ens informés a quina escola aniran 
els seus nets. Seria un exemple de 
transparència.

LOURDES CAMPS CARMONA
Barcelona

No a un subsidi 
permanent

En la línea del papa Francesc, el 
secretari de la Conferència Episco-
pal va explicar, amb gran claredat 
i matisació que, en aquests mo-
ments, és urgent atendre la neces-
sitat peremptòria de molta gent. 
Això, però, no hauria de significar 
establir un subsidi permanent que 
retiri de l’àmbit laboral àmplies fran-
ges de la població.

Penso que atendre les necessi-
tats bàsiques és urgent, però que 
grans grups de ciutadans visquin 
subsidiats de manera permanent 
no és un horitzó desitjable ni per a 
ells ni per al bé comú.

SUSO DO MADRID
A Coruña
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Raül Garrigasait, autor del llibre 
«La ira», de Fragmenta Editorial

S’acaba de publicar La ira, de l’es-
criptor i hel·lenista Raül Garrigasait, 
últim llibre de la sèrie Pecats Capitals, 
que pertany a la col·lecció Assaig de 
Fragmenta Editorial. Segons l’autor, 
«la ira ens pot trasbalsar i enfortir, ens 
pot alliberar de viure una vida sub-
misa o de repetir una versió rebaixa-
da de les vides dels altres». Aquesta 
sèrie pretén oferir una visió fresca i 
rigorosa de cada pecat, a càrrec de 
noves veus de l’assaig català.

Escriu en el llibre que la ira és «un 
fenomen de moltes capes». Costa 
molt de definir-la?

Per mi, més que de definició, la 
dificultat de parlar-ne és que s’hi bar-
regen coses que ens hem acostumat 
a considerar contradictòries. Sembla 
una passió tota visceral, però en canvi 
no esclata sense un judici sobre les 
coses, un judici que sovint pot ser 
totalment racional. Sense raó, amor 
propi, sentiment de justícia o adhesió 
a les normes socials no hi hauria ira.

A la literatura grega clàssica, la 
ira esdevé protagonista?

Ira és la primera paraula del poe-
ma més antic i més imponent de la 
literatura grega, la Ilíada, i després 
aquesta passió té un gran paper en 
tota la cultura de Grècia, des de la 
tragèdia fins a la filosofia. Era un atri-
but dels herois, però també una força 
destructiva. Els filòsofs la van consi-
derar de seguida una amenaça per a 
la raó perquè implicava una pèrdua 
d’autodomini.

La tradició cristiana la considera 
un pecat, però és també un atribut 
diví.

Sí, a la Bíblia, sobretot a l’Antic 
Testament, com també en les imat-

«La ira pot néixer 
de l’anhel de justícia 
i de caritat»

MAC
Barcelona

«La ira, tot i ser 
perillosa, també és 
una força temible que 
ens pot protegir»
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 Amb La ira, Fragmenta Edito-
rial culmina la publicació de set 
assaigs sobre els pecats capitals 
que va iniciar-se el mes de no-
vembre passat. Dividit en cinc 
capítols, Raül Garrigasait (Solso-
na, 1979) desplega en aquest vo-
lum els seus arguments amb «un 
gran rigor i ambició i, al mateix 
temps, amb una gran amenitat», 
en paraules d’Ignasi Moreta, edi-
tor de Fragmenta. 

«En el seu llibre, Garrigasait 
no moralitza: no li interessa veu-
re fins a quin punt abandonar-se 
a la ira és bo o dolent. El que fa 
és explicar que la ira és una pas-
sió de l’ànima, una passió molt 
visible i molt vehement», assenya-
la Moreta. Així mateix, posa en 
relleu que això «ho fa de la mà 
dels clàssics: Homer, Sèneca, la 
Bíblia…, però també alguns referents de la contem-
poraneïtat són els acompanyants de viatge d’aquest 
assaig estimulant que ha escrit Raül Garrigasait».

Els altres sis autors de la sèrie Pecats Capitals de 
Fragmenta són el filòsof Oriol Quintana (La mandra), 
la filòloga Marina Porras (L’enveja), l’editor Oriol Pon-
satí-Murlà (L’avarícia), l’antropòleg Adrià Pujol Cruells 
(La gola), la periodista Anna Punsoda (La luxúria) i el 
filòsof Jordi Graupera (La supèrbia). 

Una passió de l’ànima

ges del judici final, la ira de Déu 
és una expressió del seu poder i la 
seva justícia i de la relació íntima 
que té amb el seu poble. És una 
ira que defensa els oprimits i que 
castiga la decadència moral, però 
que també serveix de model per 
a la ira problemàtica dels homes.

Jesús va foragitar els merca-
ders del temple de Jerusalem en 
un intent de purificar el recinte sa-
grat. Aquest passatge bíblic ens 
presenta un Jesús molt diferent 
del que estem acostumats... 

I Jesús també diu que ha vingut 
a portar l’espasa i s’enfurisma amb 
els rabins de cor endurit. Aquests 
esclats mostren que la ira pot néi-
xer de l’anhel de justícia i de cari-
tat. Una persona sense ira no és, al 
capdavall, una persona indiferent 
als patiments dels altres i al mal 
del món?

