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El do de Déu: quin és el nostre?

El	segon	tema	del	nostre	temari	d’enguany	ens	parla	del	do.	Quins	son	els	dons	
que	hem	rebut	de	Déu?	Segurament	no	hi	pensem	gaire.	L’autora	del	nostre	
temari	encara	va	una	mica	més	lluny:	el	fet	de	no	ser	conscients	dels	dons	que	
tenim ens fa pensar que no en tenim i, automàticament, a desitjar els que si 
veiem en els altres. “Mal rotllo” que diuen els joves.

També	tracta	el	tema	de	ser	llum	per	els	altres.	Jo	afegiria	que,	en	la	situació	en	
la	que	estem,	això	té	molta	actualitat.	Ara	ens	trobem	amb	una	nova	amenaça.	
Sembla	que	la	crescuda	exponencial	de	la	taxa	de	contagis	pot	fer	que	s’adopti	
una mesura tan forta com el toc de queda. Una situació complicada. Per postres, 
ara surten els negacionistes –amb un gran èxit a les xarxes– dient coses com 
que	tot	és	una	invenció	per	controlar-nos	o	que	la	culpa	és	de	la	tecnologia,	en	
concret	la	5G...	Els	metges	ja	s’han	donat	pressa	a	dir	que	aquesta	actitud	resta	
efectius	i	energies	per	lluitar	contra	la	pandèmia.	Per	cert,	aquests	també	han	
dit que estan al límit de les seves forces, que necessiten personal urgentment. 
“Tenim respiradors però ens manca personal per fer-los funcionar!” diuen.

Malgrat tot seguim “en la bretxa” com a cristians i com a moviment.  No perdem 
l’esperança.	Comunicant	“bon	rotllo”	(com	també	diuen	els	joves)	podem	fer	
molt.	L’altra	dia	els	hi	deia	a	un	grup	de	matrimonis	en	reunió	telemàtica,	com	
correspon.	“Quina	és	la	nostra	esperança?	Com	la	podem	transmetre	a	la	gent	
en	aquesta	situació	que	estem	vivint?”	Què	cadascú	s’ho	rumiï-hi...

Xavier Moretó, Consiliari de Vida Creixent de Barcelona
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Espai de reflexió i pregària

Salm 136 Perdura eternament el seu amor

Cantar	l’amor	de	Déu	en	tots	els	esdeveniments: 
Cal veure l’amor de Déu no sols en la creació i en els favors fets a Israel, 
sinó també en la mort dels primogènits dels egipcis, dels sants innocents, 
dels cancerosos... No ho entenem, però a partir de la Passió sabem de cert 
que algú pot patir horrorosament, sense culpa, i amb tot ser infinitament 
estimat del Pare.

Enaltiu	el	Senyor:	que	n’és,	de	bo!
Perdura eternament el seu amor.
2 Enaltiu	el	Déu	dels	déus.
Perdura eternament el seu amor.
3 Enaltiu el Senyor dels senyors.
Perdura eternament el seu amor.
4 L’únic	que	fa	grans	meravelles.
Perdura eternament el seu amor.
5 Ha creat el cel amb saviesa.
Perdura eternament el seu amor.
6 Consolidà	la	terra	sobre	l’aigua.
Perdura eternament el seu amor.
7	Creador dels dos astres gegants.
Perdura eternament el seu amor.
8 El sol, que impera sobre el dia.
Perdura eternament el seu amor.
9 La	lluna	i	els	estels,	que	governen	la	nit.
Perdura eternament el seu amor.
10 Va	fer	morir	els	primogènits	d’Egipte.
Perdura eternament el seu amor.
11 Va	fer	sortir	Israel	d’aquell	país.
Perdura eternament el seu amor.
12 Amb	mà	forta	i	amb	braç	poderós.
Perdura eternament el seu amor.
13 Va partir en dos el Mar Roig.
Perdura eternament el seu amor.

