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L’harmonia de la teva vida

Comencem un nou curs. Una mica “a tranques i a barranques” però el 
comencem... Aquesta pandèmia ens està condicionant a tots nivells: 
personal,	comunitari,	d’església	i	de	moviment.

Per	a	postres,	estem	en	ple	procés	electoral	per	escollir	un	nou	
coordinador	del	moviment	i,	qui	sap,	potser	també	un	nou	consiliari...	
Tanmateix, aquí estem. Endavant!

Com cada any –i aquest no serà menys– tenim un nou temari a les mans 
–o	a	la	pantalla–.	És	diu	“l’harmonia	de	la	teva	vida”	i	l’ha	fet	la	CONXA	
ADELL I CARDELLACH, monja benedictina monestir de Sant Pere de les 
Puel·les de Barcelona.

Ja	només	començar	sintonitza	amb	la	situació	que	estem	vivint.	Amb	el	
1er	capítol,	quasi	bé	sense	proposar-s’ho,	ja	ens	diu	coses	de	la	nostra	
actualitat. El títol: “Soroll. El caos de la meva vida”. Certament vivim uns 
temps	–i	més	amb	aquest	virus	i	les	seves	conseqüències–	en	els	que	
ens	convé	aturar-nos	i	pensar:	“què	estem	fent?	Què	faig	amb	la	meva	
vida?	Visc	només	enyorant	temps	passats?	Somnio	en	glòries	passades?	
Molt	adient	pels	més	grans...

Crec que la Conxa encerta plenament. Val la pena parlar-ne en els 
nostres	grups,	ni	que	sigui	de	forma	virtual	Som-hi!.

Xavier Moretó, Consiliari de Vida Creixent de Barcelona
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Aturar-se. Cicle A. Convidats, tots!

El	sol	del	camp,	el	carbó	de	la	mina	o	la	pol·lució	de	la	barriada	li	han	
enllardat	el	color	de	la	pell,	li	han	encallit	les	mans	i	li	han	pol·luït	els	
pulmons.

Ell	no	ha	estat	convidat	als	banquets	d’aquest	món,	ni	als	sopars	dels	
polítics,	ni	probablement	se’l	veurà	avui	a	missa.	El	seu	àpat,	sobre	un	
tros	de	diari,	és	ben	lleuger.	Tal	volta,	un	dia,	passarà	a	la	llista	dels	
aturats...

Però	la	seva	mirada	relluent,	neta,	acusadora,	és	suficient	per	saber	
que	és	un	predilecte	invitat,	passi	el	que	passi,	a	la	festa	de	casament	
del fill del Rei.

Els	primers	convidats	no	hi	volgueren	anar.	Altres	tenien	feina	més	
urgent. Altres maltractaren i mataren els majordoms del rei. (El rei 
indignat envià la tropa per incendiar-los la ciutat).

El	banquet	és	a	punt,	digué	el	rei;	ara	convideu	tothom	fins	que	
s’ompli	la	sala.	No	començarem	fins	que	no	hi	siguem	tots.

Ja	ho	veieu;	la	crida	és	per	a	tothom:	no	hi	ha	“reservats”.	Però	Jesús	
va voler advertir el seu poble, i plorà sobre Jerusalem.

A	tots	els	qui	ja	hi	som,	ens	bufa	a	l’orella	que	no	n’hi	ha	prou	
d’apuntar-s’hi,	al	banquet,	i	seure	a	taula,	confiadament,	de	la	
comunitat	cristiana,	pensant	que	tot	ja	està	fet.	Cal	revisar	l’actitud	
que prendrem i com repercutirà en el nostre comportament.

No	hi	fa	res	que	ens	fem	algun	esquinç	o	hi	surti	alguna	taca.	
L’important	és	que	el	vestit	de	l’autenticitat	ens	toqui	la	pell.

Mn. Pere -diaca
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Salm 117. Lloeu el Senyor, 
tots els pobles  (el més curt)

Salm 134. Beneïu el 
Senyor, servents del Senyor

Mor Josep Llunell, 60 anys a Sant Felip Neri 

Lloeu	el	Senyor,	tots	els	pobles;
glorifiqueu-lo, totes les nacions:
el	seu	amor	per	nosaltres	és	immens,
la fidelitat del Senyor durarà sempre.

