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Un Nadal diferent...

Com	ja	és	habitual	en	aquests	temps	que	estem	vivint,	la	situació	és	canviant,	
a	voltes	d’un	dia	pe	l’altra.	Concretament	per	Nadal	les	restriccions	estan	
assegurades.	No	només	ho	estaran	les	reunions	familiars	–em	temo	que	lo	
de	les	sis	persones	perdurarà–	sinó	que	també	en	tindrem	a	les	parròquies.	
La	recent	polèmica	de	la	Sagrada	Família	ha	fet	que	la	limitació	sigui	de	cent	
persones,	sigui	quina	sigui	la	seva	capacitat.	Segurament	haurem	de	donar	
entrades!	Les	misses	de	Nadal	son	les	més	concorregudes	–sobretot	la	de	
nens,	la	del	Pollet–	i	tenim	un	risc	evident	de	passar-nos	del	límit.	Tanmateix,	
sembla	que	per	Nadal	s’augmentarà	el	nombre	d’assistents	fins	i	tot	es	relaxarà	
una	mica	el	toc	de	queda.	Menys	mal!

Un	Nadal	una	mica	apagat.	Però	el	que	celebrem	no	ha	estat	mai	el	comerç	i	
les	llums.	Això	és	una	mica	artificial.	Els	cristians	celebrem	quelcom	molt	més	
gran:	Jesús	ve	a	nosaltres.	Això	és	juga	a	un	nivell	molt	més	personal.	Difícil	
d’explicar-ho	per	un	món	tan	comercial	i	que,	per	postres,	confia	en	aquest	
Nadal	per	refer	una	mica	les	economies	més	mal	tractades	amb	aquesta	
pandèmia.	Tanmateix,	ho	hem	de	provar.	El	missatge	s’ho	val.	

Per	Nadal	diem	molt	a	la	celebració:	“Jesús	és	Déu	amb	nosaltres”.	Malgrat	tot	el	
que	estem	passant,	Ell	és	sempre	amb	nosaltres.	No	perdem	la	fe,	l’esperança	i,	
per	Nadal,	la	il·lusió.

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

Salm 145 T’exalçaré, Déu meu i rei meu

Recull	de	jaculatòries:	tria: 
Salm sense argument especial. Recull de jaculatòries. A mi, la que m’agrada 
més és la del verset 18. I a tu? Potser dependrà del dia, i de les preocupacions 
que tinguis. Per això l’Església t’ofereix aquesta llista tan variada.

T’exalçaré,	Déu	meu	i	rei	meu,	
beneiré	el	teu	nom	per	sempre.	
2 Et	beneiré	dia	rere	dia,	
lloaré	el	teu	nom	per	sempre	més.	
3 El	Senyor	és	gran	i	digne	de	tota	
lloança.	La	seva	grandesa	no	té	
límits.	
4 Que a cada generació et lloïn pel 
que	has	fet,	que	anunciïn	les	teves	
proeses. 
5 Que expliquin la teva gloriosa 
majestat	i	jo	celebraré	els	teus	
prodigis. 
6 Que	parlin	del	teu	poder	temible	
i	jo	contaré	les	grandeses	del	Senyor.	
7	Que	recordin	que	és	immensa	la	
teva	bondat	i	aclamin	els	teus	favors.	
8 El	Senyor	és	compassiu	i	benigne,	
lent	per	al	càstig,	gran	en	l’amor.	
9 El	Senyor	és	bo	per	a	tothom,	
estima	entranyablement	tot	el	que	ell	
ha	creat.	
10 Que	t’enalteixin	les	teves	
criatures, que et beneeixin, Senyor, 
els teus fidels; 
11 que	proclamin	la	glòria	del	teu	
regne i parlin de la teva potència; 
12 que	facin	conèixer	a	tothom	les	