14 Va fer passar Israel pel mig del mar.
Perdura eternament el seu amor.
15 Hi enfonsà el faraó amb el seu exèrcit.
Perdura eternament el seu amor.
16 Va conduir pel desert el seu poble.
Perdura eternament el seu amor.
17	Vencé	uns	reis	famosos.
Perdura eternament el seu amor.
18 Féu	morir	uns	reis	poderosos.
Perdura eternament el seu amor.
19 Sehon,	rei	dels	amorreus.
Perdura eternament el seu amor.
20 Og, rei de Basan.
Perdura eternament el seu amor.
21 Va	donar	possessió	d’aquell	país.
Perdura eternament el seu amor.
22 El donà a Israel, el seu servent.
Perdura eternament el seu amor.
23 Es recordà que vivíem trepitjats.
Perdura eternament el seu amor.
24 Ens alliberà dels nostres enemics.
Perdura eternament el seu amor.
25 Ell alimenta tots els vivents.
Perdura eternament el seu amor.
26 Enaltiu	el	Déu	del	cel.
Perdura eternament el seu amor.
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Audiència	General	7	d’octubre	2020
Catequesi – “Guarir el món”

Estimats germans i germanes, bon dia!
Reprenem avui les catequesis sobre 
la	pregària,	que	hem	interromput	per	
fer la catequesi sobre la cura de la 
creació, ara les reprenem; i trobem un 
dels	personatges	més	captivadors	de	
tota la Sagrada Escriptura: el profeta 
Elies.	Va	més	enllà	dels	límits	del	
seu	temps	i	podem	veure	també	la	
seva presència en alguns episodis de 
l’Evangeli.	Apareix	al	costat	de	Jesús,	
junt amb Moisès, en el moment de 
la	Transfiguració	(cf.	Mt	17,3).	Jesús	
mateix fa referència a la seva figura 
per	acreditar	el	testimoni	de	Joan	
Baptista	(cf.	Mt	17,10-13).
A la Bíblia, Elies apareix sobtadament, 
de	manera	misteriosa,	procedent	d’un	
poblet	molt	marginal	(cf.	1 Re	17,1);	i	
al	final	deixarà	l’escena,	sota	els	ulls	

del deixeble Eliseu, sobre un carro 
de	foc	que	el	porta	al	cel	(cf.	2 Re 
2,11-12).	Per	tant	és	un	home	sense	
un origen precís, i sobretot sense fi, 
segrestat	al	cel:	per	això	s’esperava	
el seu retorn abans de la vinguda 
del Messies, com un precursor. 
S’esperava	el	retorn	d’Elies.
Les	Escriptures	ens	presenten	Elies	
com	un	home	de	fe	cristal·lina:	en	el	
seu mateix nom, que podria significar 
“Jahvè	és	Déu”,	es	troba	el	secret	de	
la seva missió. Serà així tota la vida: 
home	recte,	incapaç	de	compromisos	
mesquins.	El	seu	símbol	és	el	foc,	
imatge	del	poder	purificador	de	Déu.	
Serà el primer sotmès a proves, i es 
mantindrà	fidel.	És	l’exemple	de	totes	
les persones de fe que coneixen les 
temptacions i els sofriments, però no 
deixen	de	lluitar	per	l’ideal	pel	qual	
van	néixer.
La	pregària	és	la	limfa	que	alimenta	
constantment la seva existència. Per 
això	és	un	dels	personatges	més	
estimats per la tradició monàstica, tant 
és	així	que	alguns	l’han	elegit	com	a	
pare espiritual de la vida consagrada 
a	Déu.	Elies	és	l’home	de	Déu,	que	
defensa	el	primat	de	l’Altíssim.	Tot	
i	això,	ell	també	es	veu	obligat	a	
afrontar les seves pròpies debilitats. És 
difícil de dir quines experiències li van 

Elies, exemple de vida contemplativa i activa
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ser	més	útils:	si	la	derrota	dels	falsos	
profetes a la muntanya del Carmel 
(cf.	1 Re	18,20-40),	o	el	desconcert	
amb	què	constata	que	“no	és	millor	
que	els	seus	pares”	(cf.	1	Re	19,4).	
En	l’esperit	de	qui	prega,	el	sentit	de	
la	pròpia	feblesa	és	més	preciós	que	
els	moments	d’exaltació,	quan	sembla	
que	la	vida	és	una	cavalcada	de	
victòries	i	d’èxits.	En	la	pregària	passa	
sempre això: moments de pregària 
que nosaltres sentim que ens atrauen, 
també	d’entusiasme,	i	moments	de	
pregària de dolor, de sequedat, de 
proves.	La	pregària	és	així:	deixar-se	
portar	per	Déu	i	deixar-se	colpejar	per	
situacions	dolentes	i	també	per	les	
temptacions.	Aquesta	és	una	realitat	
que trobem en moltes altres vocacions 
bíbliques,	també	en	el	Nou	Testament,	
pensem per exemple en Sant Pere i 
en	Sant	Pau.	La	seva	vida	també	era	
així:	moments	d’exultació	i	moments	
d’abatiment,	de	patiment.
Elies	és	l’home	de	vida	contemplativa	
i, al mateix temps, de vida activa, 
preocupat pels esdeveniments del seu 
temps,	capaç	d’enfrontar-se	al	rei	i	a	
la	reina,	després	que	ells	haguessin	
fet matar Nabot per apoderar-se de 
la	seva	vinya	(cf.	1 Re	21,1-24).	Com	
necessitem	que	hi	hagi	creients,	
cristians	plens	d’entusiasme,	que	
actuïn	davant	de	les	persones	que	
tenen responsabilitat de direcció amb 

