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Eleccions i pandèmia

Finalment, tot apunta a que les eleccions al Parlament seran el 14 
de	Febrer.	En	contra	de	l’opinió	dels	experts	–que	hauria	de	ser	la	
predominat–	es	faran	eleccions	en	una	situació	delicada:	augment	de	
casos	–amb	les	UCI’s,	ja	a	hores	d’ara,	a	tope–,	aglomeracions,	risc	
–sobretot	pels	qui	estan	a	les	meses	electorals–	i	horaris...	Ja	s’ha	
determinat	que	els	qui	estiguin	infectats	tindran	el	seu	moment:	de	7	
a	8	de	la	tarda.	Polèmic.	I	per	acabar-ho	d’arreglar,	el	tacticisme.	Hom	
ja	accepta	que	els	motius	que	mouen	als	partits	no	son	del	tot	clars.	
Sembla	que	preval	l’interès	de	partit	al	bé	de	la	gent.	Poc	cristià,	dit	de	
passada.	Ja	només	la	insistència	d’alguns	en	fer-les	el	14	de	Febrer	és	
sospitosa.	És	l’anomenat	efecte	Illa.	Tanmateix,	podria	ser	que,	com	es	
diu	popularment,	“el	tret	els	hi	sortís	per	la	culata”.	Segons	diuen	alguns	
entesos,	fer	eleccions	en	la	situació	actual	pot	fer	augmentar	l’abstenció	
–com	va	passar	a	Portugal–	i	l’abstenció	afavoreix	als	partits	minoritaris,	
alguns	d’ells	extremistes.	També	dit	de	passada,	molt	poc	cristians...	Per	
moltes	processions	que	facin,	la	xenofòbia,	el	masclisme,	la	intolerància	
i	la	violència	no	tenen	a	veure	amb	el	missatge	de	Jesús.	El	Papa	
Francesc	ja	ha	fet	un	advertiment	sobre	els	extremismes	que,	com	diu	ell,	
“solen	portar	a	la	violència”.	

Tot	això	cal	tenir-ho	en	compte	a	l’hora	d’anar	a	votar,	com	a	cristians	i	
com a moviment.

Xavier Moretó, Consiliari de Vida Creixent de Barcelona



3

Espai de reflexió i pregària

Salm 29 Doneu al Senyor glòria i honor

Llamps i trons:
Hi ha un pietisme que creu que Déu només es pot manifestar en 
forma de mel regalimada, en la quietud i el silenci solitari. Aquest salm 
t’ensenyarà a percebre la veu de Déu enmig del terrabastall de les 
multituds, dels esdeveniments i fins de les calamitats. Tot pot portar la 
pau de Déu.

Doneu	al	Senyor,	fills	de	Déu,	
doneu	al	Senyor	glòria	i	honor;	
2 doneu al Senyor la glòria del seu nom. 
Adoreu	el	Senyor:	s’apareix	la	seva	santedat.	
3 La veu del Senyor es fa sentir sobre les aigües: 
el	Déu	majestuós	fa	esclatar	la	tempesta,	
ve	el	Senyor	sobre	les	aigües	de	l’espai.	
4 La	veu	del	Senyor	és	potent,	
la	veu	del	Senyor	és	majestuosa.	
5 La veu del Senyor estavella els cedres, 
estavella	el	Senyor	els	cedres	del	Líban.
6 Fa	saltar	el	Líban	com	un	vedell,	
i el Sirion, com la cria dels braus. 
7	La	veu	del	Senyor	fa	espurnejar	flames	de	foc,	
8 la veu del Senyor arremolina el desert, 
arremolina el Senyor el desert de Cadeix. 
9 La	veu	del	Senyor	arremolina	l’alzinar	
i	escorça	les	boscúries.	
I	al	seu	palau	tot	canta:	«Glòria!»	
10 El	Senyor	té	el	soli	dalt	les	aigües	diluvials,	
hi	seu	el	Senyor,	rei	per	sempre.	
11 Que el Senyor faci poderós el seu poble, 
que	el	Senyor	el	beneeixi	amb	la	pau!	
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La manca de connexió interior 
es reflecteix en la desconnexió 
exterior. La creixent violència i 
tensió,	l’augment	d’agressivitat	
i	mentida	institucionalitzada,	la	
debilitació	de	la	democràcia	i	
l’enfortiment	dels	feixismes,	el	
debilitament de les comunitats 
humanes	i	el	creixement	de	les	
masses	deshumanitzadores	
són	un	mirall	de	la	també	
creixent desconnexió de 