teves	gestes,	la	majestat	gloriosa	del	
teu regne. 
13 El	teu	regne	s’estén	a	tots	els	
segles,	el	teu	imperi,	a	totes	les	
generacions. Totes les paraules del 
Senyor són fidels, les seves obres 
són	obres	d’amor.	
14 El	Senyor	sosté	els	qui	estan	a	
punt	de	caure;	els	qui	han	ensopegat,	
ell	els	redreça.	
15 Tothom	posa	els	ulls	en	tu,	mirant	
esperançat,	i	al	seu	temps	els	dónes	
l’aliment.	
16 Tan	bon	punt	obres	la	mà	
sacies de bon grat tots els vivents. 
17	Són	camins	de	bondat,	els	del	
Senyor, les seves obres són obres 
d’amor.	
18 El	Senyor	és	a	prop	dels	qui	
l’invoquen,	dels	qui	l’invoquen	amb	
sinceritat. 
19 Satisfà el desig dels seus fidels, 
escolta	el	seu	crit	d’auxili	i	els	salva.	
20 El	Senyor	guarda	els	qui	l’estimen,	
però	farà	desaparèixer	els	injustos.	
21 Que	els	meus	llavis	lloïn	el	
Senyor,	que	tothom	beneeixi	el	seu	
sant	nom	per	sempre	més!	
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Fill	del	Priorat,	vicari	de	les	parròquies	
de	Sant	Roc	i	de	la	Mare	de	Déu	dels	
Dolors	i	membre	de	la	comunitat	de	
Santa Maria de Togores, a la ciutat 
de	Sabadell.	Aquest	divendres	ha	
mort	als	64	anys	el	capellà	Josep	
Torné	i	Cubells.	Autodidacta	en	
Bíblia,	Patrística	i	Teologia	Medieval,	
va dedicar diverses publicacions a 
l’espiritualitat	dels	pares	del	desert.
“En	aquesta	vida,	la	fe,	abans	que	uns	
continguts	dogmàtics	més	o	menys	
racionals	i	clars,	és	confiança”,	deia	
Torné	en	una	entrevista,	publicada	fa	
dos	mesos.	En	la	conversa	parlava	
del	“misteri	de	Déu”	i	repassava	
la	seva	trajectòria	com	a	capellà.	
“Tothora	m’he	vist	amb	el	desig	de	
servir	l’Església.	M’era	una	evidència	
personal”,	apuntava	Torné	i	es	
mostrava	crític	amb	les	“espiritualitats	
vaporoses”.
L’experiència	personal	de	la	malaltia,	
la	contrastava	amb	el	mal	del	món:	
“M’han	arribat	les	malalties	i	les	
he	anat	entomant	sense	més,	no	
m’han	plantejat	grans	enigmes”.	I	
hi	afegia:	“En	canvi,	hi	ha	un	altre	
tipus	de	patiment	que	m’ha	inquietat	
més:	l’incomprensible	sofriment	dels	
innocents,	dels	infants,	les	víctimes	
d’abusos	sexuals,	de	la	misèria	
extrema”.

Aprofundiment en l’evangeli
Va	ser	arxiver	auxiliar	al	monestir	
de Santa Maria de Poblet, professor 
de	teologia	moral	medieval	i	
col·laborador	científic	a	la	Facultat	
de Teologia de Catalunya. Entre 
d’altres	camps,	s’ha	dedicat	a	
l’estudi	del	monaquisme	primitiu.	La	
capella	ardent	ha	estat	instal·lada	al	
tanatori de Sabadell tot el dissabte 
i	diumenge	fins	a	la	una	del	migdia.	
Les	exèquies	tindran	lloc	diumenge	a	
les quatre de la tarda a El Molar.
“Era	un	cristià	que	es	prenia	
seriosament	l’evangeli,	que	estimava	
sobria,	però	profundament,	i	que	es	
feia	estimar”,	apunta	el	frare	caputxí	
Josep	Manuel	Vallejo.	“Al	seu	costat,	
aprenies	a	pensar	i	a	resar”,	hi	afegeix.	

