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Els infants han estat al punt de mi-
ra d’aquests mesos de confinament. 
Per a ells haurà estat una experièn-
cia que no oblidaran mai. Han après 
una nova manera de viure en família, 
d’estar moltes més hores amb els pa-
res i els germans. Ben segur que els 
han sorgit moltes preguntes sobre la 
malaltia, l’ancianitat i la mort. Pregun-
tes que han fet reflexionar els adults 
i potser replantejar hàbits i estils de 
vida de la llar. Han hagut d’aprendre 
una altra manera d’anar a l’escola. Les 
delegacions de litúrgia i de catequesi 
han multiplicat els recursos per viure 
i celebrar la fe on line. Molts, conster-
nats, han hagut d’ajornar les esperades 
primeres comunions.

I ara ve l’estiu i amb ell el replan-
tejament a fons de colònies, campa-
ments i casals d’estiu en les actuals 
circumstàncies. En parlem al Primer 
Pla d’aquest número: es tracta d’oferir 
a nens i joves els recursos necessaris 
per a la gestió emocional, educativa, 
lúdica i social, que no han pogut de-
senvolupar al llarg d’aquests mesos. 
No és una comesa fàcil, però la llar-
ga experiència d’institucions com la 
Fundació Pere Tarrés s’ha concretat 
en l’enginy d’orientar la seva propos-
ta d’enguany des de la sostenibilitat 
emocional i mediambiental i el tre-

ball del dol dels infants i joves, amb 
l’objectiu de redreçar els efectes del 
confinament.

El filòsof José M. López Aranguren 
sostenia que els adults passem contí-
nuament de la realitat a la ficció, però 
que els infants s’entretenen més en 
aquesta última i per això es prenen la 
vida com un gran joc. És la intuïció que 
subjau en la divulgada pel·lícula de Ro-
berto Benigni, La vida és bella (1997), 
en la qual un pare, Guido, sap trans-
formar per al seu fill Josué un escenari 
de guerra i confinament en un gran 
joc, en una aventura meravellosa. El 
mateix Benigni deia que el seu film 
era una faula, és a dir, un relat didàc-
tic amb una conclusió moral. Quants 
pares i educadors en aquests mesos 
de pandèmia han fet i faran descobrir 
als seus fills o deixebles que, malgrat 
tot, la vida és bella!

Infants, lleure i pandèmia
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han estat un rebuig al llegat de 
Sant Joan Pau II, que ens dema-
na situar-nos amb els pobres i en 
lluita, i treballar incansablement 
per a la promoció de la justícia, 
especialment pels que es troben 
als marges

JAVI YANGUAS @JAVIYANGUAS
Director científic del Programa 
de Persones Grans de la Fundació 
“la Caixa”

Un desig: que el Covid, que és 
un virus edadista (es rabeja amb les 
persones grans, principalment) no 
ens faci edadistes a tots (tinguem 
el bitxo o no)

LAURA HUSERMANN 
@LAURIYOU
Sociòloga

Observant Twitter podem veure 
quins perfils aviven la violència i la 
crispació i quins perfils prefereixen 
ser consolidadors, negociadors i 
saben escoltar. Si no ens escoltem, 
anem a la guerra. Més val que no

LA SETMANA

Zoom

La setmana 
en tuits
OSCAR CAMPS @CAMPSOSCAR
Fundador d’Open Arms

Ens escandalitzem davant del ra-
cisme als Estats Units i els països 
europeus continuen executant un 
racisme institucional que els aban-
dona a la seva mort al mar o a la 
tornada a l’infern de Líbia, on la pre-
sència militar europea només hi és 
per defensar interessos petrolers. 
75 desapareguts!

JAMES MARTIN SJ 
@JAMESMARTINSJ
Jesuïta i editor d’«America 
Magazine»

Al santuari de Sant Joan Pau II, el 
president Trump s’ha situat davant 
l’estàtua del Papa que va condem-
nar el racisme com un pecat, que 
advertia contra l’autoexaltació de 
les nacions i que donava suport 
actiu als manifestants durant el 
moviment de la Solidaritat a Po-
lònia en la seva lluita per la jus-
tícia. Les accions i paraules del 
president durant els últims dies 

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

Manresa i el Papa
El Papa va rebre, el 6 de juny al 

Vaticà, l’alcalde de Manresa, Valen-
tí Junyent, i una representació de 
l’Ajuntament. Van proposar a Fran-
cesc visitar la capital del Bages 
coincidint amb els 500 anys de 
l’arribada de sant Ignasi de Loiola 
a la ciutat, commemoració que es 
viurà el 2022. El Sant Pare va dir que, 
si es trobés bé de salut, li agradaria 
viatjar-hi. En aquesta audiència pri-
vada, la primera amb presència físi-
ca des de l’inici de la pandèmia, els 
representants municipals van pre-
sentar Manresa 2022, un projecte 
que inclou reformes urbanístiques 
i promoció cultural i religiosa. A la 
trobada amb el Pontífex, també va 
ser-hi el superior de la Cova de Sant 
Ignasi, el jesuïta Lluís Magriñà.

Tant el mateix 6 de juny, a l’in-
formatiu de les 18.30 h, com diu-
menge al final de la missa del ves-
pre i durant aquesta setmana, va 
ser present la notícia en la nostra 
programació. Tots els treballadors 
de Ràdio Estel, especialment els qui 
hi érem el 2010, pensem en una pos-
sible reedició de la doble visita d’un 
Papa a Catalunya i a Galícia, ja que 
el 2021, a més, és Any Jacobeu.

L’efemèride 
de la setmana
17 de juny del 1966: celebra-
ció jubilar al temple del Tibida-
bo dels 200 anys de la Festa 
del Sagrat Cor de Jesús.

La mort de George Floyd, un ciutadà de raça negra, a mans de quatre 
policies el 25 de maig passat a Minneapolis, ha provocat protestes arreu 
del món i aldarulls als Estats Units. Els fets han revifat el debat sobre el 
racisme i l’ús de la violència per part de la policia nord-americana, i en 
darrer terme posen en qüestió el model de cohesió social de la primera 
potència planetària.

A
gustí C

odinach



Aquest 16 de juny 
s’acompleixen 1.075 
anys que el bisbe de 
Barcelona, Guilarà, con-
sagrà l’antiga església 
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Entrar a Sant Pere de les Puel·les, 
una comunitat de monges benedic-
tines presents a Barcelona des del 
945, és endinsar-se en un espai ama-
rat de pregària i de treball, de silenci, 
d’acolliment i de compromís amb el 
nostre poble. Amb una tradició de 
més de mil anys a Barcelona, és una 
llar on l’Esperit va treballant unes 
dones que, tot seguint la Regla de 
Sant Benet, viuen l’Evangeli en una 
comunitat viva, joiosa i arrelada a 
la terra. Ho vaig comprovar quan fa 
un temps vaig acompanyar aques-
tes germanes en un recés. 

Aquestes monges, amb un ta-
rannà marcat per la gratuïtat i la 
generositat, per l’alegria i per l’amor 
sol·lícit, són unes dones que, amb la 

Sant Pere de les Puel·les

pregària, revifen, recreen i renoven 
cada dia l’esperança, un do que neix 
i que creix de l’experiència amb Je-
sús. I és amb l’esperança que saben 
arriscar, caminar i avançar enmig de 
la nit, amb valentia i gosadia, ober-
tes sempre a la novetat de l’Esperit. 
Les benedictines de Sant Pere, com 
digué el Papa dels joves en el seu vi-
atge a Tailàndia, són «el terreny fèrtil 
i nou que Déu regala» a l’Església i 
a la societat.

Amb l’abadessa Esperança al 
capdavant d’aquesta comunitat 

mil·lenària, l’acolliment, sempre sol-
lícit i amatent d’aquestes monges, fa 
d’aquest monestir un espai on po-
dem compartir la bellesa de la fra-
ternitat i de la joia que transmeten. 
Presents a Sarrià des del 13 d’agost 
del 1879, són unes dones amb els 
braços, les ments i els cors oberts 
a tots el qui s’atansen a aquesta co-
munitat tan estimada.

Aquest 16 de juny s’acompleixen 
1.075 anys que el bisbe de Barcelo-
na, Guilarà, consagrà l’antiga esglé-
sia que acollí la primera comunitat 
femenina de tradició benedictina 
que existí a Barcelona. I el maig pas-
sat en va fer 75 de la dedicació de 
l’actual església. I això és un motiu 
d’acció de gràcies a Déu, que con-
tinua vessant el seu amor per mitjà 
d’aquestes monges.      

Utilitzar una norma 
a vegades difícil 
d’entendre 
probablement no és el 
millor mitjà pastoral

Quan la llei ofega 
l’espiritualitat

Eucaristia de la setmana abans 
de l’inici del confinament; el cele-
brant explica que no és convenient 
donar-nos la mà en el gest de la pau. 
Comprensible per la pandèmia. Ho 
«remata» dient que, de fet, no és un 
gest «obligatori» en la litúrgia i que 
queda a la voluntat de qui presideix 
incloure’l o no. Calia el comentari? Al-
gú podia haver quedat preocupat per 
un incompliment litúrgic o ja s’havia 
entès que ens absteníem pensant en 
la salut col·lectiva? 

Un cop confinats, s’apropa la Set-
mana Santa. Serà indubtablement 
diferent. Perdrem la vivència de co-
munitat. Per a alguns el problema és 
el precepte, la norma. Es llegeixen 
comentaris a les xarxes socials i mit-

jans digitals afirmant que els bisbes 
s’han sotmès al poder civil que ens ha 
pres la Santa Missa. No s’entén que, 
com a membres d’una societat, hem 
acceptat unes pautes necessàries 
proposades per l’autoritat sanitària 
pel bé comú. 

Canvi de rector en una parròquia 
encomanada durant dècades a una 
congregació religiosa amb rectors 
molt oberts als suggeriments de la 
comunitat. Consell Parroquial en el 
qual es produeix el primer contacte 
pròxim amb el nou rector. A finals de 
la Quaresma hi haurà una celebració 
comunitària del perdó amb absolu-
ció col·lectiva, com estàvem acos-
tumats? El rector contesta que no: 
«No faré res que no s’ajusti a la llei.»

La nostra societat viu una crisi pro-
funda de vivència religiosa. L’ésser 
humà manté una espiritualitat que li 
és inherent i que, a voltes, tot i que la 
viu en el marc de la religió catòlica, li 
és difícil d’argumentar el perquè ho 
fa, davant determinades pràctiques 
d’alguns representants de la religió. 

Utilitzar la norma l’aproparà al Crist? 
La «llei» sadollarà la set d’espiritualitat 
de les persones?  Homilia del papa 
Francesc del divendres 15 de maig de 
2020 en l’eucaristia diària a Sant Mar-
ta: «Demanem al Senyor que ens ajudi 
a discernir els fruits de la gratuïtat de 
l’evangeli dels fruits de la rigidesa no 
evangèlica, que ens alliberi de qual-
sevol torbació d’aquells que posen la 
fe, la vida de fe sota les prescripcions 
casuístiques, les prescripcions que no 
tenen sentit. (...) Demanem-li que ens 
alliberi d’aquest esperit de rigidesa 
que et treu la llibertat.»

Utilitzar la llei, una norma a ve-
gades difícil d’entendre, fruit d’una 
tradició més que de la proposta de 
l’evangeli, probablement no és el mi-
llor mitjà pastoral. Quan cal recórrer a 
la norma, sovint, és perquè es tenen 
pocs arguments. Alerta al mal que 
pot fer a la comunitat l’argument nor-
matiu a partir de l’omissió de cercar 
altres reflexions més entenedores i 
no ser prou flexibles en l’accessori. 

LA SAL DE LA TERRA JOSEP ORIOL PUJOL I HUMET
Director General de la Fundació  
Pere Tarrés

DES DEL MONESTIRP. JOSEP MIQUEL BAUSSET
Monjo de Montserrat
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SEBASTIÀ 
TALTAVULL ANGLADA
Bisbe de Mallorca

En aquest temps de 
pandèmia, tant els adults 
com els infants hem viscut 
una experiència molt 
semblant i cadascú al 
seu nivell

La pandèmia del coronavirus ha 
obert camins no sempre transitats 
per tots, i per a d’altres ben nous. No 
ha faltat qui en diverses ocasions ha 
manifestat que al llarg d’aquests me-
sos de confinament la seva vida ha 
canviat i s’ha obert a noves dimensi-
ons. Ha estat un temps de més refle-
xió, de lectura pausada, de pregària 
relaxada i també, com a novetat, en 
família, de percepció dels esdeve-
niments com a ocasió per llegir de 
quina manera ens interpel·len i ens 
fan contemplar la realitat amb uns 
altres ulls. Ens ha cridat l’atenció com 
ho hem experimentat tant els adults 
com els infants, tots vivint una ex-
periència molt semblant dins de casa 
i altres indrets, cadascú al seu nivell. 

L’experiència dels primers deixe-
bles de Jesús ens ha fet veure que no 
podem quedar bocabadats mirant el 
cel o cap a una altra banda, que hem 
de tocar de peus a terra i treballar el 
món que hem de transformar segons 
l’Evangeli. Com si Jesús ens digués: 
«Ara i aquí us toca a vosaltres, però 
no tingueu por, que jo seré cada dia 
amb vosaltres.» Aquest temps de 
pandèmia també ens ha fet posar 
els peus a terra i mirar en una única 
direcció, la que ens ha de portar la 
salut, la que és via d’estimació i soli-
daritat, la que ens ha de portar una 
nova situació laboral que afavoreixi 
els més afectats econòmicament 

pels acomiadaments, ertos, atur i els 
sense cap previsió de futur. La visió 
nova adquirida ha estat una mirada 
a l’interior, una descoberta de la in-
terioritat que explica molt bé l’acció 
de l’Esperit unint-se al nostre esperit 
per viure d’una manera nova.

Aquests mesos, i encara avui, es-
tem contemplant amb dolor els ma-
lalts i els qui hi han perdut la vida, amb 
molts drames humans indescriptibles 
de soledat, de dolor, de separació de 
l’afecte familiar, de la impotència que 
ens fa sentir febles davant la mort. 
Aquesta és la realitat que Déu vol que 
transformem i ens hi envia. Tots ho sa-
bem i des del nostre lloc hem intentat 
fer el millor possible, testimoni que ha 
estat fàcil de descobrir i reconèixer 
que fins i tot els més petits han captat 
més que ningú. 

Ho explicava el Telenotícies a par-
tir de les respostes d’un grapat d’in-
fants, els quals responent al seu futur 
posaven en relleu el valor de la gratu-
ïtat ressaltant el treball del personal 
sanitari i la seva acció de guarir els 
malalts, o també valorant les feines 
de casa assumint responsabilitats 
compartides entre tota la família. El 
periodista feia aquest comentari: «És 
curiós, no han aparegut gens ni els 
diners ni la competivitat.» Apostem, 
doncs, per valors sòlids que brollen 
d’un interior que deixa actuar l’Esperit 
i irradia gratuïtat.

Interioritat 
i gratuïtat, 
valors en 
alça
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Gaudir el 
lleure des 
de la fe

A l’estiu, molts casals i també famílies 
continuen oferint als infants una 
formació integral

Els pares poden 
deixar que els 
infants facin 
servir a casa les 
pantalles, però de 
manera prudent.
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Aprenentatges per al creixement per-
sonal. Propostes educatives en valors. 
Pedagogia de l’humanisme cristià. Espai 
de benestar emocional. Convivència en 
grup. Esbarjo i diversió. Aposta pel desen-
volupament integral. Activitats lúdiques 
i creatives a prop de l’entorn habitual 
(escola, barri...). Tot això i molt més és 
el que ofereixen els casals d’estiu de la 
Fundació Pere Tarrés, adreçats a infants 
de tres a dotze anys. Amb seixanta anys 
de vida, és una organització no lucrativa 
educativa i d’acció social que va néixer 
amb la finalitat de promoure la formació 
en el lleure d’infants i joves.

«Els efectes del període de confina-
ment, especialment en els sectors més 
vulnerables, han generat la necessitat de 
plantejar els casals des d’un enfocament 
integral, de manera que puguin oferir als 
nens, nenes i joves, els recursos necessa-
ris per a la gestió emocional, educativa, 
lúdica i social, que no han pogut desen-
volupar al llarg d’aquests mesos», posa 

en relleu Mònica Rodríguez, directora 
dels casals d’estiu de la Fundació Pere 
Tarrés.

Per dur-ho a terme, la Fundació 
Pere Tarrés presenta un casal d’estiu 
sostenible. «Des de dos punts de vis-
ta —argumenta la Mònica— que es 
relacionen: d’una banda, la sosteni-
bilitat emocional i el treball del dol 
dels infants i joves, amb l’objectiu de 
redreçar els efectes del confinament, 
i de l’altra, la sostenibilitat mediambi-
ental. Durant aquestes darreres set-
manes tots hem pogut ser conscients 
de com la disminució de la nostra ac-
tivitat diària ha reduït dràsticament 
la contaminació i aquesta situació 
ha ajudat a sensibilitzar-nos sobre 
la importància d’actuar de manera 
decisiva.» 

I afegeix el següent: «Aquest es-
tiu, tan necessari per als infants i ado-
lescents, pot ser una oportunitat de 
sensibilització i protagonisme davant 
de la intenció d’un món millor. És per 
això, que l’eix temàtic que centrarà les 
activitats dels casals de la Fundació 
Pere Tarrés seran els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). 
Serà interessant poder interconnec-
tar aquestes dues vessants de la sos-
tenibilitat, atès que els nexes comuns 
són infinits i, per tant, podem enllaçar 
continguts i àmbits competencials de 
manera més directa.»

De fet, enguany el lema dels casals 
d’estiu de la Fundació Pere Tarrés és 
Siguem el canvi que volem veure al 
món! Mònica Rodríguez opina que 
«es tracta d’un compromís cap a la 
societat que ens envolta, i és que els 
infants també són ciutadania com-
promesa amb la pau, la llibertat, la 
justícia i el medi ambient. Amb aquest 
centre d’interès es pretén educar en 
la idea que una petita acció pot esde-
venir un gran canvi, i de cada iniciati-
va en pot sortir una gran acció. Es vol 
transmetre als infants i adolescents 
que el nostre planeta s’ha d’estimar i 
cuidar, com també les persones, els 
animals i les plantes que hi habiten».

Protocols de seguretat i higiene

Dins del context d’emergència 
sanitària que vivim, s’han posat en 
marxa els protocols de funciona-
ment, seguretat i higiene necessaris 
per desenvolupar els casals amb la 
màxima seguretat i tranquil·litat de 
tots els agents que hi intervenen. 
«Els casals d’estiu —subratlla la Mò-
nica— esdevenen una gran oportu-
nitat d’aprenentatge d’aquesta “nova 

MÒNICA 
RODRÍGUEZ
«Els casals són una 
bona oportunitat 
per compartir 
llaços 
d’espiritualitat i 
viure la fe»
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realitat”. Caldrà parar molta cura en 
l’adquisició de nous hàbits de segu-
retat i higiene entre els infants i joves. 
Per aquest motiu, els equips de moni-
tors i monitores treballen envers una 
proposta educativa personalitzada, 
tenint en compte la situació actual, 
la normativa del casal i les necessitats 
dels infants.»