el	coratge	d’Elies,	per	dir:	“Això	no	
s’ha	de	fer!	Això	és	un	assassinat!”.	
Necessitem	l’esperit	d’Elies.	Ens	
mostra	que	no	hi	ha	d’haver	cap	
dicotomia en la vida de qui prega: 
si estàs davant del Senyor i si vas a 
trobar	els	germans	als	quals	Ell	t’envia.	
La	pregària	no	és	un	tancar-se	amb	el	
Senyor	per	maquillar	l’ànima:	no,	això	
no	és	pregària,	això	és	un	simulacre	de	
pregària.	La	pregària	és	un	encarar-se	
amb	Déu	i	un	deixar-se	enviar	a	servir	
els germans. El banc de prova de la 
pregària	és	l’amor	concret	al	proïsme.	
I viceversa: els creients actuen en el 
món	després	d’haver	callat	i	pregat	
primer; en cas contrari la seva acció 
és	impulsiva,	no	té	discerniment,	és	
una carrera frenètica sense fi. Els 
creients es comporten així, fan tantes 
injustícies,	perquè	no	han	anat	primer	
al	Senyor	a	pregar,	a	discernir	què	han	
de fer.
Les	pàgines	de	la	Bíblia	ens	permeten	
suposar	que	la	fe	d’Elies	també	va	
progressar:	ell	també	va	créixer	en	la	
pregària, la va anar perfeccionant a 
poc	a	poc.	El	rostre	de	Déu	es	va	anar	
fent	més	clar	al	llarg	del	camí,	fins	que	
arriba	al	punt	més	àlgid	en	aquella	
experiència	extraordinària,	quan	Déu	
es manifesta a Elies a la muntanya 
(cf.	1	Re	19,9-13).	No	es	manifesta	
en la tempesta impetuosa, ni en el 
terratrèmol ni en el foc devorador, sinó 
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Fratelli Tutti: la cultura de la fraternitat 

Tercera	carta	encíclica	del	Papa	Francesc.	La	primera	va	ser	Lumen fidei	(2013),	
dedicada a la fe cristiana, escrita a quatre mans amb el Papa emèrit Benet XVI. 
Després	Laudato si’	(2015),	una	denúncia	de	la	degradació	ambiental-social	i	
una crida a una ecologia integral. Ara Fratelli Tutti, dedicada a proposar una 
cultura	de	la	fraternitat	i	l’amistat	social.
Una	vegada	més,	Francesc,	amb	el	seu	estil	directe	i	de	gran	força	expressiva	
(es	nota	que	està	escrita	íntegrament	per	ell)	llença	a	la	humanitat	un	poderós	
missatge: la urgent i profunda necessitat de construir una cultura universal de 
la	fraternitat,	més	enllà	de	totes	les	diferències	i	de	totes	les	barreres	de	la	
geografia	i	de	l’espai,	assenyalant-ne	els	seus	pilars	fonamentals.
La	crida	a	la	fraternitat	és,	de	fet,	un	dels	missatges	centrals	de	tot	el	seu	pontificat	
des	del	minut	zero,	perquè	sorgeix	del	nucli	mateix	de	l’experiència	cristiana.	És	
l’experiència	que	precisament	va	viure	de	forma	plena	Sant	Francesc	d’Assís,	
inspirador	de	tota	l’obra	del	Papa	i	també	d’aquest	últim	document,	que	pren	
novament	com	a	títol	una	de	les	seves	pregàries	(com	ho	va	fer	a	Laudato	si’).
Per	això,	la	crida	a	la	fraternitat	és	sempre	present	en	les	preocupacions	i	en	

