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Bon estiu i fins setembre!

PER JOSEP MARIA ROMAGUERA - CPL
A EL CIM S’ACOSTA

Sabem que hem estat uns mesos sense publicar res en aquest Blog. Els membres i treballadors del CPL, com totes les altres entitats i institucions, hem hagut de dedicar tots els nostres
esforços a adaptar-nos a una nova manera de
treballar, amb la distància, les dificultats i les
incerteses que caracteritzen la pandèmia de la
COVID-19. I és per això que hem estat silenciosos en aquest canal. Però això no vol dir que
l’haguem abandonat, ja que estem preparant
nous continguts de cara al setembre que esperem que us siguin interessants.
Per anar fent boca, us deixem un article d’en
Josep Maria Romaguera, president de la nostra
entitat, on reflexiona precisament sobre aques-

ta distància que hem viscut. Així doncs, bon
estiu i fins setembre!
Distàncies
Els últims mesos hem experimentat com en
són, de relatives, moltes coses. Per exemple, les
distàncies entre persones. Al mateix temps que
se’ns demana que mantinguem distàncies socials per evitar contagis, hem experimentat que
les distàncies entre pobles i continents s’han
escurçat moltíssim pel que fa a l’exposició a
una pandèmia. I, al revés, al mateix temps que
experimentàvem que no hi havia distàncies
entre classes socials en la possibilitat del contagi, hem constatat com n’és de profund l’abís
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que havíem creat entre les persones i famílies
que sobrevivien com podien en l’economia
submergida, i que ara han quedat sense res, i
les que gaudien d’un benestar que no ho era
perquè no era per a tothom. La mesura de les
distàncies, doncs, depèn del context i del lloc
des del qual mesurem.
L’abisme tan injust que el confinament ha posat de manifest, ha fet evident, també, que potser molta més gent de la que ens pensàvem ha
mostrat una gran proximitat a la gent que pateix més. De manera que hem pogut veure com
moltes persones s’han ofert com a voluntaris
on calguessin mans per a pal·liar els efectes de
la crisi; o han començat a fer aportacions en for-
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ma de diners o d’aliments, o han incrementat
les que ja feien abans; o com determinats comerços han ofert, també, la seva contribució a
aquesta causa. Distàncies que s’escurcen. Ens
n’hem de felicitar.
De tota manera, i sense treure gens ni gota
d’importància al que acabo de dir, hem de tenir
present que el gest humà de donar a la persona
necessitada implica, per més generositat i gratuïtat que hi hagi, una distància: una superioritat (potser no volguda) del qui dona sobre el
qui rep.
L’Eucaristia que celebra la comunitat de creients en Jesucrist ens ajuda a avançar en la Co-

munió, és a dir, a escurçar distàncies fins que
desapareguin. En l’Eucaristia hi trobem Algú,
Jesús, que no dona sinó que es dona. Se’ns
dona. “Qui menja la meva carn i beu la meva
sang està en mi i jo en ell” (Jn 6,56). Tota distància desapareix. És la comunió.
Participar de l’Eucaristia ens porta no donar
sinó a donar-nos. Dit d’una altra manera, no
donarem sense implicació, no donarem sense
comprometre’ns. Celebrar l’Eucaristia ens empeny a fer aquest camí vers les persones, eliminant distàncies, sobretot amb les persones més
pobres.
josep maria romaguera –cpl | llegir al web

+

Diploma d’Especialització Universitària en
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a l’Era Digital
DIRECCIÓ ACADÈMICA
Dra. Míriam Díez
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CALENDARI
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i dissabte de 9.00 a 13.00 h.
Una setmana intensiva
(matí i tarda) el mes de juny.
Visita a Roma i a El Vaticà
el mes de gener.
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Principals objectius
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la comunicació i la imatge pública
d’entitat eclesials
· Assimilar les tècniques de la
comunicació institucional aplicada
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Principals sortides professionals
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@ObsBlanquerna
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Les restriccions contra la Covid-19
inclouen els serveis religiosos

La “prohibició” de reunions de més de 10 persones per contenir els contagis a l’àrea de Barcelona inclou els serveis i cerimònies religioses. És el redactat definitiu i avalat pel jutge de
la resolució del Departament de Salut i d’Interior de la Generalitat. La mateixa proposta que es
va formular en el confinament de Lleida i que
ara s’ha estès a altres municipis del Segrià i la
Noguera. El punt 5 indica que “es prohibeixen
les trobades i reunions de més de deu persones
tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic”
i que “aquesta prohibició inclou casaments,
serveis religiosos, celebracions, cerimònies fúnebres i la pràctica esportiva en les condicions
indicades”.

Aquesta prohibició està finalment vigent des
les 9 del matí d’aquest dissabte i durant quinze
dies.
Des de l’arquebisbat de Barcelona, el que té
més parròquies afectades per aquesta situació,
s’ha fet un comunicat intern de la secretaria general en el que explica que “davant les últimes
disposicions de l’autoritat civil sobre la pandèmia, estimem que han de seguir vigents sense
major limitació les normes per a les celebracions litúrgiques a les esglésies com ho tenim
fins ara, cuidant les mesures sanitàries preceptives”. Per tant, que no indiquen cap canvi
respecte les mesures de prevenció i limitació
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d’aforament que ja es fan a les parròquies. El
bisbat de Sant Feliu també s’ha afegit al contingut d’aquest comunicat.
En el cas de Lleida, ja es van seguir les restriccions que afecten a les trobades de més de 10
persones des de l’inici del nou confinament de
fa 15 dies. El bisbe de Lleida, Salvador Giménez
no va suspendre les misses, però va recordar
al clergat que cap trobada o celebració podia
superar aquest aforament i el bisbat va reemprendre algunes de les iniciatives virtuals que
es van crear durant el confinament. En aquest
context, diverses parròquies de Lleida han suspès o reduït les misses.
D’altra banda, el Consell Evangèlic de Catalunya ha recomanat a les esglésies de Barcelona,
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l’àrea metropolitana, el Segrià i la Noguera afectades que no celebrin cultes de més de deu persones. També demana que des de les entitats
evangèliques es compleixin les noves mesures
i s’ajudi a difondre-les.
Segons el text de la Generalitat, les misses obertes als públic i altres celebracions religioses no
quedarien estrictament prohibides però si limitades a 10 persones com a màxim. Aquesta
restricció es deriva del punt 5 que fa referència
a les “Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)” i no del punt 7 sobre “Activitats
culturals, d’espectacles públics, recreatives, esportives i d’oci nocturn”. La normativa també
preveu suspendre aquestes activitats i “suspèn
l’obertura al públic” dels equipaments, però
preveu que els ajuntaments puguin proposar

excepcions “amb autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT”.
Aquesta resolució afecta als municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i
Badalona (Arquebisbat de Barcelona); Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant
Boi de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues
de Llobregat, (Bisbat de Sant Feliu); i Montcada
i Reixac (Bisbat de Terrassa).
En el cas de Lleida i la Noguera, afecta a diversos municipis del bisbat de Lleida, i altres de la
Noguera que depenen del bisbat d’Urgell, com
Balaguer.
cr | llegir al web +
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2 de cada 3 famílies ateses per Càritas
a Catalunya es troben en situació de pobresa
severa
Càritas Catalunya publica una investigació realitzada durant els mesos de maig i juny per
conèixer quin ha estat l’impacte de la crisi social i econòmica causada per la COVID-19 en les
llars acompanyades per les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. “Aquesta situació no
està afectant a totes les persones per igual, sinó
que l’impacte ha estat més evident en aquelles
llars que ja estaven en una situació de major
precarietat”, ha indicat Francesc Roig, president de Càritas Catalunya.
càritas catalunya | llegir al web

+

L’estudi del Síndic certifica
l’infrafinançament de l’escola concertada

La Facultat Pere Tarrés duplica l’oferta
de beques per al curs vinent

L’escola concertada de Catalunya valora “extraordinàriament” la iniciativa del Síndic de Greuges
per “resoldre definitivament el problema de la
segregació escolar al nostre país”. L’estudi aclareix amb “dades objectives” el dèficit de finançament del concert educatiu a Catalunya, que no
garanteix la gratuïtat com estableix la normativa.
L’escola concertada veu en aquesta iniciativa la
possibilitat de fer un pas endavant vers la gratuïtat de l’educació a Catalunya, permetent fer realitat l’exercici del dret de les famílies de triar un
projecte educatiu per a l’educació dels fills i filles.