nosaltres	amb	nosaltres	mateixes.		I	només	hi	ha	una	solució,	la	connexió	
interior,	el	compromís	de	cadascú	amb	cadascú	de	nosaltres.
És un peix que es mossega la cua. Deixar de tenir cura del nostre interior, de 
conrear	la	nostra	ànima,	ens	duu	a	més	fragilitat	i	inestabilitat	personals.	I,	per	
tant,	més	por.	I	la	por	i	la	inestabilitat	personal	ens	duu	a	recolzar-nos	més	en	
els	altres,	en	la	feina,	en	els	mitjans	socials,	en	el	que	diuen,	o	en	qualsevol	
substancia	addictiva.	I	el	recolzar-nos	en	el	que	està	fora	de	nosaltres	ens	
fragilitza	encara	més	interiorment,	generant	més	por	i	fent-nos	encara	més	
dependents	de	l’aprovació	i	reconeixements	exteriors.	Reconeixement	exterior	
que	poques	vegades	arriba,	i	per	tant,	genera	frustració.	I	si	arriba,	sovint	satisfà	
només	un	moment	o,	pitjor,	ho	fa	demanant-nos	deixar	de	ser	qui	som	més	
genuïnament. Tu ets dels nostres, ens diuen, però vota el que digui el partit, o 
que	no	se’t	noti	que	ets...	de	poble?	catòlica?	homosexual?	gitana?	marroquina?	
O	sigui,	única.
Aquest moment demana tornar a casa*, a nosaltres mateixes. Aquest moment 
demana el coratge de recuperar qui som, de tornar a mirar dins nostre i treure 
la	pols	de	“casa	nostra”,		recuperar	el	nostre	espai	personal,	la	nostra	veu	i	la	
nostra	confiança.	Ferits	com	estem,	ens	cal	escoltar-nos	i	acompanyar-nos.	I	no	

Connexió Interior

* “Casa, en el seu sentit més profund, és on som u amb els altres, on ens sentim més 
nosaltres mateixos, on coneixem els altres i els altres ens coneixen, on som acceptats 
i acceptem. ()És tot el sentit de la nostra vida: tornar a casa, saber que en realitat ja 
estem a casa, estar a casa amb nosaltres mateixos.” L. Freeman
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tenir	pressa.	El	mateix	fet	de	posar-nos	en	camí	ja	ens	acosta	a	casa.
A	l’evangeli	Jesús	ens	diu	que	som	llum,	sal.	No	diu	que	ho	serem	quan...	
quan	ho	fem	bé,	quan	arribem...	no.	Diu,	sou	llum,	sou	sal.	El	que	demana	
és	que	no	apaguem	la	llum	que	som	i	que	no	perdem	la	salabror	de	la	nostra	
sal,	la	que	som.	El	que	diu	és	que	no	deixem	de	ser	qui	som.	I	ser	qui	som	
és	el	mateix	procés	de	tornar	cap	a	nosaltres	mateixes,	d’escoltar	dins	nostre	
i		gosar,	simplement,	deixar	parlar	la	nostra	veu	més	genuïna.	Ser	llum	és	
el	mateix	fet	d’intentar-ho,	de	provar-ho,	de	no	acabar	de	sortir-nos-en,	de	
cansar-nos,	i	tornar	a	començar.	I	també	de	gaudir	del	simple	fet	de	ser,	
d’existir.
Plató,	en	els	seus	diàlegs,	explica	com	a	vegades	Sòcrates	arriba	tard,	perquè	
s’ha	aturat	per	escoltar	el	seu	daimon,	el	seu	“geni”	o	esperit	diví.		Jesús	
comença	el	seu	ministeri	anant	sol	al	desert	i	més	tard	buscava	estones	per	
recollir-se	sol	amb	el	seu	Pare.	S’explica	de	Sant	Benet	que	“habitava	en	
ell	mateix,	sol,	davant	l’Absolut”.		No	van	ser	solitaris,	sinó	engendradors	de	
societats millors. Perquè van pouar dintre seu.
Avui, com llavors no podem aportar res al nostre món si no redescobrim el nostre 
interior	i	ens	fem	deixebles	del	Sagrat	que	ens	habita.	Davant	la	desconnexió,	la	
por	i	la	potenciació	de	masses	acrítiques	i	agressives,	petits	grups	de	persones	
capaces	d’escoltar	la	seva	veu	i	deixar-la	sentir,	poden	fer	de	la	seva	petitesa	la	
llum	i	la	sal	que	Déu	necessita	per	transformar	el	nostre	món.
Per Maria del Mar Albajar - CR