Mor el capellà Josep Torné, estudiós dels pares del desert
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Llicenciat	en	Història	Medieval	per	
la	Facultat	de	Geografia	i	Història	de	
la Universitat de Barcelona (1982), 
Josep	Torné	ha	col·laborat	amb	la	
Facultat	de	Teologia	de	Catalunya,	
Ateneu	Universitari	Sant	Pacià,	on	ha	
estat	encarregat	de	curs	en	la	Facultat	
Antoni	Gaudí	d’història,	arqueologia	
i	arts	cristianes	i	membre	de	l’equip	
de	treball	del	Projecte	d’investigació:	
Libros,	memoria	y	archivos:	cultura	
escrita	en	monasterios	cistercienses	
del	noroeste	peninsular	(siglos	XII-XIII).
Torné	és	autor	de	nombrosos	articles	
de	recerca	i	investigació	científica	en	
l’àmbit	de	la	teologia.	Entre	d’altres,	ha	
estudiat el Catàleg de pergamins de 
l’actual Arxiu del Monestir de Poblet 
(Institut	d’Estudis	Catalans	-	Facultat	
de Teologia de Catalunya - Monestir 
de Santa Maria de Poblet, 2010) i el 
Catàleg de pergamins de la Basílica 
dels Sants Just i Pastor de Barcelona 
(UB, 2014-2015). Ha publicat sobre 
Sant Antoni i els Pares del desert 
dins del quadern Mestres espirituals 
cristians	(Fundació	Joan	Maragall,	
2007);	sobre	els	pelegrinatges	a	
l’Edat	Mitjana	dins	del	volum	Francesc 
d’Assís a Catalunya, 800 anys. XXIV 
Jornades d’Estudis Franciscans (2014) 
i	també	sobre	Pensament i mística en 
Ramon Llull (2014).
Ha traduït diverses obres, entre les 
quals destaquen Actes de Màrtirs 

(1991), Congregación de Castilla. 
Normas constitucionales (1996), 
Opuscles teològics de Boeci, Sobre 
l’Ànima.	Comentari als salms graduals 
de	Cassiodor	i	Apotegmes	dels	
Pares del desert	(Proa,	2001).	Més	
recentment	ha	escrit	el	llibre	Santa 
Maria en dissabte.	Textos	patrístics	
(CPL, 2018), i Oracions de la tradició 
litúrgica per als salms (CPL, 2020).

Barcelona, Poblet, Sabadell
Nascut	a	El	Molar	el	22	de	juny	de	
1956,	ingressa	al	Seminari	Conciliar	
de	Barcelona	i	rep	l’ordenació	
presbiteral	a	la	parròquia	de	la	Mare	
de	Déu	de	les	Neus	de	Barcelona	el	
dia	18	d’abril	de	1984.	Aquell	mateix	
any	és	nomenat	vicari	d’aquesta	
parròquia	i	de	la	parròquia	de	Sant	
Pere	Ermengol.	L’any	1987	és	
nomenat	rector	d’ambdues	parròquies.
L’any	1990	ingressa	al	monestir	
cistercenc de Santa Maria de Poblet on 
professa	temporalment	aquell	mateix	
any.	Fa	la	professió	solemne	el	1994	al	
monestir	de	Santa	Maria	de	Valdediós,	
a Astúries, on fa de bibliotecari.
L’any	1999	torna	a	l’Arxidiòcesi	de	
Barcelona	on	treballa	pastoralment	
a	la	parròquia	de	Santa	Eulàlia	de	
Vilapicina	fins	l’any	2013.	Aquest	
mateix	any	és	traslladat	a	la	parròquia	
de Sant Josep Oriol de Barcelona on 
col·labora	fins	l’any	2016.
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Planellas: “Hem de preparar el terreny perquè ens 
puguem salvar junts”

	“Amb	fermesa	sense	dilacions”.	
Així	s’ha	compromès	l’arquebisbe	
de Tarragona, Joan Planellas, a 
implementar	el	pla	de	xoc	caritatiu	
que	s’ha	presentat	aquest	dimecres	
al	vespre.	El	mes	de	maig	es	va	
constituir	una	comissió	diocesana	per	
analitzar els efectes de la Covid-19 
entre	els	col·lectius	més	vulnerables	
i	ara	se	n’han	fan	públiques	les	
conclusions.
El	document	es	titula	‘Impuls	eclesial,	

transformació	social’	i	inclou	fins	a	29	
propostes concretes per a posar en 
pràctica	dins	i	fora	l’Església.	Entre	
d’altres,	proposen	crear	xarxes	de	
solidaritat per atendre la gent gran 
o	malalta,	promoure	la	conciliació	
familiar,	formar	la	diòcesi	en	la	cura	
del	medi	ambient	i	l’ús	dels	recursos	
de	la	Xarxa	Ecoparròquia	o	destinar	
béns	eclesials	a	l’ajuda	de	persones	
en	situació	d’exclusió.
També	es	plantegen	patrocinar	

Des	del	2016	ha	viscut	a	la	comunitat	
de Santa Maria de Togores, al barri 
de Can Puiggener. En el seu treball 
ministerial	a	la	diòcesi	de	Terrassa,	
és	nomenat	al	setembre	de	2016	
vicari	de	les	parròquies	de	Sant	Roc	

i	la	Mare	de	Déu	dels	Dolors	del	barri	
de	Torre	Romeu,	ambdues	de	la	
ciutat	de	Sabadell	on	ha	col·laborat	
pastoralment	fins	la	seva	mort.