Ja estan disponibles les convocatòries d’ajuts i
beques per als alumnes que estudiïn aquest curs
2020-2021 a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL. Enguany, la Facultat
ha decidit augmentar de manera molt important
l’oferta de beques, duplicant-ne gairebé el nombre, per contribuir a pal·liar la situació de crisi
econòmica ocasionada per la pandèmia. L’any
passat es va becar 58 estudiants; enguany, s’arribarà als 100 alumnes amb els mateixos imports,
que en funció d’aspectes com els crèdits que es
cursin pot suposar un 30% de la matrícula.

escola cristiana | llegir al web

+

fundació pere tarrés | llegir al web

+
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Decàleg per a la catequesi en temps de Covid-19
Distància, mans, mascareta. El curs vinent la
catequesi s’ha d’adaptar també als nous hàbits
de prevenció del contagi del Covid-19. Això implica, entre d’altres mesures, guardar distància
física, mantenir grups estables, evitar compartir material i utilitzar només sales que tinguin
ventilació directa.
Els equips de catequistes compten per ara amb
la referència de les Instruccions per al curs
2020-2021 que ha publicat el Departament
d’Educació de la Generalitat i del Pla d’actuació
per al curs 2020-2021 per a centres educatius en
el marc de la pandèmia. Es busca establir criteris
de traçabilitat i protecció.
Com afecten l’activitat amb infants a les comunitats cristianes? Del contingut d’aquests dos
documents, i la normativa d’aquesta setmana
del Departament de Salut, recollim deu pautes
imprescindibles per prevenir el contagi del nou
coronavirus a la catequesi.

Decàleg per la catequesi en temps de Covid-19:
1. Cal establir grups de convivència estable.
No hi ha ràtios, però no es poden barrejar grups.
Això servirà per millorar la traçabilitat de casos
i contactes.
2. Els catequistes han de portar sempre la
mascareta. Tant per als catequistes referents
del grup estable com si hi ha intercanvi de grup
i sempre que no es pugui mantenir la distància
d’1,5 metres.
3. La distància interpersonal mínima de seguretat ha de ser d’1,5 metres. Si no és possible
mantenir aquesta distància, infants i adults han
d’utilitzar mascareta. També caldrà portar-ne si
es barregen grups entre parròquies.
4. Cal vetllar per la higiene i ventilar els espais. Cal netejar i desinfectar les superfícies
d’ús més comú com el poms de les portes o les

11 | CATEQUESI
baranes de les escales. Els espais s’han de ventilar durant 5-10 minuts abans i després d’accedir-hi. Si l’espai no té ventilació, no s’hauria
de fer servir. Mocadors i tovalloles d’un sol ús
s’han de llençar en contenidors amb bosses,
preferiblement amb tapa i pedal.
5. Cal vetllar pel rentat de mans freqüent i de
forma especial a l’entrada i a la sortida de la sessió.
6. No es recomana compartir. Per evitar haver-ho de desinfectar tot, es recomana que
cada infant porti de casa el material necessari:
cançoner, Bíblia, llibreta, llibre, llapis de colors
o pinzells.
7. Les famílies han de signar una declaració responsable. Hi faran constar que coneixen l’actual situació de pandèmia i que es
comprometen a no portar l’infant si presenta simptomatologia compatible amb el Covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No caldrà prendre la temperatura als infants
abans d’entrar.
8. Infants i catequistes no poden assistir a la
sessió si estan malalts. En cas de detectar un
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infant malalt, se l’ha d’aïllar i es demanarà a la
família que el vingui a recollir.
9. Les entrades i sortides han de ser esglaonades. Si es preveu una entrada o sortida conjunta, que dificulti respectar distàncies, cal utilitzar la mascareta.
10. S’aconsella utilitzar espais exteriors per a
la realització d’aquelles activitats que puguin
fer-se a l’aire lliure.
El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de
Catalunya i Balears (SIC) va dedicar a aquestes
qüestions la jornada de formació de responsables de catequesi, celebrada dissabte 4 de
juliol per Zoom. A banda d’aquestes recomanacions, van posar sobre la taula la possibilitat
que cada infant porti el seu pot de gel hidroalcohòlic de casa, junt amb la resta de material
que pugui necessitar.
En el cas de catequistes majors de 65 anys es
recomana que sigui el seu metge de referència
qui orienti sobre els riscos de fer aquest voluntariat. També es va recomanar no fer sortides
extraordinàries, tant per prevenció de conta-

gi com pel cost addicional pel que fa als desplaçaments. I preveure què fer amb infants o
adults que vinguin sense mascareta.
A petició del SIC, el director del Col·legi Sant
Pau Apòstol de Tarragona, Pablo Muñoz, va
presentar la nova normativa i va explicar com
afecta el servei de catequesi. Podeu recuperar
aquí tota la sessió:
cr | llegir al web

+

La Fundació ”la Caixa recapta més de 700.000 euros
per als Bancs d’Aliments de Catalunya
L’acció solidària «Cap llar sense aliments», impulsada per la Fundació ”la Caixa”, amb el suport operatiu de CaixaBank, tanca amb més de
713.670 euros recaptats a Catalunya i un total de
3,3 milions d’euros a Espanya. Amb aquest import, s’han aconseguit 3.600 tones d’aliments
bàsics, que s’han distribuït entre els 54 Bancs
d’Aliments, associats a la Federació Espanyola
de Bancs d’Aliments (FESBAL), per ajudar milers de persones en situació de vulnerabilitat. A
Catalunya, en concret, s’han repartit més de 785
tones.
L’objectiu de la campanya en favor dels Bancs
d’Aliments és respondre, de manera excepcional, a l’emergència social derivada de la crisi
sanitària, a més de cobrir la demanda habitualment atesa mitjançant les campanyes presencials de recollida, que s’han vist afectades per
la pandèmia. Com a resposta a la bona acollida de la campanya i a la necessitat urgent, la
Fundació ”la Caixa” ha decidit aportar un milió
d’euros addicional a la iniciativa.
Els Bancs d’Aliments calculen que durant el
mes de juny han atès un 37% més de persones
a Catalunya i han detectat un increment de les

persones que sol·licitaven per primera vegada
ajuda alimentària a les entitats benèfiques. Gran
part d’aquestes persones s’han vist afectades
pels ERTO o s’han quedat sense ingressos per
la impossibilitat de dur a terme feines informals
durant l’estat d’alarma.
El 2019, aquestes entitats van atendre 1,1 milions de persones, repartint 144,5 milions de
quilos de menjar, en col·laboració amb més de
7.300 institucions benèfiques. S’estima que
aquest any es podria superar la xifra d’1,5 milions de persones ateses. A Catalunya, els Bancs
d’Aliments van atendre a 194.090 persones, de
la mà de 616 entitats, repartint 23.934 tones
d’aliments, l’any passat.
«En moments de dificultat, la nostra respon
sabilitat més gran és aconseguir que no quedi
ningú enrere. Durant la pandèmia, la ciutadania
i les entitats han demostrat el seu compromís
amb les persones més vulnerables, i això s’ha
vist reflectit en la resposta massiva a aquesta
campanya, que ajudarà milers de famílies», ha
destacat el president de la Fundació Bancària ”la
Caixa”, Isidre Fainé.
CaixaBank ha habilitat per a la campanya tots els
seus canals operatius. Tant clients com no clients
de l’entitat han tingut a la seva disposició els més
de 9.000 caixers distribuïts per tot el territori. A
més a més, fruit del confinament, CaixaBank ha

promogut l’ús dels canals digitals per col·laborar
amb la campanya. Aquest fet ha consolidat el seu
lideratge a Bizum, amb 1,8 milions de clients actius dels 8 milions totals que utilitzen la plataforma més gran de traspàs de diners a Espanya.
#CapLlarSenseAliments, un èxit
a les xarxes socials
Compromeses amb l’acció, milers de persones
s’han sumat a la repercussió del moviment

#CapLlarSenseAliments, entre les quals hi ha
celebritats com els actors Antonio Banderas,
Hugo Silva i Bibiana Fernández; els cantants Alejandro Sanz, Chenoa, Mónica Naranjo, Rozalén
i Antonio Orozco; xefs com Karlos Arguiñano i
Ferran Adrià, i esportistes com Ona Carbonell,
Jordi Alba, Eden Hazard o Joaquín Sánchez, que
han contribuït a donar visibilitat a la iniciativa a
les xarxes socials, destacant el compromís dels
Bancs d’Aliments.
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Es defineix com una persona “moderadament
optimista”. “El que toca a un vell és ser moderat”, apunta Jesús Renau i Manén en aquesta entrevista. Jesuïta i teòleg, té 86 anys, viu
a Badalona i és membre de l’equip de Cristianisme i Justícia. Ha fet centenars d’acompanyaments i recessos. I ha exercit diverses
responsabilitats a la Companyia de Jesús: va
ser director del Col·legi de Casp (1977-1983) i
provincial de l’orde a Catalunya (1995-2001).
La disciplina d’escriure sempre l’ha acompanyat. I ha publicat diversos llibres per ajudar a
pregar, com Suport, editat per Claret.