Uns monitors i monitores que fan 
una tasca cabdal als casals. «Són refe-
rents per als infants i adolescents pel 
seu sacrifici, el seu amor al proïsme i 
la seva entrega. Fomenten la motiva-
ció del grup, tot organitzant activitats 
significatives que agradin als infants i 
adolescents a partir de metodologies 
actives i la gestió de recursos peda-
gògics», constata Mònica Rodríguez.

Així mateix, assenyala que «des-
prés d’un període llarg de confina-
ment, els casals d’estiu seran una 
oportunitat social per retrobar-se 
amb companys i companyes, per 
gaudir de l’entorn immediat i a l’aire 
lliure i per recuperar-se de la dimen-
sió socioemocional, en tractar-se 
generalment d’activitats grupals que 
requereixen la posada en pràctica de 
competències, com ara la compren-
sió de les pròpies emocions i de les 
dels altres, l’autoregulació, el control 
d’atenció, la resolució de problemes 
o les actituds prosocials.»

Espai educatiu i de fe

Pel que fa al lleure com a espai 
educatiu i de fe, la directora dels ca-
sals d’estiu de la Fundació Pere Tar-
rés expressa que «la fe creix quan es 
comparteix en comunitat i justament 
als casals i, mitjançant les experiènci-
es que treballarem a través del lleure 
educatiu, són una bona oportunitat 
per tornar a reviure la comunitat, re-
trobar-nos i compartir llaços d’espi-
ritualitat i viure la fe». 

Segons explica, «el lleure educa 
els infants i joves en valors. Entre 
d’altres, la interioritat i l’espirituali-
tat, que ajuden a la cohesió social i 
al creixement personal. Com més ens 
coneixem a nosaltres mateixos (les 
nostres fortaleses, debilitats, pors, 
generositats...), més capaços som 
d’entendre els altres, d’empatitzar 
amb situacions alienes que ajuden a 
l’entesa, a la comprensió, a compartir 
i cooperar, a donar quan ens neces-
siten i a saber que rebrem quan ho 
necessitarem, perquè la fe pot venir 
representada de moltes maneres».

Mònica Rodríguez observa que 
«és important propiciar espais en el 

lleure per educar els infants i joves 
en la seva dimensió més emocional 
i de reflexió amb l’objectiu d’assolir 
aquest benestar interior que tant 
ajuda i suma al benestar comú. La 
confiança en un mateix, l’amor rebut, 
el llegat educatiu i familiar són la ba-
se per al desenvolupament de la se-
guretat i la personalitat dels nostres 
infants i joves. El lleure a l’aire lliure, 
en entorns naturals, en companyia 
d’amics i amigues són el marc ideal 
per fer aflorar el millor de nosaltres 
mateixos i dels nostres infants».

Campanya solidària anual

La Fundació Pere Tarrés ha iniciat 
una nova edició de la seva campa-
nya solidària anual «Cap infant sense 
colònies». L’objectiu és aconseguir 
fons per tal d’oferir beques als in-
fants i joves que es troben en situ-
ació de vulnerabilitat. I ho fa amb el 

JUANJO 
FERNÁNDEZ
«Les 5C de l’educació 
són aquestes: 
Coneixement, 
Comunicació, 
Confiança, 
Compromís i 
Celebració»
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convenciment que l’educació en el 
lleure ajuda a pal·liar els efectes de 
les desigualtats socioeconòmiques i 
a generar oportunitats socials i edu-
catives.

La campanya se centra especial-
ment en l’alimentació infantil. Tenir 
una bona alimentació és bàsic per tal 
que els infants i adolescents tinguin 
un creixement òptim, però moltes 
de les famílies amb menys recursos 
econòmics no tenen accés a comprar 
aliments frescos, fet que dificulta por-
tar una dieta equilibrada.

Autèntiques lliçons de vida

Aquest estiu nombroses activitats 
de lleure infantil i juvenil no es po-
dran organitzar perquè serà difícil 
que arribin a acomplir els requisits 
que exigeix la Generalitat de Ca-
talunya per dur-les a terme. «Tinc 
molta esperança que finalment es 

trobaran fórmules per fer-les. Espero 
que hi haurà suport (legislatiu i eco-
nòmic) perquè es recuperin les que 
han quedat estancades. Em consta 
que hi ha grups de lleure que han se-
guit preparant les seves activitats amb 
reunions virtuals, en funció de diver-
sos escenaris futurs. Estic segur que 
als esplais, les escoles i les parròquies 
estaran molt atents per mirar d’ajudar 
els infants i joves de totes les famílies, 
especialment aquelles que disposen 
de menys recursos», comenta Juanjo 
Fernández, consultor pedagògic, es-
criptor i conferenciant.

«A les famílies —afirma en Juanjo— 
els recomano que mantinguin una cer-
ta “rutina d’esbarjo”, aprofitant el que hi 
ha a casa i fora de casa: biblioteques, 
parcs, entorn natural... i que planifiquin 
activitats, sense angoixes i deixant 
molt temps per al joc lliure. Lectures, 
passejades, esports, jocs de taula, 
deures de l’escola, feines de la casa, 
comunicació amb la família —presen-
cial o telemàtica, depèn dels casos—, 
manualitats, música... Sí que podem 
incloure les pantalles en aquesta ruti-
na, però evitant que monopolitzin tot 
el temps disponible.»

Des de casa, els pares poden oferir 
als més petits autèntiques lliçons de 
vida basades en valors humans i cristi-
ans, «a través de les 5C de l’educació». 
En paraules de Juanjo Fernández són 
aquestes: «Coneixement (no ens hem 
de cansar mai de conèixer els nostres 
fills, alumnes, catecúmens...), Comuni-
cació (parlar amb ells i, sobretot, escol-
tar-los), Confiança (dipositar-la en ells i 
merèixer la seva), Compromís (que in-
clou la nostra coherència, fonamental i 
imprescindible, per encarnar els valors 
que volem que visquin els nostres fills, 
que sàpiguen que estem amb ells, a 
totes, i que sempre poden comptar 
amb nosaltres) i Celebració (l’alegria 
de ser família, que siguin conscients 
que estem molt contents de tenir-los, 
que no són cap “càrrega”, que ens ho 
passem bé junts, i que ens agrada que 
participin també en les celebracions fa-
miliars i comunitàries de la nostra fe).»

«Fem que la fe no sigui un “bolet”, 
sinó una llum que il·lumina i “travessa” 
totes les activitats, des del “bon dia” 
fins al “bona nit”! I tant si pot ser-ne es-
pai educatiu i de fe, el lleure! Quan sen-
to que es fan plantejaments de “lleure 
educatiu” o “estiu enriquit”, sempre 
penso que es tracta de persones que 
no han anat gaire de colònies, ni, per 
descomptat, han estat mai monitors», 
revela l’autor del llibre Animació de la 
fe en el lleure (Claret, 2018).
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Foto: Casal d’estiu 
a l’escola Sant Gregori 
de Barcelona, l’any passat.
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Mil i una vegades

Un biblista addueix dues acti-
tuds per llegir la Bíblia: una és teo-
lògica; la Bíblia és la paraula de Déu 
i no hi ha cap altre llibre que mereixi 
aquesta qualificació.

S’havia dit, amb raó, que els ca-
tòlics estaven allunyats de la Bíblia. 
Fins i tot l’Església no tenia gaire 
interès a exhortar els fidels al seu 
coneixement. No obstant això, al 
Concili Vaticà II se’l qualifica també 
com a Concili de la Bíblia. Sortosa-
ment, la Sagrada Escriptura ha estat 
molt valorada. Per què? Perquè la 
paraula de Déu és l’estel que il·lumi-
na la vida cristiana i per això mereix 
la nostra atenció primordial.

A la trona de la catedral de Bar-
celona, hi ha una magnífica Mare 
de Déu que porta l’Infant Jesús al 

braç esquerre i, amb la mà dreta 
sosté el llibre de les Escriptures: és 
portadora de la Paraula de Déu i del 
Verb fet home. En això, hi hauria un 
raonament teològic.

Hi ha savis de l’Escriptura que 
donen una segona raó important. 
Som cercadors de Déu en totes 
les circumstàncies de la vida. En 
la Bíblia, trobem l’experiència reli-
giosa d’un Poble que ha de seguir 
la voluntat divina. De manera que, 
també els cristians —nou poble de 
Déu—  hem d’escoltar el que Déu 
espera de nosaltres, el que espera 
de l’Església.

És bonic, per exemple, llegir 
la  Història d’una ànima  de santa 
Teresa del Nen Jesús. A la Bíblia, 
hi ha la resposta de molts que són 

justos. De manera que podem tro-
bar-hi models personals i eclesials 
per a avui. És molt fonamental la mi-
rada dels personatges bíblics, tant 
de l’Antic com del Nou Testament.

Tenim, d’una manera diàfana, el 
que Déu demana al seu poble —tam-
bé a l’Església— encara avui. El meu 
professor de Sagrada Escriptura 
deia que, abans de morir-nos, hem 
de llegir mil i una vegades la Bíblia.

La paraula de Déu és 
l’estel que il·lumina la 
vida cristiana i per això 
mereix la nostra atenció 
primordial

Matrimoni-festa

Enllaço amb la definició que vaig 
escriure anteriorment: l’home és un 
animal festiu. Aquesta és una de les 
seves peculiaritats més singulars.

Una festa no apareix casualment, 
ni se celebra per caprici, sempre té 
un motiu i un estil. És ocasional, no 
és mai una celebració contínua.

Una altra característica de la fes-
ta és que no serà mai un fet indivi-
dual. Cal que hi hagi una comunitat, 
gran o petita, que la celebri. Preten-
dre que dia i nit, ahir, avui, demà i 
en un futur, sempre sigui festa es 
converteix en vici. L’alcohòlic o el 
drogoaddicte viu allunyat de qual-
sevol celebració festiva, mai no és 
lliure, sempre és esclau.

Els pares celebren el naixement 
del seu fill. El fill, de gran, celebra el 
seu aniversari. Se celebra un triomf 
esportiu o un diploma aconseguit.

Canvio de tema. El matrimoni és 
una tendència biològica, uns senti-
ments positius, és un estat social, 
paral·lel al de la solteria. Fins aquí 
pot semblar que és equivalent al de 
l’animal.

Sens dubte que qualsevol amor 
enriqueix qui el dona i qui el rep.

Els animals s’aparellen, uns de 
manera ocasional i altres, perdu-
rablement. Es pot iniciar i observar 
com es lliuren a un brillant joc eròtic, 
el del paó és, d’entre els més cone-
guts, el més imponent. La recreació 

culmina amb la còpula.
Aprofundir en l’estat matrimo-

nial, generalment, suposa ser fidel 
a un protocol i un compromís per-
sonal de fidelitat i amor. L’home és 
l’únic animal capaç de comprome-
tre’s. Comprometre’s a estimar és, 
segurament, el moment suprem 
de la seva història personal. Si bé 
es pot efectuar exclusivament da-
vant d’un jutge i dos testimonis, en 
un despatx, el més comú és que la 
parella convidi els familiars i amics 
perquè presenciïn aquest moment 
tan important.

Però, l’ésser humà disposa d’una 
dimensió transcendent i Déu, si l’han 
convidat, hi acudeix de seguida, 
l’eleva a la categoria de sagrament 
i l’enriqueix amb la seva Gràcia. Això 
és el matrimoni i, una altra cosa és 
la boda. (Continuaré.)

L’estat matrimonial 
suposa ser fidel a un 
compromís personal 
de fidelitat i amor

OPINIÓ
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Aquesta setmana el Papa 
condemna el racisme, 
expliquem el procés de 
reobertura de la Sagrada 
Família, presentem dos 
projectes nous de Migra 
Studium, Mons. Pardo convida a 
reflexionar sobre la pandèmia i 
Jorge E. Uribe analitza les 
oportunitats de la Laudato Si



Al final de l’audiència general del 
dimecres 3 de juny, el papa Francesc 
va tenir un pensament pels Estats 
Units, sacsejat per disturbis socials 
arran de la mort de George Floyd, 
de 46 anys, durant el seu arrest a la 
ciutat de Minneapolis el 25 de maig 
passat.

Francesc va subratllar que «no 
podem tolerar ni tancar els ulls da-
vant cap mena de racisme o exclusió 
i pretendre defensar la santedat de 
tota vida humana. Alhora, hem de re-
conèixer que la violència de les darre-
res nits és autodestructiva i provoca 
autolesió. Res no es guanya amb la 
violència i es perd molt».

D’aquesta manera, el Papa es va 
voler unir a l’Església nord-america-
na per pregar pel descans de l’ànima 
de George Floyd i de tots els altres 
que han perdut la vida pel racisme: 
«Preguem pel consol de les famílies i 
amics afligits, i preguem per la recon-
ciliació nacional i la pau que anhelem. 
Que la Mare de Déu de Guadalupe, 
Mare d’Amèrica, intercedeixi per 
tots els qui treballen per la pau i la 
justícia en la seva terra i en el món.»

També els bisbes dels Estats 
Units han expressat comprensió per 
la indignació de la comunitat afroa-
mericana, subratllant que «les pro-
testes que estem vivint a les nostres 
ciutats reflecteixen la frustració i la 
ira justificades de milions dels nos-
tres germans i germanes que fins i 
tot avui experimenten humiliació, 
indignitat i oportunitats desiguals 
només per la raça o el color de la 
pell. No hauria de ser així als Estats 
Units. El racisme ha estat tolerat du-
rant massa temps a la nostra forma 
de vida».

No obstant això, alerten que la vi-

olència que s’ha vist als carrers «és 
autodestructiva. Mantinguem els 
ulls en el premi del canvi veritable 
i durador. Les protestes legítimes 
no han de ser explotades per per-
sones que tenen valors i agendes 
diferents. Cremar i saquejar comu-
nitats, arruïnar els mitjans de vida 
dels nostres veïns, no promou la 
causa de la igualtat racial i la dig-
nitat humana».

De la seva banda, el prefecte 
del Dicasteri per a la Promoció del 
Desenvolupament Humà Integral, 
el cardenal Peter Turkson, en una 
entrevista a Vatican News, reflexi-
ona que «la qüestió del racisme és 
que creem diferències en la diver-
sitat, quan hauria de ser un enri-
quiment».

Segons el purpurat, «per a no-
saltres, com a Església, el racisme 
va en contra dels fonaments de la 
nostra concepció de la persona hu-
mana des de la seva creació. Som 
creats a imatge i semblança de Déu. 
Tota persona està imbuïda de la 
dignitat humana que és preciosa 
als ulls de Déu i que no li és con-

Els bisbes dels Estats Units expressen 
comprensió per la indignació de la 
comunitat afroamericana

AICA
Ciutat del Vaticà

ESGLÉSIA A ROMA14 CatalunyaCristiana 14 JUNY 2020

El Papa demana no tancar 
els ulls davant del racisme
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ESGLÉSIA EN SORTIDA

Qualitats 
humanes

El papa Francesc, contestant 
preguntes sobre les qualitats 
humanes, que són necessàries 
per obrir-se pas en la vida, va 
fer com una gradació, com un 
itinerari cap a l’èxit de qualse-
vol projecte material o espiri-
tual.
—Primer de tot cal posar 

entusiasme en allò que fem. 
Cal recordar que etimològi-
cament la paraula significa 
«ple de Déu», «amb Déu a 
l’interior». Cal que Déu sigui 
el motor d’allò que creiem 
que hem de fer.

—En segon lloc, l’alegria, i fins 
i tot l’humor. Hem de des-
terrar la tristesa i el pessi-
misme que frenen o anul·len 
tota activitat. El bon humor 
demostra que la cosa és 
factible, perquè si Déu hi 
pren part, vol dir que és cosa 
seva.

—Després la coherència. Que 
hi hagi lògica. Que tingui 
cap i peus. Que no sigui un 
propòsit fora de la realitat. 
Que l’objectiu i els mitjans 
formin un tot compacte. Que 
el projecte sigui compatible 
amb la vida i que la vida se’n 
vegi acomplerta.

—Finalment, la fecunditat. Do-
nar vida als altres. És com el 
punt d’arribada de tot aquest 
itinerari. Si Déu hi és present 
i la persona hi col·labora, 
l’empresa és fecunda, està 
en camí de donar fruit. Ber-
goglio subratlla la importàn-
cia d’una fecunditat humana, 
cultural i espiritual que passa 
per l’obertura als altres i per 
la humilitat de saber assumir 
allò de bo que hi ha en ells. 

ferida per cap persona humana. I això 
és el que estem cridats a fer: simple-
ment reconèixer-ho i promoure-ho».

El prefecte assenyala que l’assas-
sinat d’una persona «no només dis-
minueix la nostra humanitat, la nos-
tra família humana, sinó que és un 
crit a Déu perquè ens escolti i ens faci 
justícia. I si és un clam per la justícia, 
és un clam per una virtut molt alta. La 
justícia és, de fet, la reconstitució de 
les relacions, la restauració dels vin-
cles. En una situació així, el crit de la 
justícia és el crit contra el que fereix 
la fraternitat, contra el que impedeix 
que la fraternitat existeixi».

El cardenal Turkson també con-
vida els bisbes, sacerdots, pastors 
i líders de les diferents comunitats 
nord-americanes a organitzar actes 
ecumènics i interreligiosos per pre-
gar: «Com a Església catòlica, això és 
el que podem fer: pregar per George 
ara. I seria bo si poguéssim organit-
zar una gran trobada de pregària per 
aplegar-hi la gent. Els donaria l’opor-
tunitat d’expressar la ira reprimida, 
però d’una forma saludable, religiosa 
i que porti a la sanació.» JOSEP M. MASSANA

CARDENAL PETER 
TURKSON
«La qüestió del 
racisme és que creem 
diferències en la 
diversitat, quan 
hauria de ser un 
enriquiment»



La basílica de la Sagrada Fa-
mília, després d’haver estat tan-
cada durant 114 dies a causa de la 
crisi sanitària del Covid-19, té pre-
vist reobrir les portes el pròxim 4 
de juliol. I ho farà oferint visites 
gratuïtes a les persones que han 
estat a primera línia contribuint a 
superar la pandèmia i, en un segon 
moment, al conjunt de la ciutada-
nia de Barcelona. 

Així doncs, qui primer podrà 
visitar la Sagrada Família serà el 
personal sanitari dels principals 
centres de la ciutat, els agents dels 
diferents cossos de seguretat, així 
com el personal d’entitats soci-
als i ONG que han estat atenent 
famílies i persones que han pas-
sat dificultats econòmiques, com 
Càritas diocesana de Barcelona i 
Mans Unides. També està prevista 
la visita de les organitzacions em-
presarials i de comerciants que han 
mantingut els seus serveis oberts 
durant el confinament.

Aquesta fase, anomenada «Fa-
se Homenatge», durarà els dos pri-
mers caps de setmana de reober-
tura del temple (4 i 5 de juliol i 11 i 
12 de juliol) i preveu l’assistència de 
12.000 persones.