Quina és la vinculació entre la 
ira i el poder?

Sempre hi és d’alguna manera; 
en primer lloc, perquè va associada 
a figures poderoses (Déu, l’heroi, el 
governant, etc.), però alhora per-
què la ira és un intent de tenir po-
der en una situació concreta. Quan 
no podem recórrer a res més, ens 
queden els crits i la violència. Per 
això la ira, tot i ser perillosa, també 
és una força temible que ens pot 
protegir. 

Amb aquest assaig de Frag-
menta, què ha volgut oferir al 
lector?

Un breu repàs de la història de 
la ira i alhora una reflexió sobre la 
nostra relació actual amb aquesta 
passió. Mirar enrere és una manera 
de mirar endavant. Tant de bo que 
servís per ajudar els lectors a viure 
una vida més plena.

© Fragmenta Editorial
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Els documents de tota me-
na generats per l’activitat diària 
d’una societat són una font direc-
ta de gran valor per conèixer la 
vida en temps pretèrits. L’Euro-
pa occidental ha tingut una cu-
ra especial des de fa segles per 
consignar per escrit els diferents 
actes derivats de la gestió pública 
i privada. Pel que fa als primers 
segles de l’edat mitjana els docu-
ments que ens han arribat tenen 
una gran importància perquè són 
relativament escassos compa-
rats amb èpoques posteriors. En 
aquest període la majoria de do-
cumentació procedeix de l’àmbit 
eclesiàstic i l’idioma dels textos és 
sempre el llatí.

naturalment, per exaltar-se ells ma-
teixos o els seus avantpassats tot 
magnificant llurs gestes. En aquests 
diplomes, en canvi, hi traspua la vi-
da quotidiana dels prohoms i gent 
adinerada, però també, ni que sigui 
de retop, la del poble més senzill. Tot 
el que podem saber, amb certa se-
guretat, d’aquesta època ho trobem, 
bàsicament, en aquests diplomes, on 
es reflecteixen tessel·les diverses d’un 
mosaic impossible de reconstruir en 
la seva integritat.»

Per al catedràtic de Paleografia els 
textos ens expliquen els trets d’aquella 
societat: «Si se’m permet de referir-me 
a l’aspecte que a mi més m’interessa, 
el de la història cultural, basti assenya-
lar que, en aquests documents, s’hi 
manifesta l’analfabetisme generalitzat 
de la societat; una societat teocèn-
trica, en la qual la instrucció escolar 
només arribava als clergues i a alguns 
nobles. I encara no a tots, car no man-
quen representants de la noblesa del 
tot analfabets i eclesiàstics que sabi-
en llegir, però no escriure, cosa que 
succeïa, ben sovint, entre l’estament 
femení del clergat. Pensem que, per 
al segle IX, només disposem en tota la 
documentació arreplegada de la firma 
autògrafa d’Em, la cèlebre abadessa 
de Sant Joan de les Abadesses, filla 
del comte Guifré. De cap altra dona. 
D’altra banda, cal dir que, sota aquests 
textos escrits en llatí medieval, hi ba-
tega ja, ben format, el protocatalà.»

EDUARD BRUFAU
Redacció

Edició crítica d’un centenar de textos 
anteriors a l’any 900

Els documents en llatí 
més antics de Catalunya

Documents sobre la Catalunya 
naixent

En el cas de Catalunya el cate-
dràtic de Paleografia, Codicologia 
i Diplomàtica del Departament de 
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat 
Mitjana de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, Jesús Alturo, i la in-
vestigadora predoctoral de la UAB 
Tània Alaix han dut a terme una 
edició crítica de tots els documents 
en llatí més antics de Catalunya, 
d’abans de l’any 900. El resultat són 
dos volums titulats Chartae Latinae 
Antiquiores Cataloniae, dins de la 
col·lecció d’abast europeu Chartae 
Latinae Antiquiores. En total Altu-
ro i Alaix han identificat i analitzat 
un centenar de documents d’entre 
els anys 815 i 900 procedents dels 
bisbats de la meitat nord de Catalu-
nya (Lleida, Tarragona i Tortosa eren 
aleshores territori islàmic). Entre els 
documents hi ha actes de compra-
venda, butlles papals o testaments. 
Jesús Alturo destaca la informa-
ció de primera mà que ens aporta 
aquesta documentació: «Les fonts 
històriques del segle IX referides a 
la protoCatalunya (millor que no pas 
preCatalunya) són molt escasses, 
sovint indirectes i no sempre fia-
bles. En canvi, els diplomes originals 
d’aquest període de la Catalunya in-
cipient constitueixen, ara com ara, 
una col·lecció de cent exemplars; 
una quantitat notable per a l’època, 
però amb l’avantatge que no van ser 
produïts amb una voluntat històrica. 
Són tots de naturalesa jurídica. Ai-
xò implica que, si el document no 
és una falsificació ni està interpolat 
en alguna de les seves parts, cosa 
que també podia succeir (d’aquí la 
necessitat sempre d’una acurada 
anàlisi de caràcter diplomàtic per 
determinar el grau d’autenticitat del 
text reportat), les dades ofertes són 
objectives; no presenten manipula-
cions ni tergiversacions de la realitat 
com pot esdevenir-se en els textos 
cronístics que tenen com a primera 
finalitat la d’enaltir els personatges 
que n’han encomanat la redacció; 
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Un tresor amagat en un bagul
Un dels aspectes curiosos d’aquest 