Jesús Renau: “Hi haurà una Església minoritària
de persones convençudes”

Nascut a Barcelona el 1934, va fer 17 de formació abans d’assumir un destí com a jesuïta.
José Ignacio González Faus, Ferran Manresa,
Josep Maria Rambla, Ignasi Salvat van ser
companys de noviciat i “amics de tota la vida”.
L’espiritualitat ignasiana li ha ensenyat a “tenir
creativitat i il·lusió” i això passa per “no quedar-se vuit, omplir-se de tot, caminar, gaudir de
la vida”. No tot és el deure, diu.
En aquest balanç vital reconeix que “no tot han
estat flors i violes”. Però hi afegeix: “He sigut feliç i espero ser-ho”.
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Com ha viscut el confinament?

I de cara a futur?

Vaig viure dos moments d’incertesa per la possibilitat que dues persones conegudes haguessin agafat el virus. Fora d’això, el confinament
ha estat per mi una època molt profitosa. He
fet molt d’acompanyament i exercicis espirituals, lectura i també gimnàstica. Cada nit feia el
programa del dia següent. Va ser com una vida
monàstica.

No veurem un canvi espectacular, vivim en un
món secularitzat. Però entre els 35 i els 50 anys
passen coses. Hi ha un cert moviment de gent
que ha viscut la joventut amb possibilitats,
amb experiència i, en arribar en aquesta maduresa de la vida, ve la pregunta: “Què serà, la
segona part? El mateix sent jo més gran? Hi ha
novetat? La vida què és?”. Són preguntes que
remouen i en aquesta situació de la pandèmia,
això s’ha accentuat.

L’acompanyament espiritual l’he fet per correu
electrònic i els escrits tenen molt de valor. La
gent abans d’escriure s’ho pensa, és diferent
d’una conversa. I jo també abans d’enviar una
resposta ho meditava i ho pregava.
Hi havia una preocupació compartida
en aquests escrits... Com valora la resposta
de l’Església en aquesta crisi?
Amb la pandèmia, més aviat l’Església ha demostrat vitalitat i iniciativa, les circumstàncies
han despertat alguna cosa. Hi ha hagut molta
creativitat. Era una necessitat, perquè no ens
podíem trobar amb els altres. M’he quedat sorprès, favorablement.

La manera de trobar-se i d’acompanyar,
canviarà? Veurem una nova Església?
Pastoralment, hem de ser cautelosos. No començar la casa per la teulada. El més important
és facilitar el contacte amb Jesús, a través de
l’evangeli. Si la gent llegeix l’evangeli tranquil·
lament, ell ja se’n cuida. Nosaltres posem algunes condicions favorables, però la iniciativa és
de l’Esperit. I, de debò, passen coses.
En general, és un procés lent, de simpatia...
Aquí hi ha l’acció de l’Esperit. Aquí hi ha una
resposta de Déu a la situació que vivim. Va

normalment acompanyada de l’interès social:
de seguida salta la pregunta...
La pregunta de “si Déu és bo,
perquè ho permet?”
Exacte. Mira, això no és una qüestió per tractar
en una aula d’universitat, sinó per tractar ficant-te en el ‘meollo’. Amb voluntariat, amb interès, tocant la vida, no discutint sobre la vida.
I això va bastant unit, perquè és estimar Déu.
Quan va sentir que estimava Déu
per primera vegada?
La meva vocació ve de la infantesa, no per influència de ningú. Recordo algunes experiències de nen. Aleshores no les entenia i les he anat
entenent durant la vida. D’alguna manera predeien el que em passaria. Sobretot passant una
malaltia, la diftèria, aquest record és el punt de
trobada amb Déu: em va trobar a mi. No tenia
ni idea de ser jesuïta en aquell moment, però sí
que tenia idea d’una situació afectiva amb Déu
que s’ha anat consolidant. Això es va repetir de
diverses formes, anant pel carrer, quan tenia
set o nou anys. De manera que quan vaig fer la
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primera comunió, sense saber massa què deia,
ja li vaig dir Senyor: “Vull ser jesuïta”. La meva
família tenia relació amb els jesuïtes i qui em va
donar la primera comunió també ho era. Però
després això mai no va marxar.
Va entrar molt jove, al noviciat...
Amb 16 anys, em faltava poc per fer-ne 17. Com
que tenia la vista delicada, quan ho vaig plantejar seriosament a casa em van portar a tres
metges. El doctor Barraquer, l’avi, va dir: “No,
aquest nen no podrà estudiar com estudien els
jesuïtes, no els hi aconsellem”. El doctor Arruga, que era una altra eminència, va dir: “Sí, podrà estudiar i llegir una hora al dia”. I tenia un
metge de capçalera, el doctor Conill, que és qui
va encertar: “Podrà estudiar tota la vida, però
convé que entri aviat”. Amb l’excusa de la vista,
vaig convèncer al meu pare espiritual i vaig entrar al noviciat.
Com va ser aquesta trobada amb Déu
i que recorda de petit?
No ho explico massa. El mèrit no és meu, és
una cosa rebuda. Jo tenia un somni que anava
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per un camí. I a la banda del camí hi havia una
paret de maons, i a l’altra hi havia uns camps. I
hi anava amb algú que no veia, però estava tan
feliç! I això m’ha durat tota la vida. En aquell
camí, a mesura que ha anat passant la vida, he
anat recordant no el que veia en el camí, sinó
el que sentia. Podríem dir que era un amor de
Jesús, perquè tota la meva vida està centrada
en Jesús. Allò ja va determinar la meva vida.
Després alguna altra experiència de petit.
Anant pel carrer, sol, anar parlant amb la mare
de Déu, que en aquella època era molt prioritària. Vivíem al carrer Mallorca i això passava
al voltant del mercat del Ninot. Són les experiències més antigues, però les tinc presents
com si fossin ara.
Això és la vocació?
La vocació no ets tu que dius “jo vull ser missioner...”, no. La vocació, almenys la meva, és un
regal, m’ha arribat de fora. M’ha costat, eh? No
tot han sigut flors i violes. Després tens 25, 30
anys, veus els teus germans que es casen, que
tenen fills i tu estudiant teologia... A mi la teologia m’ha agradat; però recordo alguna posta de
sol i dir: “Caram, que bonic!, potser m’agradaria

estar amb una bona companya i amb una casa
diferent...”. Però en sentir aquesta crida, em
deia “només es viu una vegada”.
Què diu sant Ignasi que s’ha de fer
quan hi ha una crisi?
En l’espiritualitat ignasiana diem: “En tiempo
de desolación, no hacer mudanzas”. Si t’has
enamorat, si hi ha coses més aviat afectives, és
dir: “Para el carro, no canviïs, aguanta”. I passa.
M’ha servit la formació. Això no vol dir que hagi
acompanyat companys i sacerdots que diuen
“deixa-ho córrer”. Jo ho comprenc. Algú que
diu “a la vida, m’he equivocat”. Jo potser he estat en risc de saltar-m’ho tot “a la torera”. Però
penso en aquesta frase ignasiana... Quan estàs
en crisi, no canviïs, aguanta: la crisi mateixa o
minvarà o es veurà que és real.
Què recorda del noviciat?
El vam fer a Veruela, a Saragossa, un monestir
immens del Cister que havien deixat als jesuïtes, que els havien expulsat vàries vegades.
Aquell 1950 vam entrar només per escolar, en
previsió al sacerdoci, 51 catalans, valencians i
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mallorquins. Amb perspectiva, el noviciat va
ser com una acadèmia militar de tipus espiritual. Ens despertaven a quarts de sis, en mitja
hora havies de fer no sé quantes coses, una
hora de pregària i meditació que et venien a vigilar si la feies. Tot estava molt ben organitzat.
Cada dia feies coses diferents. Ens van formar
amb una mena de disciplina interna notable.

diu que el novici faci vots per tota la vida, però
la companyia no assegura tota la vida; d’aquí
ics anys t’admetrà definitivament. La Companyia diu: “Tu, et compromets; nosaltres et formarem, t’orientarem i quan estiguis ja madur,
llavors t’admetrem”.

Després hem anat coneixent altres dimensions de la personalitat humana, i dels drets...
no cal anar a toc de campana. Però hi ha una
disciplina interna per la que estic agraït. I l’he
mantingut.