Posteriorment, s’iniciarà una 
segona fase anomenada «Hora 
Barcelona» perquè els residents de 
la ciutat puguin gaudir de l’experi-
ència de contemplar l’interior de la 
Sagrada Família de forma gratuï-
ta, al seu ritme, amb un aforament 
més reduït i sense presència de tu-
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ristes. Aquesta nova modalitat de 
visita començarà el cap de setmana 
del 18 i 19 de juliol i es preveu que 
es desenvolupi totes les tardes dels 
caps de setmana fins al 31 de de-
sembre, quan es farà una valoració 
de la seva acollida. 

A partir del dimarts 16 de juny, 
serà possible reservar aquestes 
visites a la pàgina www.sagradafa-
milia.org, i caldrà acreditar amb 
el DNI la residència a la ciutat de 
Barcelona. En aquesta segona fase 
es preveu l’assistència de 125.000 
persones.

Turisme i procés constructiu

La tercera fase de la reobertu-
ra de la Sagrada Família encara és 
incerta. Serà el moment d’obrir 
portes al turisme, tant local com 
internacional. Però tot dependrà 
de l’evolució de la desescalada, de 
les possibilitats de desplaçament 
per l’Estat espanyol i de les faci-
litats per viatjar a Barcelona des 
d’altres països. «La Sagrada Fa-
mília està preparada per obrir les 
portes al turisme en el moment en 

Barcelona

Els dies 19 i 28 de juny la basílica acollirà 
les primeres celebracions religioses 

La Sagrada Família 
converteix la reobertura 
en un homenatge a la 
ciutadania de Barcelona
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què arribi», ha explicat Xavier Mar-
tínez, director general de la Junta 
Constructora de la Sagrada Famí-
lia, en una roda de premsa celebra-
da de forma telemàtica. Martínez 
ha aclarit que en cap cas l’obertura 
al turisme no interferirà en la inici-
ativa Hora Barcelona. 

Si la reobertura al turisme en-
cara no té una data fixada, tampoc 
no la té la represa de les obres de 
construcció. «El fet que tinguem 
les portes tancades als visitants 
fa que els ingressos siguin pràc-
ticament nuls i que, per tant, no 
puguem destinar recursos a la 
construcció», ha aclarit Xavier 
Martínez. En aquest sentit, quan hi 
hagi represa del turisme de forma 
permanent, encara que sigui gra-
dual, serà el moment de reactivar 
la construcció. El director general 
s’ha mostrat prudent a l’hora de va-
lorar la continuïtat del 2026 com a 
data prevista per a la finalització 
constructiva del temple: «Encara 
és d’hora per fer-ne una valoració. 
Quan recuperem l’activitat cons-
tructiva valorarem si és factible la 
data del 2026.» Data que, a més, 

coincideix amb el centenari de la 
mort de l’arquitecte Antoni Gaudí.

Quan es recuperi el turisme 
també es reprendrà el culte públic 
a la basílica (a la cripta-parròquia 
ja es va reprendre en el moment en 
què Barcelona va entrar a la fase 
0,5 de la desescalada), que consis-
teix en dues misses internacionals: 
el dissabte i vigília de festa de pre-
cepte a les 20 h i el diumenge a les 
9 h. 
El que sí que es reprendran són les 
celebracions religioses diocesa-
nes. El proper 19 de juny, a les 12 
h, en la solemnitat del Sagrat Cor 
de Jesús, la basílica de la Sagrada 
Família acollirà la celebració de 
les noces d’or i argent sacerdotals 
i diaconals del clergat diocesà. Una 
celebració que se sol fer durant la 
Missa Crismal però que enguany 
es va haver d’anul·lar a causa de 
la crisi sanitària. Així mateix, el 
28 de juny, a les sis de la tarda, la 
Sagrada Família acollirà l’ordena-
ció presbiteral de cinc ordenands. 
L’aforament a la basílica de la Sa-
grada Família serà limitat i caldrà 
disposar d’una invitació.

A
gustí C

odinach

XAVIER MARTÍNEZ
«Quan recuperem 
l’activitat constructiva 
valorarem si és factible 
la data del 2026»

Detall dels 
vitralls de 
la Sagradaç 
Família, 
obra de Joan 
Vila-Grau.
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Barcelona

L’Espai d’Acollida Palau i la Co-
munitat Arrupe són dos projectes 
que la Fundació Migra Studium dels 
jesuïtes ha posat en marxa durant 
la pandèmia i que se centren en 
l’acollida presencial i l’hospitalitat, 
«marques de la casa» de l’entitat. 
Es tracta d’iniciatives adaptades a 
les circumstàncies ja que l’activitat 
habitual (formació i activitats gru-
pals) ha quedat interrompuda per 
les restriccions de l’estat d’alarma. 
«Tot i així, no ens podem quedar 
aturades, la nostra missió és tre-
ballar per la dignitat i els drets de 
les persones migrants més vulnera-
bles i hem buscat la forma de poder 
continuar-ho fent», argumenta la 
directora de Migra Studium, María 
del Carmen de la Fuente.

«L’aturada dels tràmits admi-
nistratius arran de l’estat d’alarma 
genera un neguit gran a persones 
que depenen d’aquests tràmits, per 
poder mantenir els permisos de 
residència i treball o per continuar 
amb el procés de regularització», 
explica de la Fuente. Aquest fet ha 
provocat un increment notable del 
nombre de persones que necessi-
ten assessorament social i jurídic: 
«A més, l’accés a serveis s’està fent 
de forma telemàtica, cosa que supo-
sa una dificultat afegida per a per-
sones que no disposen d’un bon co-
neixement de la llengua i/o mitjans 
per connectar-se o trucar.» L’enti-
tat ha habilitat l’església de l’espai 
on tenen la seu social per prestar 
aquest servei.

En paral·lel, moltes persones 

han perdut les seves fonts d’ingres-
sos i, en conseqüència, la possibili-
tat d’accedir a un lloc on viure. «Bo-
na part de les persones que venen 
a Migra Studium s’han quedat o es 
quedaran sense llar, el que fa que 
l’hospitalitat sigui ara més necessà-
ria que mai», remarca de la Fuente. 
A la Comunitat Arrupe, situada en 
un espai cedit pels jesuïtes a Sant 
Cugat del Vallès, s’acullen fins a 
deu persones com a extensió de la 
Xarxa d’Hospitalitat, en funciona-
ment els dos darrers anys i que ha 
permès acollir en llars familiars 60 
persones migrants en períodes de 
tres mesos.

Xarxa solidària cristiana en una 
nova etapa

«Ens espera una etapa difícil —
amb una allau massiva de persones 
que s’estan quedant a la cuneta— i 
que posarà a prova tots els nostres 
recursos, també tota la nostra xar-
xa solidària com a comunitats cris-
tianes», indicava Francesc Roig, 
president de Càritas Catalunya, en 

JOAN ANDREU PARRA
Redacció

María del Carmen de la Fuente explica dos 
nous projectes de Migra Studium: l’Espai 
d’Acollida Palau i la Comunitat Arrupe

«Tenim l’oportunitat de 
mostrar que l’Església
estem al costat de les 
persones que més pateixen»

Atenció social i jurídica de Migra 
Studium a l’Espai d’Acollida Palau, 
al C/ Ataülf 4 del barri Gòtic de 
Barcelona. El servei està operatiu 
de 10 a 13 h i de 16 a 17 h.

«Cal fer gestos visibles 
que impliquin posar 
els recursos (humans, 
econòmics, espais...) al 
servei dels altres»

«Hem de prendre la 
paraula per denunciar el 
patiment de les nostres 
germanes i germans»
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un article publicat al nostre setma-
nari (n. 2120).

María del Carmen de la Fuente 
considera que les entitats i comu-
nitats cristianes s’han de preparar 
en tres aspectes: «Oferint la millor 
atenció de què siguem capaces, amb 
molta creativitat i fent un esforç per 
acompanyar les necessitats reals de 
les persones que pateixen i patiran 
més les conseqüències d’aquesta 
crisi; explicant al conjunt de la ciu-
tadania la realitat que veiem i vivim 
(el perill és que un cop entrem a la 
“nova normalitat” ens pensem que 
hem superat aquesta crisi i donem 
l’esquena a les persones que han 
rebut la pitjor part, deixant que la 
desigualtat es faci encara més pro-
funda); i fent denúncia perquè les 
administracions competents posin 
en el centre de les polítiques les per-
sones, especialment les més vulne-
rables. La ciutadania i les entitats 
hem d’exercir la solidaritat, però 
l’administració ha d’exercir la seva 
responsabilitat, dissenyant políti-
ques i dotant-les de recursos.»

De fet, María del Carmen de la 
Fuente va participar el 30 d’abril 
passat en una trobada virtual del 
cardenal-arquebisbe Joan Josep 
Omella amb representants de di-
verses entitats, sota el títol Com 
podem fer més visible la pastoral so-
cial de l’Església des d’una postura 
d’esperança en la situació actual. En 
aquesta trobada la directora de Mi-
gra Studium va observar que «hem 
de veure quins gestos fem l’Esglé-
sia i de quina forma ens posicionem 
de forma radical per seguir ajudant 
totes les persones que amb la crisi 
econòmica encara patiran més.» I 
ho concreta millor: «En aquesta si-
tuació excepcional la nostra respos-
ta hauria de ser també excepcional. 
Tenim l’oportunitat de mostrar que 
l’Església prenem partit i estem al 
costat de les persones que més pa-
teixen, perquè així ens ho demana la 
realitat i així ens ho apunta l’Evan-
geli. Ho hem de fer de forma radical 
i audaç: fent gestos visibles que im-
pliquin posar els recursos (humans, 
econòmics, espais...) al servei dels 
altres, prenent la paraula per de-
nunciar el patiment de les nostres 
germanes i germans, que té a veure 
amb la pandèmia però també amb 
una desigualtat prèvia, i fent pro-
postes que ajudin a imaginar una 
societat més justa que ens evoqui 
el Regne de Déu.»

Joves migrants amb dificultats per accedir a habitatge acollits a la 
Comunitat Arrupe de Sant Cugat del Vallès.
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tregat al servei dels malalts, especial-
ment els preveres dels hospitals i els 
treballadors i voluntaris de Càritas. 
Així mateix el bisbe gironí parla sobre 
l’experiència creient a partir del fet de 
no poder celebrar comunitàriament 
la nostra fe: «S’ha aconseguit, però, 
la participació espiritual.» Especial-
ment pel que fa als difunts, reconeix 
que «ens queda el desig i la voluntat 
de donar-los el nostre comiat tal com 
mereixen i hi tenen dret». I afegeix: 
«L’absència de comunitat ens ha de 
fer valorar i estimar la comunitat par-
roquial.» 

El bisbe convida a humanitzar la vi-
da, després de constatar «situacions 
de deshumanització» durant el confi-
nament. Finalment assenyala la neces-
sitat de la caritat, a causa de les greus 
conseqüències econòmiques que por-
tarà la pandèmia. Diu que caldrà que 
«la persona humana sigui el centre de 
l’activitat económica i laboral», i que 
polítics i ciutadans estiguem dispo-
sats «a fer un esforç per compartir 
els nostres béns, diners, temps i qua-
litats». Mons. Pardo conclou: «Que 
ressoni en cada cor la gran pregunta 
de Déu, tan vàlida en començar com en 
acabar la història humana: “Què n’has 
fet, del teu germà?”»

ESGLÉSIA A CATALUNYA

De totes les diòcesis catalanes la 
de Girona ha estat l’última a repren-
dre la celebració pública de la litúrgia 
i els sagraments. Ho ha fet coincidint 
amb la festa de Pentecosta. Per aquest 
motiu el bisbe de Girona, Mons. Fran-
cesc Pardo, ha publicat la carta pas-
toral Meditació des de l’experiència de 
la COVID-19. 

El prelat comença recordant quina 
és la condició humana: «Hem desco-
bert que, malgrat tota la tecnologia i 
la ciència, som més vulnerables i més 
mortals que mai.» Mons. Pardo des-
taca la constatació de l’existència del 
mal com a pas dolorós però impres-
cindible per a una espiritualitat cris-
tiana sana: «Hem de reconèixer que el 
Covid-19 ha estat una experiència del 
mal i del sofriment. (...) Per què Déu ho 
permet? Com entendre que Déu ens 
estima en aquesta situació? Déu, bon-
dadós i omnipotent, no podria haver 
creat un món sense mal?» El bisbe de 
Girona assegura que Déu no és l’origen 
del mal i indica que «la resposta defi-
nitiva al problema del mal la tenim en 
la vida, passió, mort i resurrecció de 
Jesucrist: “Déu ha enviat el seu Fill al 
món no per condemnar-lo, sinó per sal-
var-lo” (Jn 12,47)». Alhora, però, con-
vida els fidels a preguntar-se si aquest 
patiment no pot ser una ocasió per 
descobrir la presència de Déu enmig 
de tantes calamitats. I tot citant Paul 
Claudel afirma que «Déu no ha vingut a 
suprimir el dolor, ni a explicar-lo, sinó a 
acompanyar-lo amb la seva presència. 
Per això no diguis mai: “El sofriment 
existeix? Doncs Déu, no!” Cal dir: “Sí, el 
sofriment existeix i Déu l’ha sofert”». 

Mons. Francesc Pardo també se 
centra en l’experiència de la miseri-
còrdia.  Ho fa posant l’atenció en les 
nombroses persones que s’han en-

Girona

Mons. Francesc Pardo es pregunta en una 
carta pastoral sobre el mal i l’amor de Déu

El bisbe de Girona convida 
els cristians a reflexionar 
a partir de l’experiència 
de la pandèmia
EDUARD BRUFAU
Redacció

El bisbe de Girona en una imatge d’arxiu.

«Hem descobert 
que, malgrat la 
tecnologia i la 
ciència, som més 
vulnerables i més 
mortals que mai»

«Caldrà que la 
persona humana 
sigui el centre 
de l’activitat 
econòmica i laboral»
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Enmig de les circumstàncies 
actuals, on qualsevol notícia o es-
deveniment sembla nimi en com-
paració amb la pandèmia causada 
pel coronavirus, sorprèn la reper-
cussió discreta que ha tingut la 
commemoració de la Setmana 
Laudato Si, convocada pel papa 
Francesc del 16 al 24 de maig amb 
ocasió del cinquè aniversari de la 
seva carta encíclica Laudato Si i 
que esdevindrà un «any especial 
per reflexionar sobre l’encíclica», 
segons assenyala el mateix Pontí-
fex; reflexió molt pertinent dona-
des les circumstàncies que ens han 
sobrevingut com a humanitat, en 
relació amb l’entorn que ell mateix 
denomina de manera encertada 
«Casa Comuna».

I és que no n’hi ha per menys; 
justament quan la humanitat pas-
sa per una mena de desert existen-
cial, Laudato Si continua sent, com 
Joan Baptista, una veu que clama 
en el desert... aplaneu les seves ru-
tes (Mt 3,3). En aquest magnífic 
document que no és exclusiu per 
als catòlics, el Papa ens diu amb 
claredat absoluta: «Les predicci-
ons catastròfiques ja no poden ser 

JORGE ENRIQUE URIBE CUÉLLAR
Filòsof Universitat Sant Tomàs
(Bucaramanga, Colòmbia)

Oportunitats que obre 
«Laudato Si»

ANÀLISI

mirades amb menyspreu i ironia» 
(LS 161); cosa que fins ara hem ig-
norat a tots els «nivells» de la so-
cietat, des de les més altes esferes 
del poder, fins als més humils, ens 
hem preocupat per explotar sense 
límit, uns per avarícia, d’altres per 
simple supervivència. L’evidència 
d’això és abundant i contundent. 
D’una banda, hi ha les grans mul-
tinacionals que depreden recursos 
(a països «tercermundistes») amb 
l’únic propòsit d’acumular capital, 
a costa de la vida humana i del sis-
tema de vida en general; de l’altra, 
hi ha les comunitats camperoles, 
negres, indígenes i desplaçades 
que es veuen obligades a sobre-
viure amb l’explotació de fustes i 
l’augment de la frontera agrícola 
i que, en molts casos, són perse-
guides per les autoritats i grups al 
marge de la llei per «il·legals», agu-
ditzant-ne la condició de vulnera-
bilitat. Aquests factors han estat i 
continuen sent caldo de cultiu on 
es gesten crisis ecològiques i de 
civilització com l’actual.

Múltiples científics, analistes 
polítics, ambientalistes o estudio-
sos d’altres branques del coneixe-
ment ens han anat alertant sobre 
els esdeveniments que ara vivim. 
Una explicació molt pertinent és la 
que parla del pas que la civilització 
ha fet de l’era de l’holocè a l’actu-
al, denominada antropocè (l’era de 
l’home), la qual sorgeix amb la revo-
lució industrial, que té dues carac-
terístiques fonamentals: l’extrac-
tivisme i el disseny d’un sistema 
polític i econòmic amb una actitud 
obertament egoista amb la natura i 
font de desigualtats socials. En l’era 
de l’holocè la civilització va viure en 
el seu entorn natural; en l’antro-
pocè, moltes persones sobreviuen 
en aquest entorn, cosa que porta 
a concloure la insostenibilitat del 
sistema actual. En això sembla que 
hi ha un consens mundial i molts 
celebrem que a Laudato Si el papa 
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Francesc abordés aquests temes de 
manera oberta i franca.

Ara bé, malgrat els aplaudiments 
al document i l’àmplia acollida per 
part de la comunitat internacional, 
la preocupació real rau en el fet que 
no n’hi ha prou de felicitar-nos per 
la qualitat dels documents que pro-
duïm, sinó que és urgent passar a la 
pràctica, cosa que als estats i a qui 
els controla sembla que no els im-
porta. No és gaire difícil posar en 
evidència aquesta situació, n’hi ha 
prou d’apropar-nos als pobres re-
sultats de les cimeres ambientals i 
les declaracions cridaneres sobre la 
reducció d’emissions que no tenen 
res a veure en la pràctica amb la des-
trucció accelerada d’ecosistemes es-
tratègics per a la supervivència de la 
humanitat com l’Amazònia, posats 
en relleu pel document complement 
de Laudato Si, l’exhortació apostòli-
ca Querida Amazonia.

Laudato Si és, avui més que mai, 
un document referent no només en 
allò espiritual sinó en allò polític, tra-
duït en l’ecologia integral a la qual 
ens crida el Papa. És imperatiu que 
els seus postulats es tradueixin en 
articulació de plans operatius des 
de l’àmbit local, amb la promoció de 

petites (grans en realitat) experièn-
cies de solidaritat i cura, categories 
centrals del que s’ha anomenat nous 
escenaris o normalitats.

En aquest ordre d’idees és la-
mentable que almenys al nostre pa-
ís, a Colòmbia, la commemoració del 
cinquè aniversari de Laudato Si hagi 
passat com es diu popularment tant 
«de agache», poc o gairebé res en els 
mitjans de comunicació, totalment 
absorts en la pandèmia que, si bé és 
important, no constitueix la totalitat 
de la vida. Les xarxes socials, tan di-
nàmiques i més en aquests dies, no 
s’han utilitzat per promoure la «re-
presa» de la reflexió sobre la sosteni-
bilitat de la vida, amb ocasió d’aquest 
aniversari; més aviat experimentem 
un corrent nostàlgic per tornar a la 
vida normal, com si el que hem vis-
cut fins ara no fos prou exemplar per 
repetir-ho.