conjunt de documents és que n’hi ha 
dos d’inèdits custodiats durant anys 
per una família del Pallars. Com expli-
ca Alturo, «en van tenir coneixement, 
de primer, dos bons amics: Ramon 
Ordeig i Pere Puig, els quals ho van 
saber per l’amable comunicació dels 
propietaris d’aquests documents: 
la Sra. Mireia Font i el seu espòs Je-
sús Sànchez, de Casa Leonardo de 
Senterada. La Sra. Font va rebre per 
herència d’un familiar un bagul ple 
de documentació medieval. I, entre 
ella, es trobaven dos diplomes ori-
ginals del segle IX procedents de 
l’antic arxiu del monestir de Gerri, 
per bé que no referits directament a 
aquest cenobi pallarès. Es tracta de 
dues compravendes dels anys 845 i 
848, respectivament, però realitzades 
entre particulars. Que aquests diplo-
mes passessin a l’arxiu del monestir de 
Gerri s’explica perquè, amb el temps, 
les propietats transferides passaren al 
seu poder. Per això, avui per avui, són 
els dos únics diplomes originals que 
es conserven procedents de Santa 
Maria de Gerri. I ens donen l’esperan-
ça que en puguin aparèixer de nous 
en altres cases privades. De fet, no és 
rar de trobar-ne en antigues masies, 
però, certament, no d’una antiguitat 
tan reculada».

Jesús Alturo destaca altres docu-
ments interessants, molts d’ells eclesi-

als: «L’interès de les ChLA Cataloniae 
rau en el seu nombre, però també en 
la seva varietat tipològica. A més de 
les habituals compravendes, s’han 
conservat dues magnífiques butlles 
pontifícies escrites damunt papir i 
expedides, una pel papa Formós el 
892 i l’altra pel papa Romà el 897; es 
tracta de la confirmació dels privilegis 
i possessions de la catedral de Giro-
na. També ens han arribat, en versió 
original, diversos preceptes dels sobi-
rans francs. De Carles el Calb és ben 
singular una carta adreçada per ell, 
l’any 877, a tots els barcelonins, els 
quals qualifica de súbdits predilectes 
(que així és com cal interpretar el mot 
“peculiaribus”). 

En ella els agraeix llur fidelitat, i, al 
seu peu, hi afegí, escrivint-la de pròpia 
mà, la notificació que havia fet arri-
bar al bisbe Frodoí de Barcelona deu 
lliures d’argent perquè les destinés a 
la reedificació de la catedral. No  hi 
manquen tampoc judicis, execuci-
ons de darreres voluntats, permutes, 
donacions... I cal remarcar, particular-
ment, la presència de diverses actes 
de dotació i de consagració d’esglési-
es, que eren els documents de major 
solemnitat. Cada nova o restaurada 
església era consagrada pel bisbe de 
la diòcesi, de vegades acompanyat 
per altres prelats, pels comtes i els 
nobles de major rang al costat del po-
ble més senzill. Ni cal dir que aquests 
diplomes eren escrits pels eclesiàstics 
més reputats del moment, que sovint 
actuaven com a secretaris dels res-
pectius bisbes diocesans.»

Com explica el catedràtic de Pa-
leografia, Catalunya conserva una 
quantitat important de documents de 
l’alta edat mitjana: «El nostre país, en 
efecte, és molt ric en documentació 
altmedieval. Però, des del punt de 
vista quantitatiu, la seva importància 
destaca a partir del segle X, centúria 
amb uns 7.000 documents identifi-
cats fins ara. 

Aquesta quantitat es dispara per a 
les centúries posteriors. I, tanmateix, 
és moltíssim el que s’ha perdut: per la 
incúria, les guerres, els desastres na-
turals... Però els nostres avantpassats 
confiaven en el valor de l’escriptura 
per conservar els títols de propietat. 
I quan un bé era transferit a una al-
tra persona o institució, se li donava 
també tota la documentació anterior 
que hi feia referència. La majoria de 
la documentació altmedieval conser-
vada ha pervingut fins a nosaltres pel 
fet de ser, directament o indirecta, la 
garantia de drets, de privilegis i de 
possessions.»

JESÚS ALTURO
«En aquests 
documents, s’hi 
manifesta l’analfabe-
tisme generalitzat 
de la societat; una 
societat teocèntrica, 
en la qual la 
instrucció escolar 
només arribava als 
clergues i a alguns 
nobles»

Carta del rei franc 
Carles el Calb adreçada 
a tots els barcelonins, 
any 877.
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Carme Catà, poetessa 
i rapsoda

JAUME AYMAR I RAGOLTA
Director

El cardenal Lluís 
Martínez Sistach i 
Carme Catà durant 
l’edició del 2013 
de la Nit de Ràdio 
Estel i «Catalunya 
Cristiana».