Laura Mor –CR
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una	taula	de	diàleg	amb	polítics	
per	difondre	el	pensament	social	
de	l’Església,	oferir	més	espais	
d’interiorització	a	la	societat	o,	en	
el	camp	tecnològic,	apostar	per	
la	tecnologia	verda,	promoure	la	
reparació	d’equips	i	exigir	l’eliminació	
de	l’obsolescència	programada.

“Una urgent transformació social”
“L’Església	viu	en	el	món	i	res	del	que	
passi	a	germans	i	germanes	no	ens	
ha	de	passar	inadvertit”,	ha	dit	Joan	
Planellas durant la presentació del pla 
de xoc caritatiu. Un pla que es basa, 
segons	l’arquebisbe,	“en	la	solidaritat	
i	l’acció	social,	la	caritat	i	la	pregària,	
l’ecologia	i	la	justícia”.
La proposta arriba des de la 
consciència	que	“es	necessita	una	
urgent	transformació	social”	i	s’ha	
treballat	en	el	marc	de	la	doctrina	
social	de	l’Església.	“Amb	el	
convenciment	que	no	ens	salvarem	
sols,	com	diu	el	nostre	papa	
Francesc,	hem	de	preparar	el	terreny	
perquè	ens	puguem	salvar	junts”,	
ha	defensat	Planellas.	I	ha	anunciat	
que	el	document	serà	una	de	les	
bases del pla pastoral que prepara 
l’arquebisbat	per	al	trienni	2021-2023,	
i	que	s’implementarà	amb	estreta	
col·laboració	amb	el	nou	Secretariat	
per	a	l’Ecologia	i	la	Justícia.
El	vicari	episcopal	de	la	caritat,	Lluís	

Simón,	ha	explicat	el	motiu	de	la	
creació	de	la	comissió:	“Aquesta	
crisi	global	està	colpejant	amb	
una	intensitat	màxima	tantíssimes	
persones”.	I	ha	parlat	d’afectació	en	
l’àmbit	de	la	salut,	l’economia,	social	
i	amb	“la	soledat	i	aïllament	a	la	que	
s’estan	veient	abocades	especialment	
les	persones	de	risc”.

A disposició de tota la societat
Des	de	la	comissió	han	buscat	que	
la	seva	no	fos	només	una	“reflexió	
merament	teòrica”,	sinó	que	“impulsés	
accions	concretes”.	Han	comptat	amb	
representats	l’àmbit	sanitari,	educatiu,	
social	i	caritatiu,	i	també	dels	mitjans	
de	comunicació.	Buscant	propostes	
que	“es	dirigeixin	cap	a	l’Església,	
però	també	a	tota	la	societat”.	“Posem	
aquest treball a disposició de tota la 
societat,	conscients	que	el	futur	és	
comú”,	ha	dit	Simón.Com	a	metge	
especialista	en	Geriatria,	Miquel	
Domènech	ha	constatat	que	“la	
pandèmia	ha	provocat	estralls	en	el	
col·lectiu	de	les	persones	grans”.	I	ha	
demanat	“fer	un	seriós	replanteig	com	
a	societat	de	la	manera	com	estem	
tractant les nostres persones grans i 
malaltes”.
El	pla	proposa	també	“reparar	el	
mal	que	hem	fet”	en	l’àmbit	de	la	
crisi	ambiental	i	social,	d’acord	amb	
l’ecologia	integral.	Montserrat	Manresa,	
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Torralba: “Hem de ser curosos amb la soledat imposada”

“Si	un	ésser	humà	viu	permanentment	sol,	o	és	un	
Déu	o	és	una	bèstia”	ha	afirmat,	parafrasejant	Aristòtil,	
Francesc	Torralba,	filòsof,	teòleg	i	assagista,	en	la	
videoconferència	organitzada	de	manera	conjunta	
entre	la	Fundació	Agrupació	i	la	Fundació	Pere	Tarrés.	
Degut	a	la	situació	sanitària	actual,	l’acte	s’ha	celebrat	
de	manera	telemàtica	i	amb	uns	mesos	de	retard.