La terra continua cridant i amb 
ella els seus pobres, fins i tot els que 
només tenen diners... el coronavirus 
és un missatge, un producte, una 
conseqüència de la nostra actitud 
antropocèntrica... Laudato Si la posa 
en relleu i dona pistes sobre el camí 
a seguir després d’aquesta obligada, 
indesitjada, però profitosa pausa...

C
athopic

El Papa ens crida a una 
ecologia integral.

La preocupació real 
rau en el fet que no 
n’hi ha prou de 
felicitar-nos per 
la qualitat dels 
documents que 
produïm, sinó que
és urgent passar 
a la pràctica



L’oblit és una resposta 
errònia i una gran 
oportunitat perduda

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

Oblit

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

«Jo també he tingut por»

He tingut l’oportunitat d’acompa-
nyar telefònicament algunes perso-
nes malaltes de Covid-19. Ara penso 
en una religiosa, que ha viscut en 
aïllament dins de l’espai reduït de la 
seva habitació durant més de qua-
tre setmanes. Sense testos ni proves 
mèdiques, perquè des dels serveis 
sanitaris en feien el seguiment ex-
clusivament per telèfon. Dolor fí-
sic, cansament, malestar... Sense 
poder evitar una sensació d’aban-
donament. Els mesos de març i 
abril el coronavirus es va mostrar 
ingovernable i, en més d’una ocasió, 
els hospitals es van col·lapsar. Les 
converses que he mantingut amb 
ella m’han permès detectar-ne la 
qualitat personal i espiritual, sense 
renunciar ni a un àtom de lucidesa. 
Els descobriments que feia d’ella 

A l’Hospital de Campanya de 
Santa Anna hem viscut aquests 
mesos una experiència que ens ha 
donat a tots els voluntaris habituals, 
en temps de normalitat sanitària, 
una veritable lliçó.

Recordo moments difícils en els 
últims temps abans de la pandèmia, 
quan grups violents de joves en situ-
ació de risc, que els portava sovint a 
actituds desesperades, la pagaven 
amb les persones que els atenien. 
Els voluntaris, en alguna d’aquestes 
situacions, havien passat veritable 
por davant de les reaccions agres-
sives.

Aquells moments van deixar 
pas, inesperadament, a una situació 
que no hauríem imaginat mai: la de 
l’alerta sanitària i, amb ella, l’empo-
briment massiu de persones que ja 
vivien en precari, bé pel treball en 

mateixa, el retorn al que és essencial 
sense cap distracció, l’experiència 
que genera aprenentatges, la nova 
relació amb Déu... eren tan suggeri-
dors, que no podien caure en l’oblit. 
Li vaig suggerir que els escrivís, que 
els anotés. Eren massa importants 
per reduir-los a un parèntesi. A més, 
convenia recollir-los en calent. Més 
tard, tindrà temps de llegir-los, de 
reflexionar-los, d’extreure’n un apre-
nentatge. Quan s’esfondren les 
torres, sigui pel motiu que sigui, 
s’arriba a la zona zero. Plataforma 
privilegiada per veure les coses des 

d’una altra perspectiva: la perspec-
tiva de la profunditat, sense exclou-
re la sensació angoixant de l’abisme.

La desescalada ha donat imat-
ges de fugida. Ganes d’abandonar 
el confinament, de tornar a la nor-
malitat, de restablir els llaços en 
comptes d’aprofundir-los. L’oblit 
és una resposta errònia i una gran 
oportunitat perduda. Es parla de 
reconstrucció. Objectiu insuficient, 
perquè es manté el model sense 
qüestionar-lo. Aquest no és el ca-
mí. Hi ha realitats que cal mantenir. 
Per exemple, no es poden perdre els 
drets que també s’han posat en qua-
rantena durant aquests mesos. Hi 
ha realitats que s’han d’acabar, que 
no s’han de repetir. Altres realitats 
han d’obrir noves possibilitats. Amb 
l’oblit, no s’aconsegueix res d’això.

negre, o perquè la situació legal els 
impedia accedir a la vida laboral.

Va ser aleshores, amb el confi-
nament, quan se’n van fer càrrec 
un grup d’antics acollits liderats pel 
rector de la parròquia, per l’educa-
dor social i pel sagristà i col·labora-
dor en tot, en Dabo, que han estat 
sempre al peu del canó.

I és aquest qui ens ha donat una 
lliçó de passar per damunt de les 
pors i les reserves davant de difi-
cultats, per tal d’ajudar els germans.

Li vaig demanar que m’escrivís 
unes lletres sobre el que ha viscut 
aquests dies de confinament i la 
seva atenció a les llargues cues de 
necessitats per a un llibre que estic 
fent.

M’ha cridat l’atenció, entre d’al-
tres coses, què li passava les pri-
meres nits després d’atendre tan-

ta gent, malgrat les mesures de 
seguretat que complien rigorosa-
ment: «A la nit, quan me n’anava al 
llit, pensava, amb molta por, en la 
meva esposa i el meu fill. I si em 
moro? Però, Déu és gran i no m’ha 
passat res.»

Ni la por, ni el pensament de la 
possible pèrdua per a la seva família 
el van fer deixar de treballar pels 
altres, els germans, en aquests mo-
ments més necessitats que ell. Sí, 
ens han donat una lliçó.

En aquests moments 
tan difícils, a Santa 
Anna es continua 
treballant pels més 
necessitats
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Mons. Bruno-Marie Du�é, secretari general 
del Dicasteri per al Servei del 
Desenvolupament Humà Integral

FRA BERNAT FOLCRÀ
Corresponsal a Roma

«Som homes 
i dones de 
l’encontre i de 
la recerca de 
felicitat»

L’ENTREVISTA
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Mons. Bruno-Marie Du�é és un 
sacerdot de l’arxidiòcesi de Lió. 
És doctor en Filosofia i teòleg es-
pecialista de la Doctrina Social de 
l’Església i de temes d’ètica social 
i ètica. Des de fa tres anys és el se-
cretari general del Dicasteri per al 
Servei del Desenvolupament Humà 
Integral, creat pel papa Francesc 
l’agost del 2016.

Quina és la feina d’aquest Di-
casteri?

Pensar i donar un nou dinamis-
me a la missió de l’Església, a partir 
de la trobada amb els homes i do-
nes del món actual. «Escoltant el 
crit de la terra i el crit dels pobres», 

llegim a l’encíclica Laudado Si. Es 
tracta de considerar les persones 
que viuen situacions de patiment 
i d’exclusió, i els actors de deci-
sió de la vida col·lectiva. Trobar, 
escoltar uns i altres, entendre el 
que caracteritza particularment el 
desenvolupament econòmic ac-
tual i les conseqüències socials. I 
veure com seria possible promoure 
un altre desenvolupament, tot res-
pectant la Creació, la biodiversitat 
i la dignitat de les persones huma-
nes. La referència central d’aques-
ta missió és la Doctrina Social de 
l’Església. El Dicasteri es presenta 
com un lloc de reflexió i d’acció, en 
cooperació amb les Esglésies lo-
cals i amb els qui tenen un mandat 
o una responsabilitat institucional.

Com defineix el Desenvolupa-
ment Humà Integral?

Es podria dir que el model del 
Desenvolupament Integral s’inspi-
ra en la definició que podem llegir 
en el text de l’encíclica Populorum 
progressio de Pau VI. Es tracta de 
no reduir el desenvolupament a la 
seva dimensió econòmica, sinó de 
pensar i sostenir allò que permet a 
la persona humana créixer en totes 
les dimensions: «tota la persona» 
i les relacions entre les persones, 
«totes les persones». En aquesta 
mateixa visió, parlar de «Desen-
volupament Humà Integral» és 
considerar totes les dimensions 
(física, intel·lectual, cultural, rela-
cional, afectiva, espiritual, política) 
que permeten a les persones de-
senvolupar els seus talents i que 
permeten a la societat constituir 
una comunitat, gràcies a la com-
plementarietat de tots els seus 
membres. Reconèixer i animar 
les capacitats, les experiències 
i les esperances de les persones 
d’una generació sembla que és la 
condició d’aquest tipus de desen-
volupament. Però també ho és el 
diàleg entre les generacions, i en-
tre les ciències i els valors morals. 
El desenvolupament és més humà 
i integral quan el vivim i actuem 
com una «co-construcció de la ca-
sa comuna». El Desenvolupament 
Humà Integral subratlla el fet que 
creixem plegats, que necessitem 
els altres i que ens enriquim mú-
tuament... Finalment, el Desenvo-
lupament Humà Integral s’oposa a 
un desenvolupament que fa dels 
recursos naturals i de les persones 
instruments per fer diners sense 
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«Les persones humanes 
reben una crida a 
continuar la Creació, 
amb els seus carismes 
i capacitats»

 Mons. Bruno-Marie Duffé és 
teòleg especialista de la 
Doctrina Social de l’Església.
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contribuir al «bé comú», que és el 
futur de la vida i de la humanitat. 
Les persones humanes reben, quan 
venen a la vida i al món, una crida a 
continuar la Creació, amb els seus 
carismes i capacitats. Aquesta res-
ponsabilitat humana convida cadas-
cú a mirar i admirar els elements de 
la Creació, els altres i la presència de 
l’Altre. Com diu el text de la Bíblia, en 
les seves primeres línies: pro-crear i 
produir, però encara més protegir. 
Per complir aquest desenvolupa-
ment, que trenca amb la lògica de 
l’«encara més» de la producció i del 
consum, necessitem un nou huma-
nisme que posi la persona humana 
en el seu paper just.

Quines són les principals ex-
periències, humanes i socials, 
d’aquesta època del Covid-19?

L’experiència més forta que hem 
fet, amb aquesta crisi sanitària i 
social, és la de la vulnerabilitat. 
Es tracta de la vulnerabilitat física, 
però també de la de les nostres 
institucions. Abans de la pandè-
mia pensàvem que aquest tipus 
de problema sanitari pertanyia al 
passat, i que teníem els mitjans 
per anticipar, curar i superar un 
virus. La nostra cultura, que sosté 
un poderós desenvolupament tec-
nològic, semblaria que tingués les 
solucions a tot. No és veritat: no 
som poderosos davant del que no 
coneixem o del que menyspreem, 
tant allò ínfim com allò infinitament 
gran. El poder sense límits té límits. 
I la nostra dificultat per anticipar i 
preveure els mitjans necessaris per 
protegir les persones més vulne-
rables mostra clarament la nostra 
pretensió d’instrumentalitzar la 
vida. El virus existeix, i no podem 
viure sense considerar l’existència 
d’aquest tipus d’éssers minúsculs 
que tenen un paper en l’univers. 
La instrumentalització de la natu-
ra i de la terra (i també del cos i 
de les persones) és un error, per-
què el cosmos és una comunitat 
i una biodiversitat d’éssers vius, i 
no es pot viure sense tenir-los en 
consideració. Els virus són part 
d’aquesta biodiversitat. Aquesta 
crisi té una connexió amb les al-
tres crisis que vivim des de fa una 
generació: ecològica, econòmica, 
social i moral també. Pot semblar 
una paradoxa, però hem seguit un 
camí de reducció de la vida, mirant 
de produir més i més. Aquesta lò-
gica de producció ens ha conduït 

a reduir les realitats naturals. Ara hem 
de trobar un equilibri entre les realitats 
biològiques i els éssers humans, si vo-
lem que la vida tingui un futur sobre el 
planeta, la nostra casa comuna.

Una Casa Comuna plena de con-
tradiccions…

Cal dir que, en aquest context ter-
rible, amb l’angoixa davant la mort i 
amb l’amplificació de les desigualtats 
davant la malaltia, veiem la comuni-
tat humana amb les seves riqueses 
i les seves contradiccions. Riquesa 
de l’atenció, de la disponibilitat dels 
equips mèdics i dels serveis socials; 
bellesa de la solidaritat, als barris, als 
carrers, amb els ancians sols... Però 
també individualisme i egoisme que 
es manifesten a tots els nivells. Avui, 
com sempre, hi ha dos camins davant 
nostre, com diu la Bíblia: el camí de la 
mort i el camí de la vida. La mort social 
és quan oblidem els altres, els pobres 
que no tenen el necessari per rebre i 
compartir la cura essencial. Qui parla 
dels països que no tenen els mitjans 
mèdics per curar els malalts? L’experi-
ència de l’epidèmia pot ser una experi-
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«La nostra dificultat 
per protegir les 
persones més 
vulnerables mostra 
la nostra pretensió 
d’instrumentalitzar 
la vida»
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ar-lo? Cal començar amb la perso-
na i la terra. Què és necessari per 
a la persona i què és necessari per 
a la terra? A partir d’aquests dos 
fonaments podem imaginar un al-
tre model: no és la tecnologia i la 
màquina el que mostra el que hem 
de fer i consumir. Són la persona i 
la comunitat els qui defineixen què 
és l’important per a la producció, 
per a la salut, i el que contribueix a 
l’alegria de viure («el ben viure»). Si 
el desenvolupament no dona una 
mica d’alegria en la vida personal 
i col·lectiva, no és un progrés; és 
un camí de desesperança. No som 
consumidors; som homes i dones 
de l’encontre i de la recerca de la 
felicitat.

Quan Benet XVI va dir que la 
gratuïtat és una condició de l’eco-
nomia i de la solidaritat, volia dir 
que el desenvolupament humà 
té la seva dinàmica interna en la 
capacitat dels actors d’oferir el 
que poden fer, amb els seus caris-
mes, experiència i concepció del 
futur. La gratuïtat és la dimensió 
més humana del treball. No vol dir 
que els que treballen han de fer-ho 
gratuïtament, sinó que la manera 
de ser compromès en el seu treball 
dona a la feina una significació par-
ticular. La gratuïtat permet passar 
d’una producció sense ànima a un 
servei de la vida i de les germanes 
i germans humans.

El papa Francesc ha cridat a un 
any de meditació de la Laudato Si. 
Quins són els punts principals que 
ofereix aquesta encíclica?

La Laudato si té una actualitat 
especial i forta. Convida a pro-
moure un nou model de desen-
volupament que treu a la llum la 
necessitat de l’encontre mutu. Es 
tracta d’abandonar una activitat de 
producció que esgota la natura i 
les persones. L’ecologia integral 
crida a la protecció de tots els és-
sers vius, a l’Amazònia, al Congo, 
al Sahel, a les nostres ciutats i als 
nostres barris. La salut pot ser pro-
tegida i respectada si considerem 
la Creació amb admiració i res-
ponsabilitat i si fem una conversió 
personal i col·lectiva per una ma-
nera de viure més sòbria. Avui és 
el dia d’un nou començament. La 
Creació gemega amb els dolors de 
part, com va dir sant Pau. Però quan 
donem la vida, som a l’alegria. Es 
tracta de consentir a donar i com-
partir la vida amb amor.

ència de replegament o una experi-
ència de memòria i de compassió 
activa amb els més pobres. Avui, i 
en els mesos i anys que vindran, la 
pregunta que cadascú s’ha de fer 
sembla clara: compartir o continuar 
vivint sols, amb el cercle principal 
d’íntims? Quin tipus d’humanitat 
volem viure?

Davant la fam, la por, la pobresa 
creixent… Quina reflexió i quina 
acció política i eclesial és més ur-
gent?

El discerniment ètic i polític és 
el cor de les decisions per al futur, 
en una situació de crisi. Què és l’im-
portant: protegir o produir? Aquest 
debat es troba a tots els països de-
senvolupats. La Doctrina Social de 
l’Església pot oferir un suport de-
terminant en aquest discerniment: 
primer cal considerar la dignitat de 
cada persona, sense discriminació, 
amb el seus drets i la seva espe-
rança de viure. Començar amb els 
més pobres i considerar el bé comú, 
que és una escola del repartiment, 
per permetre que cada persona 
pugui participar en la construcció 
de la comunitat. Els cristians poden 
oferir aquest suport moral als qui 
han de prendre les decisions de la 
societat, a condició d’inspirar-se 
en l’Evangeli i en les benaurances. 
El més urgent és pensar una nova 
manera de definir les prioritats, 
considerant la salut i la comple-
mentarietat entre nosaltres com la 
visió d’una nova experiència social. 
Això dona una llum per redimensi-
onar una activitat econòmica que, 
si no, continuarà sent inhumana. Es 
tracta de decidir-nos a optar per un 
projecte col·lectiu que sigui respec-
tuós amb la terra, amb les persones i 
amb el futur de la vida sobre la terra. 
Això és l’ecologia integral que ins-
pira un desenvolupament inclusiu, 
creant feina per a tothom, perquè 
tots necessitem de tots i tots som 
responsables de tots.

Quin seria el model de desenvo-
lupament per a una societat futura 
millor?

La lògica d’aquest model actu-
al és l’«encara més» i els benefi-
cis «ràpids» per als qui posen els 
diners en l’economia. La condició 
d’aquest tipus de desenvolupa-
ment és la reducció dels recursos 
naturals i de les persones a l’estatus 
d’«instrument». El Papa diu que un 
altre model (un altre «paradigma») 
és possible. Com pensar-lo i actu-
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 Mons. Duffé al seu despatx 
del Dicasteri per al Servei 

del Desenvolupament 
Humà Integral.

«La pregunta per a 
cadascú sembla clara: 
quin tipus d’humanitat 
volem viure?»



Benvolguts i benvolgudes, 
En arribar la solemnitat de Cor-

pus, arriba també la diada de Cà-
ritas. És l’hora de fer balanç de tot 
el que s’ha fet en el darrer any en 
relació amb la caritat, així com tam-
bé l’hora de ser més conscients dels 
reptes que tenim en els moments 
actuals i d’afrontar-los d’una forma 
valenta i generosa. 

En aquests darrers mesos, amb la 
crisi del Covid-19, s’ha parlat molt de 
solidaritat. Se n’ha parlat tant que, 
fins i tot, hi ha el perill que pugui 
quedar desdibuixat el seu veritable 
concepte. La solidaritat, des d’una 
perspectiva cristiana, no és simple-
ment gestionar acuradament uns re-
cursos per als necessitats. La solida-
ritat, des de la fe, sempre és un servei 
que exigeix que hom es posi en el lloc 
del qui sofreix la situació de carència, 
la comprengui, faci seu el problema 
i aboqui totes les seves facultats per 
trobar-hi solucions, o almenys intenti 
pal·liar l’anomalia. La solidaritat, des 
de la fe, demana també un acompa-
nyament de les persones vulnerables, 
entrar en les seves angoixes perso-
nals, tot procurant aportar sentit i 
esperança. La solidaritat és un deure 
de tot cristià. Exigeix molt i, a voltes, 
no es troben els veritables camins 
per a fer-la realitat.

L’Església sempre ha unit l’Eu-
caristia amb la caritat. A la llum de 
l’Evangeli, el Catecisme de l’Església 
catòlica (n. 1397) ensenya que «a fi 

JOAN PLANELLAS
I BARNOSELL
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
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Eucaristia i caritat
d’ideals, de motivacions profundes, 
de sentit a la vida i de transcendèn-
cia…; unes carències que davant la 
precarietat econòmica agreugen 
considerablement la situació. I, com 
dic, en segon lloc, ens trobem ara 
amb greus carències de recursos 
humans que pertorben la forma de 
viure i aboquen a situacions gaire-
bé límits. Manquen recursos per co-
brir despeses de lloguers, d’aigua, 
d’electricitat, de gas, etc., i força 
vegades de suficient i adequada 
alimentació. En el fons s’hi trasllueix 
el monstre de l’atur. És evident que 
aquest greu problema del moment 
present ha de produir trastorns de 
tot ordre i cada vegada més vitals, 
sobre els quals, per massa sabuts, 
no hi volem insistir.