Deuria ser l’any 1980, trenta anys després.
Abans del cop d’Estat de Tejero. Recordo
que era director del Col·legi de Casp. Estava a
Berchmans i em diuen “hi ha un cop d’estat,
han sortit els tancs a València i han assaltat
el parlament”. Vaig anar de seguida al Col·legi de Casp, vaig reunir les dones de fer feines,
que treballaven de nit, i els vaig dir “senyores,
totes a casa, vagin amb els seus marits”. Vaig
tancar el col·legi i em vaig quedar les claus.

De rutina de pregària?
Més que de rutines diàries, és de conviccions.
D’un bon ús del temps, de comptar amb els
companys, de sinceritat d’explicar les coses, de
la importància del paper de Jesús a la vida, que
sense meditació i vida espiritual, no s’aguanta.
I la importància de l’estudi. Ja sent novicis el llatí i el grec era la nostra llengua d’estudi. Passats
dos anys, amb 19 anys, ja vaig fer els vots per
tota la vida. La companyia que és molt astuta

I en el seu cas, quan el van admetre?

L’endemà podia haver-hi una persecució... què
sé jo! Vivia en una petita comunitat de jesuïtes
a la vora de Casp. Quan va sortir el rei, va dir:
“Al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, le
digo ‘estáte tranquilo, esto está dominado’”.
I jo vaig dir: “Me’n vaig a dormir”. L’endemà
vaig obrir la porta del Col·legi.

Al noviciat, va tenir bons professors?
De la formació recordo bons professors. Sobretot d’humanitats. Batlló, professor de llatí,
un tal Palau que ens feia sentir òperes, i ens
va obrir al món musical i artístic. El que em
costava bastant era el grec clàssic. Professors
de filosofia també en vaig tenir uns quants de
bons, no tants com a humanitats. I amb alguns
professors joves que venien d’Alemanya vam
fer la nova teologia. Era l’època del Concili, però
el claustre era molt escolàstic. I interiorment hi
estàvem en contra. Vam haver de fer tota una
transformació, deixant l’escolàstica i agafant la
nova teologia de Karl Rahner, etc.
Entre passadissos, en la clandestinitat?
Teníem una sala, que en dèiem el ‘šeol’ –l’infern–, perquè estava tota pintada de vermell. En
aquesta sala, després de sopar, els que podien i
volien anar-hi, estava permès de parlar de tot.
Absoluta llibertat de premsa. Es podia parlar de
cinema, de les relacions humanes, de política,
de marxisme, de l’ateisme... De tot. I jo hi anava,
perquè era molt interessant. Teníem companys
molt ben preparats. I teníem unes discussions...!
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I fora del noviciat?
En aquella època també anàvem a Sabadell a
fer cases pels immigrants que venien d’Andalusia. El diumenge al matí i el dijous a la tarda,
que era el temps que teníem lliure, fèiem d’ajudants de paletes, perquè els paletes eren ells.
Allà estàvem tots a favor de la revolució social.
Ara aquells immigrants, ho hem vist, treballant
molt, tenen pisos, tenen cotxe, els fills han estudiat, no se’ls hi ha regalat res, però són els
nous catalans. Amb petites excepcions, sempre he viscut amb aquesta gent, m’hi trobo bé.
Sempre que m’ho han deixat fer, he viscut en
barris populars.
Quan va acabar la formació,
on el van destinar?
Els vots els vaig fer en una petita comunitat al
carrer Bailèn. L’Ignasi Salvat era el provincial.
Quan vaig acabar tota la formació, el destí que
vaig tenir va ser delegat de vocacions i de seguida em vaig dedicar a la pastoral de joves. Jo
tenia trenta-tres, trenta-quatre anys. Des dels
17 fins als 34-35, tot un temps de formació! Allà

Ds, 18/07/2020 | Catalunya Religió | núm. 91
vaig escriure els primers llibres: Cada dia, Meditacions per a una parella...
Li agrada estar amb la gent.
A mi m’és fàcil comunicar amb la gent. De seguida vaig tenir molta gent amiga. I vaig conèixer moltes parelles en aquella època. Quan
arribava a casa, a la comunitat d’Hostafrancs,
escrivia. Eren les dotze, quarts d’una, perquè
amb la gent jove eren les hores bones. Escrivia a propòsit del que havia passat, reflexionava. I alguns dels llibres van ser conseqüència
d’aquests escrits nocturns. Dormia poc, donava moltes tandes d’exercicis... Amb 35-40 anys
estàs en plena ebullició. Jo volia anar a l’Índia.
Però ràpidament em van dir que no per la vista:
tinc ceguera nocturna i l’Índia era molt fosca.
“Tu has d’estar en un lloc ben il·luminat”, em
deien. Amb la intenció d’anar a missions, resulta que no m’he mogut d’aquí.
Va descobrir que la missió era aquí,
escoltant les persones?
M’encanta escoltar. Escoltant veus la vida, els
sentiments, les idees, les alegries, les penes

i veus el que Jesús està fent, sigui creient o
no. Escoltar és una certa contemplació. T’has
d’oblidar de tu, n’has de prescindir.
I això com es fa?
Del tot no pots. Però es fa, fent-ho: interessant-te més pels altres que per tu. Em passo
hores i hores escoltant.
També ha exercit responsabilitats.
Va dirigir el col·legi de Casp...
Del 1977 al 1983 vaig ser rector i director de
Casp, sis anys. Vivia al Bon Pastor i tenia el cor
posat a Nicaragua. Al despatx de Casp posava
les cançons revolucionàries! Quins records! La
meva meta com a rector era ficar laics, nois i
noies, que poguessin mirar el futur de Casp. En
aquella època ja es veia. Van fer una profundíssima transformació del col·legi.
Casp és com casa seva...
Sí, a Casp he estat alumne, professor, director
espiritual, director de COU i rector. Ara hi vaig
poc. Però dels anys que vaig ser director, cada
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setmana deixava un setmanari: el dissabte a la
tarda el dedicava a escriure el que havia passat
aquella setmana, les meves impressions. Això
està en l’arxiu del director. Molts directors que
han vingut després m’han dit: “Oh, quina cosa
més maca a l’arxiu! Quan tingui temps ho llegiré!”. I em sembla que no ho ha llegit ningú! [riu].
De què li servia?
Era un exercici que també vaig fer quan era provincial i com a superior de Llúria. Quan he tingut
responsabilitats, sempre he portat un diari setmanal. Perquè en una setmana passen moltes
coses, tens temes pendents i a mi m’agrada escriure. Cada tres mesos feia un repàs d’aquests
escrits i cada any feia una reflexió sobre com havia anat l’any.
Era una escriptura funcional, sense ambició
poètica ni literària...
No, a la feina, de poesia poca. Era disciplina metodològica per poder treballar bé. Els dissabtes
quan acabava, tancava la porta i me n’anava al
Bon Pastor. M’ho mirava poc, només de tant en
tant, sobretot quan volia recordar decisions preses.
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Quin pòsit li queda del temps a l’escola?
El món de l’escola és clau per al futur. Molts
dels millors amics són antics de Casp o del Casal Loiola, llavors en deien Berchmans. Encara
ara hi ha dos grups amb qui ens trobem cada
mes. Tots estan jubilats, els havia tingut a classe, alguns han mort, o les seves parelles. I jo
em sento molt amic seu. Cadascú ha fet el seu
camí.
En el seu darrer llibre parla del jesuïta Raimon Algueró...
M’ha costat tres anys, escriure’l. Molts antics
alumnes tenen els millors amics del Col·legi i
això es va viure molt gràcies a ell. Quan va morir, el funeral a Santa Maria del Mar estava ple:
amb gent dreta, no es podia entrar, i en un 90%
era gent jove. Raimon Algueró és una de les
persones clau del Col·legi de Casp: per la muntanya, la manera d’atendre els nens, el tracte
amb les famílies.
Eren amics?
Molt amics. Durant quatre estius a ell li deixa-