A
gustí C

odinach
El 14 de maig passat morí la Car-

me Catà i Altés, poetessa, rapsoda, 
col·laboradora de Catalunya Cristia-
na des dels seus orígens, on escrivia 
puntualment en diades assenyala-
des com la de Sant Jordi, i una de 
les veus històriques de Ràdio Estel a 
l’espai Espurna d’alba, acompanyada 
els primers anys per Jaume Rocosa 
i després per Eduard Soler, ambdós 
recitadors. Com ha recordat signifi-
cativament Ignasi Miranda, la rapso-
da recitava el 8 de març passat l’últim 
poema a Ràdio Estel, sobre la dona, 
en el dia internacional de les treba-
lladores.

Nascuda a Barcelona, la Carme 
ha viscut voltada de poesia, ja que 
pels seus ulls i per la seva veu han 
passat centenars de poemes d’al-
tres escriptors que ella ha fet reviure 
com a recitadora en moltes vetllades, 
a través de les ones radiofòniques i 
també presencialment per tot Cata-
lunya, tant en llocs cèntrics com la 
Reial Acadèmia de Bones Lletres, com 
en indrets de la perifèria com l’Àrea 
Cultural Oriol, en una recòndita ma-
sia al cor mateix de Santa Coloma de 
Gramenet. 

La poesia intimista de Carme Catà 
ens ha conduït pel camí de l’Esperit 
com un besllum de la pau infinita de 
la qual creiem que ella, dona creient 
i compromesa, ara ja gaudeix. Ens 
resten els seus reculls: Poemes, L’Art 

del Temps, Remor de silencis.
 Quan, per motius de salut, ja no 

podia venir a l’emissora, l’infatigable 
Toni Huguet anava a casa seva a en-
registrar la seva veu. I ella sovint em 
trucava per llegir-me la seva darrera 
poesia per telèfon, sempre acompa-
nyada de paraules amables. La troba-
rem molt a faltar.

La Carme va morir l’endemà de la 
Mare de Déu de Fàtima, emparada 
pel seu mantell, ella que havia patit 
durant anys l’agulló de la malaltia. 
Degut a les actuals circumstàncies, 
només la va poder acompanyar al 
blanc cementiri de Calella de la Cos-
ta la seva inseparable Carme Pomá 
Cosialls, amiga de la infantesa, i els 
seus familiars més propers. A ells el 
nostre condol. 

Vet aquí el seu poema Oració:
En les denes del rosari
hi tinc escrit el teu nom
amb boira de fina albada
que desperta els meus matins
amb sons de color de sempre.
Avui seré al meu jardí
quan les flors siguin obertes
i vestiré un bell ramell
de tots aquests meus silencis
per l’altar del teu record.
Carme, ara que ja has arribat al teu 

jardí somniat, et donem gràcies per la 
teva poesia, avui més que mai neces-
sària per sobreviure; en la nostra nit 
sempre seràs una «espurna d’alba».
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tura era d’uns 2 o 3 graus més alta 
que l’actual, s’ha tret la conclusió 
que si ara puja també una quantitat 
semblant a causa del canvi climà-
tic, també pujarà el nivell marítim 
d’uns 16 metres.

És vàlida del tot aquesta con-
clusió? La nostra resposta és que 
ara fa uns 4 milions d’anys la posi-
ció de les Balears podia ser un xic 
diferent. No és inversemblant que 
fos en una profunditat més gran. En 
4 milions d’anys la tectònica podia 
fer de les seves, aixecant una mica 
l’arxipèlag, i si aleshores Mallorca 
es trobava més avall de nivell, el 
resultat obtingut només afirma que 
l’aigua li arribava més amunt i no 
que tots els oceans fossin d’un ni-
vell més alt.

Creiem, doncs, que no cal alar-
mar-se pel resultat obtingut en 
aquesta recerca.

No sé si ho vàreu llegir als diaris. 
Un d’ells publicava el titular: «El mar 
pot créixer 16 metres si la tempe-
ratura puja de 2 a 3 graus.» En què 
fonamentava aquesta afirmació? 
Perquè hom sap que la previsió 
calculada per a un augment de 
temperatura de 2 a 3 graus, previst 
per a finals de segle, és d’entre 30 
i 110 centímetres. Una quantitat de 
16 metres seria un desastre molt 
important per a ciutats costaneres! 
D’on venia, doncs, aquesta dita?

D’un article aparegut a la revista 
Nature, que explicava els resultats 
d’uns estudis fets a les coves d’Artà 
de Mallorca per un equip científic 
d’investigadors de la Universitat de 
les Illes Balears, juntament amb les 
universitats del Sud de Florida, de 
Nou Mèxic i de Colúmbia, que han 
investigat l’evolució del nivell del 
mar a partir dels anomenats POS 
(que és l’acrònim del nom en an-
glès, que consta de tres mots), o si-
gui, de les precipitacions deixades 
sobre roca de carbonatats que es 
formen arran del nivell del límit de 
les aigües en espadats de la costa. 