Al·leluia!

Beneïu	el	Senyor,
vosaltres, servents del Senyor,
que us quedeu de nit
a casa seva.

Alceu les mans al santuari,
beneïu	el	Senyor.
Que	el	Senyor	et	beneeixi	des	de	Sió,
ell	que	ha	fet	el	cel	i	la	terra.

Esquitx de salm:
Un esquitx de salm. Suficient per a 
interrogar-te: La fidelitat del Senyor 
durarà sempre, però la teva, durarà 
gaire?

El viatge de tornada:
La tornada no sol ser tan alegre 
com l’anada. No sense nostàlgia, 
els pelegrins, en emprendre el 
camí de casa seva, s’acomiaden 
del Temple i dels seus custodis. 
Aquests els beneeixen.

“El veritable cristià no viu la seva 
fe com una opinió”. És una de 
les frases que llegim a la darrera 
homilia	que	Josep Llunell Vilaró 
ha	publicat	a	Catalunya	Religió.	
Aquest	dimarts	ha	mort	a	l’edat	de	
85 anys el felipó que els darrers 
seixanta	anys	ha	acompanyat	i	
aconsellat tantes persones des 
de	l’Oratori	de	Sant	Felip	Neri	de	
Barcelona.
Aquest dimecres serà al tanatori 
de	Sancho	d’Àvila,	de	11:30	a	21	
h.	Dijous	es	farà	a	la	capella	del	
tanatori,	a	les	9:20	h,	una	missa	

o un respons. I divendres, quan 
s’escauran	els	seixanta	anys	de	
la seva ordenació com a prevere, 
l’Oratori	de	Sant	Felip	Neri	acollirà	
a les set de la tarda una missa 
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funeral, amb les restriccions que 
imposa	el	Covid-19	i	l’aforament	
limitat.
Llunell	va	néixer	a	Sant	Cugat	l’any	
1934. “El Sant Cugat de pagès 
de	l’època”,	puntualitza	el	seu	
company de promoció al seminari 
i capellà de Sant Cosme i Sant 
Damià, Lluís Portabella.
Una	idea	que	reforça	Josep	M.	
Hortet, que va entrar amb ell al 
seminari	menor	l’any	1948.	Han	
mantingut	l’amistat	tots	aquests	
anys.	“Tenia	un	esperit	d’aquesta	
provinença	familiar	de	Sant	
Cugat, del sentit pagès, lligat a 
l’agricultura”.	Això,	assegura,	el	
feia proper a “la dignitat de la gent 
que	treballa”.	I	l’allunyava	de	la	
retòrica cristiana per viure arrelat 
als problemes de cada dia.
Va entrar al seminari menor a La 
Conreria el 1948. Va ser ordenat 
prevere diocesà a Barcelona el 
18 de setembre de 1960, i va fer 
els vots com a felipó el 4 de maig 
de 1961. Amb el Concili Vaticà 
II va ser vicari a Santa Coloma 
Gramenet,	des	d’on	va	viure	
l’impacte	de	la	immigració.	Va	
exercir de professor de religió molts 
anys	a	l’Escola	Vedruna	de	Gràcia,	
on	va	guanyar-se	l’estima	d’una	
bona	colla	d’alumnes.
Auster i discret, bon estudiant. “Era 
una persona intel·ligent, clara i de 
notes brillants”, apunta Portabella. 
Recorda “la gran devoció que 

tenia	per	Sant	Felip	Neri”.	Va	ser	
un religiós “inscrit en la tradició 
de	Sant	Felip	Neri:	són	gent	
oberta,	comprensiva,	humana,	
mai	condemnatòria”.	També	en	
descriu el seu caràcter “respectuós 
i conscient de la diferència”.
El	seu	estil	de	prèdica	ha	estat	
sempre	directe	i	contundent,	i	ha	
sabut transmetre una experiència 
cristiana lligada a la necessitat 
d’estimar	els	altres	i	d’alleujar-
ne el patiment. Capellà discret, 
portava una vida molt privada. Però 
es va fer conegut pels sermons 
que predicava a la parròquia de 
Sant	Felip	Neri	de	Barcelona,	que	
Catalunya	Religió	ha	publicat	des	
de setembre de 2013.
De caràcter fort i vital, els amics 
el	recorden	pel	tremp,	la	força,	
la puntualitat i la disciplina diària. 
Hortet	en	destaca	“l’agudesa,	la	
intel·ligència afectiva i la inquietud 
saludable”.	Lector	empedreït,	llegia	
a	totes	hores,	també	molta	novel·la	
en català i en castellà. Va fer real 
la	màxim	llatina	‘nulle	die	sine	
linia’:	escrivia	cada	dia	un	dietari.	
A mà. Col·leccionava plomes 
estilogràfiques i mai va fer servir 
un ordinador, recorda Portabella. 
Tampoc tenia televisió i va trigar 
molts anys a acceptar un telèfon 
mòbil.