Mestra	de	l’Escola	Joan	XXIII,	ha	
assenyalat	l’aposta	“perquè	s’apliqui	
una	ètica	ambiental	que	tingui	com	a	
referència	les	cartes	del	papa	Francesc	
Laudato si’	i	Fratelli tutti.”
Pel	que	fa	a	l’exclusió	social	i	de	cara	
a	articular	respostes	a	l’urgència	social,	
Domènech	ha	apuntat	la	necessitat	
d’una	“xarxa	intraeclesial	que	eviti	
duplicitats	d’esforços”.	I	també	ha	
defensat la tecnologia per evitar 
l’aïllament	de	les	persones	i	perquè	
les	comunitats	parroquials	segueixin	
oferint	esperança	i	acompanyament.
En	l’àmbit	de	la	fe	i	de	la	formació,	
Montserrat	Manresa	ha	recollit	la	
proposta	que	“l’INSAF	lideri	una	
formació	global	a	l’abast	de	les	
persones que reflexioni sobre què 
significa	avui	ser	creient”.

Una humanitat que es reformula
n	el	tancament	de	l’acte	Planellas	ha	
recordat	que	“la	humanitat	sencera	

s’està	tornant	a	formular	els	objectius,	
les	expectatives	i	els	projectes”.	I	en	
aquest	sentit	ha	defensat	l’oportunitat	
de	publicat	i	impulsar	aquest	nou	
pla.	El	document	‘Impuls	eclesial	i	
transformació	social’	s’ha	presentat	en	
directe	per	Internet	i	s’ha	editat	dins	
de	la	col·lecció	TAU	de	l’Arquebisbat	
de Tarragona.
La	comissió	de	treball	ha	estat	
coordinada pel vicari episcopal de 
la	caritat,	Lluís	Simón,	i	n’ha	format	
part	Miquel	Domènech,	president	de	
l’Hospitalitat	diocesana	de	la	Mare	
de	Déu	de	Lourdes;	Consol	Ferrús,	
missionera	claretiana	de	Reus;	
Salvador	Grané,	director	de	Càritas	
Diocesana de Tarragona; Montserrat 
Manresa,	professora	de	l’Escola	Joan	
XXIII	de	Tarragona;	Miquel	Marimon,	
diaca	permanent,	i	Oscar	Millan,	
director del Secretariat diocesà per a 
l’ecologia	i	la	justícia	social.
Laura Mor –CR
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“Estem fets per socialitzar”
Torralba	ha	centrat	la	seva	exposició	en	la	importància	de	detectar	i	tractar	
casos	de	soledat	no	desitjada,	així	com	respectar	i	saber	utilitzar	la	soledat	
desitjada.	Així,	Torralba	ha	destacat	la	tendència	natural	a	la	socialització	
en	els	éssers	humans,	els	quals	tenim	la	necessitat	de	relacionar-nos	amb	
altres	per	tal	de	desenvolupar-nos	personalment	i	col·lectivament.	“Estem	fets	
per	socialitzar.	Tendim	a	vincular-nos	perquè	així	som	més	forts”,	ha	afirmat	
el	també	professor	de	la	Universitat	Ramon	Llull.	“Un	exemple	n’és	l’escola:	
com	que	ningú	no	ho	sap	tot,	ningú	no	té	tots	els	coneixements	sobre	ciència,	
matemàtica,	llengua,	etc.	Per	això	cal	crear	comunitats	d’ajuda	que	permetin	el	
desenvolupament	col·lectiu.	Així	ens	complementem