Els POS trobats a les coves d’Ar-
tà, unes 70 mostres que es pogue-
ren analitzar i datar d’entre 3,3 i 4,4 
milions d’anys (o sigui, del pliocè), 
mostraren que aleshores el nivell 
del mar era d’uns 16,2 metres més 
alt. I com que al pliocè la tempera-

FRANCESC NICOLAU 
Professor emèrit de la Facultat 
de Filosofia de Catalunya

ACTUALITATS CIENTÍFIQUES

Canvi 
climàtic, 
nivell del mar 
i coves d’Artà

CULTURA

S’han fet estudis a les coves d’Artà de Mallorca per investigar l’evolució del nivell del mar.



El gira-sol o mira-sol (llat. Helianthus 
annuus; cast. girasol, flor del sol) és una 
planta que procedeix del Perú i Mèxic, 
que fou introduïda a Europa en el segle 
XVI. Aquesta planta, habitualment, de-
passa els dos metres d’alçada i fa una 
flor enorme que s’assembla molt a un 
disc solar que va girant cada dia se-
guint el curs solar. D’ací que els antics 
pobles d’Amèrica prenguessin aquesta 
flor com a emblema de la seva divini-
tat i que l’esculpissin en els murs dels 
temples asteques. 

Actualment s’ha estès moltíssim ar-
reu del món el conreu del gira-sol, puix 
que de les seves fulles assecades se’n fa 
un pinso excel·lent per al bestiar i de la 
seva sement se’n extreu un oli magnífic 
amb moltes propietats terapèutiques. 
Des del punt de vista nutritiu, l’oli de gi-
ra-sol és molt ric en vitamina E (de reco-
neguda acció antioxidant) i, alhora, està 
integrat per uns àcids greixosos que 
ajuden a reduir els nivells de colesterol; 
tanmateix, a nivell gustatiu l’oli d’oliva 
és molt més apreciat en gastronomia.

Estudis recents han descobert l’efi-
càcia de les tiges i flors del gira-sol, 
aplicades en forma de tintura alcohò-
lica per ajudar a temperar les febres 
palúdiques i, també, per alleujar les 
inflamacions de la pleura. En els nos-

tres dies s’ha començat d’introduir el 
gira-sol com a planta ornamental en els 
jardins que, per tal de produir belles 
flors, s’ha de sembrar dins d’un hiverna-
cle en començar la primavera en testos 
petits per poder trasplantar les mates 
quan es consolida el bon temps. 

Els antics hortolans dels convents ja 
mostraren una gran admiració davant 
les dimensions del gira-sol: «Lo gira-sol 
fa la cama de dos dits de doble, és ta 
alta com un home, las fullas en figura de 
cor, la flor grossa com un plat voltada 
de fulletas grogas y sempre está girada 
de cara al sol.» A l’article vinent us vull 
parlar, si a Déu plau, dels créixens, una 
hortalissa molt estimada en les amani-
des remineralitzants de les col·lacions 
conventuals i monàstiques. 
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TRADICIONS REMEIERES

El gira-sol 
i les seves 
propietats

FRA VALENTÍ SERRA
DE MANRESA
Arxiver dels Caputxins

Des del punt de vista 
nutritiu, l’oli de gira-sol 
és molt ric en vitamina E



ANTONI MATABOSCH
Societat plural i el repte de les 
religions
Pagès Editors, 2020, 216 pàg.

Un dels grans reptes que Cata-
lunya ha d’afrontar avui és l’espec-
tacular increment de la presència 
de diverses religions en els darrers 
decennis. Com construir una socie-
tat integradora i en pau, molt atenta 
a la llibertat religiosa sense perdre 
la identitat catalana? El llibre exposa 
com s’està passant de la controvèr-
sia al diàleg.
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CARE SANTOS
Seguiré els teus passos
Columna, 2020, 512 pàg.

La Reina, una dona acostumada 
a prendre totes les decisions, rep 
una trucada que ho pot canviar tot: 
algú pretén obrir la tomba del seu 
pare, mort en estranyes circums-
tàncies a Conques, un poblet del 
Pallars Jussà, fa quaranta-quatre 
anys. En un moment en què la se-
va pròpia vida travessa un moment 
complicat, inicia un viatge al Pirineu 
per enfrontar-se al seu passat.

OLGA TOKARCZUK
Un lloc anomenat Antany
Proa, 2020, 320 pàg.

Diverses generacions lluiten per 
la felicitat a l’Antany, un indret fictici 
i mític al cor de Polònia. La Gran 
Guerra, sota les banderes del tsar; 
l’ocupació nazi; el règim comunis-
ta... El pas de la història deixa sentir 
els seus efectes en els habitants de 
l’Antany i les seves vides. Una no-
vel·la que ha esdevingut un clàssic 
europeu.

HEIKE FALLER
100 años
Lo que la vida te enseña
Salamandra, 2019, 208 pàg.

La primera tombarella, el primer 
amor, el gust del primer cafè o el dia 
que vam descobrir la immensitat de 
l’univers, la vida és plena de pin-
zellades que eixamplen la nostra 
visió del món. Des que naixem fins 
arribar als 100 anys, aquest llibre 
il·lustra totes aquestes vivències 
comunes a tots els éssers humans.

PAPA FRANCISCO con 
LUIGI MARIA EPICOCO
San Juan Pablo Magno
Palabra, 2020, 144 pàg.

