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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 150 Lloeu Déu al seu santuari

Més enllà dels salms:
Doxologia (o sigui lloança) conclusiva de tot el Saltiri. Simfonia de tots els 
instruments, a l’uníson amb el batec anhelant de la creació. Per la multiplicitat a 
la simplicitat. Les mil i una pregàries d’aquets llibre se simplifiquen i s’unifiquen en 
l’oració del pelegrí rus: que cada respiració proclami el nom de Jesús! Deu ser allò 
que els orientals anomenen “la pregària més enllà dels salms” Feliç tu si hi arribes! 
Jo encara maldo per pregar amb els salms.

1 Al·leluia!	
Lloeu	Déu	al	seu	santuari,	
lloeu-lo al baluard del firmament, 
2 lloeu-lo per les seves gestes, 
lloeu-lo per la seva grandesa. 
3 Lloeu-lo	al	so	dels	corns,	
lloeu-lo amb arpes i lires, 

4 lloeu-lo amb tambors i danses, 
lloeu-lo al so de flautes i corda. 
5 Lloeu-lo	amb	címbals	sonors,	
lloeu-lo amb címbals triomfants. 
6 Que tot el que respira 
lloï	el	Senyor!	
Al·leluia!	

Beneir Déu, beneir el món

Audiència General 2 de desembre 2020
Estimats germans i germanes, bon dia!
Avui ens centrem en una dimensió 
essencial de la pregària: la benedicció. 
Continuem les reflexions sobre la 
pregària. En les narracions de la 
creació (cf. Gen 1-2) Déu beneeix la 
vida contínuament, sempre. Beneeix 
els	animals	(1,22),	beneeix	l’home	
i la dona (1,28), finalment beneeix 
el dissabte, dia de descans i gaudi 
de tota la creació (2,3). És Déu qui 
beneeix. En les primeres pàgines de 
la	Bíblia	hi	ha	una	repetició	constant	
de	benediccions.	Déu	beneeix,	però	
també	els	homes	beneeixen,	i	ben	aviat	
es descobreix que la benedicció té 

una	força	especial,	que	acompanya	el	
qui la rep al llarg de tota la seva vida, 
i	disposa	el	cor	de	l’home	a	deixar-se	
canviar per Déu (Concili Ecumènic Vat. 
II, Const. Sacrosanctum Concilium, 61).
Per	tant	al	començament	del	món	
hi	ha	Déu	que	“diu-bé”,	diu-bé,	diu-
bé.	Veu	que	tota	l’obra	de	les	seves	
mans és bona i bonica, i quan es 
tracta	de	l’home,	i	la	creació	s’ha	
acabat, reconeix que és «molt bona» 
(Gen	1,31).	Poc	temps	després	la	
bellesa	que	Déu	ha	donat	a	la	seva	obra	
s’alterarà,	i	l’ésser	humà	es	convertirà	
en	una	criatura	degenerada,	capaç	
de difondre en el món el mal i la mort; 
però	res	no	canviarà	mai	la	primera	
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empremta de Déu, una empremta de 
bondat	que	Déu	ha	posat	en	el	món,	en	
la	naturalesa	humana,	en	tots	nosaltres:	
la capacitat de beneir i el fet de ser 
beneïts.	Déu	no	s’ha	equivocat	amb	la	
creació i encara menys en la creació de 
l’home.	L’esperança del món resideix 
completament en la benedicció de Déu: 
Ell continua volent-nos bé, primer, com 
diu	el	poeta	Péguy,	continua	esperant	el	
nostre bé.
La	gran	benedicció	de	Déu	és	Jesucrist,	
és el gran do de Déu, el seu Fill. És una 
benedicció	per	a	tota	la	humanitat,	és	
una	benedicció	que	ens	ha	salvat	a	tots.	
Ell	és	la	Paraula	eterna	amb	la	qual	
el	Pare	ens	ha	beneït	«quan	encara	
érem pecadors» (Rm	5,8)	diu	sant	Pau:	
Paraula	feta	carn	i	oferta	per	nosaltres	
en la creu.
Sant	Pau	proclama	amb	emoció	el	
designi	d’amor	de	Déu	i	diu	així:	
«Beneït	sigui	el	Déu	i	Pare	de	nostre	
Senyor	Jesucrist,	que	ens	ha	beneït	en	
Crist amb tota mena de benediccions 
espirituals dalt al cel. Ens escollí en ell 
abans de crear el món, perquè fóssim 