A Càritas se li ha girat molta feina. 
Col·laborem-hi de cor! Tots junts po-
dem fer molt. A més, faig una crida 
als més joves a fer-se’n voluntaris. 
Càritas, juntament amb altres insti-
tucions, és el servei professional i 
organitzat de la caritat de l’Església. 
Cal, doncs, decidir-nos a col·labo-
rar amb els qui ja treballen pels po-
bres. En aquest treball, aportem-hi 
el sentit de la nostra fe i de la nostra 
esperança, preocupant-nos per ca-
da persona en concret i per la seva 
dignitat. Precisament, aquest ha de 
ser el «plus» de la nostra institució 
eclesial en relació amb altres asso-
ciacions merament civils. 

Ben vostre. 

de rebre veritablement el Cos i la 
Sang del Crist lliurats per nosaltres, 
hem de reconèixer el Crist en els 
més pobres, germans seus (cf. Mt 
25,40)». D’aquí que la festa del Cos 
i de la Sang de Crist sigui el dia de 
Càritas. Hi ha un sermó de sant Joan 
Crisòstom (ca. 347-407) on s’uneix 
íntimament l’Eucaristia amb la fra-
ternitat. Es tracta d’una homilia que 
té plena actualitat, després de setze 
segles d’haver estat escrita. Diu així: 
«Vols honorar el Cos de Crist? No el 
menyspreïs quan no té vestits per 
cobrir-se, no fos que mentre aquí en 
el temple l’honores amb teixits de 
seda, a fora tant se te’n doni que pa-
teixi fred i nuesa […]. L’Eucaristia no 
reclama un vestit, sinó un cor molt 
pur; el germà necessitat exigeix el 
màxim interès […]. De quin profit se-
rà que la taula de Crist estigui parada 
amb copes d’or, si Crist mateix pa-
teix fam? Primer sadolla el famolenc 
i aleshores podràs guarnir la taula 
amb el que sobri» (Hom. 50,3-4). 

No es tracta de simples actes de 
beneficència, sinó que són fets de 
justícia, ja que tothom té dret a una 
llibertat i a una vida digna. La fam i 
la pobresa retallen aquestes lliber-
tats. No cal pas un examen gaire 
minuciós del que ens està passant 
a prop nostre, després de la crisi del 
Covid-19, per adonar-nos de la gran 
quantitat de carències que afecten 
una bona part de la nostra societat. 
En primer lloc, carències de valors, 
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Crist, font de vida i 
esperança

la comunió eucarística, així com la 
riquesa i la diversitat de les comu-
nitats i la profunditat i l’alegria de 
les celebracions.

Seguint les mesures adoptades 
per les autoritats sanitàries, ens 
hem pogut tornar a reunir per ce-
lebrar l’Eucaristia i rebre el Cos de 
Crist. En l’Eucaristia, Ell ens mostra 
el gran amor que ens té i s’entrega 
com a veritable aliment per fer créi-
xer la nostra fe, esperança i caritat. 
Ell és el pa que dona la vida al món. 
L’Evangeli ens diu que qui menja 
aquest pa viurà en Crist i Crist ha-
bitarà en ell. 

La celebració eucarística és 
més que una experiència indivi-
dual entre Déu i nosaltres. Els que 
mengem el mateix pa formem un 
mateix cos obert a la solidaritat i 
a la fraternitat. L’Eucaristia ens im-
pulsa a viure d’amor, a lliurar-nos 
sense mesura i a veure Crist en 
totes les persones.

És possible que, de vegades, 
ens sembli que Déu resta ocult i 
en silenci. Però Crist va venir per 
quedar-se amb nosaltres. Com ens 
ho recorda el Concili Vaticà II, el 
trobem en la seva Paraula, en la 

Avui celebrem la solemnitat de 
Corpus Christi i enguany també 
commemorem els 700 anys de 
la primera processó de Corpus a 
Barcelona, que aquesta vegada tin-
drà lloc a l’interior de la Catedral. 
En aquesta solemnitat proclamem 
la nostra fe en Crist, la presència 
del qual es fa real en l’Eucaristia. 
Aquesta presència va més enllà de 
la celebració de la missa. Per això, 
l’Església ens convida a adorar la 
sagrada Eucaristia.

Els últims mesos hem viscut 
una situació trista i anòmala. La 
pandèmia del Covid-19 ha impedit 
celebrar l’Eucaristia a les parròqui-
es i comunitats. No obstant això, 
encara que no hàgim combregat 
sacramentalment, ho hem pogut 
fer espiritualment. Així ho expres-
sa sant Antoni Maria Claret: «Tindré 
una capella fabricada enmig del 
meu cor i en ella, dia i nit, adoraré 
Déu amb un culte espiritual.»

Sense poder rebre Crist en 
l’Eucaristia, ha estat un temps de 
preparació, discret i fructífer, com 
el que va viure Jesús abans d’ini-
ciar la seva vida pública. Aquests 
mesos ens ajudaran a valorar més 

pregària de l’Església reunida en 
el seu nom, en els sagraments, en 
el sacrifici de la missa, en la persona 
del ministre, en els pobres, en els 
malalts i en els presos (cf. LG 48); 
però, sobretot, està present en les 
espècies eucarístiques (cf. SC 7). 
Ara bé, com ens recorda sant To-
màs d’Aquino, aquesta presència 
de Crist «no es coneix pels sentits 
sinó només per la fe, que se sosté 
en l’autoritat de Déu».

Jesús ens va dir que l’amor amb 
què tractem els germans, especi-
alment els més vulnerables, el rep 
Ell. I això és el que ens recorda avui 
Càritas, que és la mà amorosa de 
l’Església per atendre els pobres. 
Precisament avui podem donar una 
gran ajuda a aquesta institució en la 
col·lecta d’aquest diumenge.

Benvolguts germans i germa-
nes, tant de bo que l’Eucaristia ens 
ensenyi a ser com Maria en el mis-
teri de la Visitació. Quan la Mare de 
Déu va anar a veure la seva cosina 
Elisabet, el nen que portava en les 
seves entranyes va saltar d’alegria. 
Sapiguem també nosaltres cami-
nar per la vida i portar als altres el 
goig i l’esperança del Cos de Crist.



Parèntesi eucarístic 
inserit en el discurs 
sobre el pa de vida
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Avui, festivitat 
del Corpus (un 
dels tres dijous 
més brillants que 
el sol), llegim el fi-
nal del Discurs so-
bre el pa de vida. 
Molts comentaris-
tes coincideixen 
que la part refe-
rent a l’Eucaristia 
(cos i sang de 
Crist) no formava 
part de la discus-
sió sostinguda 
per Jesús amb els 
jueus a la sinago-
ga de Cafarnaüm. 
Si, en comptes de 
seguir el text ale-
xandrí acceptat 
com a base de 
les edicions crí-
tiques i traduccions modernes, 
s’haguessin fixat en el plus que 
ens conserva el Còdex Baeza (en 
cursiva), haurien comprovat que 
el parèntesi eucarístic: «En veritat, 
en veritat us dic: si no preneu la 
carn del Fill de l’home i no beveu 
la seva sang, no teniu en vosaltres 
mateixos la vida», no és res més 
que un doblet afegit, a principis 
del segle II, a la resposta original 
de Jesús a la interpel·lació dels ju-
eus: «Com pot aquest donar-nos 
la carn a menjar?», a saber: «En 
veritat, en veritat us dic: Si no pre-
neu el cos del Fill de l’home com 
el pa de la vida, no teniu vida en 
ell... Aquest és el pa que ha baixat 
del cel, no com menjaren els vos-
tres pares i moriren;  el qui mengi 
aquest pa viurà per sempre.» En 
el duplicat que hem llegit avui 
s’ha passat de «prendre el cos 
del Fill de l’home» a parlar de la 
seva carn i sang, un tema, el de 
la sang, inacceptable a oïdes del 
jueus (els hauria sonat a antropo-

fàgia), ja que segons ells la sang 
era sinònim de vida. El parèntesi 
eucarístic inserit posteriorment té 
sentit per a nosaltres, que ho pre-
nem en sentit metafòric: «El qui 
menja la seva carn i beu la seva 
sang —la del Fill de l’home— té 
vida eterna, i jo el ressuscitaré el 
darrer dia. Perquè la meva carn és 
veritable menjar, i la meva sang 
és veritable beguda. El qui menja 
la meva carn i beu la meva sang 
resta en mi i jo en ell, com el Pare 
en mi i jo en el Pare.» La influència 
abassegadora de les cartes pau-
lines, en especial als Corintis, in-
duí a redactar aquest doblet. En el 
Còdex Baeza hi figuren tots dos. 
Més tard s’eliminà l’original i ens 
hem quedat amb el duplicat.

CONSULTORI BÍBLIC
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Qui eren els 
fariseus? Per què 
Jesús els critica 
tant?

En els escrits evangèlics són molt 
habituals els enfrontaments entre 
els fariseus i Jesús. Però, qui eren 
aquests fariseus? Quin paper tenien 
en la societat jueva de principis del 
segle I dC?

El grup dels fariseus va néixer en un 
context d’aculturació de l’hel·lenisme 
imperant. Sota el domini selèucida, el 
poble va patir progressivament una 
gran repressió, fins arribar-se a prohi-
bir el propi culte jueu. La revolta dels 
Macabeus no només va portar a la in-
dependència durant un breu període 
de la història, sinó que va ser el marc 
de sorgiment de diferents grups en-
tre els quals es trobaven els fariseus. 
Per a ells el més important era l’estudi 
i la interpretació de la Llei. No va ser 
fins passat l’any 70 dC, és a dir, des-
prés de la destrucció del Temple de 
Jerusalem, que el seu paper polític i 
la seva influència van passar a ocupar 
un espai central. 

Tot i que durant la vida de Jesús el 
seu paper polític no era rellevant, la 
seva defensa acèrrima de la Llei els va 
portar a xocar amb Jesús, amb aquest 
home que es passejava pels camins 
de Galilea anunciant la Bona Nova del 
Regne de Déu, guarint i tenint cura de 
tot aquell amb qui es trobava. La seva 
manera de viure i de parlar de Déu xo-
cava constantment amb la seva visió 
de la Llei. Per a Jesús, la persona es-
tava en el centre, així compartia taula 
amb «publicans i pecadors» (Mt 9,11), 
criticava les hipocresies, destacant 
com l’important no era el merament 
exterior sinó el que hi havia al cor, 
l’essencial (Mt  23,23),  trencava el 
descans del dissabte (Lc 6,1-5)... ele-
ments que per als fariseus eren pun-
tals. El seu trencament amb la Llei 
no suposava el seu rebuig, sinó una 
mirada més humana, amb la irrupció 
de l’amor de Déu en ella.

GLÒRIA MONÉS



Dt 8,2-3.14b-16a

T’alimentà amb el mannà,
que ni tu ni els teus pares no 
coneixíeu

Lectura del llibre del Deuterono-
mi:

Moisès digué al poble: «Recor-
da’t del camí que el Senyor t’ha fet 
fer pel desert des de fa quaranta 
anys per afligir-te, per provar-te, 
per conèixer els sentiments del 
teu cor i veure si observaries o no 
els seus manaments. T’afligí fent-te 
passar fam, però després t’alimen-
tà amb el mannà, que ni tu ni els teus 
pares no coneixíeu, perquè apren-
guessis que l’home no viu només de 
pa; viu de tota paraula que surt de la 
boca de Déu. Recorda’t del Senyor, 
el teu Déu, que et va fer sortir de la 
terra d’Egipte, un lloc d’esclavatge; 
que t’ha fet passar per aquest de-
sert immens i terrible, infestat de 
serps verinoses i d’escorpins, una 
terra eixuta, sense aigua, on per a 
tu va fer saltar un doll d’aigua de la 
roca dura, i t’hi alimentava amb el 
mannà, que els teus pares no conei-
xien.»
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1Co 10,16-17

El pa és un de sol. Per això tots 
nosaltres, ni que siguem molts, 
formem un sol cos

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

Germans, el calze de la bene-
dicció que nosaltres beneïm, no 
és, potser, comunió amb la sang de 
Crist? El pa que nosaltres partim, 
no és, potser, comunió amb el cos 
de Crist? El pa és un de sol. Per això 
tots nosaltres, ni que siguem molts, 
formem un sol cos, ja que tots par-
ticipem del mateix pa.

147

Glorifica el Senyor, Jerusalem,
Sió, canta lloances al teu Déu,
que assegura les teves portes
i beneeix dintre teu els teus fills.

R. Glorifica el Senyor, Jerusalem.

Manté la pau al teu territori
i et sacia amb la flor del blat.
Envia ordres a la terra,
i la seva paraula corre de pressa,
no es detura. R.

Anuncia les seves paraules als 
fills de Jacob,
als fills d’Israel, els seus decrets 
i decisions.
No ha obrat així amb cap altre 
poble,
no els ha fet conèixer les seves 
decisions. R.

Corpus Christi

Lectura primera

Evangeli

Lectura segonaSalm responsorial

Al·leluia
Jn 6,51

Jo soc el pa viu, baixat del cel, diu 
el Senyor; qui menja aquest pa, 
viurà per sempre.

Jn 6,51-58

La meva carn és un veritable 
menjar, i la meva sang és una 
veritable beguda

Lectura de l’evangeli segons sant 
Joan:

En aquell temps Jesús digué als 
jueus: «Jo soc el pa viu, baixat del 
cel. Qui menja aquest pa, viurà per 
sempre. Més encara: El pa que jo do-
naré és la meva carn, perquè doni 
vida al món.» Els jueus es posaren 
a discutir. Deien: «Com s’ho pot fer, 
aquest, per donar-nos la seva carn 

per menjar?» Jesús els respongué: 
«Us ho dic amb tota veritat: Si no 
mengeu la carn del Fill de l’home 
i no beveu la seva sang, no podeu 
tenir vida en vosaltres. Qui menja 
la meva carn i beu la meva sang té 
vida eterna, i jo el ressuscitaré el 
darrer dia. Ben cert: la meva carn és 
un veritable menjar, i la meva sang 
és una veritable beguda. Qui menja 
la meva carn i beu la meva sang està 
en mi i jo en ell. 

A mi m’ha enviat el Pare que viu, 
i jo visc gràcies al Pare; igualment, 
els qui em mengen a mi viuran grà-
cies a mi. Aquest és el pa baixat del 
cel. No és com el que van menjar els 
vostres pares. Ells van morir, però 
els qui mengen aquest pa, viuran 
per sempre.»



14. DIUMENGE
Santíssim Cos i Sang de Crist 
(S), Blanc. Lectures: Deuteronomi 
8,2-3.14b-16a / Salm 147 / 1 Corintis 
10,16-17 / Joan 6,51-58
SANTORAL: Digna, vg. i mr.; Eliseu, 
prof.

15. DILLUNS
Fèria, Verd. Lectures: 1 Reis 21,1-16 / 
Salm 5 / Mateu 5,38-42. O bé: Santa 
Maria Miquela del Santíssim Sagra-
ment (ML), Blanc.
SANTORAL: Benilde, mr.; Bernat 
d’Aosta, prev.; Germana Cousin, vg.

16. DIMARTS
Fèria, Verd. Lectures: 1 Reis 21,17-29 
/ Salm 50 / Mateu 5,43-48
SANTORAL: Ferriol, prev. i mr.; Ilpi-
di, mr.; Quirze i Julita, mr.

17. DIMECRES
Fèria, Verd. Lectures: 2 Reis 2,1.6-14 
/ Salm 30 / Mateu 6,1-6.16-18

Calendari de la setmana

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

TEMPS DE DURANT L’ANY

(SALTERI: SETMANA 3)

Juny
SANTORAL: Emília Vialar, rel. i 
fund.; Gregori Barbarigo, b.; beat 
Pau Buralls, b.

18. DIJOUS
Fèria, Verd. Lectures: Siràcida 48,1-
15 / Salm 96 / Mateu 6,7-15
SANTORAL: Ciríac i Paula, mr.; Marc 
i Marcel·lià, mr.; Marina, vg. i mr.

19. DIVENDRES
Sagrat Cor de Jesús (S), Blanc. Lec-
tures: Deuteronomi 7,6-11 / Salm 
102 / 1 Joan 4,7-16 / Mateu 11,25-30
SANTORAL: Aurora, vg. i mr.; Ger-
vasi i Protasi, mr.; Juliana Falconieri, 
rel.; Romuald, ab. i fund.

20. DISSABTE
Cor Immaculat de la Benaurada 
Verge Maria (MO), Blanc. Lectures: 
2 Cròniques 24,17-25 / Salm 88 / 
Lluc 2,41-51
SANTORAL: Florentina, Fulgenci i 
Isidor; Silveri, p. i mr.
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El Sant 16 JUNY

Sant Quirze
Encara que durant les persecucions de l’Imperi 

romà contra els cristians la majoria de màrtirs eren 
adults, de vegades també hi podia haver infants. 
Aquests casos eren especialment recordats per la 
comunitat cristiana i rebien una gran veneració, 
com ara sant Quirze (c. 300 – 304).

Malgrat que no ens n’ha arribat documentació 
fidedigna, la tradició diu que durant la persecució 
de Dioclecià de l’any 304 santa Julita i el seu fill 
Quirze (també conegut com a Ciríac o Cir) van ser 
arrestats a la ciutat de Tars, al sud del que avui és 
Turquia. Van ser portats tots dos davant del gover-
nador i, malgrat les amenaces de tortura, la mare 
es va negar a abjurar del cristianisme. La sorpresa 
va venir quan el petit Quirze va fer una defensa de 
la fe en Jesucrist amb un discurs teològicament 
perfecte. A continuació, mare i fill van patir un se-
guit de martiris, i com que es van mantenir fidels a 
la fe, finalment van ser executats. A l’edat mitjana 
el culte a sant Quirze es va fer molt popular, espe-
cialment a França.
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Aquests dies els cristians hem 
estat, i potser encara ho continuem 
sent en molts aspectes, el cos virtual 
de Crist. Una situació nova per a una 
majoria, però fruit de la set de sen-
tir-nos units a Jesús i a una comunitat 
que no podíem sentir físicament al 
nostre costat, però que enyoràvem. 
Una altra forma de relacionar-nos en-
tre nosaltres i amb el Misteri. El debat 
sobre si això és o no sagrament que-
da per a teòlegs i liturgistes, però de 
l’experiència jo en destacaria que la 
participació ha estat autèntica, que 
els vincles eclesials s’han reforçat, 
que molta gent ha experimentat un 
sentit d’unió mística, per dir-ho d’al-
guna manera, amb l’Església univer-
sal i que la relació amb els altres no 
ha estat presencial, però ha estat ben 
real. N’ha sortit companyia, empatia i 
consol, des de la precarietat, des de 
la humilitat d’una Església que ha ha-
gut de cedir el protagonisme a d’al-
tres, però que no ha deixat de banda 
la proximitat i l’atenció als pobres, 
com molt bé ressaltava el recent 
documental de Laura Mor L’Església 
confi(n)ada.