“Pregar significa lluitar per la unitat”

Audiència	General,	20	de	gener	2021
Catequesi	–	La	pregària	per	la	unitat	
dels cristians 

Estimats	germans	i	germanes,	bon	dia!

En	aquesta	catequesi	em	centraré	en	
la	pregària	per	la	unitat	dels	cristians.	
De fet la setmana que va del 18 al 
25 de gener es dedica especialment 
a	això,	a	demanar	a	Déu	el	do	de	
la	unitat	per	superar	l’escàndol	de	

les divisions entre els qui creuen en 
Jesús.	Ell,	després	del	Sant	Sopar,	va	
pregar	pels	seus,	«perquè	tots	siguin	
un»	(Jn	17,21).	És	la	seva	pregària	
abans	de	la	Passió,	podríem	dir	el	seu	
testament espiritual. Fixem-nos, però, 
que el Senyor no va manar la unitat 
als	deixebles.	Ni	tan	sols	els	va	fer	un	
discurs	per	justificar-ne	l’exigència.	No,	
ha	pregat	al	Pare	per	nosaltres,	perquè	
fóssim un. Això significa que nosaltres, 
amb	la	nostra	pròpia	força	només,	no	
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en tenim prou per aconseguir 
la	unitat.	La	unitat	és	sobretot	
un	do,	és	una	gràcia	que	cal	
demanar	amb	la	pregària.

Cadascun de nosaltres la 
necessitem. De fet, ens 
adonem que no som capaços 
de preservar la unitat ni en 
nosaltres	mateixos.	L’Apòstol	
Pau	també	sentia	dintre	seu	
un conflicte lacerant: voler el 
bé	i	sentir-se	inclinat	cap	al	mal	(cf.	
Rm	7,19).	Així	doncs	havia	entès	que	
l’arrel	de	tantes	divisions	que	hi	ha	al	
voltant	nostre		–entre	les	persones,	
en	la	família,	en	la	societat,	entre	els	
pobles	i	fins	i	tot	entre	els	creients–	
es troba dins de nosaltres. El Concili 
Vaticà	II	afirma	que	“els	desequilibris	
que pateix aquest món estan 
relacionats amb aquest desequilibri 
més	profund	que	arrela	en	el	cor	de	
l’home.	És	precisament	dins	de	l’home	
que molts elements es barallen. […] 
Per la qual cosa pateix en si mateix 
una	divisió,	de	la	qual	provenen	també	
tantes i tan greus discòrdies en la 
societat”	(Gaudium et spes,	10).	Per	
tant,	la	solució	a	les	divisions	no	és	
oposar-se	a	algú,	perquè	la	discòrdia	
genera	més	discòrdia.	El	veritable	
remei	comença	per	demanar	a	Déu	la	
pau, la reconciliació, la unitat.

Això val en primer lloc per als 
cristians:	la	unitat	pot	venir	només	
com	a	fruit	de	la	pregària.	Els	esforços	

diplomàtics	i	els	diàlegs	acadèmics	
no	són	suficients.	Jesús	ho	sabia	
i	ens	ha	obert	el	camí	pregant.	La	
nostra	pregària	per	la	unitat	és	doncs	
una	humil	però	confiada	participació	
en	la	pregària	del	Senyor,	que	va	
prometre	que	tota	pregària	feta	en	
nom	seu	seria	escoltada	pel	Pare	(cf.	
Jn	15,7).	En	aquest	punt	ens	podem	
preguntar:	“Jo	prego	per	la	unitat?”.	És	
la	voluntat	de	Jesús,	però	si	repassem	
les intencions per les que preguem, 
probablement	ens	adonarem	que	hem	
pregat poc, potser mai, per la unitat 
dels cristians. Tot i això, la fe del món 
en	depèn;	el	Senyor	de	fet	ha	demanat	
la unitat entre nosaltres “perquè el món 
cregui”	(Jn	17,21).	El	món	no	creurà	
perquè	l’hàgim	convençut	amb	bons	
arguments,	sinó	perquè	hàgim	donat	
testimoni	de	l’amor	que	ens	uneix	i	ens	
fa	propers	a	tothom.