en	el	«murmuri	d’un	vent	suau»	(v.	
12).	O	més	ben	dit,	una	traducció	que	
reflecteix	bé	aquella	experiència:	en	un	
fil de silenci sonor. Així es manifesta 
Déu	a	Elies.	És	amb	aquest	signe	
humil	que	Déu	es	comunica	amb	Elies,	
que	en	aquell	moment	és	un	profeta	
fugitiu	que	ha	perdut	la	pau.	Déu	ve	a	
l’encontre	d’un	home	cansat,	un	home	
que	pensava	que	havia	fracassat	en	
tots els fronts, i amb aquella brisa 
suau, amb aquell fil de silenci sonor fa 
que retorni al seu cor la calma i la pau.
Aquesta	és	la	història	d’Elies,	però	
sembla escrita per a tots nosaltres. 

Algun	vespre	ens	podem	sentir	inútils	
i sols. És llavor que vindrà la pregària 
i trucarà a la porta del nostre cor. Tots 
nosaltres podem recollir un tros de la 
capa	d’Elies,	com	el	seu	deixeble	va	
recollir la meitat de la seva capa. I fins 
i	tot	encara	que	hàgim	fet	alguna	cosa	
malament,	o	ens	sentim	amenaçats	i	
esporuguits,	si	tornem	davant	de	Déu	
amb la pregària, retornaran la serenitat 
i	la	pau	com	per	un	miracle.	Això	és	el	
que	ens	ensenya	l’exemple	d’Elies.
Traducció: Josep M. Torrents

A Catalunya Religió
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la majoria dels documents de 
Francesc	(discursos,	homilies,	
cartes...).	Va	ser	ja	objecte	
específic del seu primer 
Missatge	per	la	Jornada	Mundial	
de	la	Pau	l’any	2014.	Allà	va	
afirmar	que	“la	fraternitat	és	el	
fonament i el camí per la pau”.  
En dedicar ara una carta 
encíclica a la fraternitat, situa 
aquest missatge en el màxim 
rang del seu ensenyament, fa 
un	recull	ordenat	de	les	principals	reflexions	que	ha	expressat	al	respecte,	i	
aprofundeix o amplia algunes de les seves dimensions. Amb tot, com ell mateix 
indica,	en	aquest	document	no	intenta	tant	exposar	la	doctrina	de	l’amor	fratern	
sinó “la seva dimensió universal, la seva apertura a tots” i les conseqüències 
que	se’n	deriven	per	a	la	vida	social	mundial	(FT,	6).
En	aquest	sentit,	és	molt	significatiu	que	Francesc	expressi	que	l’actual	
encíclica	li	ha	estat	inspirada	per	la	seva	trobada	a	Abu	Dabi	amb	el	Gran	Iman	
Ahmad	Al-Tayyeb,	el	mes	de	febrer	de	2019.	Amb	ell	va	signar	precisament	un	
carta	dedicada	a	la	fraternitat	i	la	convivència	comuna,	que	és	un	referent	de	
gran valor com a crida interreligiosa islamo-cristiana a la pau.

Filiació i fraternitat
Diria	que,	a	banda	de	l’esmentada	primera	encíclica	redactada	amb	Benet	XVI	
(probablement	més	filla	d’aquest	últim),	aquest	nou	document	és	probablement	
un	dels	quatre	textos	més	importants	del	seu	pontificat,	juntament	amb	
l’exhortació	Evangelii Gaudium	(2013),	dedicada	a	la	vida	cristiana	i	la	missió	de	
l’Església,	espècie	de	programa	del	seu	pontificat;	la	ja	citada	Laudato si’ (2015)	
i	l’exhortació	postsinodal	Amoris	Laetitia	(2016),	dedicada	a	l’amor	en	la	família.
Amb	la	nova	encíclica	(que	esperem	que	no	sigui	la	última),	completa	tot	
un	missatge:	experimentar	personalment	l’amor	de	Déu	Pare,	culminat	en	
Jesucrist,	produeix	una	experiència	d’immensa	i	profunda	alegria	que	es	
comunica	a	tota	la	vida	personal,	eclesial	i	social	(evangelii gaudium i amoris 
laetitia),	que	permet	comprendre	el	món	com	a	creació	i	com	a	do,		lliurat	
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a la nostra cura, on tot està íntimament interconnectat i cridat a la comunió 
universal	(Laudato si’)	i	això	es	tradueix	en	una	vida	fraterna	entre	tot	els	
éssers	humans	(Fratelli Tutti).	Filiació,	comunió	i	fraternitat	universal,	doncs,	
com	els	eixos	de	l’experiència	cristiana	del	món.		
Ara	bé,	Francesc,	sense	renunciar	a	presentar	els	fonaments	evangèlics	del	
seu	missatge,	vol	expressament	adreçar	la	seva	carta	a	tota	la	humanitat,	
tenint	cura	que	“la	seva	reflexió	s’obri	al	diàleg	amb	totes	les	persones	de	bona	
voluntat”	(FT,	6).