Per Laura Mor, a Catalunya Religió
Fotografia de Montse Margarit
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“La normalitat del Regne de Déu” 

Audiència General 30 de setembre 2020

Estimats germans i germanes, bon dia!

Les	darreres	setmanes,	hem	reflexionat	junts,	a	la	llum	de	l’Evangeli,	
sobre	com	curar	el	món	que	pateix	un	malestar	que	la	pandèmia	ha	
posat	de	manifest	i	ha	accentuat.	El	malestar	era	allà:	la	pandèmia	l’ha	
destacat	més,	l’ha	accentuat.	Hem	recorregut	els	camins	de	la	dignitat,	
de la solidaritat i de la subsidiarietat, camins indispensables per promoure 
la	dignitat	humana	i	el	bé	comú.	I	com	a	deixebles	de	Jesús,	ens	hem	
proposat	seguir	els	seus	passos	optant	pels	pobres,	repensant	l’ús	dels	
béns	i	tenint	cura	de	la	casa	comuna.	Enmig	de	la	pandèmia	que	ens	
afligeix,	ens	hem	basat	en	els	principis	de	la	doctrina	social	de	l’Església,	
deixant-nos	guiar	per	la	fe,	per	l’esperança	i	per	la	caritat.	Aquí	hem	
trobat un sòlid ajut per ser treballadors de la transformació que somien 
en	grans	realitats,	que	no	s’aturen	en	la	mesquinesa	que	divideix	i	fa	mal,	
sinó que animen a generar un món nou i millor.

M’agradaria	que	aquest	camí	no	s’acabés	amb	aquestes	catequesis	
meves,	sinó	que	es	pogués	continuar	caminant	junts,	«mantenint	la	
mirada	fixa	en	Jesús»	(Heb	12,2),	tal	com	ho	hem	escoltat	a	l’inici;	la	
mirada	cap	a	Jesús	que	salva	i	guareix	el	món.	Tal	com	ens	ho	ensenya	
l’Evangeli,	Jesús	va	guarir	els	malalts	de	tota	mena	(cf.	Mt	9,35),	va	
donar	la	vista	als	cecs,	la	paraula	als	muts,	l’oïda	als	sords.	I	quan	guaria	
les	malalties	i	malalties	físiques,	guaria	també	l’esperit	perdonant	els	
pecats,	perquè	Jesús	sempre	perdona,	també	els	“mals	socials”	inclosos	
els	marginats	(cf.	Catecisme	de	l’Església	Catòlica,	1421).	Jesús,	que	
renova i reconcilia totes les criatures (cf. 2 Cor	5,17;	Col	1,19-20),	ens	
regala	els	dons	necessaris	per	estimar	i	guarir	tal	com	Ell	ho	sabia	fer	(cf.	
Lc	10,1-9;	Jn	15,9-17),	per	tenir	cura	de	tothom	sense	fer	diferències	per	
raó	de	raça,	llengua	o	nació.

Perquè	això	passi	realment,	hem	de	contemplar	i	apreciar	la	bellesa	de	
cada	ésser	humà	i	de	cada	criatura.	Hem	estat	concebuts	en	el	cor	de	Déu	
(cf. Ef	1,3-5).	«Cadascú	de	nosaltres	és	el	fruit	d’un	pensament	de	Déu.	
Cadascú	de	nosaltres	és	volgut,	cadascú	de	nosaltres	és	estimat,	cadascú	
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de	nosaltres	és	necessari».	A	més,	cada	criatura	té	alguna	cosa	a	dir-nos	
sobre	Déu	creador	(cf.	Enc.	Laudato	si’,	69.	239).	Reconèixer	aquesta	
veritat i donar gràcies pels íntims vincles de la nostra comunió universal 
amb	totes	les	persones	i	amb	totes	les	criatures,	activa	«una	cura	generosa	
i	plena	de	tendresa»	(ibid.,	220).	I	ens	ajuda	també	a	reconèixer	Crist	
present en els nostres germans i germanes pobres i sofrents, a trobar-los i 
escoltar	el	seu	crit	i	el	crit	de	la	terra	que	se’n	fa	ressò	(cf.	ibid., 49).