En aquest temps de greus dificultats, 
la	pregària	és	encara	més	necessària	
perquè la unitat triomfi sobre els 
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conflictes. És urgent deixar de banda 
els particularismes per promoure el 
bé	comú,	i	per	això	és	fonamental	
el	nostre	bon	exemple:	és	essencial	
que	els	cristians	segueixin	el	camí	
cap a una unitat plena, visible. Les 
darreres	dècades,	gràcies	a	Déu,	
s’han	fet	molts	passos	endavant,	però	
hem	de	perseverar	en	l’amor	i	en	la	
pregària,	sense	desconfiança	i	sense	
cansar-nos.	És	un	camí	que	l’Esperit	
Sant	ha	despertat	en	l’Església,	en	
els cristians i en tots nosaltres, i del 
qual no tornarem mai enrere. Sempre 
endavant!

Pregar significa lluitar par la unitat. 
Sí,	lluitar,	perquè	el	nostre	enemic,	el	
dimoni, com diu la mateixa paraula, 
és	el	divisor.	Jesús	demana	la	unitat	
en	l’Esperit	Sant,	per	crear	unitat.	
El diable sempre divideix, perquè li 
convé	dividir.	Ell	insinua	la	divisió,	a	
tot arreu i en tots els sentits, mentre 
l’Esperit	Sant	convergeix	sempre	en	la	
unitat. El dimoni, en general, no ens 
tempta	amb	l’alta	teologia,	sinó	amb	
les debilitats dels germans. És astut: 
magnifica els errors i els defectes dels 
altres, sembra discòrdia, provoca la 
critica	i	crea	bàndols.	El	camí	de	Déu	
és	un	altre:	ens	pren	tal	com	som,	
ens estima tant, però ens estima tal 
com	som	i	ens	pren	tal	com	som;	ens	
pren diferents, ens pren pecadors, i 
sempre ens empeny vers la unitat. 
Podem fer una comprovació en 
nosaltres mateixos i preguntar-nos si, 

en els llocs on vivim, alimentem els 
conflictes	o	lluitem	per	fer	créixer	la	
unitat	amb	els	instruments	que	Déu	
ens	ha	donat:	la	pregària	i	l’amor.	En	
canvi	s’alimenta	la	conflictivitat	amb	
xerrameques, sempre, malparlant 
dels	altres.	Les	xafarderies	són	l’arma	
més	útil	que	té	el	diable	per	dividir	
la comunitat cristiana, per dividir la 
família,	per	dividir	els	amics,	per	
dividir	sempre.	L’Esperit	Sant	ens	
inspira sempre la unitat.

El	tema	d’aquesta	Setmana	de	
pregària	es	refereix	precisament	a	
l’amor:	“Manteniu-vos	en	el	meu	amor:	
donareu	molt	de	fruit”	(cf.	Jn	15,5-9).	
L’arrel	de	la	comunió	és	l’amor	de	
Crist,	que	ens	fa	superar	els	prejudicis	
per	veure	en	l’altre	un	germà	i	
una germana per estimar sempre. 
Després	descobrim	que	els	cristians	
d’altres	confessions,	amb	les	seves	
tradicions,	amb	la	seva	història,	són	
dons	de	Déu,	són	dons	presents	en	
els territoris de les nostres comunitats 
diocesanes i parroquials. Comencem 
a pregar per ells i, quan sigui 
possible,	amb	ells.	Així	aprendrem	
a estimar-los i a apreciar-los. La 
pregària,	recorda	el	Concili,	és	l’ànima	
de	tot	el	moviment	ecumènic	(cf.	
Unitatis	redintegratio,	8).	Per	tant	que	
l’oració	sigui	el	punt	de	partida	per	
ajudar	Jesús	a	realitzar	el	seu	somni:	
que tots siguin un.