L’apertura de l’amor
Francesc,	fidel	al	seu	esquema	habitual	(veure,	jutjar,	actuar),	parteix	d’una	
descripció	d’alguns	trets	dominants	en	la	realitat	del	nostre	món,	amb	la	seva	
immensa	carrega	d’egoisme,	exclusió,	injustícia,	opressió	i	mort,	els	quals	ha	
denunciat insistentment des de la seva elecció.
Davant	d’aquesta	amarga	constatació,	Francesc	situa	la	resposta	en	el	cor	
mateix	de	l’Evangeli,	expressada	en	la	paràbola	del	bon	Samarità:	l’amor	pràctic	
i	concret	per	la	persona	fràgil,	caiguda	o	necessitada,	fins	i	tot	quan	és	estrany,	
superant	totes	les	diferències	humanes	(religioses,	nacionals,	ideològiques,	
econòmiques...),	com	l’opció	que	realitza	plenament	i	salva	la	dignitat	humana.
L’amor	del	bon	samarità	recull	de	manera	paradigmàtica	la	dimensió	universal	
de	la	fraternitat.	D’aquí	Francesc	exposa	la	seva	crida	a	construir	un	món	obert,	
basat	en	l’amor,	la	solidaritat	i	el	bé	moral,	i	que	integri	i	promogui	a	tothom.
I	proposa	alguns	dels	pilars	que	han	de	permetre	construir	aquest	món:	l’estima	
a les identitats culturals viscudes de manera oberta i comunicativa; una bona 
política	orientada	pel	servei	i	l’amor;	la	cultura	del	diàleg,	l’encontre	i	l’amabilitat;	
el	respecte	a	la	veritat	de	la	dignitat	humana,	per	damunt	d’interessos	o	
majories; la recerca artesanal i comunitària de la pau; el perdó i la memòria; el 
desarmament,	l’eradicació	de	la	guerra,	de	la	violència	i	de	la	pena	de	mort;	el	
diàleg entre religions i la llibertat religiosa, que permetin a les tradicions religioses 
una valuosa aportació a fraternitat i la justícia.  
Crec	sincerament	que	tots	els	creients	hem	de	fer	l’esforç	de	llegir	aquesta	carta,	
estudiar-la i meditar-la, personal i comunitàriament, a fi que ens ajudi a fer-nos 
veritables servents de la fraternitat universal.

Per Eduard Ibáñez a Apunts eticopolitics, Catalunya Religió
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No tanta fe, si us plau

Ajuda’m	Senyor	a	tenir	menys	fe,	a	fer	
que	la	meva	fe	sigui	més	petita,	molt	
més	petita.
Tot	i	que	sovint	sembla	que	tenir	més	
fe ens permetria afrontar i superar 
millor les difícils situacions que ens 
toca	viure,	el	que	Jesús	ens	ensenya	
és,	en	canvi,	a	reduir	la	nostra	fe.	Com	
un	gra	de	mostassa,	diu	Jesús,	que	és	
la	més	petita	de	les	llavors.
Jesús	va	topar	amb	la	fe	i	les	fes	
del	seu	temps.	La	fe	que	el	lloc	on	
s’havia	d’adorar	Déu	era	Jerusalem.	
La	fe	que	les	malalties	i	els	accidents	
eren	càstigs	de	Déu.	Que	Déu	només	
escoltava	els	homes.	A	les	dones,	en	
canvi,	només	les	escoltava	a	través	
dels	homes.	I	així	un	llarg	etcètera.	I	
Jesús	va	reduir	tota	la	fe	a	la	fe	en	un	