ven a Andorra un apartament i anàvem els dos
a passar una setmana de vacances. Havíem
tingut la mateixa formació, antiga. Ens aixecàvem a les sis del matí, resàvem una estona. Esmorzàvem. Agafàvem el cotxe i en els quatre
anys vam fer tots els llacs d’Andorra. Pujàvem
a les muntanyes i a les deu o les onze arribàvem al llac. Saludàvem els francesos. Ell sempre es banyava, jo mai em banyava. Preníem
quatre coses i després baixàvem. Cap a les tres
érem a l’apartament, dinàvem, migdiada. A la
tarda, a comprar, celebràvem els dos l’eucaristia i a quarts de deu a dormir. Una setmana
així, tornes nou!
I després de la direcció de Casp?
Va passar uns anys que era encarregat de la
pastoral. Primer de la província i després d’Espanya, també en guardo bon record. Anava a
Madrid amb trens de nit. Era la nit que dormia
millor: el tren sortia a les deu i ja estava ficat al
llit i a tres quarts de vuit em despertava arribava a Chamartín a les vuit. Dormia deu hores!
Vam organitzar la pastoral per sectors, en tinc
molt bon record. I va ser una ocasió per conèixer tot Espanya.
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He de dir que jo a Espanya me l’estimo. I ara no
faig política. La gent, la cultura, la manera de
ser, les costums, les tradicions. Ho he conegut,
ho he vist i m’ha agradat. Altra cosa és l’Estat
espanyol. Hem de distingir molt el que és el
país, el govern, que fa el que li convé a uns que
no apareixen, que són els que tallen el bacallà i
busquen els seus interessos. Amb aquests s’ha
de fer la política. Si hi ha la independència serà
perquè ho han fet molt malament. Independitzar-se d’un país és trist, en el fons. Pot ser necessari, però és trist. I no és el poble d’Espanya,
que potser ha estat viciat per la premsa, els interessos, els governs...
Com ha estat el diàleg entre jesuïtes
de la resta de l’Estat?
És difícil. És una feina que demana meditació
abans: has d’aprendre a escoltar, veure la raó
que tenen; que t’escoltin, que vegin la raó que
tens. I posar-te d’acord amb qüestions tan elementals com que els pobles han de decidir en
unes urnes, per unes votacions, que no s’ha de
decidir des de dalt. O per una constitució que
jo recordo que va estar escrita amb els militars
al costat. Ja vàrem fer prou: la Constitució està
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bé, donades les circumstàncies que vivíem,
però ara l’han canonitzada i s’hauria de canviar.
Ho veig difícil: s’han alimentat les passions, les
emocions. La racionalitat i el dret queden mediatitzats.
Això el fa patir?
A mi no em fa patir. El que voti Catalunya vull
que vagi a missa. Ja no em preocupa, tinc altra
feina; delego al vot de la majoria, el que sigui.
Si és independència, fem un país nou. Amic
d’Espanya, això sí. Si som intel·ligents, després
de tants anys, Espanya ha de ser prioritària. Si
també canvia. Els que manen de debò estan
molt amagats i són molt rics i molt poderosos.
T’explico una observació?
Endavant...
Jo he estat seguint, perquè m’agrada molt, el
Sant Pare d’ara. He estat seguint el Sínode de
l’Amazònia. I l’he seguit en els diaris: a La Vanguardia, El Periódico, l’Ara, El País i l’ABC. Una
bona mostra, el periodisme m’agrada. Durant el
Sínode cap d’aquests diaris ha dit res. I a l’acabar, el que han dit són dues coses. Primera, que

hi havia unes imatges d’uns indis que uns feixistes els van tirar al riu Tiber i que el papa els
va fer rescatar i els va fer posar en una capella.
Anecdòtic! I segona, que el papa no ha dit res
sobre que hi hagi en aquelles zones capellans
casats. Que això és una heretgia, més aviat criticant-ho. Res més. D’un sínode que han fet
80.000 consultes a les tribus dels indis. Que
els qui han portat la veu han sigut les dones,
que estaven en minoria. Interessantíssim. Tu
agafes això i dius: aquests diaris treballen per
consignes. I la consigna és no parleu del Sínode
de l’Amazònia. I amb una cosa tan important,
tenint en compte el Bolsonaro, això demostra
el control que tenen.
L’Església, en conjunt, on hauria de ser?
L’Església és l’Església de Jesús, jo hi crec. El
Concili Vaticà II va ser un gran esforç. Però el
món va tan de pressa que s’ha de fer un altre esforç. Mirant que no es trenqui. Comprenc que el
Papa ho té difícil: es pot fer una Església índia,
una per Amèrica del Sud... Però l’Església és catòlica, i això té un valor. Jo soc optimista, però
no per tornar al que havia passat. Estic veient,
observant, que ara hi ha una generació que del
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tema religiós no entén res. Si un dia van a missa
i senten dir “mireu l’Anyell de Déu, mireu el qui
lleva el pecat del món”. Es preguntaran: “Què
és un Anyell? Un be! I Déu té un be? I què és
el pecat? No entenc res”. Això, ho entenen els
biblistes, els que coneixen l’Antic Testament,
el sentit del sacrifici. I qui diu això, diu tantíssimes coses que són inintel·ligibles. Quan es diu
“oh, el jovent, ha perdut la fe”. No! El jovent no
ho entén.
Falta context i no es comparteix el llenguatge. Cal refer? Traduir? Aquí veu oportunitat?
S’ha d’anar refent. Siguem realistes. Però el jovent té vint anys, vint-i-cinc, trenta... i als trenta-vuit, quaranta, comença a dir: “Estic més o
menys la meitat de la vida, he aconseguit les
coses que volia: una parella, tinc una família,
he anat a l’Índia... El que sigui. “Però ara, què?
Serà més del mateix?” I comença a buscar. Els
més superficials van al gimnàs. Per això té tant
d’èxit! Està ple d’homes i de dones al voltant de
quaranta anys. Ho comprenc. Després molta
gent tira cap a la cosa oriental, cap a la meditació. Però on ell o ella és el protagonista: fan
mantres, respiren i arriben a un equilibri. No ho
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critico. Però les preguntes sobre Déu no les tenen solucionades. I en alguns comença una recerca: “I la vida eterna? Tothom ha vist la mort,
seguim o no seguim?” Aquestes preguntes. Comencen a buscar, en diverses religions. I fan bé
perquè no ho han entès. El cristianisme no es
dona a entendre. Es dona a entendre la caritat,
la justícia, la bona gent, però no el nucli.
Aquí on som rep molta gent que li fa aquestes
mateixes reflexions...
Sí, en aquesta butaca rebo gent d’aquesta edat.
M’encanta. I em diuen: “Jo no puc creure”. “En
què no creus?” “En Déu”. “Ah sí? I quin Déu?” I
els més grans em contesten en castellà: “Dios
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra,
infinitamente justo... que castiga a los malos,
que premia a los buenos, que ha creado el universo”. I jo els hi dic: “Jo tampoc hi crec, aquest
és el Déu d’Aristòtil i de Plató”. L’Església primitiva, per donar-se a entendre, va agafar la manera de parlar d’aquella època. “I tu no creus en
Déu? Ets jesuïta, no? I en qui creus?” “En Jesús.
Jesús revela Déu. I el Déu que revela no té res
a veure amb això. Agafa els evangelis i ves-te’ls
llegint, escolta’ls i torna”. És anecdòtic. Però

tornen i passen coses. Per això soc optimista.
Jo no ho veuré. Però hi haurà una Església més
minoritària de persones convençudes, autoconvençudes, amb experiència.
Hi ha qui no es conforma a pensar que
l’Església estigui cridada a ser el reducte
d’uns pocs. Sinó que quants més, millor.
I que els pocs que quedin no tenen perquè
ser necessàriament més autèntics.
Fracassaran. Ara es fan unes trobades i expliquen casos, ploren, i els donen un mocador. I
les persones surten convertides, diuen. I inclús es confessen. Ja parlarem d’aquí un any
què passa. S’ha d’anar a fons. Estem com a la
Roma primitiva: els cristians eren minoria, i
van anar a poc a poc. Vivim un món d’idolatries, els ídols dels diners, els fons d’inversions... I
el món d’idolatries no admet massa l’existència
de Déu, per això se’n riuen. Però jo tinc molts
amics i amigues que són cristians i molts no se
n’amaguen. I em diuen “és que en el fons, encara que riuen, els fa pensar”.
laura mor –cr | llegir al web

+
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Robert Otaba, nou prevere a Tarragona
L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas i
Barnosell, va presidir diumenge 12 a la Catedral, la seva primera ordenació presbiteral a
l’arxidiòcesi, la de Robert Otaba. “El prevere
és el qui significa el Cap: Jesucrist”, va exposar
l’arquebisbe Joan Planellas, en l’homilia. La celebració, va dir, “és també un motiu per repensar la nostra vida cristiana, per retrobar la nostra orientació, per saber on surt el sol de la nostra vida”. Otaba, al seu torn, va dir: “Qui hauria
pensat que el meu professor a la Facultat seria
el meu bisbe? Ningú, només Déu”.
arquebisbat de tarragona | llegir al web

+

El jesuïta lleidatà Lluís Salinas ordenat
sacerdot a Madrid

40 anys de Sant Joan de Déu Serveis
Socials - Barcelona

El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, va ordenar prevere el dissabte 11 al jesuïta lleidatà Lluís S. Salines Roca a l’església de San Francisco
Javier i San Luís Gonzaga. Lluís Salinas va néixer a Lleida fa 36 anys i el seu apropament a la
Companyia de Jesús es va fer a l’entorn de les
activitats de la parròquia de sant Ignasi de Loiola, a Lleida. Fa 10 anys que va entrar al noviciat
a Sant Sebastià. Ja havia fet estudis de Ciències
Ambientals a Barcelona, i actualment amplia
els seus estudis de Teologia a la Jesuit School
of Theology de Berkeley, als Estats Units.