Mobilitzats	interiorment	per	aquests	crits	que	ens	exigeixen	un	altre	camí	
(cf. ibid., 53), reclamant un canvi, podrem contribuir a la curació de les 
relacions amb els nostres dons i les nostres capacitats (cf. ibid., 19). 
Podrem regenerar la societat i no retornar a la anomenada “normalitat”, 
que	és	una	normalitat	malalta,	més	aviat	malalta	abans	de	la	pandèmia:	
la	pandèmia	l’ha	posada	en	evidència!	“Ara	tornem	a	la	normalitat”:	
no,	això	no	val	perquè	aquesta	normalitat	estava	malalta	d’injustícies,	
desigualtats i degradació del medi ambient. La normalitat a la que som 
cridats	és	la	del	Regne	de	Déu,	on	«els	cecs	recuperen	la	vista,	els	
coixos	caminen,	els	leprosos	són	purificats,	els	sords	hi	senten,	els	morts	
ressusciten,	als	pobres	els	és	anunciat	l’Evangeli»	(Mt	11,5).	I	ningú	es	
fa	el	distret	mirant	cap	a	una	altra	banda.	Això	és	el	que	hem	de	fer	per	
canviar.	En	la	normalitat	del	Regne	de	Déu	el	pa	arriba	a	tothom	i	se’ls	
dona,	l’organització	social	es	basa	en	contribuir,	compartir	i	distribuir,	no	
en posseir, excloure i acumular (cf. Mt	14,13-21).	El	gest	que	manté	una	
societat,	una	família,	un	barri,	una	ciutat,	tot	el	que	fa	anar	endavant	és	
donar-se,	donar,	que	no	és	donar	una	almoina,	sinó	que	és	un	donar-se	
que	surt	del	cor.	Un	gest	que	allunya	l’egoisme	i	l’ànsia	de	tenir.	Però	la	
manera	cristiana	de	fer	això	no	és	una	manera	mecànica:	és	una	manera	
humana.	Nosaltres	no	podrem	sortir	mai	de	la	crisi	que	s’ha	posat	de	
manifest amb la pandèmia, mecànicament, amb noves eines - que són 
molt	importants,	ens	fan	avançar	i	de	les	quals	no	h	em	de	tenir	por	-	sinó	
sabent	que	ni	els	mitjans	més	sofisticats	podran	fer	tantes	coses,	però	hi	
ha	una	cosa	que	no	la	podran	fer:	la	tendresa.	I	la	tendresa	és	el	signe	
real	de	la	presència	de	Jesús.	Apropar-se	al	proïsme	per	caminar,	per	
guarir,	per	ajudar,	per	sacrificar-se	per	l’altre.[...]	

Traducció de Josep M. Torrents a Catalunya Religió

Podeu llegir l’article complert al web de vidacreixent

https://www.vidacreixent.org/normalitat-regne-deu
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“A	mi	sempre	m’ha	anat	bé	la	
tècnica del cargol”, em deia. 
“El cargol, així que li toquen les 
banyes, ràpidament les amaga i, 
així	que	deixen	de	tocar-les-hi,	
ràpidament	les	estén	de	nou.	I	
sembla que no es cansa mai de 
fer-ho”.	Mentre	ho	deia	torçava	
un xic el cap i li somreien molt 
divertits els ulls clars, convidant-
me	a	anar	més	enllà	de	les	
mesquineses quotidianes vers un 
horitzó	de	llum	que	és	l’únic	que	
de veritat importa.