Traducció: Josep Maria Torrents –CR
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Aprenentatges de la Covid-19

No	estem	dient	res	de	nou	assenyalant	
que	la	pandèmia	pel	Covid-19	està	
tenint efectes molt negatius en molts 
ordres	de	la	vida.	Està	causant	
sofriment, mort, devastació econòmica 
i	una	comprensible	por.	Ha	limitat	les	
llibertats i remogut els esquemes i 
seguretats.	A	més	ha	produït,	amb	la	
reiteració	d’onades,	cansament,	fins	i	
tot esgotament, irritació i preocupació  
en	una	part	molt	àmplia	de	la	societat.	
Ha	tingut	efectes	en	les	persones	i	
en	les	organitzacions	del	treball,	de	
la	salut,	de	l’educació,...	A	més,	fins	
i	tot	tenint	la	sort	d’estar	bé,	tot	és	
més	trist,	podem	fer	menys	encontres	
amb grups de persones, podem veure 
menys	els	familiars	i	amics,	hem	de	
limitar la presencialitat, etc.
Escoltant	les	notícies	i	tota	la	negativitat	
quotidiana que es tramet i a la que 
ens	hem	acostumat,	costa	veure	que	
la	Covid-19	pugui	haver	portat	alguna	
cosa positiva. Pot semblar fins i tot una 
falta de consideració tractar de trobar 
coses	positives	quan	tanta	gent	ho	ha	
passat	i	ho	està	passant	malament.
Tot	i	això	la	vida	continua,	la	vida	és	així	
ara.		I	com	de	qualsevol	experiència,	
en podem aprendre algunes coses i 
extreure	també	algunes	lliçons	positives.	
Individualment	i	com	a	societat	hem	de	
poder construir una narrativa integradora 
del temps que vivim, encara que sigui 
del que suposa viure en aquesta 
major	incertesa.	I	hem	de	preparar	

individualment i col·lectivament la post-
pandèmia,	des	del	“reset”	que	aquesta	
situació	ha	suposat,	en	l’espera	pacient	
del nou temps il·lusionant que viurem 
quan això acabi. Tenint esperança i 
també	paciència	que	és	l’actitud	positiva	
quan esperem.
En efecte la pandèmia i el confinament 
causats	per	la	Covid-19	han	impactat	
en tots els ordres de la vida: la salut, 
la	vida	familiar,	l’economia,	el	treball,	
els costums socials, i fins i tot en 
el nostre món interior i els nostres 
valors.	Ha	actuat	com	un	mirall,	
retornant una imatge sobre els nostres 
sistemes	polítics,	econòmics,	socials,	
culturals,	de	salut,	d’educació,	sobre	
la nostra escala de valors personals, 
també	sobre	la	interdependència	que	
tenim,	com	a	éssers	vius	que	som,	
respecte	del	medi	natural.	Prenem	així	
una	major	consciència	de	la	nostra	
interdependència	i	comú	humanitat.
Sent	més	conscients	de	totes	aquestes	
dimensions, que ara coneixem millor 
-encara	que	sigui	per	haver	perdut	
la sensació de normalitat- podem 
decidir sortir de les nostres rutines i 
zones	de	confort	i	realitzar	canvis	en	
els nostres sistemes de vida. Tenim 
moltes ocasions ara de ser conscients 
d’aquestes	punts	febles,	que	són	
també	potencials	fortaleses	doncs	
ens donen la ocasió de reconciliar-
nos amb nosaltres mateixos. Podrem 
així	fer	canvis	que	puguin	ser	útils	
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Aturar-se. Cicle B. Paraula i testimoni