Commemoren 40 anys d’història amb la campanya en línia Diuen, que mostrar com treballa
l’entitat per fer front al sensellarisme i agrair la
implicació de totes les persones, entitats, empreses i administracions que hi han col·laborat. Els
inicis de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona es remunten al 15 d’octubre de 1979, quan
es va inaugurar l’Alberg Cardenal Casañas al barri
Gòtic de Barcelona. El 22 d’octubre van entrar les
primeres 4 persones i des de llavors, l’entitat no
ha deixat de créixer per acollir cada vegada més
persones en situació de vulnerabilitat.

bisbat de lleida/jesuïtes | llegir al web

+

sant joan de déu | llegir al web

+
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Pantalles i vincles afectius
segons Boris Cyrulnik
PER JOSEP GALLIFA
A UNIVERSITAS

Fotografia: Jdurham | Morguefile

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype...
són entorns amb els que ens hem familiaritzat
els que hem tingut i tenim el privilegi de poder
fer teletreball, i que han vingut per quedar-se
entre nosaltres. En molts aspectes el teletreball
té avantatges, així com també en té l’aprenentatge on-line.
Ara, molts professors universitaris estem preparant el curs que ve, que començarà amb una
combinació d’aprenentatge presencial amb
aprenentatge utilitzant recursos digitals. Protegir la salut dels joves, professorat i personal
d’administració i serveis és prioritari, com també ho és aprendre a conviure amb les limitaci-

ons actuals, tot recuperant una part de normalitat. Per això aplicarem el que es denomina
com a “blended learning”, aprenentatge híbrid
o també aprenentatge multimodal. Aquest tipus d’aprenentatge va més enllà de fer classes
on-line i tracta d’incorporar diverses tècniques
pedagògiques, unes presencials, altres on-line,
per treure el màxim profit educatiu de la tecnologia. Per això el professorat s’està formant, perquè aquesta nova modalitat sigui una realitat a
partir del setembre a la nostra facultat. També
algunes de les tècniques que aplicarem hauran
vingut per quedar-se i transformar en alguns
aspectes la docència universitària. Si hem de
preparar els joves pel futur que es trobaran, no

27 | PANORÀMICA

Ds, 18/07/2020 | Catalunya Religió | núm. 91
els poden pas mancar algunes d’aquestes tècniques i formes d’aprendre i treballar.
Tanmateix, el psiquiatra i psicoanalista francès
Boris Cyrulnik, conegut pels seus treballs sobre
els vincles afectius i la resiliència, explica en
una entrevista recent, recollida per la professora Anna Forés, com la pantalla, que millora la
comunicació, també altera les relacions humanes. De fet –diu l’autor– ja teníem menys contacte humà abans de la pandèmia. Quan ens
comuniquem de manera molt continuada per
pantalla o whatsapp, com fan els joves –diu Cyrulnik–, la relació humana es deteriora, es danya. He vist –segueix– que el 40% dels joves no
contesten al mòbil quan veuen que els seus pares els truquen, però diuen que els estimen. Els
estimen però ja no hi ha cap relació amb ells.
És un toc d’alerta de l’expert en vincles afectius
davant l’eclosió de les pantalles en més i més
aspectes de les nostres vides.
Cyrulnik no és pas pessimista, doncs exposa
també en la mateixa entrevista, que creu que

després de la pandèmia hi haurà una explosió de relacions, associacions, llocs de diàleg,
seguint la lògica d’aquesta necessitat fonamental humana d’establir vincles personals.
Haurem d’estar atents per saber-la canalitzar.
Així doncs és poc probable que les pantalles
puguin substituir la qualitat presencial de les
relacions, tot i que n’hem de tenir molt present el seu potencial.
Entretant, esperem que aquesta explosió de
relacions a la que es refereix Cyrulnik es retardi una mica, a que el coronavirus estigui ben
controlat! Prenguem les mesures que ens recomanen. I també espero que puguin gaudir
uns dies, si en tenen ocasió, del contacte directe amb la natura, per desconnectar d’aquest
temps tant dur per molts i renovar energies pel
nou curs!
Bon estiu a tothom!
josep gallifa | llegir al web

+

Paraules Divines. Una introducció a l’escriptura jeroglífica
L’estudi de les llengües clàssiques ens obre la porta al coneixement de les nostres arrels. La llengua
és l’element cultural que reflecteix una manera
concreta de concebre i estar en el món. L’existència d’uns termes o uns altres, d’unes estructures
gramaticals concretes esbossen el marc mental
de la civilització que les articula. Apropar-se a
una llengua, per tant, no és només conèixer-la
gramaticalment sinó que suposa obrir-nos al coneixement d’una altra manera de veure el món.
És evident la influència del món grec i romà en
la nostra cultura, però cal reivindicar que aquestes civilitzacions van beure de l’antiga civilització egípcia.
La llengua egípcia forma part del conjunt de
llengües antigues que han marcat la història de
l’arc mediterrani. El seu coneixement permet
l’aproximació al món dels antics egipcis, a la
seva cultura, creences o administració. La llen�gua egípcia no només té una llarga història de
més de 4000 anys d’evolució, sinó que la seva
escriptura, la jeroglífica, va influir en el desenvolupament de l’alfabet, podent reconèixer en
les primeres inscripcions protosinaíticas alguns
dels signes egipcis. A nivell gràfic doncs, futures
escriptures com la fenícia, l’hebrea o fins i tot
la grega, tindran com a avantpassats en alguns
dels seus signes els jeroglífics egipcis.

Una primera aproximació a la llengua egípcia,
es pot fer estudiant l’estadi conegut com a egipci-mitjà, que es va convertir en llengua clàssica
per als antics habitants del Nil. A través de les
fórmules d’ofrena i d’adoració s’aniran introduint elements gramaticals i vocabulari, sent els
elements epigràfics la porta d’accés a la llengua.
Aquestes fórmules de caràcter funerari-religiós
es troben en alguns objectes com taüts, i en les
parets de temples i tombes.
Conèixer l’egipci clàssic suposa la possibilitat
d’entrar en contacte amb aquesta civilització
mil·lenària, encara molt present en el nostre
món, sobretot i especialment, gràcies al seu important llegat arqueològic, que no només permet l’aproximació a la seva vida i al seu món de
creences, sinó també a través dels textos que
complementen l’estudi material.
Gràcies a la Pedra de Rosetta que va permetre el
desxiframent de la llengua egípcia, es va iniciar el camí a un millor coneixement dels antics
habitants de Kemet, una de les maneres de referir-se a la mateixa terra, “La Negra”, evocant el
llim negre i fèrtil que aportava la inundació anual, que suposava una gran riquesa per al país.
pilar casals –escola de llengües clàssiques
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Memòria de Manuel Tort, el capellà poeta
que va retratar la Guerra Incivil

Ens ha deixat un capellà poeta. Dilluns dia 6
moria a Barcelona mossèn Manuel Tort, als 93
anys. Estimat per la seva vida pastoral a diversos barris de Barcelona però sobretot a Gràcia i
conegut per la seva obra poètica i literària.
Un dels llibres amb més repercussió va ser
Guerra Incivil, publicat el 1981 i reeditat el
2000. El llibre aporta la visió de la guerra d’un
infant i dels qui la van perdre dues vegades,
com a catòlics i com a catalanistes. Ho explicava a Catalunya Religió el 2014 coincidint amb
els 75 anys del final de la guerra a Barcelona. El
seu testimoni ajuda a entendre la generació de
capellans que van omplir els seminaris els anys