La soledat no buscada i la buscada
Segons Torralba, la soledat es pot dividir en dos tipus: la buscada i la no 
buscada.	La	soledat	buscada	ha	de	ser	respectada	per	tothom	i	utilitzada	
en	funció	de	les	necessitats	de	cadascú.	“La	soledat	buscada	té	un	gran	
benefici.	La	introspecció	ens	permet	reflexionar	sobre	qui	som	i	enfrontar-nos	
a	allò	que	ens	fa	mal.	A	més	a	més,	és	un	lloc	idoni	per	a	la	creació	artística.	
Moltes	obres	d’art	al	llarg	de	la	història	han	estat	creades	arran	d’un	aïllament	
per	part	de	l’artista”.
Pel	que	fa	a	la	soledat	no	buscada,	Francesc	Torralba	la	divideix	en	cinc	
grups:	la	que	es	dona	en	massa,	la	que	es	produeix	en	comunitat,	la	digital	
—que afecta, sobretot, els adolescents dependents de les xarxes socials—, 
la	generacional	—entre	persones	de	diferents	generacions	que,	malgrat	
viure	plegats,	tenen	interessos	diferents—	i	la	soledat	de	l’estrany	moral,	la	
qual	s’accentua	en	moments	de	vulnerabilitat	econòmica	i	afecta	a	qualsevol	
individu	sense	tenir	en	compte	el	seu	estatus	cultural	o	social.

En	aquest	sentit,	Francesc	Torralba	ha	volgut	fer	una	crida	a	la	necessitat	
de	treballar	a	l’hora	de	detectar	casos	de	soledat	no	desitjada,	“hem	de	ser	
curosos	amb	la	soledat	imposada	i	estar	alerta	per	tal	de	detectar	persones	
que	es	troben	soles	i	no	s’hi	volen	trobar.	La	soledat	pot	representar	un	gran	
benefici,	però	és	un	problema	quan	és	imposada.”

Per Fundació Pere Tarrés



10

Panoràmica

Hay	regalos	que	te	“tocan”	más	que	
otros.	Reconozco	que,	después	de	la	
persona	que	regala,	para	mí	lo	primero	
es un libro.
Este,	del	que	voy	a	hablar,	me	ha	
llegado	de	una	manera	curiosa.	
A	través	de	la	radio	escuché	una	
entrevista.	Era	Radio	Clásica	y	la	
motivaba	la	concesión	del	Premio	

Nacional	de	Ensayo	2020	a	Irene	
Vallejo	Moreu,	por	su	libro	El infinito 
en un junco. Las invención de los 
libros en el mundo antiguo. La noticia 
había	aparecido	ya	en	los	periódicos.	
Pronto	hubo	varios	enlaces	con	vídeos	
en internet (creo que algunos de ellos 
eran	de	la	página	de	El	País)...y	al	
final,	me	encuentro	con	que	el	mismo	

Aturar-se. Cicle B. Desvetllament

A los que amamos los libros

Avui	s’ha	d’anar	pel	món	amb	uns	ulls	ben	oberts	“com	unes	taronges”	No	s’hi	
val, a badar.
La	pedagogia	de	l’Evangeli	ens	repeteix	tot	sovint	que	hem	d’estar	atents;	no	
podem	badar.	La	fe	estimula	constantment	a	vetllar.
Estem	encetant	el	nou	Any	litúrgic:	som	al	temps	d’ADVENT,	les	setmanes	que	
ens	recorden	les	centúries	de	la	humanitat	esperant	el	salvador	de	la	humanitat.
Hi	ha	qui	es	pren	el	temps	com	un	cercle,	els	anys	i	els	dies	donen	voltes	com	
qui	dibuixa	una	circumferència;	per	ell	tot	sempre	és	igual;	no	espera	res	de	nou.	
Aquest	criteri	deu	ésser	molt	avorrit	i	ensopit.
Per	al	qui	vulgui	seguir	el	mestratge	evangèlic,	la	vida	és	una	constant	sorpresa	
que	cal	viure-la	amb	la	il·lusió	de	l’esperança.
L’esperança	és	el	fruit	de	la	joiosa	capacitat	d’admiració.	La	vida	en	un	cercle	és	
monòtona	i	fatigosa.
Vetllar no vol dir pas esperar sense fer res. El porter que vigila la casa no pot 
adormir-se,	no	fos	cas	que	l’amo	el	trobés	emmandrit.
Vetllar	és	orientar	la	nostra	vida	vers	allò	que	és	important.	L’amo	que	se’n	va	
deixa unes tasques per fer, cadascú segons el seu càrrec.
La	paraula	NADAL	ens	recorda	la	presència	de	Déu	en	nosaltres	que	ens	
estimula	a	estar	preparats	per	quan	el	Senyor	torni	per	segona	vegada.
Mn. Pere Arribas -diaca