Déu	que	allibera	perquè	és	amor	que	
estima sense condicions ni exclusions.
Avui	també	ens	toca	deixar	de	
creure	i	fer	la	fe	més	petita,	molt	
més	petita.	Deixar	de	creure	en	tot	
allò que, pretenent defensar el meu 
grup	-sigui	església	institució,	o	altres	
institucions, la comunitat, la família, 
etc.-, ens allunya de persones i 
de la veritat. Deixar de creure que 
preservar	el	meu	honor	està	per	sobre	
de la justícia, que la meva necessitat 
d’aprovació	dels	altres	està	per	sobre	
de la veritat, que la defensa de la 
meva raó justifica la violència o que 
la defensa de la meva seguretat està 
per	sobre	de	la	dignitat	de	ningú	altre,	
que	l’èxit	és	prova	d’anar	per	bon	
camí	o	que	és	millor	guanyar	que	
perdre.  Necessito deixar de creure 
en tantes petites i grans fes que em 
tenen agafada a la superfície de qui 
sóc, lluny de mi, per tal de poder 
arribar a qui sóc, dins meu, on batega 
la	petitíssima	i,	alhora,	infinita	veritat,		
Crist que viu en mi.
Ajuda’m	Senyor;	que	la	meva	fe	sigui	
tan	petita	com	la	d’aquells	que	et	van	
reconèixer en el pessebre on vas 
néixer	i	en	la	creu	on	vas	morir.

Per Maria del Mar Albajar, des de Sant 
Benet per Catalunya Religió
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Panoràmica

La	vida	humana	va	avanzando	a	través	
de circunstancias diversas a las que 
vamos dando nombre: favorables o 
adversas,	inconvenientes	o	útiles,	
alegres o tristes...
Gracias a Fernando Vidal, sociólogo, 
profesor de la Universidad de 

Comillas,	he	aprendido	en	estos	
tiempos que corren, que las más duras 
circunstancias pueden ser camino para 
grandes	oportunidades.	Lo	he	conocido	
a	través	de	artículos	y	libros.	En	este	
último	mes	he	podido	conocerlo	cara	
a cara, del modo más directo y rico 

Aturar-se. La fi del món

Circunstancia y oportunidades

Sí,	sí...	a	la	tercera	o	la	quarta...	no	sé	quina	és,	però	ara	va	de	debò!	Serà	l’any	
2030?	Home,	no	t’ho	puc	precisar	gaire...	però,	amb	marge	de	dos	o	tres	mil	
anys,	sí!	El	món	s’acaba!	Com?	I	ho	dius	tan	seriosament?	I	tant!	No	fa	falta	ser	
“mèdium” ni futuròleg.
Les	aigües	i	l’atmosfera	estan	contaminades.	Les	espècies	dels	animals	i	
plantes	-menys	els	coloms	i	gossos,	que	ho	empastifen	tot-	desapareixen	per	
obra i gràcia de la creació...
Doncs,	de	què	viurem?	D’hortalisses,	d’arbres	fruiters,	i	de	cereals	de	plàstic?	I	els	
pobles	i	ciutats,	dins	unes	gegantines	cambres	d’aire	condicionat?	Tot	podria	ser!
Però	aquest	món	s’acaba	o	serà	transmutat.	No	fem	càbales	amb	la	ignorància	
de	part	d’alguns	falsos	profetes,	i	estiguem	atents	a	la	verdadera	ciència	i	
l’autèntica	lectura	del	llenguatge	bíblic	pel	que	fa	a	les	expressions	simbòliques	
i didàctiques o instructives.
Entre	la	primera	vinguda	de	Jesús	(Nadal)	i	la	segona	(Paraula=presència),	hi	ha	
el	temps	de	l’espera	perquè	no	tenim	calendari;	a	tot	estirar,	tenim	brúixola,	Crist,	
que ens assenyala la direcció del camí. Ell amb la seva paraula -la llum encesa- i 
no	el	“telenotícies”,	ens	permetrà	entendre	els	misteris	de	la	història	diària.
De vegades, ens trucaven a la porta. Serà alguna factura, una invitació a una 
festa, algun desencís... Seguiu les “informacions”, però per damunt de tot. 
VETLLEU.	El	nuvi	pot	tardar.	No	dormiu,	no	badeu!
Espereu	mentre	treballeu.	Treballeu	mentre	espereu.	Aquesta	actitud	és	l’oli	
perquè	no	s’apagui	la	llàntia.	I	mentre,	aneu	encenent	llantions	per	tot	arreu!
Mn. Pere -diaca
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Cultura