En aquestes pàgines, el papa 
Francesc parla amb Luigi Maria 
Epicoco sobre la figura de sant Jo-
an Pau II, que amb el temps ha ad-
quirit la seva veritable dimensió. En 
aquest diàleg familiar es tracten as-
pectes que afecten tota l’Església, 
però també hi apareixen fragments 
autobiogràfics preciosos.

JESÚS RENAU I MANÉN, S. I.
Suport / Per a viure la pregària
Claret, 2019, 160 pàg.

«Qui no necessita tenir cura del 
cor entre les presses de la ciutat o 
dels ritmes calendaritzats de la ruti-
na? Prendre consciència que batega 
i que estima. Enmig d’aquesta cerca 
per viure la vida amb plenitud, ne-
cessitem alguna clau que ens obri 
una nova perspectiva. Requerim 
d’un cop de mà per retornar a la 
pregària i, amb ella, als braços del 
Pare» (del pròleg de Núria Romay).



AMB BON HUMOR

És la primera adaptació teatral 
que s’ha fet de la novel·la El quadern 
daurat  de la Nobel de Literatura Do-
ris Lessing (Kermanxah, Pèrsia, 1919 
− Londres, 2013) i ha estat la direc-
tora Carlota Subirós qui n’ha fet una 
adaptació que ha ordenat, sintetitzat i 
dotat de rigor dramatúrgic les prop de 
mil pàgines de l’original. El personatge 
d’Anna Wulf —l’alter egode Doris Les-
sing— ha estat interpretat per l’actriu 
Nora Navas que, juntament amb Mia 
Esteve (en el personatge de Molly, una 
actriu amiga d’Anna Wulf, amb matri-
moni trencat com ella), són les dues 
estrelles que il·luminen un espectacle 
de gairebé tres hores —probablement 
l’aposta més forta de la temporada del 
Teatre Lliure— que lamentablement va 
haver de ser cancel·lat arran del coro-
navirus només una setmana després 
d’haver estrenat. L’obra mostra el caos 
existencial que reflecteix l’autora Doris 

Un quadern daurat per 
ordenar el caos
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Lessing a la novel·la homònima (The 
golden notebook, 1962) des de la seva 
mirada de dona lliure, tant de caràcter 
feminista com femenina. El personatge 
d’Anna Wulf escriu sobre ella mateixa, 
la seva infància, la seva joventut des-
prés del trasllat a Rhodèsia del Sud, la 
seva vocació d’escriptora, la seva vin-
culació política al comunisme i la seva 
dedicació social.

El quadern daurat  en realitat són 
quatre quaderns: el «negre» (el de la 
seva activitat literària inicial abans i 
després de la Segona Guerra Mundi-
al); el «vermell» (el del seu pas pel Par-
tit Comunista de mitjan segle XX fins 
que se n’aparta defraudada de la línia 
política); el «groc» (que torna a la lite-
ratura amb l’esbós d’una futura novel·la 
sobre la vida amorosa) i el «blau», on 
s’autoimposa una mena de psicoanà-
lisi amb una terapeuta a qui anomena 
irònicament Mare Sucre (interpretada 
per Montse Esteve).

Aquestes quatre parts o quatre co-
lors són presents en la posada en esce-
na de l’adaptació de Carlota Subirós. La 
directora els fa servir per saltar dins la 
trama de l’un a l’altre i l’espai escènic 
de l’escenògraf Max Glaenzel es tenyeix 
de cadascun dels colors. El personatge 
creat per Doris Lessing reflexiona sobre 
qüestions sense data de caducitat: el 
matrimoni, el masclisme, la guerra, la 
violència, el desencant de la revolta... 
Anna Wulf vol que es conegui per sem-
pre com ha viscut i com ha patit i aixeca 
la veu en nom d’una generació feminista 
que li agafaria el relleu uns anys després.

CRÍTICA TEATRAL

ANDREU SOTORRA 
andreusotorra@gmail.com

«EL QUADERN DAURAT», 
de Doris Lessing
INTÈRPRETS: Guillem Barbo-
sa, Javier Beltrán, Mia Esteve, 
Montse Esteve, Jordi Figueras, 
Nora Navas, Marta Ossó, Fèlix 
Pons i Vanessa Segura
DIRECCIÓ: Carlota Subirós
Sala Fabià Puigserver, Teatre 
Lliure Montjuïc, Barcelona. 
Espectacle cancel·lat fins 
a nova data

©
 Sílvia P

och

L’actriu Nora Navas 
protagonitza 

l’adaptació de la 
novel·la més coneguda 

de l’escriptora Doris 
Lessing.



Elogi de 
l’Europa 
del sud (i III)

El model social mediterrani, 
basat en les relacions familiars 
i personals, és vulnerable. Ja fa 
temps que mostra signes d’afe-
bliment davant el triomf del món 
anglosaxó, d’esperit marcada-
ment individualista. Anys enrere 
ens estranyava que els pobles 
del sud de França, d’arquitec-
tura i paisatge mediterranis, 
tinguessin places i carrers tan 
buits i morts com si es tractés 
de Normandia. Ara a casa nos-
tra també se’ns comença a en-
comanar aquesta fredor. És un 
procés ràpid en què perdem 
les virtuts de la societat medi-
terrània sense la contrapartida 
de saber adquirir l’eficiència del 
nord. Si no vigilem en molt poc 
temps ens haurem quedat amb 
la pitjor cara de tots dos mons.