El cos simbòlic del pa i el vi com-
partits, que més enllà del cos i la 
sang, són sobretot una manera de 
dir que tota la nostra vida, com la de 
Jesús i empeltats amb la seva, ha de 
ser aliment per als altres, ha hagut de 

quedar en segon terme per raons òb-
vies. Només el símbol, però. No pas la 
vida, que bo i confinada ha continuat 
essent, si ho hem volgut, servei als 
altres. Tota la nostra vida, personal i 
comunitària, hauria de ser Eucaristia, 
diu un amic teòleg, de manera que la 
celebració dominical n’és la màxima 
expressió, la font que ens dona for-
ça. Però l’Eucaristia ve a ser com la 
transfiguració de Jesús, que ens fa 
sortir a fora a viure i transmetre la fe 
enmig del món, tot evitant la tempta-
ció d’instal·lar-nos en el moment de 
plenitud viscuda.

El cos de Crist és real i ens porta a 
la realitat més quotidiana, doncs. Ho 
deia una frase que he llegit a internet 
del monjo Ramon Ribera, que aquests 
dies ha celebrat els 50 anys de pro-
fessió monàstica a Montserrat: «L’únic 
camí cap a Déu que tenim a la terra és 
transitar per la realitat.» I és que en la 
relació amb els altres, tal com són ells i 
tal com som nosaltres, amb defectes i 
virtuts, és on reconeixem Déu que ens 
surt a l’encontre i on nosaltres podem 
viure, de la manera més simple, el seu 
amor. Sense pontificar gaire, sense 
donar lliçons, aportant amb senzillesa 
allò que som, admirant-nos de la bon-
dat dels altres, com ara hem viscut en 
temps de pandèmia.

Bona diada de Corpus. Recor-
deu-vos de Càritas.

El cos (virtual, simbòlic, sobretot 
real) de Crist

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

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

Prevenció
S’ha reobert el culte a la meva 

parròquia. Una feligresa d’edat 
avançada, molt aprensiva, de mo-
ment s’estima més no anar-hi… 

Els nostres bisbes mantenen la 
dispensa del precepte dominical de 
moment, especialment a persones 
grans i de salut feble. Per tant, pot 
dir-li a aquesta persona que es quedi 
tranquil·la a casa, que pregui i, si 
pot, que s’uneixi a la santa missa ve-
ient-la per la televisió o escoltant-la 
per la ràdio. A més, aquesta senyora, 
per la seva edat i característiques de 
salut, es pot considerar permanent-
ment dispensada. Potser sí que seria 
bo que el seu rector valori que pugui 
ser visitada i rebre la Comunió. No 
em sembla encertat per part seva 
convidar aquesta senyora a assis-
tir ara a missa. Anar a missa amb 
prevenció i por no és el més adi-
ent. També em saben greu algunes 
coses que vostè em comenta. En 
aquests moments i en una reunió 
pública, una persona que tus sense 
parar genera nerviosisme i alarma. 
És probable que sigui un simple re-
fredat o una al·lèrgia, però cal en-
tendre que en les circumstàncies 
actuals això inquieta els presents. 
Per tant, si una persona pateix una 
tos persistent que no pot controlar, 
el més assenyat és no anar a missa 
fins que es recuperi. Òbviament, ha 
de discernir amb el seu metge l’etio-
logia d’aquesta tos. No cal deixar-se 
endur per un pànic irracional, però 
tampoc no hem de renunciar a la 
sensatesa. 

Finalment li diré que quedo sor-
près que el sacerdot dediqués vint 
minuts a l’homilia. En les circums-
tàncies actuals de reobertura pro-
gressiva i prudencial del culte amb 
presència de fidels, se’ns ha reco-
manat a tots els sacerdots, por raons 
òbvies, no excedir-nos en la durada 
de les celebracions. Si els pastors 
mostrem tan poca sensatesa, poc 
exemple donem als feligresos. 

CARLES MUÑIZ
Prevere

El dimecres 15 d’abril van do-
nar-me l’alta, després d’estar tres 
setmanes a l’Hospital de Bellvitge, 
una de les quals a l’UCI. Començo 
pel final. Quan vaig sortir de l’UCI 
i vaig poder parlar amb les meves 
germanes, les vaig notar més que 
contentes, exultants... Per què 
aquella alegria? Ho vaig entendre 
l’endemà, parlant amb el metge: 
durant dues nits els havia donat 
molta feina, la meva situació va 
ser molt crítica, fins i tot de morir. 
Aquesta dada va fer canviar total-
ment la meva percepció: jo havia 
estat bé a l’hospital, no tenia dolor 
ni sensació d’ofec, hi havia altres 
persones entubades, jo no... això 
em feia pensar que jo no estava 
tan greu, i en canvi...

El divendres que vaig anar a ur-
gències no volia molestar ningú. 
Intentava viure la responsabilitat 
com a ciutadà, fer el que calia, 
senzillament. No hi vaig anar fins 
que no m’ho va dir el metge, per 
no augmentar la saturació del sis-
tema sanitari. I un cop allà, a confi-
ar en els professionals i deixar-me 
fer. Volia viure-ho també com a 
home creient i com a prevere, i 
vaig tenir-ne ocasions. A urgèn-
cies feien grups de vint persones 

i havíem d’esperar-nos entre cinc 
i vuit hores per tenir els resultats 
del Covid-19. Ens vam ajudar a 
estar més còmodes, que tothom 
tingués aigua, a repartir el sopar 
quan ens el van portar. I la meva 
consciència era de ser prevere 
allà, ser deixeble-apòstol enmig 
del poble on som enviats. De fet, 
a Bellvitge, entre els pacients i els 
treballadors, hi ha molta gent del 
Prat que em coneix.

Interiorment, dues motivacions 
m’acompanyaven anant a l’hospi-
tal: les paraules del Parenostre, 
«faci’s la vostra voluntat», i les de 
l’apòstol Pau, «tant si vivim, com si 
morim, som del Senyor». Són dues 
motivacions a les quals intento ser 
coherent al llarg de la meva vida, 
tot i amb dificultats. No tinc cap 
pressa per morir-me, però quan ar-
ribi el moment vull estar preparat, 
i fer la voluntat de Déu ha donat 
sentit a la meva vida.

Els dies són llargs a l’hospital. 
Era important cuidar el cap, no per-
dre la consciència de les coses. Per 
això, vaig fer un exercici mental: a 
les tardes sortia a caminar, amb la 
imaginació, i recordava excursions, 
les pujades a Montserrat, la ruta a 
Sant Joan de l’Erm, els carrers del 
Prat de Llobregat... Al matí recor-
dava persones, col·lectius, deia els 
seus noms, pregava per ells...

Viure la malaltia des 
de la fe (I)
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CartesPostals des
d’Andalusia

ANTONIO GIL
Sacerdot i periodista

Aquella olor de 
jónçara...
Els nens andalusos d’abans, 
durant les dècades dels qua-
ranta i cinquanta, no oblidarem 
mai les processons del Corpus 
Christi, als nostres pobles. Uns 
dies abans, anàvem als rierols a 
tallar jónçares per després, en 
una infantil artesania trenada, 
donar aquells «assots», així els 
anomenàvem, que brandàvem 
i fèiem al pas de la processó 
amb la Custòdia. Quin era el 
significat més profund d’aquells 
«cops a l’aire», aquell «soroll 
aspre», segons la intensitat dels 
nostres braços, quan passava 
a prop el seguici eucarístic? 
Potser recordar els «assots de 
la flagel·lació», en la passió de 
Jesús? Potser cridar l’atenció 
de la gent perquè es fixés en 
la nostra força i art, i que la 
jónçara trenada es convertís 
en un petit «clam» de justícia i 
d’amor?
Novament arriba la festa del 
Corpus, el «dia del Senyor», 
enguany sense processons 
multitudinàries pels carrers i 
les places, però conservant el 
mateix esperit amb el qual va 
ser constituïda a l’edat mitjana, 
quan el 1208, la religiosa Julia-
na de Cornillon va promoure la 
idea de celebrar una festivitat 
en honor del Cos i la Sang de 
Crist, present en l’Eucaristia.
Recordarem aquestes «tres 
processons» d’aquest dia: la 
«processó eucarística», amb les 
custòdies d’argent; la «proces-
só dels Cristos trencats», ma-
lalts, pobres, abandonats; i la 
«processó dels Cristos vius», la 
cavarana eterna d’una humani-
tat sofrent que camina anhelant 
el sentit fraternal de la història. 
Són «Cristos» que mereixen el 
nostre amor, la nostra proximi-
tat i la nostra ajuda generosa.

Si no existís s’hauria 
d’inventar

Avui, les amenaces a les quals 
s’enfronta Europa i el món globalit-
zat en el seu conjunt no són només 
de pau, sinó també sanitàries, pro-
vocades pel Covid-19, però també 
econòmiques i socials sense prece-
dents. Perills que, sens dubte, poden 
contribuir a la desestabilitat mundial 
també en termes de seguretat i de 
gaudi, per tant, de la pau. Davant 
d’aquesta situació, avui més que 
mai, cal que la Unió Europea treba-
lli de manera coordinada i unida per 
afrontar aquests nous desafiaments 
als quals ens enfrontarem durant els 
propers anys. 

Una Europa que ha canviat i que 
ja no és la que va néixer el 1957 amb 
el Tractat de Roma formada per sis 
Estats, sinó una Unió Europea inte-
grada per 27 Estats membres a la 
qual altres països europeus es volen 
unir.

La crisi actual ens ha demostrat 
que, malgrat que la Unió Europea 
té un procés de presa de decisions 
complex i lent, també és cert que, 
quan aquesta ha pres decisions per 
donar una resposta coordinada a la 
crisi, ho ha fet i de quina manera.

I és que el projecte europeu, els 
vímets del qual es van començar a 
teixir el 9 de maig del 1950, no no-
més ara s’ha demostrat que és més 
necessari que mai, sinó que, a més, 
si no existís, s’hauria d’inventar.

PEDRO GARCÍA
Sant Feliu de Guíxols

Respecte a la llibertat 
d’ensenyament

Els pares que escullen escola 
concertada ja la paguen amb els 
impostos, ja que els impostos que 
es cobren són per atendre l’escola-
rització de tots els infants i joves. 
Però és que, a més, els que escullen 

Podeu enviar les cartes a: 
redaccio@catalunyacristiana.cat

concertada paguen més perquè el 
concert només serveix per pagar el 
sou del professorat. El manteniment, 
la calefacció i la resta de serveis els 
paguen els pares.

No es tracta de defensar un mo-
del educatiu concret, com és l’esco-
la diferenciada. El model mixt tam-
bé és meravellós. Es tracta que els 
pares tinguem la llibertat d’escollir 
escola. Avui dia, qui vulgui dur els 
fills a la pública no pot escollir ni 
model educatiu ni a quina escola. 
La decisió li ve donada per part del 
Govern. I si l’educació dels fills és 
responsabilitat dels pares, almenys 
hauríem de poder triar!

ROSAMARIA PRATS
Tarragona

Reflexió
Vivim immersos en una «psicosi 

vírica», i mai millor dit, perquè l’estat 
d’ansietat inevitable que vivim està 
provocat per aquest virus asiàtic, el 
Covid-19, protagonista gairebé únic 
dels telenotícies i mitjans d’informa-
ció.

Encara que sigui per un moment, 
a moltes persones ens ha fet pensar 
en la fragilitat de la vida. En dies, 
en hores, es pot trastocar el funci-
onamient de tota la humanitat, i tot 
allò que ens semblava segur, com 
la mateixa vida, pot desaparèixer. I 
no cal una invasió alienígena ni cap 
explosió de neutrons espectacular. 
Alguna cosa semblant i silenciosa 
com un virus, que ni tan sols podem 
veure, és tan poderosa que ens pa-
ralitza. La reflexió és ben certa: el 
poder de l’home és limitat. Davant 
d’això ens podem preguntar: per 
què aquest afany de domini d’uns 
pobles sobre els altres, de races, de 
cultures, si al final un virus que ni 
tan sols podem veure ens fa a tots 
iguals?

LOURDES CAMPS CARMONA
Barcelona
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Fins a l’expulsió decretada pels Reis 
Catòlics l’any 1492 Catalunya va acollir 
una comunitat jueva relativament nom-
brosa. Això és ben sabut. Però, a quines 
ciutats vivien concretament? A quins 
llocs eren més nombrosos i a quins 
altres eren inexistents? Podem identifi-
car actualment els barris o fins i tot els 
carrers on vivien? Per resoldre aquestes 
preguntes val la pena consultar l’Atles 
d’Història dels jueus de Catalunya, ela-
borat a quatre mans per Manuel Forcano 
i Víctor Hurtado.

Forcano és conegut pels seus llibres 
sobre la història del judaisme de casa 
nostra, però aquesta vegada ha vol-
gut fer una obra amb predomini de la 
imatge gràfica: «Hi ha una bibliografia 
relativament extensa sobre la història 
dels jueus catalans, però solen ser obres 
d’abast més aviat local, centrades sobre 
una ciutat o bé unes comarques especí-
fiques. No n’hi ha gaires, en canvi, que 
comprenguin Catalunya en conjunt. I 
sobretot faltava un llibre que situés to-
ta aquesta història en l’espai geogràfic, 
que facilités una visió de conjunt que re-
lacionés els fets amb el territori. La inici-
ativa de posar mapes a la història jueva 
de Catalunya va ser del Víctor Hurtado, i 
des que vam començar fins que ho vam 
tenir enllestit hi hem dedicat gairebé 
quatre anys. Ha estat laboriós resumir 
en un sol atles vint-i-un segles, des de 

l’època romana fins avui, però crec 
que el resultat és molt satisfactori.»

Tots els mapes i gràfics d’aquest 
atles s’han pogut elaborar gràcies 
que s’ha conservat molta documen-
tació medieval referent a les comuni-
tats jueves catalanes. Manuel Forca-
no reconeix que «a Catalunya tenim 
la sort de conservar uns dels fons 
documentals més rics d’Europa pel 
que fa al judaisme: tenim informa-
ció tant de la cancelleria reial com 
també documents privats. Com és 
habitual es tracta de documentació 
de caràcter jurídic i comercial, dis-
posicions legals o decrets polítics. 
No recullen, per tant, directament la 
vida quotidiana de les persones, el 
seu dia a dia. La vida quotidiana de 
segles enrere queda amagada per-
què la documentació sol recollir les 
qüestions econòmiques, legals, i els 
conflictes i problemes relacionats 
amb aquests dos aspectes del fun-
cionament de la societat. Podríem 
dir que la felicitat, la vida normal i 
corrent, no deixa documents». 

Una minoria amb pes específic

Com a la resta d’Europa, al Prin-
cipat el judaisme sempre va ser 
una minoria enmig d’una societat 
majoritàriament cristiana. De tota 
manera els jueus catalans van ser 
prou nombrosos, segons es pot de-
duir de les fonts que ens han arribat. 
Com diu Forcano, «hi ha un consens 
força generalitzat entre els histori-
adors que situa el percentatge de 
població jueva a Catalunya als se-
gles XIII i XIV al voltant del 10%. Va 
ser, doncs, una minoria relativament 
nombrosa però amb presència for-
ça desigual segons el territori. Eren 
molt presents a les ciutats, però no 
n’hi havia a la majoria de pobles pe-
tits. Hem pogut confirmar presència 
jueva a 151 llocs del Principat durant 
la baixa edat mitjana i als centres 
urbans importants com ara Bar-
celona, Perpinyà, Girona, Lleida o 
Tortosa solien posseir serveis pro-
pis com ara sinagoga, banys, esco-

EDUARD BRUFAU Manuel Forcano i Víctor Hurtado publiquen 
l’«Atles d’Història dels jueus de Catalunya»
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la, tribunals o carnisseria. Pel que fa 
a l’aportació dels jueus a la cultura 
catalana s’ha de saber que, encara 
que parlessin català, la seva llengua 
literària era l’hebreu. Són pocs els 
casos de personalitats jueves que 
escrivissin en català. Entre les excep-
cions hi ha Moixé Natan de Tàrrega, 
que ens ha deixat alguns poemes, o 
Jafudà Bonsenyor, que va traduir de 
l’àrab al català el Libre de paraules 
e dits de savis i filòsofs. Per contra, 
els jueus catalans van destacar com 
a autors prolífics en llengua hebrea. 
El més cèlebre internacionalment és 
Moixé ben Nahman, conegut també 
com a Nahmànides o Bonastruc ça 
Porta, de Girona, que va escriure una 
extensa obra teològica. I també el 
seu deixeble, Salomó ben Adret, de 
Barcelona, autor d’una jurisprudèn-
cia reconeguda per tot el món jueu 
amb validesa de llei. Podríem igual-
ment citar el poeta Menahem ben 
Saruq de Tortosa. Avui la comunitat 
jueva internacional coneix bé les per-
sonalitats jueves catalanes de l’edat 
mitjana, però per desgràcia la majo-
ria de catalans no. Per això fan falta 

llibres que n’expliquin la 
història, i aquest atles hi 
vol contribuir».

El lector que s’atu-
ri als textos explicatius 
d’aquest atles potser 
quedarà sorprès de l’an-
tijudaisme visceral, sovint 
amb violència física i tot, 
de la societat cristiana 
medieval. Forcano expli-
ca aquesta agressivitat 
perquè «l’Església no va 
acceptar mai que el ju-
daisme no assumís Jesús 
com el Messies esperat 
per Israel, i això va cre-
ar ben aviat una fractura 
profunda entre jueus i 
cristians. A partir del se-
gle IV, quan el cristianis-
me adquireix caràcter ofi-
cial a l’Imperi romà, l’odi 
contra els jueus s’exercirà 
des del poder discrimi-
nant-los i perseguint-los. 
Se’ls culpabilitzava injus-
tament de la mort de Je-
sús i al llarg de l’edat mit-
jana aquest ressentiment 
prendrà la forma d’una 
gran repressió. Afortuna-
dament l’actitud de l’Es-
glésia catòlica respecte el 
judaisme ha canviat molt 
en temps moderns». 

Qui més qui menys tothom ha 
sentit parlar de la convivència de les 
tres cultures o les tres religions —
cristianisme, judaisme i islam— a la 
Península ibèrica en el passat. Però 
aquesta tesi és totalment desmenti-
da per Manuel Forcano: «No és cert 
que les tres religions convisquessin 
pacíficament. Aquest és un discurs 
recurrent però fals. En tot cas podrí-
em dir que coexistien, però sempre 
n’hi havia una que dominava les al-
tres i no van estar mai les tres en 
peu d’igualtat.

 Depenent de les èpoques i els 
llocs, o bé la dominació l’exercia l’is-
lam o bé el cristianisme. Pel que fa al 
judaisme va ser sempre una minoria 
a tot arreu, de manera que es va tro-
bar sotmès per uns i pels altres. Sota 
domini cristià els jueus van patir una 
repressió molt dura que va arribar al 
màxim el 1492, quan van haver de 
triar entre la conversió o l’expulsió. 
L’islam va ser una mica més suau, 
però en tot cas la coexistència era 
sempre delicada i fràgil. Qui té el 
poder esclafa, i els jueus no el van 
tenir mai.»