sants,	irreprensibles	als	seus	ulls.	Per	
amor ens destinà a ser fills seus per 
Jesucrist, segons la seva benèvola 
decisió,	que	dona	glòria	i	lloança	a	la	
gràcia	que	ens	ha	concedit	en	el	seu	
Estimat» (Ef	1,3-6).	No	hi	ha	cap	pecat	
que pugui esborrar completament la 
imatge de Crist present en cada un 
de nosaltres. Cap pecat pot esborrar 
aquesta	imatge	que	Déu	ens	ha	donat.	
La	imatge	de	Crist.	La	pot	esborrar,	
però	no	eliminar-la	de	la	misericòrdia	de	
Déu. Un pecador pot quedar-se en els 
seus	errors	durant	molt	de	temps,	però	
Déu	és	pacient	fins	a	l’últim	moment,	
esperant	que	finalment	aquell	cor	s’obri	
i canviï. Déu és com un bon pare i com 
una bona mare, Ell també és una bona 
mare:	no	deixen	mai	d’estimar	el	seu	fill,	
per	molt	que	s’equivoqui,	sempre.	Em	
ve	a	la	memòria	el	que	he	vist	tantes	
vegades la gent fent cua per entrar a la 
presó. Tantes mares fent cua per entrar 
i veure el seu fill a la presó: no deixen 
d’estimar	el	fill	i	saben	que	la	gent	que	
passa	en	l’autobús	pensa	“Ah,	aquesta	
és	la	mare	del	pres”.	Tot	i	així,	això	no	
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els fa vergonya, o més ben dit, els fa 
vergonya	però	segueixen	endavant,	
perquè el fill és més important que la 
vergonya.	Per	tant,	som	més	importants	
per a Déu que tots els pecats que 
puguem fer, perquè Ells és pare, és 
mare,	és	amor	pur,	Ell	ens	ha	beneït	per	
sempre. I no deixarà mai de beneir-nos.
Una experiència forta és llegir 
aquests textos bíblics de benedicció 
en una presó, o en una comunitat de 
recuperació. Fer que aquelles persones 
que segueixen beneïdes malgrat 
els seus greus errors sentin que el 
Pare	del	cel	segueix	volent	el	seu	bé	
i	esperant	que	s’obrin	finalment	al	
bé. Si fins i tot els seus parents més 
propers	els	han	abandonat	perquè	els	
consideren irrecuperables, per Déu són 
sempre fills. Déu no pot esborrar en 
nosaltres la imatge de fill, cadascun de 
nosaltres és fill, és filla. De vegades es 
veu	com	succeeixen	miracles:	homes	
i	dones	que	reneixen.	Perquè	troben	
aquesta	benedicció	que	els	ha	ungit	
com	a	fills.	Perquè	la	gràcia	de	Déu	
canvia la vida: ens agafa tal com som, 
però	no	ens	deixa	mai	tal	com	som.
Pensem	en	el	que	va	fer	Jesús	amb	
Zaqueu (cf. Lc 19,1-10) per exemple. 
Tothom	veia	en	ell	el	mal;	Jesús	en	canvi	
veu	una	mica	de	bé,	i	a	partir	d’això,	
de la seva curiositat per veure Jesús, 
deixa	que	actuï	la	misericòrdia	que	
salva.	D’aquesta	manera	primer	canvia	
el cor i després la vida de Zaqueu. En 
les persones rebutjades i abandonades, 
Jesús veia la inesborrable benedicció 