que las circunstancias actuales nos 
están	haciendo	aprender	y	potenciar:	
la videoconferencia. He disfrutado 
de un seminario que, bajo el título 
general de Recuperar lo esencial, ha	
desarrollado en tres etapas-días, los 
temas de Reconstrucción personal, 
Reconstrucción vecinal y Sociología 
positiva.
En estos días difíciles que vivimos, en 
que	abundan	los	“Jeremías”,	como	diría	
Juan	XXIII,	las	palabras	y	escritos	de	
Fernando Vidal ayudan a descubrir lo 
mejor de las personas que nos rodean 
e incluso lo mejor de nosotros mismos.
No voy a resumir los contenidos de 
este seminario, aunque reconozco que 
me sorprendió gratamente su invitación 
a “recuperar nuestros sentidos”. Su 
manera	clara	y	hasta	poética	de	invitar	
a recuperar el sentido del olfato y a 
valorarlo en lo que nos enriquece, lo 
que	lo	hemos	desvalorizado	y	cómo	nos	
conviene recuperarlo, fue iluminador.
De	este	activo	humanista,	hoy	os	invito	
a visitar los blogs de Vida Nueva y 
Cristianisme	i	Justicia,	de	los	que	es	
asiduo. Tambien los más de 20 libros 
publicados, como Aprender a discernir 
en familia (es	casado	y	tiene	dos	hijos)	
de	2017,	o	el	más	reciente	que	no	he	
podido	aún	soltar	de	la	mano:	Cuando 
el mundo paró, Editorial PPC, Madrid, 
2020. Se subtitula así: Diario del 
coronavirus.

En la Introducció: Un diario durante 
la pandemia, el autor relata cómo 
el director de Vida Nueva le invitó a 
publicar una reflexión diaria en la web 
de	la	revista.	Tiempo	después	la	editorial	
PPC le invita a convertirlo en libro...
Este libro, de 484 páginas, recorre 
nuestra actual circunstancia, desde 
el viernes 28 de febrero al viernes 22 
de mayo. Os invito a leerlo despacio. 
Puede parecer pesado pensar en 
sus	muchas	páginas,	pero	se	lee	sin	
trabajo	y	hasta	sin	respirar.	Cuesta	
soltarlo cuando, tras leer las cuatro o 
seis páginas de un día, te encuentras 
buscando el siguiente dia...y el 
siguiente. Cuesta detenerse, pero a 
la	vez	te	hace	parar	cuando,	en	mitad	
de un párrafo, de una frase o una 
descripción,	algo	te	sacude	y	te	hace	
detenerte a pensar largo rato.
Releo las páginas 162, 163, 164. La 
alianza de los naúfragos... “una sola 
persona aplaudiendo en su ventana es 
un loco, tres personas aplaudiendo en 
sus	ventanas	son	unos	amigos,	mucha	
gente aplaudiendo junta es un pueblo”.
Releo las páginas 230, 231, 232. 
Nos salvaron los trabajadores más 
precarios... “un jefe de servicio de 
limpieza cuenta que los sanitarios le 
pidieron los palos de las escobas y 
recogedores para improvisar soportes 
donde colgar los goteros”
No sigo. El libro está lleno de noticias, 



Cultura Agenda de novembre

Reunions	d’animadors	suspeses	fins	a	
nova odre en espera de la millora de la 
situació general.
Els que vulguin el Ressò, que el 
demanin	per	telèfon	a	la	hora	del	
despatx, donant el nom de la parròquia 
i numero de ressons demanats. 
Després	s’hauran	de	passar	a	recollir.
Preguntes per a les reunions dels 
grups, que podem fer per donar vida 
a les parròquies i ajudar en les seves 
necessitats.

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.

reflexiones, críticas duras, relatos de 
pequeñas	heroicidades...	Me	quedo,	y	
os dejo, con unas palabras de la página 
390: “Tenemos que convertir esas 
espirales de sufrimiento en espirales 
de	la	esperanza...	Debería	haber	una	
gran campaña de duelo, sanación y 
reconstrucción personal y grupal”.
El libro esta acabado y editado, pero 
Fernando sigue escribiendo. Os invito a 
buscar en vuestro ordenador la web de 
Vida Nueva y vereis que las palabras 
siguen. Con propósito de ayuda y 
sanación. A  veces con denuncia, 
muchas	veces	con	esperanza.

María Jesús Ramos Narro