40 i el seu compromís amb la reconciliació
i amb el país.
L’historiador Albert Manent definia la poesia
de mossèn Tort com “essencialment lírica i radicalment religiosa i ha evolucionat sota la influència primicera de Maragall i Joan Alcover,
fins a Carner, Riba, Machado, Miguel Hernández i Guerau de Liost” i en destacava “el seu rigor formal i riquesa lingüística”.
Per recordar mossèn Tort, recuperem el text
que ha escrit el prepòsit de l’Oratori de Sant Felip Neri, Ferran Colàs, en el full de la parròquia
de Sant Joan de Gràcia.
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De tot cor, gràcies Mn. Manuel Tort i Martí
(P. Ferran Colàs) El dilluns dia 6, cap al migdia,
em feien saber que ens havies deixat per anar
a la casa del Pare i entrar a formar part de la Comunió dels Sants.
Moltes vegades t’he expressat el meu agraïment per tot el que has estat per mi; sé que
si he arribat a ser prevere va ser gràcies al teu
mestratge i al teu bon fer i a la teva pregària. Per
la meva ordenació presbiteral vas escriure i dir
entre d’altres coses: “volem agrair a la comunitat de Sant Felip Neri de Gràcia que, d’entre
tants nois i noies que de sempre ha afaiçonat
l’Oratori, hagi lliurat a l’església de Barcelona un
clergue amb esperit universal perquè –ara i ací–
vulgui donar-se plenament a la salvació de les
ànimes...”. És l’Oratori de Gràcia en ple i no sols
l’Oratori sinó tot l’arxiprestat de Gràcia, de manera particular les parròquies de Sant Carles, de
Sant Joan, de Corpus Christi i de Sant Miquel
dels Sants, qui dona gràcies a Déu d’haver-te
tingut com a pastor d’aquest ramat que en el
seu moment Ell et va confiar. I no m’equivoco
gens si en aquesta acció de gràcies hi afegim totes les comunitats a les quals el Pare et va cridar
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a servir, com també tants i tants mossens que
t’han tingut com a mestre no sols a la Conreria
–algun d’ells, amb el pas del temps, bisbes– sinó
en la vida... per no parlar de tantes i tantes persones per les quals també has esmerçat la teva
vida, siguin de la teva mateixa família, de la
qual em sento part, siguin de la molta gent que
s’ha creuat en el camí de la teva vida.
Tot i que havies nascut a Ripollet (Vallès Occidental, 7-IV-1927), eres fill d’allà on estaves:
com et senties gracienc! Fins i tot ambdós vam
estat guardonats amb el Premi d’Honor de la
vila de Gràcia. Però, ei! No parlem de mi... parlem de tu, per donar glòria a Déu, sobretot de
cara als que no t’han arribat a conèixer:
Vas estudiar al seminari de Barcelona i et vas
llicenciar en filosofia i lletres, en la branca de
pedagogia, a la Universitat de Barcelona. Eres
diplomat en psicologia infantil. Vas ser ordenat
prevere a Montserrat –com has estimat sempre
aquesta llar de la Mare!– l’11 de juliol de 1954.
Has tingut diversos càrrecs pastorals: vicari d’Esparraguera i de les parròquies de Sant Carles
Borromeu, de la Mare de Déu de Montserrat i

de Sant Joan de Gràcia, de Barcelona; rector de
les parròquies de Sant Vicenç de Vallromanes, i
de Corpus Christi i de Sant Miquel dels Sants, de
Barcelona; director del Secretariat de catequesi;
delegat diocesà d’ensenyament; arxiprest de
Gràcia; consiliari dels Lluïsos i president del Col·
legi de Rectors de la ciutat de Barcelona; director
tècnic i, del 1964 al 1982, professor de literatura
al Seminari Menor (La Conreria). Fins que et vas
jubilar i et vas retirar a la residència sacerdotal de
Barcelona l’any 2002.
Tanmateix, si com a prevere hem de donar gràcies a Déu, no podem deixar de banda la teva
gran vàlua com a català i la teva gran vida literària catalana sobretot com a poeta, de la qual només en faig un resum: Poesies: L’íntim esguard
(1952), Cenacle interior (1953), Sonets i tankes
(1962), Aigües amargues (1976, 2a. ed. 1977),
Ciutat de l’alba transparent (1985, 2a. ed. revisada 2000), Romeu del vent (1991), Antologia
poètica (1977), El gust del temps (1999), Tercer
mil·lenni (2000) i Del dol i de la joia (2007). En
prosa: Lema sabactani (1978), Benaurats (1981),
Guerra incivil (1981, reedició 2000), Amics i
enamorats (1982) Germà Jesús (1989), Gràcia
al cor (2003, 2a. ed. revisada el mateix any),
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Ponent multi-color (2007) i ¡Viure, quina joia!
(2011, 2a. ed. revisada el mateix any). En prosa i
vers l’any 2000, publicà El meu llibre de Nadal.
I, amb la col·laboració del doctor Jordi Avilés
–fa poc ordenat de prevere−, Himnes d’Advent
i Nadal (1997), Himnes de Quaresma i Pasqua
(1998), Himnes quotidians de la Litúrgia de les
Hores (2004) i Llibre d’Or dels Himnes al Senyor
(2004). I vas cloure la teva singladura literària
amb la publicació d’uns Quaderns de fi d’any:
Breu antologia de poemes (2007), Cor meu, per
què n’estàs tant, de content? (2008), Tercines
(2009), Com he plorat davant de tes despulles
(2010), Del goig de Déu (2011) i Marial (2012).
Com no hem donar gràcies a Déu per una vida
tan rica i plena espiritualment!
Doncs, permeteu-me encara personalitzar una
mica més i entendreu el per què el meu sentiment respecte al “mossèn”, perquè tu Manuel a
les teves memòries vas arribar a escriure això:

Ds, 18/07/2020 | Catalunya Religió | núm. 91
“... en Ferran era com de casa, no solament per
l’estimació que entre ell i jo anà creixent més i
més fins al dia d’avui, sinó àdhuc per l’estimació amb els membres de la meva pròpia família, amb alguns dels quals, i fins i tot amb amics
d’ells, es crearen uns forts llaços d’amistat, mitjançant el tracte personal, estones de pregària o
excursions; i també, amb el seu esperit de felipó, per l’ambient de comunitat familiar que es
va crear amb la gent, especialment amb aquells
que més col·laboraven en les tasques pastorals
(...) Sens dubte que l’estimació creada i creixent
amb en Ferran Colàs ha estat i és gran i coneguda per tots. Per això, quan pel setembre-octubre de 2000 la meva salut és va veure afectada
per la malaltia, impedint-me d’exercir a totes
el meu càrrec de Rector a la parròquia de Sant
Miquel dels Sants, Mons. Pere Tena no dubtà
d’anar a cercar en Ferran Colàs, que com ja he
dit estava de Vicari a Sant. Joan, per demanar-li
el favor de posar-se al meu costat i ajudar-me
a portar la parròquia. Davant d’aquesta petició,

en Ferran ho consultà amb la seva comunitat
de l’Oratori i amb el nou Rector de Sant Joan,
Mn. Joan Torrent i Tusell, que feia ben poc
havia estat anomenat Rector. A l’Oratori es va
veure amb bons ulls i en Ferran era molt el que
havia d’agrair a Mn. Manuel Tort; Mn. Joan Torrent va posar la condició que no li traguessin el
seu Vicari (...) Sí, en Ferran, de bon principi i encara ara, com de la família; només cal recordar
el seu sentiment en morir la meva mare.”
Sí “mossèn”, sí Manuel, gràcies de tot cor per la
teva estimació, la teva amistat, el teu ensenyament, la teva confiança, la teva fe... gràcies des
del cor de Gràcia!
Ferran Colàs, felipó, és prepòsit de l’Oratori
de Sant Felip Neri i col·labora en diverses
parròquies de Gràcia.
cr | llegir al web
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La Parròquia de Santa Maria de Caldes d’Estrac instal·la un nou columbari
ELS FELIGRESOS PODEN DIPOSITAR LES CENDRES DELS SEUS ÉSSERS ESTIMATS EN UN ESPAI SAGRAT, PROPER I SIMBÒLIC
Caldes d’Estrac, municipi de la comarca del Maresme, compta ja amb un espai únic. La Parròquia de Santa Maria, ubicada al Carrer l’Església,
37, ha instal·lat un nou columbari amb l’objectiu
de recuperar la tradició eclesiàstica d’acollir les
cendres dels difunts en un lloc sagrat.
El nou conjunt de columbaris de la parròquia
ajuda a conservar el record i la pregària dels familiars i de la comunitat cristiana. D’aquesta manera, els seus familiars i feligresos poden dipositar les cendres dels seus éssers estimats en un
espai sagrat, proper i simbòlic amb forts llaços
emocionals i espirituals per a ells. Amb capacitat
per a més de 300 urnes, el columbari està ubicat
al costat de la nau central i ofereix tres modalitats: l’individual amb espai per a una única urna;
el petit per a dues i el mitjà amb capacitat per a
quatre urnes. La seva cèntrica situació facilita les
visites dels familiars i dels feligresos que desitgin
seguir vinculats a la seva fe cristiana.
La Parròquia de Santa Maria
En els seus inicis la Parròquia de Santa Maria,
d’origen medieval, complia les funcions de capella d’un conjunt hospitalari. De nau única,

compta amb capelles laterals ubicades entre els
contraforts. L’església ha patit diversos canvis i
ampliacions des de la seva construcció l’any 1808
i en conseqüència no va prendre el seu aspecte
actual fins l’any 1949. El temple destaca per la
seva façana d’estil neoromànic, la làpida en caràcters gòtics encastada damunt la porta principal i el seu gran campanar, ampliat el 1868.
L’espai sagrat de columbaris de la Parròquia de
Santa Maria ofereix la custòdia d’urnes de forma gratuïta per un període de 3 mesos. Una
vegada transcorrin els 3 mesos gratuïts, l’usuari pot recuperar la seva urna sense cap cost
o contractar qualsevol de les concessions de
columbaris disponibles. En aquest sentit, poden
escollir entre el lloguer mensual d’una urna per
19,30€ (IVA inclòs), subjecte a una permanència
de tres mesos, o el lloguer anual amb un cost
total de 193€ (IVA inclòs). A més, també s’ofereixen concessions de 2, 5 i 25 anys.
A més, des de Coral Memorial s’ocupen de tot el
procés i faciliten tots els tràmits: assessorament
i contacte directe amb les famílies, recollida de
l’urna i servei presencial en el moment de la introducció de les cendres al columbari escollit.