del	Pare.	Zaqueu	és	un	pecador	públic,	
ha	fet	tantes	coses	dolentes,	però	
Jesús veu aquell signe indeleble de la 
benedicció	del	Pare	i	des	d’allà	la	seva	
compassió. Aquella frase que es repeteix 
tant	en	l’Evangeli,	“tingues	compassió	
d’ell”,	i	aquella	compassió	el	porta	a	
ajudar-lo i a canviar-li el cor. A més, va 
arribar a identificar-se Ell mateix amb 
qualsevol persona que tenia necessitat 
(cf. Mt 25,31-46). En el fragment del 
“protocol”	final	pel	qual	tots	serem	
jutjats,	Mateu	25,	Jesús	diu:	“Jo	tenia	
gana, estava nu, era  a la presó, era a 
l’hospital,	hi	era…”.
A Déu que beneeix, nosaltres també 
responem beneint - Déu	ens	ha	
ensenyat	a	beneir	i	nosaltres	hem	de	
beneir -: és la pregària de lloança, 
d’adoració,	d’acció de gràcies. 
El Catecisme	escriu:	«La	pregària	de	
benedicció	és	la	resposta	de	l’home	als	
dons de Déu: ja que Déu beneeix, el cor 
de	l’home	pot	respondre	beneint	Aquell	
que és la font de tota benedicció» (n. 
2626).	La	pregària	és	joia	i	agraïment.	
Déu	no	ha	esperat	que	ens	convertíssim	
per	començar	a	estimar-nos,	sinó	que	
ho	ha	fet	molt	abans,	quan	encara	
estàvem en pecat.
No	podem	beneir	només	aquest	Déu	
que	ens	beneeix,	hem	de	beneir-ho	tot	
en Ell, tota la gent, beneir Déu i beneir 
els germans, beneir el món: aquesta 
és	l’arrel	de	la	bondat	cristiana,	la	
capacitat de sentir-se beneïts i la 
capacitat	de	beneir.	Si	tots	ho	féssim	
així,	segurament	no	hi	hauria	guerres.	
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Justícia i Pau reivindica un “nou model de residències 
per a la gent gran”

Justícia	i	Pau	reivindica	un	“nou	model	
de	residències	per	a	la	gent	gran”
Per	Catalunya	Religió.	Dv,	27/11/2020
(CR) El 62% de les persones que van 
morir al llarg de la primera onada de la 
COVID-19	al	nostre	país	ho	van	fer	en	
residències.	Un	fet	dramàtic	que	s’afegeix	
a	l’aïllament	en	què	s’han	trobat	moltes	
persones grans que viuen en residències, 
al tractar-se de personal en risc.

Justícia	i	Pau	de	Barcelona	ha	publicat	
avui una reflexió en la que insta a 
tota la societat, i en especial a les 
administracions, a repensar el model 
d’assistència	residencial	per	a	la	gent	
gran, posant el focus en la població 
més	vulnerable.	L’entitat	destaca	que	
aquest	sector	s’ha	vist	afectat	per	
interessos	privats	que	s’han	interessat	
en	l’obertura	de	residències	a	“obtenir	

Aquest món necessita benedicció i 
nosaltres podem donar la benedicció 
i	rebre	la	benedicció.	El	Pare	ens	
estima. I a nosaltres ens queda la joia 
de beneir-lo i la joia de ser agraïts i 
d’aprendre	d’Ell	a	no	maleir,	sinó	a	
beneir. I aquí només una paraula per a 
la gent que està acostumada a maleir, 
la gent que sempre té a la boca, i 
també al cor, una paraula lletja, una 

maledicció. Cadascun de nosaltres pot 
pensar: tinc aquest costum de maleir 
així? I demaneu al Senyor la gràcia 
de canviar aquest costum perquè 
nosaltres	tenim	un	cor	beneït	i	d’un	cor	
beneït no en pot sortir la maledicció. 
Que el Senyor ens ensenyi a no maleir 
mai sinó a beneir.

Traducció: Josep M. Torrents
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un	benefici	econòmic	ràpid”.	Aquestes,	
amb	l’arribada	de	la	pandèmia	s’han	
trobat	amb	“direccions	incompetents,	
personal insuficient i mal pagat, sense 
prou	material	i	molt	exposat	al	contagi”,	
afirmen.
Uns interessos de lucre privats que, 
per	a	Justícia	i	Pau,	s’afegeixen	a	la	
manca	d’inversió	pública	i	de	control	de	
qualitat sobre els centres. Un resultat, 
assenyalen, que és del tot incompatible 
amb	“les	exigències	d’un	Estat	social	que	
ha	de	protegir	eficaçment	a	les	persones	
més	vulnerables”.
A continuació reproduïm íntegrament 
el comunicat:
 