11

Cultura

libro	llega	a	mi	ordenador,	para	leer	y	
descargar.
Irene	Vallejo	Moreu,	zaragozana,	
con	estudios	en	Filología	Clásica	
por las universidades de Zaragoza 
y	Florencia,	es	autora	de	unos	ocho	
libros,	numerosos	artículos	y	ha	
obtenido	varios	premios.	El	libro	ha	
sido	calificado	como	una	declaración	
de	amor	a	los	libros.	Hay	un	vídeo	
en	youtuve,	del	8	de	junio,	en	que	la	
autora	habla	de	ello.	Un	extracto	de	
esta	charla,	que	se	puede	ver	aparte,	
es:	Las	mujeres	en	la	historia	de	los	
libros.	Unos	le	llaman	historia	de	los	
libros,	otros	libros	de	viajes...
Pero	¿qué	es?	Os	invito	a	que	lo	
defináis,	después	de	leer	este	texto	
apasionante, escrito con pasión. Por 
ello	lo	reenviaré	como	adjunto	de	estas	
letras para que, desde la web de Vida 
Creixent,	podáis	disfrutarlo.
Resulta que no es una novela, ni 
siquiera	de	las	que	ahora	se	usan,	
llamadas	históricas.	Es	un	estudio,	un	
ensayo	y	tiene	unas	400	páginas.	Pero	
me	atrevo	a	decir	que,	para	muchos,	
puede resultar una lectura apasionante 
y	adictiva.	No	os	voy	a	reseñar	el	libro;	
os brindo unas reflexiones, en voz alta, 
que	me	ha	sugerido	su	lectura.
Por	ejemplo:	¿Cuál	es	el	primer	
soporte	material	de	la	comunicación	
humana?	Sin	duda	la	oralidad.	La	
transmisión	oral	trazó	la	primera	

historia	que	los	seres	humanos	
construyeron.	¿Y	despues?	La	piedra,	
la	madera	(corteza	de	los	árboles,	
bambú...),	arcilla,	seda,	hueso,	bronce,	
cerámica,	escamas,	conchas,	hojas	
de	palma	secas...	Soportes	naturales	
o	elaborados,	para	transmitir,	para	
comunicar,	para	compartir,	para	
conservar...	Para	conservar.	Y	ahí	se	
vuelca	el	ingenio	y	el	trabajo	del	ser	
humano:	en	el	afán	de	permanecer.	En	
el	ansia	de	hacer,	durar	en	el	tiempo,	
a	él	y	a	sus	obras,	para	no	morir	del	
todo.
Y	entonces...,	el	papiro.	Un	junco	
especial	que	se	cria	a	orillas	del	Nilo.	
El	fragmento	más	antiguo	conservado	
es	del	año	3.035	A.	C.
Y	después	el	pergamino	(de	la	ciudad	
de	Pérgamo),	piel	curtida	de	animales,	
más	duradero.	Desde	el	siglo	III	A.	C.
Y	hacia	el	siglo	I	de	nuestra	era,	China	
inventa	el	papel.	Técnica	que,	a	través	
de	su	comercio,	aprenden	los	pueblos	
árabes	y	que	transmiten	a	occidente	
hacia	el	siglo	VIII.
Y	después...	lo	que	queráis.
El libro comienza con una evocación. 
Viajeros veloces, incognitos, dispersos 
por todos los caminos de Grecia 
para comprar tesoros para su rey. El 
rey es el faraón, el tesoro son libros, 
su destino la Gran Biblioteca de 
Alejandría, su propósito es reunir la 
suma del saber humano de los siglos. 



Cultura Agenda de desembre

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.

Es un empeño ambicioso. El dinero 
destinado a ello es mucho. Los riesgos 
son grandes. La naturaleza, a veces 
es hostil: vientos, desiertos, montañas, 
tormentas... Los habitantes recelan 
y amenazan: ciudades codiciosas en 
guerra, remotos templos perdidos entre 
peñascos, defendidos por fanáticos... Y 
siempre la incomprensión, o la envidia, 
o el robo...
Perdonad	la	longitud.	Me	he	
entusiasmado.	Sigo	leyendo	y	
releyendo.Os	deseo	el	mismo	disfrute.	
Feliz	Navidad.
María Jesús Ramos Narro