La vida monàstica del pare Hilari 
no va ser fàcil. Moltes vegades 
va	haver	d’amagar	les	banyes	i	
moltes vegades les va estendre 
de	nou;	amb	cada	cicle,	el	cor	
semblava que se li eixamplava 
una	mica	més,	com	si	en	ell	
s’anés	fent	veritat	la	promesa	
del salmista que Sant Benet 
inclou en el pròleg de la Regla: 
“Correràs amb el cor eixamplat 
pels camins dels manaments” 

(Ps 118,32). La germana M. 
Alba gaudia especialment del 
seu	humor	en	les	homilies:	
“Té	punxa”,	deia.	Jo	em	fixava	
que era un dels pocs monjos 
que	en	llegir	l’evangeli	unia	les	
mans davant el pit en el gest 
típic	de	pregària	i	m’agradava	
la seva combinació de pietat i 
irreverència. Parafrasejava Sant 
Agustí: “Si robo un vaixell, em 
diuen pirata. Si en robo mil, em 
diuen banquer”. I citava el seu 
estimat	Joan	XXIII:	“Senyor,	ara	
jo vaig a dormir, que estic cansat. 
De	l’Església,	cuida-te’n	tu	fins	
demà”.

El	vaig	conèixer	l’any	1993	i	
encara	porto,	força	apedaçat,	
l’hàbit	que	ell	va	beneir.	Va	ser	
ell qui em va parlar per primera 
vegada del Monestir de Sant 
Benet i em va convidar a visitar-
lo,	tot	dient:	“Fa	vint	anys	que	no	
hi	entra	ningú.	No	hi	ha	cap	jove	
que	vulgui	anar	a	enterrar-s’hi”.	
Quan	vaig	entrar-hi	quatre	anys	
més	tard,	vaig	tenir	la	sorpresa	
de rebre una nota seva que 
deia:	“Com	he	desitjat	menjar	
amb	tu	aquest	sopar	pasqual’.	
El text de Lluc (Lc 22,15) diu 
“amb	vosaltres”.	Ell	havia	escrit	
“amb tu”. Em va colpir la noció 
del	desig	de	Déu,	personalitzada	

El Déu entranyable i sorprenent d’Hilari Raguer 
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Abat Soler: “Raguer volia una Església i una Catalunya 
lliures de tota servitud injusta”

d’aquesta	manera.	És	possible	
que	Déu	no	només	ens	aculli	i	ens	
protegeixi, sinó que ens desitgi, 
personalment,	a	cadascú?
Crec	que	el	pare	Hilari	ho	havia	
descobert. Em puc imaginar que 
no	ho	va	descobrir	de	seguida,	
sinó en una de les moltes nits 
fosques	que	devia	haver	patit,	
potser	a	l’exili	de	Colòmbia	o	
abans	d’anar-hi.	No	ho	sé.	El	que	
sí	sé	és	que	a	mi	em	va	orientar	
des	de	l’inici	en	la	direcció	d’un	
Déu	entranyable	i	sorprenent,	
capaç	de	penetrar	el	cor	de	cap	
a	cap.	Un	Déu	exigent,	però	en	
absolut	sever.	Que	coneix	i	acull	la	

feblesa	humana.	Que	ens	estima	
amb bogeria i desitja ardentment 
que vulguem sopar cada dia amb 
ell.

Dono	gràcies	a	Déu	per	la	vida	
del	pare	Hilari	i	per	haver-lo	posat	
al	meu	camí;	l’imagino	assegut	
a	la	falda	d’Abraham,	gaudint	de	
l’alegria	sense	fi	de	Déu	que	la	
seva	fina	ironia	tan	bé	va	saber	
anticipar,	i	dient-nos:	“Ànims!	Que	
paga la pena”.

Per Teresa Forcades i Vila és 
monja benedictina. a Catalunya 
Religió

Aquest dissabte al matí Montserrat 
ha	acomiadat	el	monjo	Hilari	
Raguer. El pare abat Josep 
Maria	Soler	ha	presidit	el	funeral	
i	ha	destacat	en	l’homilia	la	
doble fidelitat del pare Raguer a 
l’Església	i	al	país.	La	comunitat	
monàstica	i	la	família	ha	estat	
acompanyada per una àmplia 

representació del Govern, amb el vicepresident Pere Aragonès i 
les conselleres Meritxell Budó i Ester Capella, i pel secretari de la 
Conferència	Episcopal	Tarraconense,	l’arquebisbe	Joan-Enric	Vives.