Els mapes de l’atles donen una bona idea de l’extensió geogràfica de les comunitats 
jueves a Catalunya.

ATLES D’HISTÒRIA DELS 
JUEUS DE CATALUNYA

Manuel Forcano i Víctor
Hurtado

Rafael Dalmau Editor, 
2019, 206 pàgines
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Els evangelis canònics no esmen-
ten els pares de Maria. Si volguéssim 
descobrir un possible origen de la 
devoció a santa Anna el trobaríem 
a la Llegenda àuria del dominicà 
Jaume de Voràgine, el gran compi-
lador de vides de sants al segle XIII, 
que ofereix una pista. Explica com 
sant Jeroni, quan al segle IV esta-
va a Betlem traduint la Bíblia al llatí, 
va rebre un encàrrec: si trobava en 
escriptures gregues quelcom relatiu 
a Anna, la mare de la Theotocos o 
Mare de Déu, traduís el text al llatí. 
Jeroni, il·lusionat a fer la seva apolo-
gia, argumenta que valdria la pena 

EL MÓN DELS GOIGS

NORA VELA

Santa Anna, l’àvia de Crist

dedicar-li una festivitat al seu record. 
I fou així com el nom de santa Anna 
va quedar incorporat als noms dels 
sants en el popular santoral medieval.

D’altra banda, la seva devoció i al-
gunes relíquies van passar des d’Ori-
ent a Occident portades per croats 
i pelegrins. A partir del segle XII el 
papa Urbà VI estén el seu culte a to-
ta l’Església i la seva festivitat queda 
fixada el dia 26 de juliol. A Barcelona 
el monestir de Santa Anna, vinculat a 
l’orde del Sant Sepulcre des del segle 
XII, i a Montserrat l’ermita de Santa 
Anna, edificada al segle XV i consi-
derada «parròquia» de totes les altres 
ermites, són dels focus més antics i 
importants que demostren la seva di-
fusió posterior per Catalunya.

Però els goigs van recollir les se-
ves lloances molt més tard, quan ja la 
devoció havia arrelat entre els fidels 
i les poblacions. El fet que una àvia, 
la figura més entranyable de les fa-
mílies cristianes, fos tan important i 
tan valedora, va proporcionar molta 
literatura i imatgeria per redactar-ne 
les lloances en forma de goigs. 

Reconeixement popular

Els primers títols són ja tota una ex-
clamació popular de reconeixement i 
respecte: Goigs de la ditxosa avia de 
Christo, mi Senyora Sta. Anna ques 
cantan en la sua capella Heremitica 
del terme de Pontós, bisbat de Gerona 
(Figueras: Anton Matas, segle XVIII). O 
el mateix títol vinculat a Breda i publi-
cat a Barcelona per la impremta Brusi 
el 1826. I una variant familiar seria el 
cas d’unes Redondillas a Santa Ana, 
madre de la mejor madre (s.p.i. segle 
XVIII), impreses com a goigs.

Capítol a part i aïllat és el cas d’un 
full curiosament teològic, redactat 
per un prevere amb el títol de Divina 
competencia entre Dios y Santa Ana, 
sobre las dos naturalezas humana y di-
vina, por un su devoto Capellan (s.p.i. 
segle XVIII). Glosa en cobles «la com-
petencia, a mi ver,/ igual entre Dios y 
Vos;/ Si tanto o�receys los dos,/ que 
se os agota el poder.»

Entrat el segle XIX abunden els tí-
tols que incorporen altres membres 
de la família, com el que canta: Gozos 
a los gloriosísimos abuelos de Jesús 
y padres dignísimos de Maria San Uns goigs excepcionals, de l’any 1826, dedicats a santa Anna. 
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Joaquín y Santa Ana (Barcelona: vda. 
Pla, 1877). O tots plegats sota el títol 
de Goigs de la sagrada família: Jesús, 
Maria, Joseph, Joaquim y Anna, vene-
rada a la capella del Pujolar, parròquia 
de S. Martí de Senfores, bisbat de Vich 
(Barcelona: Torras y Corominas, segle 
XIX).

L’àvia perfecta

El que no diuen els títols o les lletres 
dels goigs, que lloen líricament santa 
Anna, ho expliciten les xilografies i els 
gravats que els acompanyen. Santa An-
na és l’àvia perfecta que educa la seva 
filla i la prepara per ser digna mare del 
seu Fill. Són nombrosíssims els dibui-
xos que demostren com Anna ensenya 
Maria a llegir. La presència dels llibres a 
les imatges parla perfectament en què 
estan ocupades mare i filla. Solament 
uns goigs fan referència a «competèn-
cies» femenines tradicionals, que són 
aquells Goigs en honor a la Gloriosa 
Santa Anna, advocada per las donas 
que van de part... (Vic i Cervera: 1850-
1898).

L’Infant Jesús surt sovint represen-
tat als braços de Maria, i protegits tots 
dos per santa Anna, com en el magnífic 
gravat d’Antoni Batllori per als Goigs 
a llaor de Santa Anna, venerada a la 
Parròquia Major de la ciutat de Barcelo-
na. Edició de la parròquia. (Barcelona: 
Imp. El Vaixell, 1994). Així mateix, sant 
Joaquim es deixa veure en algun cas 
com a avi amatent amb santa Anna. 
Però val a dir que sant Joaquim fa un 
paper secundari, surt al gravat, encara 
que al títol no se l’esmenti. Recorda la 
figura de sant Josep en les escenes na-
dalenques dels goigs, protegint, però 
discretament present. 

Els goigs de santa Anna són moltís-
sims i la seva devoció es manté ben vi-
va acompanyada d’aquests càntics tan 
tradicionals. Com diuen uns dels més 
actuals i actualitzats: «Oh santa Anna, 
gran senyora/ àvia plena de bondat/ 
sigueu sempre protectora/ de nostra 
tercera edat.»

El que no diuen les 
lletres dels goigs ho 
expliciten les 
xilografies i els gravats 
que els acompanyen

En aquesta altra mostra cal destacar el gravat, obra d’Antoni Batllori.

La devoció a santa 
Anna es manté ben 
viva acompanyada 
d’aquests càntics tan 
tradicionals
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La situació dels temporers que 
arriben a Lleida i el Baix Segrià per 
treballar en la recollida de la frui-
ta sol ser notícia cada any per les 
dificultats administratives i d’ha-
bitatge amb què es troben. En-
guany, però, encara s’ha vist més 
agreujada a causa de la pandèmia 
del Covid-19. D’aquí que haguem 
vist les imatges de 200 temporers 
dormint als carrers de Lleida, fins 
que la Paeria va posar en marxa els 
dispositius d’acollida, en concret el 
pavelló 3 de la Fira de Lleida. Un 
altre fet que ha sacsejat les cons-
ciències ha estat que el jugador de 
futbol català Keita Baldé, d’origen 
senegalès, havia intentat debades 
cercar-los un habitatge digne entre 
alguns establiments hotelers de la 
zona. Finalment, davant la negativa 
reiterada, va decidir pagar l’allotja-
ment d’una seixantena de tempo-
rers en un edifici de tres plantes 
de Lleida. 

Però enmig del que molts han 
qualificat de racisme, també hi ha 
hagut espai per a l’acollida i l’hos-
pitalitat. Fins al 2 de juny, les portes 
de la parròquia de Sant Ignasi de 
Loiola de Lleida, de la Companyia 
de Jesús, es van obrir per oferir 
un espai d’acollida i hospitalitat a 

La parròquia de 
Sant Ignasi de Loiola 
de Lleida ha acollit 
divuit persones fins 
al 2 de juny, quan la 
Paeria va posar 
en marxa els 
dispositius previstos

Acollida i hospitalitat als 
temporers

CARME MUNTÉ
Redacció

divuit persones provinents del Se-
negal i Mauritània, gràcies a l’acció 
de tres entitats, Arrels Sant Igna-
si,  Creu Roja  i  Càritas Diocesana 
de Lleida,  i membres de la Plata-
forma Fruita amb Justícia Social. 
Les persones acollides s’hi podien 
dutxar, fer un àpat calent i dormir, 
així com disposar d’una consigna 
per deixar les seves pertinences. 
«Hem tirat endavant aquesta acció 
humil com a mostra d’hospitalitat i 
acollida de la ciutat», explica Òscar 
Costa, sotsdirector d’Arrels Sant Ig-
nasi. «La suma de tots i cadascú 
amb la seva aportació fan que al 
final una ciutat com Lleida es pugui 
convertir en una ciutat hospitalà-
ria que acull persones que arriben 
i necessiten descans», ha dit Costa 
en una entrevista al programa A pri-
mera hora de Ràdio Estel.

Arrels Sant Ignasi és una de les 
entitats que cada any es coordina 
amb la Paeria de Lleida per respon-
dre a la situació dels temporers. 
«Portem molts anys en aquesta si-
tuació, no és culpa només de l’un 
o de l’altre, ens interpel·la a totes 
les administracions i els agents que 
hi intervenim», afirma Costa. No 
obstant això, el sotsdirector d’Ar-
rels Sant Ignasi no s’està  d’exigir 
«a les administracions locals que 
ofereixin espais d’acollida per a les 
persones que dormen al carrer; a 
les persones que contracten, que 
compleixin amb les obligacions 
d’oferir espais dignes de pernocta-
ció; al govern central, que permeti 
a les persones en situació irregular 
poder disposar de contractes tem-
porals de treball i a la ciutadania, 
que faci seu el discurs de l’hospi-
talitat i posi rostre als recol·lec-
tors que fan possible que tinguem 
cireres, pomes, peres o préssecs 
a la taula dels nostres menjadors».

Els serveis que ofereix Arrels 
Sant Ignasi, pertanyent a la Xarxa 
d’Entitats Cristianes d’Acció Carita-
tiva i Social del bisbat de Lleida, no 
han deixat de funcionar durant el 
confinament pel fet de ser una acti-
vitat essencial d’atenció a persones 
vulnerables. Fins i tot alguns pro-
grames, com el servei d’aliments, 
han augmentat. 

La parròquia lleidatana va acollir divuit persones com a resposta a la 
situació d’emergència.
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enregistrar temperatures que mai 
no s’hi havien vist: 20’75ºC a l’illa de 
Seymour i 18’3ºC a la base Esperan-
ça, uns 3 graus més que la més alta 
registrada fins ara. Per això no és 
estrany que un dels investigadors 
del canvi climàtic, Carles Schaefer, 
digués: «Hem vist una tendència de 
temperatura a l’alça a molts dels in-
drets que observem, però mai no 
havíem vist res com això.»

I a tot això cal afegir-hi el que 
passa a l’hemisferi nord: la fusió del 
permagel. Es dona el nom de per-
magel o pergelisol a la capa de sòl 
gelat permanent que constitueix el 
25% de la terra d’aquest hemisferi. 
Actualment en zones de Sibèria, el 
Canadà i els EUA s’hi ha començat 
a fondre el gel i es calcula que, si 
això no es detura, l’any 2100 s’haurà 
fos el 90% de tot el permagel amb 
els problemes que això suposa. Ara, 
a Rússia, ja hi ha problemes en ha-
bitatges i carrers de les localitats 
com Salekhard, Anadyr, Yakutsk i 
Norisk, de manera que s’haurien 
d’abandonar en 35 anys. 

De les conseqüències del can-
vi climàtic no ens en podem riure 
pas. Val la pena que tots ho tinguem 
present i ho comuniquem als qui 
hi poden fer alguna cosa. Poc serà, 
però no perdem la consciència del 
que està passant.

Encara que la setmana passada 
us deia que la nostra opinió era que 
l’augment del nivell del mar no seria 
pas de 16 metres si la temperatura 
es fes 2 o 3 graus més alta, sinó no-
més d’entre 30 i 110 centímetres, no 
vol dir pas això que no ens hàgim 
de preocupar del possible canvi 
de nivell dels oceans. Si els càlculs 
donen que pot arribar a més d’un 
metre amb un augment d’aquests 
pocs graus, cal que ho tinguem en 
compte. Si no s’hi fa res, és precisa-
ment de 2 a 3 graus l’augment que 
es preveu per a finals de segle. És un 
punt que els governs han de tenir 
present, és clar, perquè ja ocasiona-
ria perjudicis en ciutats costaneres.

I d’on vindria aquest augment 
de nivell marítim? De la fusió dels 
gels que hi ha als pols del planeta. 
Que s’estan aprimant amb el can-
vi climàtic és ja un fet comprovat. 
L’Antàrtida al pol sud, com sabeu, 
acumula una enorme quantitat d’ai-
gua (dolça) en forma de gel i neu. 
S’ha calculat que si es fongués del 
tot faria pujar el nivell del mar en-
tre 50 i 60 metres, cosa que seria 
un desastre enorme. No hi ha perill 
que ara passi això, però sí que ja 
va perdent molt per culpa de l’es-
calfament global que anem patint. 
Enguany, quan aquí teníem hivern, 
per a l’Antàrtida era estiu i es van 

FRANCESC NICOLAU 
Professor emèrit de la Facultat 
de Filosofia de Catalunya

ACTUALITATS CIENTÍFIQUES

CULTURA

Nivell del 
mar i canvi 
climàtic

El canvi climàtic està provocant la fusió dels gels del planeta.



Poc en sabem de Josep (o Josep 
Maria) Abril i Virgili. La seva obra, a 
començaments del segle XX, va tenir 
una gran influència entre els infants i 
joves de l’època, quan les seves narra-
cions populars, sempre d’un caire mo-
ral i positiu, van ser lectura habitual 
durant molt temps. Unes lectures que 
van ser abastament divulgades des 
dels estaments confessionals.

No sabem ben bé on va néixer, 
però tot fa suposar que va ser a Bar-
celona l’any 1869. De ben jove es va 
iniciar en el camp de la literatura. El 
1890 el veiem com a secretari d’una 
recent constituïda Associació Literària 
a Barcelona i un dels seus èxits més 
grans, Furor pessebrista, va ser estre-
nat el 1896. 

En alguna enciclopèdia se l’acusa 
d’escriure obres teatrals només amb 
personatges masculins. Val a dir que 
anaven destinades a centres morals i 
cercles culturals confessionals, en un 
temps en què en moltes d’aquestes 
entitats les dones tenien vetat l’accés 
a l’escenari. 

Va escriure en setmanaris efímers, 
com ara La Creu del Montseny (1899-
1900) o la seva continuació, Lo pen-
sament català (1900-1902), propietat 
de Jaume Puigventós i, dins de l’òrbi-
ta verdagueriana, La Barretina (1901). 

14 JUNY 202042 CatalunyaCristiana CULTURA

Josep 
Abril i 
Virgili, 
dramaturg

GENT DE CASA

JOAN PALLARÈS-PERSONAT
Historiador
jpallarespersonat@gmail.com

També col·laboraria en el setmanari 
satíric Cu-cut!, fundat el 1902, o al gra-
cienc El Apostolado Seglar.

Va ser contemporani del canonge 
Jaume Collell i del bisbe Torras i Ba-
ges. Aquest últim, sent bisbe de Vic, li 
va encarregar l’aplec d’un seguit d’arti-
cles que es van editar com a Bon seny, 
un llibre, amb il·lustracions de Joan 
Junceda, que es va convertir en un èxit 
pels seus aforismes, faules i històries 
morals. 

Bon seny va ser un llibre molt valo-
rat i llegit fins a la guerra civil. Durant 
el franquisme va restar invisible, tot i 
que es va continuar llegint. El 1959 van 
fer-ne una reedició semiclandestina i 
l’Editorial Balmes el va tornar a editar 
el 1984. Era soci del Centre Moral i Ins-
tructiu de Gràcia. Hi va estrenar comè-
dies, com ara Lo roure centenari (1897), 
El castell de Montsoliu (1898), Cadena 
del captiu (1899), Iselda (1900) o Camí 
del vici (1910). Als Lluïsos de Gràcia va 
estrenar Montserrat (1912), amb músi-
ca del mestre Josep Cumellas i Ribó, i 
A toc d’esquella (1913). 

Va morir a Barcelona l’any 1918. Vi-
via a Gràcia amb la seva dona al car-
rer Martínez de la Rosa. Va continuar 
sent llegit durant força temps. Poste-
riorment alguns poemes seus van ser 
musicats.

Soci del Centre Moral 
i Instructiu de Gràcia, 
Josep Abril hi va 
estrenar diverses 
comèdies.



LUIS CASTELLANOS
El lenguaje de la felicidad
Ediciones Paidós, 2019, 272 pàg.

L’autor ens proposa, a través de 
les seves reflexions sobre l’aprenen-
tatge i l’ús del llenguatge positiu, 
construir cada dia un llenguatge 
per a la felicitat basat en un can-
vi del nostre focus d’atenció, en 
la reconstrucció del nostre diàleg 
intern i en el cultiu de relacions de 
qualitat. Tot per aconseguir un únic 
objectiu: una existència més plena 
i autèntica.
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RAFEL NADAL
Mar d’estiu
Univers, 2020, 224 pàg.

Un homenatge a la mar de la se-
va infància i joventut. El llibre es divi-
deix en tres parts. En la primera, l’au-
tor ens explica quin significat té el 
mar per a ell. En la segona, relata els 
seus viatges per diversos llocs com 
Stromboli, Icària, Hidra o Portlligat. I 
en la tercera, fa una reflexió sobre el 
paper que ha tingut la Mediterrània 
en la història i el desenvolupament 
de la cultura occidental.

MARIA CLIMENT
Gina
L’Altra Editorial, 2019, 184 pàg.

Que la vida va de debò la Gina 
ho descobreix de cop: encara té 
l’adolescència a prop, i l’edat adul-
ta, amb tots els compromisos, li cau 
molt lluny. Però un dia es desperta 
amb una sensació estranya al cos 
i després de mesos de proves i es-
pases de Dàmocles, li cau a sobre 
un diagnòstic mèdic greu i inespe-
rat. I necessita començar a prendre 
decisions. 

OWEN MARTELL
Interval
Edicions de 1984, 2019, 224 pàg.

UEl Bill Evans Trio, format pel 
jove pianista Bill Evans, el contra-
baixista Scott LaFaro i Paul Motian 
a la bateria, ha revolucionat el jazz 
clàssic buscant l’equilibri perfecte 
entre tots tres instruments. Amb 
tot, la mort inesperada de LaFaro 
en un accident ho canvia tot. Al 
voltant d’aquest incident, l’autor 
ha creat una novel·la original i in-
trospectiva.

BERNABÉ DALMAU I RIBALTA
Montserrat, un Magníficat de roca
Publicacions de l’Abadia, 2020, 
135 pàg.

El pare Bernabé Dalmau ens 
ofereix una suggestiva panoràmica 
del culte a Montserrat a partir de 
la lapidària frase de sant Joan Pau 
II que dona títol a l’obra.  Els tres 
conceptes de Roca, Magníficat i 
Montserrat permeten passar de la 
funcionalitat litúrgica dels espais 
sagrats a la devoció popular mari-
ana a través de la descripció de la 
vida sacramental.

CONSUELO JUNQUERA 
GUARDADO
El viento sopla a tu favor
Khaf, 2020, 432 pàg.