La necessitat d’un nou model de 
residències per a la gent gran
La	pandèmia	que	ha	trasbalsat	la	vida	
de	tots	els	habitants	del	planeta	des	de	
fa mesos i que probablement persistirà 
durant	molt	de	temps,	ha	afectat	
greument els milions de persones que 
han	sofert	la	malaltia.	A	la	vegada,	
ha	tingut	efectes	devastadors	sobre	
l’economia,	generant,	entre	altres	
conseqüències, un fort creixement de 
l’atur	i	de	la	pobresa,	especialment	entre	
les persones més desafavorides.
A Espanya, les persones grans que 
viuen en residències constitueixen el 
col·lectiu	més	afectat,	especialment	en	
la primera onada. Del total de morts a 
Espanya per la COVID un 62% vivien en 
residències.
Aquest fet no és fruit de la casualitat ni 
d’un	destí	indefugible.	És	prou	conegut	

que les persones grans són les que més 
risc de complicacions presenten un cop 
infectades,	però	aquesta	circumstància	
no	explica	únicament	el	que	ha	passat.	
Quan va esclatar la crisi sanitària, 
les residències es van trobar davant 
d’una	situació	imprevista	d’una	enorme	
dificultat. I moltes no van saber o no 
van poder reaccionar adequadament: 
direccions incompetents, personal 
insuficient, sense prou material, molt 
exposat al contagi, sovint mal preparat, 
mal pagat i amb molta precarietat 
laboral,	manca	de	suport	i	d’instruccions	
clares per part de les administracions, 
desconcert	davant	d’una	realitat	
inimaginable només uns mesos enrere.
La	situació	ha	vingut	agreujada	per	la	
tensió	del	sistema	de	salut	que,	com	han	
denunciat	moltes	veus,	ha	portat	a	una	
sanitat selectiva decantada en favor dels 
més	joves	o	més	sans,	que	ha	pogut	
contribuir a incrementar la mortalitat o la 
insuficient atenció als ancians.
Totes	aquestes	circumstàncies	han	
obligat el personal de les residències, 
que no són responsables de la situació, 
a	fer	un	esforç	extraordinari	i	meritori	
per	afrontar	la	malaltia,	que	no	ha	estat	
reconegut socialment com es mereix.
El que estem vivim posa en evidència 
una característica del nostre temps: com 
a	resultat	dels	avenços	de	la	medicina	i	
d’una	taxa	de	natalitat	molt	baixa,	s’ha	
produït un envelliment progressiu de la 
població.	Ara	bé,	com	bé	diu	el	Papa	
Francesc,	“les	nostres	societats	no	s’han	
organitzat suficientment per fer-los espai, 
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amb respecte just i consideració concreta 
a	la	seva	fragilitat	i	dignitat”.
Com	a	conseqüència,	s’ha	anat	
expulsant les persones grans dels nuclis 
familiars.	Les	residències	han	esdevingut	
una necessitat i també un bon negoci. 
Grups inversors, amb vocacions 
diverses,	però	orientats	principalment	a	
generar	beneficis	ràpids,	s’han	abocat	a	
aquest	sector	i	han	actuat	amb	les	regles	
del capitalisme: minimitzar les despeses 
per aconseguir el màxim guany.
Aquesta	tendència	ha	estat	afavorida	
també	per	una	manca	general	d’actuació	
durant molts anys per part de les 
diferents administracions públiques del 
nostre	país,	que	no	han	supervisat	ni	
regulat	el	sector.	Tampoc	no	han	estat	
capaces	o	no	han	volgut	acompanyar	
amb	inversions	suficients	l’augment	de	
persones	grans	necessitades	d’aquest	
tipus	de	servei.	La	seva	inacció	i	
permissivitat	ha	reforçat	encara	més	el	
paper	del	sector	privat,	el	qual	ha	crescut	
sense el necessari control per part de les 
autoritats sanitàries, seguint un model 
estrictament residencial i escassament i 
poc qualificadament sanitari.
El	resultat	de	tot	això	és	incompatible	
amb	les	exigències	d’un	Estat	social	o	de	
benestar,	que	ha	de	protegir	eficaçment	
les persones més fràgils i vulnerables. 
És necessari, doncs, iniciar urgentment 
una reflexió de tota la societat que posi 
en consideració els aspectes següents:
1.	La	importància	de	garantir	l’adequat	
suport	humanitari,	econòmic,	social	
i sanitari perquè les persones grans 