L’autoritat	amb	què	ensenya	Jesús	és	la	suma	de	“Paraula	+	Testimoni”.
La	seva	paraula	il·lumina	les	persones	i	allibera	els	“esperits	en	les	tenebres”	de	la	
ignorància,	la	maldat,	que	enterboleixen	llurs	relacions	amb	els	altres.
Deien les multituds: 
- Aquest ensenya amb autoritat una doctrina nova: fins i tot mana els esperits 
malignes	i	l’obeeixen.
Els	savis	i	lletraferits,	a	vegades,	quan	s’asseuen	a	la	càtedra,	parlen	de	la	gent	
tot	un	bla,	bla,	bla...	El	prestigi,	només	humà,	sols	serveix	per	anar	a	parar	a	la	
paperera.
Els	savis	del	temps	de	Jesús,	quan	aquest	prenia	la	paraula	a	la	sinagoga,	deien:	
-	Aquest	no	és	catedràtic,	ni	doctor,	ni	llicenciat.	A	veure	el	seu	expedient	
acadèmic?
Si	més	no,	hauria	de	portar	una	lletra	de	recomanació	dels	nostres	doctors...
La	paraula	de	Jesús	alliberava	els	endimoniats.	Això	a	l’home	savi	d’avui,	li	
provoca	una	maliciosa	rialleta.	És	que	Jesús	respectava	els	camins	del	seu	temps	
i no venia pas a obrir camins a la psiquiatria.
Avui	parlaríem	d’història,	de	maníac	-	depressiu,	i	en	lloc	d’endimoniats,	podríem	
parlar de paranoics.
Jesús	en	feia	una	altra	lectura.	A	ell,	el	preocupava	alliberar	la	humanitat.	I	la	
seva	acció	guaridora	encara	avui	és	ben	vàlida	perquè	arriba	fins	al	fons	de	la	
consciència	humana.
Per	exemple,	el	cas	del	sagrament	de	la	penitència.	La	confessió	és	el	trobament	
amb	Déu	que	ens	perdona.	Però	al	mateix	temps,	la	pau	amb	el	Pare	ens	allibera	
de moltes neures.
I	així,	em	deia	un	gran	professor	de	psiquiatria:	-	Quan	els	fidels	han	deixat	de	
confessar-se,	a	nosaltres	se’ns	ha	acumulat	més	feina	al	consultori.
Per Mn. Pere Arribas -diaca

per a viure enmig de noves onades i 
rebrots	d’aquesta	pandèmia,	o	altres	
que puguin venir en el futur, per 
pensar integralment i per aprendre i 
desenvolupar-nos mediambientalment, 
culturalment i existencialment. Per 
viure en la post-pandèmia donant 

centralitat	a	la	nostra	comú	humanitat.
L’Evangeli	ens	ensenya	que	és	on	hi	
ha	feblesa	i	vulnerabilitat	on	Jesús	va	
a	l’encontre.	Ben	segur	que	estem	avui	
més	a	prop	de	Jesús	si	l’hi	fem	un	lloc	
entre nosaltres.
Per Josep Gallifa -CR
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Pregària

DENIP - Pregària en la Dècada de la No-violència

Llibres

M’inclino	davant	al	sagrat	en	tota	la	
creació. 
Que el meu esperit ompli el món de 
bellesa i meravella. 
Que la meva ment busqui la veritat 
amb	humilitat	i	obertura. 
Que	el	meu	cor	perdoni	sense	límit. 
Que	el	meu	amor	per	l’amic,	l’enemic	i	
el marginat sigui sense mesura. 
Que les meves necessitats siguin 
poques	i	que	la	meva	vida	sigui	senzilla. 
Que les meves accions donin testimoni del patiment dels altres. 
Que	les	meves	mans	no	perjudiquin	mai	un	ésser	viu. 
Que	els	meus	passos	es	mantinguin	en	el	camí	de	la	justícia. 
Que la meva llengua parli sense embuts dels pobres als poderosos. 
Que	les	meves	oracions	s’elevin	sense	parar	fins	que	cap	nen	tingui	gana. 
Que	l’obra	de	la	meva	vida	sigui	una	passió	per	la	pau	i	la	noviolència. 
Que	la	meva	ànima	s’alegri	del	moment	present. 
Que la meva imaginació superi la mort i la desesperació amb noves possibilitats. 
I	que	sigui	capaç	d’arriscar	la	reputació,	la	comoditat	i	la	seguretat	per	portar	
aquesta esperança als nens.