Aquest llibre sorgeix del desig 
d’ajudar les persones, les famílies 
i els centres educatius a compren-
dre i gestionar la pròpia adversitat, 
el dolor inevitable de la nostra vi-
da, per aprendre a afrontar-lo i no 
convertir-lo en un sofriment amarg. 
Ens ofereix les eines per abordar 
qualsevol circumstància de la vi-
da. Imprescindible en la formació 
d’infants, d’adolescents i d’adults.



AMB BON HUMOR

S’estrena Pan del cielo a les plata-
formes digitals, en aquest cas a tra-
vés de Vimeo. Aquesta petita però 
imprescindible pel·lícula tracta sobre 
les persones sense llar a la ciutat de 
Milà. Sota la fórmula d’un conte de 
fades al·legòric, la seva dimensió es-
piritual rau en el fet d’aprofundir en 
la mirada veritable que fa visible allò 
que és invisible. La narració d’inspira-
ció cristiana fuig del didactisme, però 
planteja directament com la realitat 
dels pobres té a veure amb Déu.

La vigília de Nadal dues persones 
sensesostre, la Lilli (Donatella Bartoli) 
i l’Annibale (Sergio Leone), troben un 
nadó en un contenidor d’escombra-
ries. Després de la trobada porten 
el petit a un Hospital infantil proper, 
però la sorpresa arriba quan els met-
ges i les infermeres els diuen que ells 
no veuen el nen, que és una al·lucina-
ció. Aquesta circumstància els obliga 
a traslladar-se a un campament, on 
estranyament les persones invisibles 
per a la societat —els sensesostre— 
són les que són capaces de veure i de 
tenir cura del nadó. Segons avança 
la història apareixen altres persones 
que també aconsegueixen veure el 
misteriós nadó: un gerent de grans 
finances, una dona de classe mitjana 
alta, un frare i, fins i tot, un jove blog-
ger. Tot això arriba com a gran notícia 
a la metròpoli llombarda, la qual cosa 
condueix a un final inesperat.

El film es crea sota l’ombra i l’ho-
menatge a Milagro en Milán (1951), de 
Vittorio de Sica, amb la inspiració de 
la genial poetessa mística Alda Meri-
ni, que compara els poetes amb els 

Els invisibles es fan visibles
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CRÍTICA DE CINEMA

PAN DEL CIELO
DIRECTOR: Giovanni Bedeschi
INTÈRPRETS: Donatella Bartoli, 
Sergio Leone, Paola Pitagora, 
Alberto Torquati, Giacomo 
Valdameri
GÈNERE: drama
PAÍS: Itàlia 2018
100 minuts

PEIO SÁNCHEZ 
Director del Departament de cinema 
de l’arquebisbat de Barcelona sense llar i la mateixa experiència per-

sonal del director Giovanni Bedeschi. 
Com ens explica el cineasta, el con-
trast de les seves vivències professi-
onals com a publicista i el seu servei 
durant dotze anys com a voluntari en 
un menjador social per a persones 
sensesostre —a l’Opera San Frances-
co, dirigida per frares caputxins— el 
va portar a fer la pel·lícula. «Només 
ens divideix una línia molt fina. Amb 
ben poca cosa ens podem enfonsar i 
trobar-nos encallats al carrer», aquest 
descobriment li va fer sentir la neces-
sitat d’explicar tot el que havia viscut.

El motiu central suposa la intriga 
per descobrir els que poden i els que 
no poden veure el nen, i per què exis-
teix aquesta diferència. Aquesta recer-
ca implica, d’una banda, una mirada 
social envers els invisibles, a la ciutat 
amagada sota la catifa dels comerços 
luxosos, els grans edificis, els hotels 
de cinc estrelles i el neó dels negocis. 
Aquí el film s’atura per descobrir-nos el 
Milà ocult, on sobreviuen 12.000 per-
sones sense llar. Però, juntament amb 
la denúncia social, planteja la recerca 
existencial, on cada persona decideix 
veure el que vol veure i, com a conse-
qüència, es pot perdre el misteri d’una 
visitació imprevista.

Aquest film va guanyar a l’edició 
de l’any 2018 al Festival Mirabile Dic-
tu els premis a la millor pel·lícula i al 
millor director. Ara es presenta entre 
nosaltres amb una estrena solidària 
per recollir fons per a diferents or-
ganitzacions que realitzem atenció 
a les persones sense llar enmig de 
l’emergència social.



La fi d’una
creença (I)

La majoria de nosaltres hem 
crescut donant per descomp-
tat que vivíem en un entorn en 
què tot aniria sempre a més i a 
millor. No és que se’ns digués 
mai explícitament així, però 
des de ben petits l’ambient so-
cial, polític, econòmic i cultural 
ens havia fet interioritzar que el 
nostre món no podia fer passos 
enrere, que les grans misèries 
i desgràcies col·lectives eren 
cosa d’un passat definitivament 
superat pel progrés. La idea 
d’un retrocés en tots els àmbits 
de l’existència no entrava dins 
dels nostres plantejaments i no-
més existia en els llibres d’his-
tòria o en tot cas com a tema 
de les obres de ficció.

Fets realment històrics com 
ara la caiguda del mur de Berlín 
i la dissolució de la URSS sem-
blaven confirmar encara més 
aquesta creença. Amb la fi de la 
Guerra Freda resultava evident 
i indiscutible que el capitalisme 
triomfant ens havia fet entrar 
en una era definitiva de pau i 
prosperitat. La desintegració 
violenta de Iugoslàvia no era 
més que una excepció balcà-
nica, una anomalia que no era 
símptoma de res i que en cap 
cas desmentia l’evolució posi-
tiva del conjunt d’Occident. La 
guerra fratricida havia tornat 
al cor d’Europa mig segle des-
prés, els trets ressonaven per 
enèsima vegada vora els ponts 
de Sarajevo, però així i tot crè-
iem que el món i encara més el 
nostre continent havien entrat 
en una era de progrés indefinit. 
Avui comencem a adonar-nos 
que aquell convenciment col-
lectiu aparentment tan racional 
i incontestable no era més que 
una creença sense fonament, 
una fe perillosament ingènua: 
no només no vam saber o voler 
llegir la nostra història (i d’infor-
mació i experiència recent no 
ens en faltava), sinó que vam 
demostrar un desconeixement 
esfereïdor de la condició huma-
na, de nosaltres mateixos.

RAUXA

EDUARD BRUFAU
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Segons el diccionari, Personat-
ge: «Persona, real o imaginària, que 
per les qualitats, els coneixements 
o les aptituds que té, destaca en 
alguna activitat o en un determinat 
ambient social; que viu uns fets i 
se’n presenten els aspectes més 
significatius.»

Aquesta definició encaixa en el 
propòsit del llibre. Alguns perso-
natges presents en el text bíblic, 
més o menys coneguts, i dels quals 
l’autor en fa un tastet rigorós, sufi-
cient i necessari per conèixer-los i 
ubicar-los més enllà de l’anecdota-
ri que, sovint, els acompanya. A ca-
da personatge se li dediquen dues 
pàgines, suficients per situar-nos 
mínimament tenint en compte que 
no són cent, són molts més per-
què cadascun teixeix una xarxa de 
relacions que el porta a trobar-se 
amb altres, els seus llocs i esdeve-
niments en els quals s’impliquen; 
amb contextualització històrica i 
social, si més no: breu, clar i útil 
tant per a qui es vol situar en l’en-
tramat de figures del text com per 
a qui vol satisfer una necessitat 
cultural. El fil conductor és el text 
bíblic i al final hom trobarà un Ín-
dex que facilita la localització.

Hi ha personatges més popu-
lars que altres com pot ser Moisès, 
Caín, Abraham, Job, Barrabàs, etc. 
Cal preguntar-nos: els coneixem, 
o bé n’hem sentit a parlar i prou? I 
què tal Tamar, Acaz, els Reis egip-
cis, fenicis, moabites...? O bé Ra-
bí Gamaliel? Tots són participants 
actius d’aquell teixit del qual parlo 
més amunt. 

L’autor aclareix l’absència 
d’altres personatges, ben pro-
tagonistes del text, però que no 
són visiblement tan individualit-
zats: «Els empobrits, els sofrents, 
les víctimes, els diferents...» Hi 
afegeixo: els rics, els malfactors, 
els violents... i un llarg etcètera. Hi 
són i ben evidents, recordem, per 
exemple, el motiu de la crida pro-
fètica i aquí sí que hi ha entrades 
específiques. Com també hi són 
les categories col·lectives (déus, 
reis, profetes, poble...) entremig 
dels personatges. Una «eina» ben 
útil, necessària, per a qui vulgui 
orientar-se en el trencaclosques 
bíblic.

Persones, 
personatges

CULTURA

JOAN RAMON MARÍN
100 personatges bíblics
Cossetània, 2019, 213 pàg.

ROSA M. BOIXAREU
Síndica de Greuges de la URL



CATALONIA SACRA
El divendres 19 de juny, a les 17.30, 
visita guiada a la sagristia i objectes 
litúrgics de la basílica de la Sagra-
da Família, amb Alejandro Saoane. 
Més informació: reserves@catalo-
niasacra.cat.

CENTRE D’ESPIRITUALITAT P. PA-
LAU
El dissabte 20 de juny, a les 10.00, 
silenci contemplatiu guiat per Be-
atrice D’Cunha. Es pot seguir pre-
sencialment o de manera virtual. 
Inscripcions: centre@espainterio-
ritatpalau.com.

MEMORIAL JOAN GOMIS
Fins al dimecres 15 de juliol es po-
den presentar els treballs al premi 
de Periodisme Solidari Memorial 
Joan Gomis, que organitza Justícia 
i Pau. Més informació: justiciaipau.
org/premijoangomis/participa.

SANT PERE DE LES PUEL·LES
Del dilluns 20 de juliol al diumen-
ge 26, exercicis de silenci con-
templatiu amb el mètode de Frank 
Jalics al monestir de Sant Pere de 
les Puel·les de Barcelona (activi-
tatspuelles@gmail.com). Guiats i 
acompanyats per Glòria Andrés i 
Rosa Suriñach.

LLEURE INFANTIL
Del dilluns 17 d’agost al divendres 
28, de 9.30 a 19.30, l’Escola Mirall 
dels maristes (c/ Vallespir, 160 – 
Barcelona) ofereix un curs de mo-
nitors d’activitats d’educació en el 
lleure infantil i juvenil. Més infor-
mació: www.mirall.cat.

CORPUS
El diumenge 14 de juny, a les 12.00, 
el bisbe Agustí Cortés presideix 
l’eucaristia en la solemnitat de 
Corpus a la catedral de Sant Feliu.

BÍBLIA
El Secretariat d’Animació Bíblica 
de la Pastoral ofereix una sèrie 
de fitxes per meditar i reflexionar 
amb més profunditat la Paraula de 

AGENDA

Catalunya 
Cristiana
SUBSCRIPCIONS ANUALS 
EN CATALÀ O CASTELLÀ
Catalunya, resta de l’Estat espanyol
i Andorra: 145 €
Gibraltar i Portugal: 145 €
Resta d’Europa: 222,99 €
Amèrica i Àfrica: 254,19 €
Àsia i Oceania: 325,43 €

Membre de l’APPEC
Associació de Publicacions 
Periòdiques en Català

Director: Mn. Jaume Aymar i Ragolta

Redactors: Eduard Brufau, Miquel Àngel 
Codina, Macià Grau, Rosa M. Jané, Carme 
Munté, Joan Andreu Parra, Rosa Peraire
Lingüista: Montserrat Pibernat

Col·laboradors d’aquesta setmana: Jaume 
Aymar, Pilarín Bayés, Josep Miquel Bausset, 
Pilar Casals, Montserrat Claveras, Agustí 
Codinach, Bernat Folcrà,  Antonio Gil, Joan 
Guiteras,  Ignasi Miranda, Victòria Molins, 
Glòria Monés, Xavier Morató, Consol Muñoz, 
Francesc Nicolau, Joan Pallarès, Josep Oriol 
Pujol, Quique, Josep M. Rambla, Ignasi 
Ricart, Josep Rius-Camps, Montserrat 
Rovira, Jordi Sánchez, Peio Sánchez, Bernat 
Sellarès, Lluís Serra, Rafael Serra,Valentí 
Serra, Andreu Sotorra, Sebastià Taltavull, 
Jorge Enrique Uribe, Xavier Vidal, P-J 
Ynaraja

Redacció, administració, publicitat i 
promoció: 
C/ Comtes de Bell-lloc, 67-69 - 08014 
BARCELONA 
Tel. 934 092 810, Fax 934 092 775

a/e: redaccio@catalunyacristiana.cat 
(Redacció) 

a/e: administracio@catalunyacristiana.cat 
(Administració i subscripcions)

a/e: publicitat@catalunyacristiana.cat 
(Publicitat) 

Fundadors: Mn. Joan E. Jarque i Mn. 
Francesc Malgosa 

Edita: Fundació Catalunya Cristiana per a 
l’evangelització i la cultura

Administració: Isabel Giralt (comptabilitat), 
Janet Duatis (subscripcions)

Autoedició i compaginació: 
Carlos Aguado 

Impressió: Impressions Intercomarcals, SA 
Ctra. C-1.411, Km 34. Polígon industrial El 
Cementiri. 
Tel. 938 788 403. Fax 938 788 212 - 08272 
SANT FRUITÓS DE BAGES - DLB 14.387/79

46 CatalunyaCristiana 14 JUNY 2020

www.catalunyacristiana.cat

/catalunyacristiana

@catcrist

catalunya_cristiana

El setmanari rep l’ajut de la 
Generalitat de Catalunya

Agenda

Barcelona

Sant Feliu de Llobregat

Altres bisbats

Déu. Estan pensades per treballar 
de forma personal, en família o en 
grup. Estan disponibles a https://
bisbatsantfeliu.cat/delegacions/
animacio-biblica-recursos.

SANTUARI DEL MIRACLE
El cap de setmana del 24 al 26 de 
juliol, recés A la natura, per recu-
perar-nos, a partir de quatre eixos: 
silenci, natura, art i compassió. Ins-
cripcions: casespi.miracle@gmail.
com.

CORPUS
El diumenge 14 de juny, a les 12.00, 
eucaristia de Corpus Christi a la 
catedral de Tarragona presidida 
per l’arquebisbe Joan Planellas. Es 
transmetrà en directe per la web de 
l’arquebisbat (https://www.arque-
bisbattarragona.cat), la pàgina de 
Facebook i pel canal de Youtube.

PANDÈMIA
El diumenge 26 de juliol, a les 
20.00, Mons. Josep Àngel Saiz ha 
convocat una jornada pels afectats 
per la pandèmia. Consistirà en una 
eucaristia a la catedral de Terrassa 
en la qual es pregarà especialment 
pel descans de tots els difunts que 
ens han deixat a causa del Covid-19 
al territori de la diòcesi.

MUSEU EPISCOPAL DE VIC
Fins al dimarts 15 de setembre es 
pot visitar la mostra Nord & Sud. 
Art medieval de Noruega i Catalu-
nya, 1100-1350. D’aquesta manera 
s’allarga quatre mesos més aques-
ta exposició al Museu Episcopal de 
Vic.

COVA DE MANRESA
Del diumenge 5 de juliol al di-
vendres 10, exercicis espirituals 
dirigits per Joan Morera, s.j. Més 
informació: tel. 938 720 422.

Terrassa

Vic

Solsona

Tarragona
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ROSA MARÍA JANÉ CHUECA

Como el Sol és el primer àlbum de 
la cantautora veneçolana Mariana 
Valongo (http://marianavalongo.
com). Aquesta jove, resident a Ma-
drid, es dedica a evangelitzar a tra-
vés de la música i de la predicació 
de la Paraula de Déu. Pertany a la 
Renovació Carismàtica Catòlica i 
ens explica que Como el Sol «neix 
de la pregària personal, de buscar 
la presència del Senyor en la vida di-
ària; per tant, cada tema musical va 
carregat de molta sinceritat i desig 
de passar temps en Déu i agradar el 
seu cor amb cada lletra i melodia».

Quina és la missió a la qual et 
sents cridada?

Em sento cridada a compartir la 
gràcia abundant que he rebut, la vi-
da nova que el Senyor m’ha regalat 
després del meu encontre personal 
amb Ell, perquè d’aquesta forma 
molts s’animin a conèixer-lo. La 
meva vida va trobar sentit en Déu i 
és el que m’ha mantingut dempeus 
davant les adversitats, i el que m’ha 
donat alegria enmig de les tristors 
i esperança en els moments d’in-
certesa.

Com et vas enamorar de Crist?
Em vaig enamorar d’Ell en un 

campament de joves de la Reno-
vació Carismàtica Catòlica al qual 

Mariana Valongo publica el seu primer 
àlbum, «Como el Sol»

versal, capaç de conquerir cors i 
inspirar-los. Quan la música va car-
regada d’espiritualitat, de Paraula 
de Déu, té un efecte transcendent 
en aquells que l’escolten. Hi ha mol-
tes persones que viuen diàriament 
escoltant música, per això penso 
que evangelitzar amb la música ens 
dona més possibilitats d’arribar a 
més i més germans.

En un món amb tanta sobrein-
formació i estímuls, com escoltar la 
veu de Déu?

Déu sempre ha parlat a la huma-
nitat, des dels inicis fins al present, 
només cal que cadascú identifiqui 
allò que més l’ajuda i filtri. Personal-
ment, a banda d’escoltar la veu de 
Déu des de la música, m’agrada molt 
llegir articles de diferents pàgines 
catòliques amb bona informació 
sobre temes importants, em dona 
eines per viure la fe; a més, m’ajuda 
escoltar homilies o predicacions de 
la Paraula de Déu i és allà quan agra-
eixo tots els àudios que m’arriben 
diàriament sobre l’evangeli del dia 
amb un comentari explicatiu. Des-
prés de filtrar i escollir allò que més 
m’ajuda en el dia a dia, miro de fer 
una aturada necessària tots els dies 
per respondre a Déu en la pregària 
i conrear la vida interior.

em van convidar quan era una ado-
lescent de 12 anys, a Veneçuela, en 
un poble de l’estat on vaig néixer 
(Michelena, estat Táchira). Mai no 
oblidaré el dia en el qual em van 
parlar de l’Amor que Déu em té; no 
em cabia a la ment que hi hagués 
un Déu tan amorós i proper com 
el que m’explicaven. Però aquesta 
experiència no va acabar aquí; tot 
seguit d’aquesta xerrada vam as-
sistir a una adoració eucarística i va 
ser allà on vaig poder experimentar 
molt fortament aquest Amor a tra-
vés de Jesús sacramentat, i em vaig 
sentir profundament estimada, 
abraçada i consolada per ell. I dic 
consolada perquè era just l’època 
(l’adolescència) on patia per molts 
motius. Des d’aquell agost del 1999, 
no vaig tornar a ser la mateixa, ha-
via canviat completament en molts 
aspectes: era més alegre, més res-
ponsable, amorosa amb els meus 
pares i familiars, més devota i amb 
grans desitjos de fer el que calgués 
perquè altres experimentessin el 
que jo havia viscut. D’aquí neix vo-
ler servir el Senyor a través de la 
música.

La música és una eina d’evange-
lització privilegiada?

La música és un llenguatge uni-

«Em sento 
cridada a 
compartir la 
gràcia 
abundant 
que he 
rebut»