“En	la	seva	vida	de	monjo,	ha	servit	Déu,	l’Església	i	Catalunya.	Una	
Església	i	una	Catalunya	que	volia	lliures	de	tota	servitud	injusta”,	ha	
sintetitzat	l’abat	per	recollir	la	trajectòria	de	92	anys	del	pare	Raguer.	A	
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partir	de	la	lectura	de	Job	ha	descrit	“la	convicció	profunda	que	ha	amarat	
tota	la	vida	del	P.	Hilari”,	on	finalment	“el	que	compta	és	saber	que	tenim	
un	defensor”	i	que	“ens	portarà	a	contemplar	Déu	i	ens	portarà	a	la	vida	
per sempre”.

Després	ha	fet	una	extensa	síntesi	de	la	seva	biografia.	Començant	pels	
estudis al escolapis, la participació en els grups catòlics catalanistes i 
la	seva	detenció	i	empresonament	a	Montjuïc.	I	l’entrada	a	Montserrat	
el 1952 quan “no sabia massa en què consistia la vida monàstica, però 
que	veia	que	a	Montserrat	podria	servir	Déu	i	Catalunya”.	Després	hi	
ha	la	seva	vida	intel·lectual	d’historiador	i	d’estudi	bíblic	reconeguda	
internacionalment, que es tanca amb diversos premis. I acaba amb la 
publicació	“d’alguns	textos	de	reflexió	bíblica	i	cristiana	a	quatre	mans	
amb	Oriol	Junqueras”.

L’abat	ha	parlat	d’un	“home	de	fortes	conviccions	i	molt	recte,	que	sabia	
unir-ho	a	un	gran	sentit	de	l’humor.	Mantenia	fortament	les	seves	posicions	
i	sabia	defensar-les	amb	perícia	d’advocat”.	I	no	ha	eludit	recordar	que	
“això en alguns moments de la seva vida li va comportar trobar-se en 
situacions difícils. Les seves profundes conviccions cristianes, però, el 
portaven	d’una	manera	o	altra	a	procurar	superar-les	des	de	la	caritat	
fraterna”.	També	ha	explicat	com	en	els	darrers	anys	Raguer	parlava	de	
la	seva	contemplació	d’un	“Déu	m’ha	acompanyat	sempre	amb	la	seva	
providència	amorosa,	i	això	em	fa	esperar	confiat	el	final	i	el	més	enllà”.

El	funeral	s’ha	celebrat	a	les	11	del	matí	a	la	basílica,	després	d’unes	
hores	de	vetlla	al	monestir	on	va	morir	aquest	dijous	1	d’octubre,	Després	
de	la	celebració	ha	estat	enterrat	al	cementiri	del	monjos	que	hi	ha	dins	
de la mateixa abadia.

En	el	comiat	també	hi	ha	assistit	l’alcalde	de	Monistrol,	Joan	Miquel,	
el	diputat	Joan	Capdevila,	l’expresident	del	Parlament,	Joan	Rigol,	i	
representants	de	diverses	entitats.	També	hi	havia	l’expresident	Jordi	
Pujol que va ser qui precisament el va acompanyar el 1954 en el viatge 
per quedar-se a Montserrat i iniciar una nova vida de 65 anys de monjo 
benedictí.

Per Jordi Llisterri a Catalunya Religió
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Queridas	amigas,	queridos	amigos:
Mientras cavilaba, buscando 
temas y motivos para el rincón 
de	CULTURA,	se	me	ha	ocurrido	
buscar la definición de la misma 
palabra. Cultura.
Su origen es latino y su empleo 
era	agrícola.	De	hecho	la	historia	
nos dice que los romanos eran 
un pueblo campesino de fuertes 
raíces rurales y, sobre todo, 
orgullosos de esos orígenes..., 
incluso en la literatura y filosofía del 
tiempo del imperio. Las legiones 
que dominaron Europa, África y 
Asia Menor estaban formadas 
por jóvenes campesinos, en 
lo que llamaríamos la tropa de 
infantería. Los oficiales provenían 
de la clase de equites o caballeros 
(equus=caballo),	pero	muchos	
de sus mandos, generales y 
hasta	emperadores	salieron	
de antepasados, más o menos 
remotos, del campo, (Vespasiano 
emperador del s.I, se enorgullecía 
de ser un campesino).
Pero me desvío. Voy a la palabra. 
La palabra original es CULTUS, del 
verbo	COLERE=cuidado	del	campo	
o del ganado.
En la Europa medieval, de lenguas 
románicas derivadas del latín, 
más	o	menos	por	el	siglo	XIII,	se	
llamaba CULTUS o CULTURA a la 
parcela de tierra cultivada. Hasta 
hace	un	par	de	siglos,	y	aún	menos,	
se consideraba que la base de la 