Per a més informació:
Coral Memorial – Innovació en columbaris
C. del Vall, 67, 1r 1a, 08221 Terrassa
Tel. 900 535 811 | info@coralmemorial.com
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La pregària, una vacuna eficient
PER MARIA ROSA OCAÑA
A NADIEZDHA

La filla de la Maria és psicòloga i observa com en
aquests dies s’han incrementat els casos d’angoixa, depressió i incertesa que molta gent està
vivint a causa de la pandèmia. Més que mai es
necessita un suport que ajudi a superar, si més
no, a pal·liar aquests estats que comporten una
desorientació i un sofriment per a molta gent.
A part del dolor que es viu per la partença dels
éssers estimats.
Complementàriament als recursos que la psicologia i la medicina ofereix, també l’espiritualitat de la religió, en el cas dels creients,
i de les persones amb inquietuds espirituals, posa a l’abast unes eines d’ajut i reforç.
Recomanacions no ens falten i els recursos poden ser molts... la lectura és una d’elles.

Maria a la seva tauleta de nit té dos llibres: Manuel pratique de prière d’Alexandre Men i Meditaciones sobre un tema –Peregrinación espiritual a través del Evangelio– d’Anthony Bloom,
Arquebisbe Metropolita de l’Església Ortodoxa
Russa, a Gran Bretanya i Irlanda.
Alexandre Men (1935-1990), sacerdot ortodox,
procedent del judaisme va ser un teòleg i predicador molt escoltat i estimat, en particular, entre els joves. Segurament per aquesta raó va ser
mort per la KGB. Només la vida d’aquest home
ja mereix una atenció especial.
Ell, en el seu llibre ens exposa que cadascú de
nosaltres, té les seves raons, externes i internes
de ressentir el pes de la fatiga... i ens ensenya
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la importància que té la pregària, ajudant-nos
aprofundir en el tema i trobar un punt de suport que ens ajuda a transcendir i superar l’estat de desorientació, desconcert i temor.
“Quan parlem de la fe, diu, la vinculem a la
voluntat, a la intel·ligència, a la sensibilitat. El
seu desenvolupament és inseparable de tres
vies d’aproximació en Déu: els esforços en
l’ordre moral d’adreçar-nos cap el bé, la lluita
contra els ‘enemics’ interiors de la pròpia persona (ascesi) i finalment, la pregària. L’exercici
d’aquesta i, en la mesura dels nostres progressos, descobrim que pot ser donat al creient
una fe sòlida i un amor sense hipocresia, una
absència de rancúnia, un amor pels germans
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i germanes, una sobrietat, paciència, una interiorització en profunditat... una confessió
en el més pregon del cor i llàgrimes ardents...”
Anthony Bloom (1914-2003), és un dels referents espirituals pel seu testimoniatge de vida
i escrits. Quan parla de la pregària silenciosa
ens diu que “el silenci interior és l’absència
de tot moviment de pensament, de tota emoció, però és un estat de completa vigilància,
d’obertura a Déu... si ens esforcem i perseverem en els períodes de sequedat i d’aridesa espiritual, Ell vindrà vers nosaltres i farà brollar
en nosaltres una font de guarició”.
Maria, que escolta atentament aquestes coses
es disposa a encendre el llantió que té davant

de la icona i es prepara per l’hora de la pregària
a casa seva, obrint la porta del seu cor i entrant
en l’estança interior que sap que allà, en el secret el Pare l’escoltarà. No pregarà per ella mateixa, sinó per tota la humanitat sofrent.
Sí, la pregària per ella és l’antídot, és la vacuna
eficient contra tot estat malaltís i decaigut, que
l’ajuda a superar les dificultats del moment i
a mirar més enllà de les limitacions que la raó
ens imposa, afegint-se al cor de tots aquells
que, des dels confins de la terra, com ella, estant pregant.
maria rosa ocaña | llegir al web

+
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Càritas Diocesana de Vic alerta
que no té mitjans per atendre
les necessitats dels nous pobres
i els pobres cronificats
Ds, 11/07/2020 |El Punt Avui

Càritas busca voluntaris
per a l’acollida als temporers
de Lleida
Ds, 11/07/2020 | El Punt Avui

La Seu de Manresa inicia
el mil·lenari de la seva redotació
amb una missa solemne
Dl, 13/07/2020 | Regió 7

Les Festes de Sant Ignasi programen
una trentena d’actes repartits en 15
dies
Dl, 13/07/2020 | Regió 7

Uns brètols destrossen a pedrades
la imatge de la Mare de Déu
de la Cinta del cim de Caro
Dm, 14/07/2020 | Setmanari de l’Ebre

La comunitat musulmana de Girona
ja supera els 90.000 fidels
Dc, 15/07/2020 | Diari de Girona

Les esglésies de la Cerdanya obren
les portes
Dj, 16/07/2020 | Núvol

El Vaticà publica un manual per
abordar els casos d’abusos a menors
Dv, 17/07/2020 | La Vanguardia

Per què cursar el postgrau en Comunicació i Religió Blanquerna?
El Diploma d’Especialització Universitària en
Comunicació i Religió a l’Era Digital Blanquerna, que inaugura la seva vuitena edició el proper curs en format semi-presencial, ha generat
ja una xarxa consolidada de professionals del
sector que s’han especialitzat en el marc de la
titulació.
Són els protagonistes de les pàgines d’història
de la titulació i els millors testimonis del contingut, coneixements i experiència obtinguts
amb el postgrau. Per què cursar-lo? Ells mateixos ho responen:
Amparo Gómez Olmos, delegada de mitjans
del Bisbat de Sant Feliu. “Obrir els horitzons
a nous àmbits de la comunicació institucional
i de l’Església. I fer bones coneixences amb el
professorat i entre els companys”.

importància del fet religiós a casa nostra i per
comunicar aquest fet correctament. Les institucions religioses compten amb dinàmiques
complexes i associades a conceptes difícils
d’explicar. El postgrau facilita trobar mecanismes de traducció del llenguatge i ajuda a realitzar una comunicació més efectiva en aquest
àmbit”.
Paris Grau, coordinador de projectes a Animaset Media i Comunicació. “El postgrau em
va permetre endinsar-me en el món de la comunicació, a la vegada que em suposava conèixer com s’estructuren i comuniquen diferents
institucions religioses”.

Xavi Roca Bas, delegat de mitjans del Bisbat
de Girona. “Conèixer les bambolines del periodisme religiós a casa nostra i al món i establir
contactes professionals –i personals– de gran
vàlua”.

Raquel Parici, economista i comunicadora
del Bisbat de Vic. “Revulsiu. El postgrau m’ha
significat molt més que uns coneixement tècnics perquè és molt pràctic i els professors
són de primer nivell. M’ha proporcionat molts
contactes d’aquí i d’arreu del món. Una nova i
millor manera d’entendre la comunicació religiosa. En definitiva, una visió més àmplia i
completa d’aquesta”.

Glòria Barrete, periodista a Catalunya Religió.
“El postgrau m’ha donat eines per entendre la

Miquel Codolar, periodista de l’Agència Catalana de Notícies. “Va suposar una aproximació

a la comunicació del fet religiós des de tots els
punts de vista i la coneixença d’un grapat de
bona gent”.
Dirigit per la Dra. Míriam Díez Bosch, directora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura i vicedegana de Recerca,
Postgrau i Relacions Internacionals de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna-URL, té lloc un cop al mes i durant
una setmana intensiva al juny.
La preinscripció és oberta al portal blanquerna.
edu i al correu electrònic obs@blanquerna.url.edu
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