Per fer-se una idea de les 
conseqüències alarmants d’una 
societat de ciutadans màxima-
ment autònoms és bo mirar el 
cru reportatge d’Erik Gandini 
La teoria sueca de l’amor. I qui 
vulgui conèixer tots els racons 
de l’ànima nòrdica que s’endin-
si en Els combregants, d’Ingmar 
Bergman... Aquest no pot ser 
de cap manera el nostre ideal. 
Catalunya no es pot emmirallar 
en els europeus del nord per-
què ni ho som ni ho hem estat 
mai. El nostre model només 
pot ser el món mediterrani, al 
qual pertanyem ens agradi o no. 
Quan visitem altres terres del 
sud d’Europa ens adonem dels 
lligams i les semblances que 
tenim amb Andalusia, la Tosca-
na o el Peloponès, malgrat les 
diferències lingüístiques i con-
fessionals. Passejant per prime-
ra vegada pels carrers d’Atenes 
tenim la sorprenent sensació de 
trobar-nos a casa i envoltats de 
coneguts. I contemplant des de 
la falda del Parnàs les oliveres 
que entapissen el fons de la 
vall de Delfos no podem deixar 
d’agrair que, d’alguna manera, 
també siguin nostres.

RAUXA

EDUARD BRUFAU
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CRÍTICA LITERÀRIA

Ens trobem davant d’un 
diari entre romàntic i religiós, 
escrit en un entorn que no 
sembla el més adient ni per a 
una cosa ni per a l’altra: el gue-
to d’una petita ciutat polonesa 
en plena guerra mundial.

L’adolescent autora és una 
noia amb aptituds literàries re-
conegudes i esperonada per 
familiars i professors. Veureu 
que al llibre, pàgina sí i pàgi-
na també, hi ha un poema que 
reflecteix els moments viscuts 
o imaginats, perquè aquesta 
adolescent té el do de la ima-
ginació que la salva, en part, 
de la dramàtica situació de la 
seva vida i entorn. 

L’enamorament, en ser ja 
una joveneta, és present de 
manera fixa com correspon-
dria a qualsevol noia de 17 o 18 
anys amb un esperit romàntic i 
una proximitat obligada enca-
ra més per la situació que aca-
ba en un gueto on comparteix 
escola i vida amb el seu xicot. 

L’altra presència al diari és 
l’absència de la seva mare, 
que es va quedar a Varsòvia, 
mentre que ella era a la petita 
ciutat de Przemysl confinada 
a casa dels avis, on rebia, de 
tant en tant, el correu com 
si fos un tresor. La tendresa 
amb la qual anomena la mare, 
«marona», «mareta meva», i 
l’enyorança hi queden tant i 
tant reflectides que, fins i tot, 
fan mal. No tanca mai el diari 
sense encomanar-se a ella i al 
bon Déu, en qui queda palès 
que creu i confia fins al moll de 
l’os. Cal entendre que la seva 
fe jueva es veu reforçada per 
l’obligatorietat de dur l’estrella 
groga distintiva, que fa que la 
canalla la insulti pel carrer i, al 
mateix temps, reforci la seva 
fe com una necessitat per so-
breviure.

Per entendre millor la his-
tòria de la Renia és imprescin-
dible llegir les breus pàgines 
de l’epíleg que escriu la seva 
germana, que és qui va trobar 
el diari, on ens descriu, ras i 
curt, la situació de patiment 
de la noia i el seu entorn. 

RENIA SPIEGEL
El diari de la Renia
L’Holocaust a través dels ulls 
d’una adolescent
Quaderns Crema, 2020, 348 pàg.

En recerca 
d’una veu 
pròpia

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

TEMPS DE FORMACIÓ

Amb motiu de la pandèmia, 
el Secretariat de la Comissió 
d’Evangelització, Catequesi i 
Catecumenat de la Conferència 
Episcopal Espanyola (www.con-
ferenciaepiscopal.es) ha desen-
volupat una sèrie de materials 
audiovisuals perquè els nens i 
adolescents puguin continuar 
la seva formació religiosa. Des 
d’aquesta comissió es posa a 
disposició del públic vídeos que 
recullen els objectius centrals 
de cada etapa, segons el curs, 
i alguns recursos perquè els pa-
res puguin ajudar els seus fills. 
L’objectiu és donar un servei a 
les famílies perquè els seus fills 
puguin acabar la catequesi que 
van iniciar el setembre.

TEMPS PER A LA CULTURA

A la web de la Biblioteca de la 
Custòdia de Terra Santa (https://
www.bibliothecaterraesanctae.
org) es pot visitar l’exposició di-
gital La petita biblioteca de l’im-
pressor. Llibres, guies i manuals 
de les prestatgeries de la imprem-
ta franciscana de Jerusalem.