Mary Lou Kownacki, OSB

Es lo que pasa con los largos periodos de tiempo que tienes que permanecer 
en	casa.	Te	pones	a	revisar	armarios,	estanterías,	rincones...en	donde	has	
guardado	cuidadosamente	y	durante	largo	tiempo,	toda	clase	de	objetos	(en	mi	
caso	libros)	Y	descubres	y	recuerdas.
Es	lo	que	me	ha	pasado	con	Rosa	Regàs.	Encontré	un	libro	editado	por	el	
Círculo	de	Lectores	en	2006.	No	tengo	ni	idea	de	dónde	me	ha	llegado.	Es	
Viento armado,	un	libro	de	relatos:	17	en	total,	a	veces	escritos	en	primera	
persona,	con	diversos	narradores,	con	múltiples	personajes,	con	prosa	clara	y	
cercana, con situaciones actuales y creibles.
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Unas	veces	el	narrador	es	un	hombre,	otras	una	mujer.	Sucesos	ocurridos	en	
un	entorno	familiar	o	en	países	lejanos.	Algunos	de	ellos	largos,	otros	muy	
cortos. Contemporáneos a la narración o recuerdos de infancia... Los relatos, 
releídos	despacio,	abarcan	de	1994	a	2004.
Leo	con	una	sonrisa	“La	cita	y	el	azar”,	con	cierta	diversión	“Mi	Suharu	
blanco”,	con	dolor	“Juguetes	de	muerte”,	con	tristeza	la	aventura	de	Agmed	
en	“Melancolía”...	No	digo	más,	os	dejo	con	el	texto,	aunque	no	se	si	es	fácil	
conseguirlo.
Por	si	acaso,	he	buscado	en	un	portal	desde	el	que	puedo	acceder	a	libros	
y	me	encuentro	con	varios	de	la	misma	autora.	Y	entre	ellos	(y	además	lo	
puedo	descargar)	el	Diario de una abuela de verano, que seguro que os 
suena,	al	menos	de	la	serie	de	Televisión	que	se	hizo	a	partir	de	él.	Hablaré	
un	poco	de	este	libro,	ya	que	podré	reenviarlo	y	compartirlo	con	todos	
vosotros.
Rosa	Regàs	Pagés,	nacio	en	Barcelona	en	1933.	Tras	una	intensa	vida	
cultural,	vive	actualmente	entre	Barcelona	y	Llofriu.	Y	precisamente	en	Llofríu	
es donde se dasarrolla la trama del libro.
Me gustan las primeras páginas en las que, antes de entrar en el recuerdo de 
los	días,	evoca-describe-ensueña	la	luz,	el	aire	y	el	ambiente	de	las	primeras	
horas	de	la	mañana,	cuando	el	día	nace,	cuando	todas	las	expectativas	se	
abren	a	su	mejor	cumplimiento.	Me	encanta	esa	prosa	limpia	y	esclarecedora,	
que en su precisión abre un camino en donde ninguna imagen falta y donde 
ninguna	palabra	sobra.	La	he	disfrutado.
El	libro,	de	menos	de	200	págs.,	va	describiendo	retazos	y	recuerdos	de	
esas	“colonias	de	Llofriu”,	en	que	Rosa	acoge	a	nietos	y	amigos	suyos,	
convirtiendo	una	casa	vacía	durante	el	año	en	una	luminosa	colmena	de	vida.
Pero no es un libro de relatos, es una obra llena de reflexiones y que ayuda a 
pensar	y	dialogar	con	él.	A	veces	con	acuerdo,	a	veces	en	desacuerdo,	pero	
siempre con serena libertad.
No	desvelo	nada	más.	Los	que	visteis	y	recordais	la	serie	televisiva	(y	ya	han	
pasado	años)	disfrutareis	de	escenas	concretas.	Pero	todos	podeis	dejar	la	
mente	deslizarse	por	la	sensibilidad	del	lenguaje,	por	la	paz	de	la	palabra.
Disfrutadlo,	como	yo	he	vuelto	a	hacerlo,	y	preparad	el	ánimo	para	el	próximo	
verano,	que	llegará	antes	de	los	que	pensamos.	Y	tal	vez	con	mejores	
perspectivas.

María Jesús Ramos Narro
 



Agenda de febrer

Reunions	d’animadors	suspeses	fins	a	
nova ordre en espera de la millora de la 
situació general.
Queda suspesa la celebració de la 
Candelera Diada de Vida Creixent per 
els	mateixos	motius.	Es	podrà	celebrar	a	
la parròquia.
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	hauran	de	
passar a recollir-los.
Cada	grup	tindrà	que	preparar	les	
preguntes per a les reunions dels 
grups: que podem fer per donar vida 
a	les	parròquies	i	ajudar	en	les	seves	
necessitats.	Com	ajudar	a	les	necessitats	
del	grup,	etc.	Hi	ha	que	mantenir	viu	
l’esperit	de	Vida	Creixent.	Per	a	qualsevol	
tipo de consultes truqueu al despatx.

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.