puguin	romandre	en	el	seu	habitatge	
habitual	mentre	el	seu	nivell	d’autonomia	
els	ho	permeti.
2.	La	conveniència	d’impulsar	un	nou	
model de residències autogestionades 
per les famílies, amb serveis comuns i 
amb	suport	assistencial,	cofinançades	
per	l’Administració.	Aquestes	residències,	
que són una situació intermèdia entre el 
propi	habitatge	i	la	residència	tradicional,	
eviten	l’aïllament,	promouen	l’autonomia	
personal	i	són	econòmicament	més	
sostenibles.
3.	La	necessitat	que	l’Administració	es	
doti dels mecanismes necessaris i del 
personal idoni per regular i controlar amb 
eficàcia i, a la vegada, donar suport a 
les necessitats del sector, especialment 
davant	d’epidèmies.	Aquí	cal	tenir	molt	
present	l’activitat	de	les	residències	
gestionades per institucions sense ànim 
de lucre (una part important de les quals 
són	vinculades	a	l’Església),	que	actuen	
de forma abnegada i vocacional i que, en 
les	actuals	circumstàncies,	han	hagut	de	
fer	un	esforç	enorme.	En	tot	cas,	allà	on	el	
sector no arribi, cal considerar la necessitat 
d’implantar	residències	de	caràcter	públic.
4.	La	importància	de	proveir	d’una	
formació especialitzada i reglada de 
tot el personal dels diferents nivells 
professionals de les residències, 
assegurant que tots estiguin 
adequadament capacitats per a la seva 
feina	i	gaudeixin	d’unes	condicions	
laborals i salarials que corresponguin a 
les seves responsabilitats.
5.	Finalment,	la	necessitat	d’estimular	en	
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Aturar-se. Cicle B. El cel obert

Hem acabat les celebracions nadalenques. Avui baixem el teló amb una festa de 
gran	fons	humà	i	diví.	Diu	el	profeta:	-Aquí	teniu	el	meu	servent,	el	meu	Fill,	del	qual	
n’estic	tan	joiós.	M’has	fet	quedar	bé.

Entrem al temps de la vida publica de Jesús. Un dels primers actes fou fer-se 
deixeble de Joan Baptista, bo i rebent el seu baptisme.

Interpretant aquest pas a la llum del misteri de Crist, la primera comunitat de cristians 
transformà progressivament el seu baptisme del Jordà en la manifestació del seu títol 
messiànic.

Aquest	és	el	sentit	del	descens	de	l’Esperit.	El	“cel	s’obri”,	expressió	que	anunciava	
precisament	aquest	destí	d’un	nou	alliberador.

Quant	a	la	veu	que	s’oí	damunt	de	Jesús,	també	pertany	al	ritual	d’entronització	
d’un	nou	rei	que	complirà	la	missió	de	salvar	la	humanitat	nova	de	la	qual,	des	d’ara,	
tothom	és	convidat	a	participar.

El	cel	és	obert!	Ja	no	existeix	el	mur	de	separació	entre	Déu	Pare	i	la	terra	dels	seus	
fills i filles. El nostre Déu no és un Déu llunyà.

S’ha	acabat	el	temps	de	l’insuportable	silenci	de	Déu.	Jesús	s’ha	fet	solidari	amb	la	
humanitat.	Per	tant,	no	tenim	ja	cap	mena	d’excusa.
Si	som	admiradors,	tornarem	a	sentir	el	remolí	modulat	de	l’esperit	que	bufà	el	dia	de	
la	creació	posant	totes	les	coses	al	seu	lloc.	Ara	ja	podem	saber	on	anem!.

Mn. Pere Arribas -diaca

la nostra societat en general, i també en 
l’àmbit	de	l’atenció	a	la	gent	gran,	una	
atenció	més	humana,	més	propera	i	més	
qualificada	d’aquest	col·lectiu.
El respecte i la consideració que mereix 
la	dignitat	de	les	persones	grans	ha	de	
presidir qualsevol estratègia de reforma 

del	sector.	En	realitat,	la	qualitat	d’una	
societat	i	d’una	civilització	es	jutja	també	
per la manera com tracta els ancians.
 