riqueza	era	la	tierra.	Y	hacia	el	siglo	
XVI	pasó	a	llamarse	CULTURA	a	
la acción de cuidar la parcela de 
la tierra o el ganado. En nuestras 
lenguas	románicas	aún	persisten	
hoy	sus	derivados:	agricultura,	
horticultura,	apicultura,	piscicultura...
etc.	También	hacia	el	siglo	XVI	
comienza	a	utilizarse	la	palabra	
como metáfora del cultivo de 
cualquier	facultad	humana	corporal	
o	espiritual.	Ya	Cicerón	(siglo	I	a.C.)	
en un escrito usó la metáfora de 
“cultivo	del	ánima	humana”
En	el	siglo	XVIII,	el	
autodenominado “siglo de las 
luces”,	se	habla	de	“cultivo	del	
espíritu”.	También	en	este	siglo	
se “pasan” (en mi opinión) en la 
evolución del uso de la palabra. 
Los	pensadores	empiezan	a	
contraponer y enfrentar la cultura 
(lo	cultivado)	a	la	naturaleza	(lo	
inculto),	también	como	metáfora	de	
la	conducta	humana.
Como veis la evolución es un 
tanto	radical	y	hasta	ilógica.	Una	
palabra que nos proporciona la 
Naturaleza,	pasa	a	contraponerse	
a ella y a negarla. El empleo es, 
supuestamente,	humanista,	pero	a	
mi	me	parece	que	rechina.
Hacia	el	siglo	XIX	se	usa	como	
capacidad	humana	universal.
Y	ya	en	el	siglo	XX	la	definición	
abarca a todos los fenómenos 
humanos,	no	genéticos,	sino	
adquiridos. En el diccionario de la 
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Agenda d’octubre
Reunions suspeses fins a nova odre: Reunió d’animadors

La Secretaria de Vida Creixent romandrà oberta de dilluns a dijous en horari de 5 
a 7 de la tarda, al carrer València 218, 1r,2a, esq.- Barcelona – 08011.

Com a complement de lectura, recomenem 
els llibres del diaca permanent Pere Arribas i 
Bartolomé:	Evangelis	de	Sant	Mateu,	any	litúrgic	
A,	de	Sant	Marc,	any	litúrgic	B,	de	Sant	Lluc,	any	
litúrgic	C	i	“Què	em	diu	l’Evangeli”.	El	seu	preu	és	
de	10	euros	cadascún	i	els	trobareu	a	Secretaria	i	a	
les Llibreries Claret.

TEMARI DEL CURS 2020-2021, “L’harmonia de la teva vida”  
de	Conxa	Adell	i	Cardellach,	monja	benedictina	monestir	de	 

Sant Pere de les Puel·les de Barcelona.

RAE	(no	he	podido	consultar	otros,	
pero	sospecho	que	no	disienten	
mucho)	se	dan	varias	definiciones:	
a) excelencia en el gusto por las 
bellas	artes	y	humanidades.	b)	
conjunto de saberes, creencias 
y pautas de conducta...junto 
con sus medios materiales...
para comunicarse y resolver 
necesidades de todo tipo.
Queda	muy	pragmático.
Resulta irónico el giro dado a 

la significación de la palabra, 
a base de apropiaciones y 
desapropiaciones. Al menos es lo 
que	pienso	después	de	hacer	este	
recorrido.
Acabo	ya.	Hoy	me	he	puesto	un	
poco	“rollo”...	o	mucho.	Pero,	
mirad,	tanto	hablar	de	cultura	me	
dio por “cultivar” mi memoria yendo 
a los orígenes.
Hasta la próxima.
María Jesús Ramos