El recorregut expositiu està 
distribuït en set seccions, divi-
dides segons la font emprada. 
Després d’una introducció his-
tòrica amb l’exhibició d’un text 
d’Steinberg que descriu els esde-
veniments relacionats amb la di-
fusió de la impremta, podem veu-
re textos majoritàriament tècnics 
com manuals tipogràfics, textos 
referits a la descripció i utilitza-
ció de les màquines d’impressió 
i també als mostraris, el disseny 
gràfic i l’enquadernació.

RECURSOS PER VIURE LA FE 
DES DE CASA

TEMPS PER AL 
COMPROMÍS

L’apartat «Drets dels infants» del 
portal maristes.cat creix en dimensió 
i continguts. Entre d’altres, presenta 
la política institucional marista en 
aquest marc, el relat de com es treba-
llen els drets a les obres educatives, 
la formació en diferents àmbits, els 
processos de certificació en els quals 
estan immersos o la difusió externa 
del treball de maristes en la defensa 
dels drets dels infants.

L’opinió i la reflexió tenen un pa-
per destacat en aquest nou apartat, 
on podem trobar articles com els de 
l’educadora social i pedagoga Araceli 
Lázaro sobre el canvi de mirada o de 
la investigadora Inma Maíllo sobre la 
importància de la formació dels pro-
fessionals que atenen nens i joves.
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ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

Pas Endavant és el nom de la 
campanya que impulsa l’ONG ma-
rista SED (Solidaritat, Educació, 
Desenvolupament) per col·labo-
rar a frenar l’expansió del Covid-19. 
Com explica el director de SED, Ja-
vier Salazar, «es tracta d’una acció 
conjunta adreçada a la protecció 
dels col·lectius i organitzacions 
amb les quals SED fa tant de temps 
que col·labora a través de projectes 
de cooperació». Més informació: 
https://www.sed-ongd.org/

Quins destinataris es beneficien 
d’aquesta campanya?

La primera acció que vam fer 
va ser en benefici de Creu Roja es-
panyola per donar suport a la seva 
feina durant les setmanes més crí-
tiques al nostre país. D’altra ban-
da, ja són 13 els projectes interna-
cionals que hem pogut atendre, la 
majoria centres de salut i centres 
socials. Donem cobertura a malalts 
i a famílies de llocs on la pandèmia 
ha generat una crisi de supervi-
vència, sanitària i alimentària. Els 
països on ja han arribat aquestes 
ajudes són Zàmbia, Tanzània, Gha-
na, el Txad, Ruanda, Costa d’Ivori, 
Benín, Guatemala.

Com es tradueix aquesta acció 
conjunta?

Pretenem enfortir la capacitat 
de resposta de les nostres organit-
zacions sòcies al terreny. Els fons 
permeten als centres sanitaris do-
tar-se d’instrumental, mesures de 
protecció i medicació necessària. 
I als centres socials els permeten 
establir el repartiment d’aliments 
adreçats a la població més vulne-
rable.

Què és el que més preocupa?
La preocupació més gran és que 

la pandèmia continuï estenent-se i, 
davant la feblesa dels serveis soci-
als de poblacions com les que ate-
nem, que s’elevi sense control la 
taxa de mortalitat. La indefensió i 
manca de recursos és crònica, i és 
molt difícil que es pugui aguantar 
un sistema de protecció com el 
que es fa servir a Occident. El més 
urgent seria dotar la població de 

Javier Salazar Celis, director de l’ONG SED

Com somieu aquest món nou?
Somiem amb un món de justícia 

i pau, on la fraternitat instauri una 
història nova i diferent.

Quines lliçons ens deixa aquesta 
pandèmia?

Necessitem prendre conscièn-
cia de la nostra fragilitat i actuar 
en conseqüència, enfortint el tei-
xit social. Només es poden afrontar 
reptes com els d’aquesta crisi des 
de la unitat de pobles, estats... Es 
fa urgent entendre la globalització 
des d’altres paràmetres. L’econo-
mia no té, per ella mateixa, soluci-
ons definitives. Arriba el moment 
de cercar, amb compromís, l’har-
monia amb aquesta terra que ens 
va veure néixer com a espècie. Tenir 
cura del nostre planeta és definitiu 
per poder assegurar el futur, però 
també ho és per gaudir d’un pre-
sent feliç.

mitjans de protecció higiènica i fer 
una campanya extensiva de consci-
enciació entre la població.

La campanya compta amb la col-
laboració d’artistes com Rozalén o 
Pasión Vega, com s’hi han implicat?

Són artistes amb una gran sen-
sibilitat i humanitat. En el seu dia 
ens van acompanyar en dos viatges 
que vam fer a l’Àfrica, i va ser aquell 
contacte amb l’«Àfrica viva» el que 
els va canviar molts esquemes i els 
va fer descobrir els valors d’una cul-
tura tan única i especial. Estan al 
nostre costat i sempre disposades 
a col·laborar-hi. La seva participa-
ció en la campanya Pas Endavant 
ens ha permès que el missatge pu-
gui arribar a molta més gent i d’una 
forma més original i emotiva. Amb 
el nostre himne Sed de un mundo 
nuevo han esdevingut l’altaveu de 
la melodia del nostre missatge.

«Somiem amb un món 
on la fraternitat instauri 
una història nova»