Justícia i Pau de la diòcesis de 
Catalunya
27	de	Novembre	2020
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Panoràmica

Para	este	año	que	comienza,	os	ofrezco	dos	muestras	del	más	bello	género	literario:	
la poesía.
Un poema de Miquel Martí i Pol.	Conocí	su	obra	hace	años,	cuando	vine	a	
Barcelona.	Entre	todos	los	poetas	de	lengua	catalana,	fue	el	que	más	me	“tocó”.	Me	
ha	llegado	este	poema	y	lo	comparto.
Y un poema de Gloria Fuertes.	A	ella	la	conocí	personalmente	hace	muchos	años.	
Recuerdo	con	cariño	su	honda	y	alegre	fe.	Elijo	un	poema	infantil,	dedicado	al	niño	
que	todos	llevamos	dentro.	Que	ese	yo-niño	no	nos	abandone.

Poesia

Vingué per quedar-se

Vingué	a	quedar-se,	a	habitar	entre	nosaltres.
batejar-se, peregrinar, passar gana i fins a ser temptat.

Vingué	a	quedar-se	perquè	se	li	acudí	d’estimar-nos,
jugar-se per cada un de nosaltres.

Perquè	se	li	acudí	cobrir	amb	la	seva	ombra	aquella	dona,
guiant en somnis a aquell artesà.

Vingué a quedar-se, sabent que molt lloc no tenia.
que fins ens costaria trobar-li un lloc.

Entre	àngels	i	pastors	començarem	a	obrir	els	ulls.

Embolcallat en bolquers el trobaren els mags,
quan	l’estrella	s’aturà	en	aquell	corral.

Convertida	ara	d’exclosa	llar	en	Tenda	de	Trobada.

Pessebre	on	falta	de	tot,	però	sobra	amor.

I Déu veié que era bo, i també plorà i es quedà.

Marcos Alemán, sj
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Cultura

Potser Nadal

Potser	Nadal	és	que	tothom	es	digui
a si mateix en veu molt baixa
el nom de cada cosa,
mastegant els mots amb molta cura,
per	tal	de	percebre’n	tot	el	sabor,
tota la consistencia.
Potser	és	reposar	els	ulls	en	els	objectes
quotidians, per descobrir amb sorpresa
que ni sabem com són de tant mirar-los.

Potser	és	un	sentiment,	una	tendresa
que	s’empara	de	tot;	potser	un	somriure
inesperat en una cantonada.
I	potser	és	tot	aixó	i,	a	més,	la	força
per reprendre el camí de cada dia
quan	el	misteri	s’ha	esvait,	i	tot
torna a ser trist, i llunyà, i difícil.

Miquel Martí i Pol

El camello cojito

El	camello	se	pinchó
con un cardo en el camino.
Y	el	mecánico	Melchor
le dió vino.
Baltasar fue a repostar
más	allá	del	quinto	pino,
e	intranquilo	el	gran	Melchor
consultaba	su	“Longinos”.
¡No	llegamos,	no	llegamos
y	el	Santo	Parto	ha	venido!
-son las doce y tres minutos
y	tres	reyes	se	han	perdido-
El camello cojeando,
más	medio	muerto	que	vivo,
va	espeluchando	su	felpa
entre los troncos de olivos.
Acercándose	a	Gaspar,
Melchor	le	dijo	al	oído:
-Vaya birria de camello
que	en	Oriente	te	han	vendido.
A la entrada de Belén
al	camello	le	dió	hipo.

¡Ay, que tristeza tan grande
con	su	belfo	y	en	su	hipo!
Se iba cayendo la mirra
a lo largo del camino,
Baltasar lleva los cofres,
Melchor	empujaba	al	bicho.
Y a las tantas ya del alba
-ya cantaban pajarillos-
los tres reyes se quedaron
boquiabiertos e indecisos,
oyendo	hablar	como	a	un	Hombre
a	un	Niño	recien	nacido.
-No	quiero	oro	ni	incienso
ni esos tesoros tan frios,
quiero al camello, le quiero,
le	quiero,	repitió	el	Niño.
A pie vuelven los tres reyes
cabizbajos y afligidos.
Mientras	el	camello	echado
le	hace	cosquillas	al	Niño.

Gloria Fuertes



Agenda de gener

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.


