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La temptació de tancar-se 

Si hi ha una recomanació que és clara amb aquesta pandèmia –especialment 
de part dels metges i epidemiòlegs– és la de quedar-se a casa. Tanmateix, 
això pot tenir conseqüències més dràstiques. Una d’elles, la de aïllar-se dels 
altres... Això ja és un altra cosa. Aquesta actitud és molt típica de la gent gran. 
Ja fa temps que vaig observant que alguns dels més grans estan pendents 
només d’ells i d’elles mateixos/xes. Té la seva lògica. A mesura que minven 
les capacitats es té més tendència a centrar-se en un mateix. Les meves 
medecines, els meus metges, el meu pis, la meva pensió, els meus amics 
i amigues... En les nostres reunions és típic fer una repassada als metges, 
les malalties, els dolors i dolorets... abans de començar. Tanmateix, no totes 
les persones grans tenen aquestes actituds. Els i les hi ha que amb l’edat 
esdevenen més oberts i obertes i donen el seu temps per ajudar als altres, per 
exemple, en voluntariats. Em costa que alguns de vosaltres ho feu, malgrat els 
dolorets, l’edat i la por.

Aïllar-se del món i de les persones no és propi de la condició humana. Som 
relacionals. Tanmateix, és una reacció molt lògica, sobretot quan es té tanta 
por, com ara. El que és segur és que no és de Déu. Aquesta no és la vida que 
Déu vol per a nosaltres. Només cal veure com va viure Jesús. Quasi bé estava 
més pendent dels altres que d’Ell mateix, especialment davant el patiment dels 
més febles... Jesús està amb els malalts, els toca, els cura...

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

Salm 47. Aplaudiu, tots els pobles del món

Deixa’t atreure pel Crist enlairat:

Per la humilitat de la seva Passió i per la força del seu amor, Jesucrist s’ha 
sotmès tots els pobles. Exalçat a la dreta del Pare, regna sobre totes les nacions. 
Al·ludiu a la Creu i alhora a l’Ascensió quan deia: <<Quan seré enlairat de terra, 
atrauré tothom cap a mi>> (Jo 12,32)

Aplaudiu, tots els pobles del món, 
aclameu Déu amb entusiasme. 

3 El Senyor és l’Altíssim, el temible, 
el gran rei de tota la terra. 

4 Sotmet els pobles al nostre guiatge, 
posa nacions als nostres peus; 

5 l’heretat que ell escull per a nosaltres 
és la glòria de Jacob, el seu estimat. Pausa 

6 Déu puja enmig d’aclamacions, 
al so dels corns puja el Senyor. 

7 Canteu a Déu, canteu-li! 
Canteu al nostre rei, canteu-li! 

8 Déu és rei de tot el món: 
canteu a Déu un himne! 

9 Déu regna sobre les nacions, 
Déu seu al tron sagrat. 

10 Els prínceps dels pobles s’uneixen 
com a poble del Déu d’Abraham, 
perquè són de Déu els poderosos de la terra, 
són d’ell, que és sobirà de tots. 
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Portem ja una llarga temporada de pandèmia. Un anar i venir d’informacions i 
emocions. Ara anem millor, torna una altra onada... ara tenim vacunes, ara falten 
vacunes,....  Vivim envoltades d’una incertesa que si, potser abans també hi era 
ja que mai podem saber què passarà demà, ara és palesa i compartida.

També sembla que tot està envoltat d’una boira de cansament. El personal 
sanitari està cansats, el món de l’educació està cansat, el personal del serveis 
essencials, les persones grans i tota la població en general. Vivim com oprimits, 
aclaparats, afeixugats. La realitat, la pandèmia ens cau a sobre i ens fa avançar 
lentament gairebé fins a aturar-nos.

Jesús ja va intuir que en la nostra vida hi hauria períodes difícils i aquest n’és un 
de planetari i per això ens diu: “Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, 
i jo us faré reposar” Mt 11,28. Fem-li confiança, confiem en nosaltres mateixes 
i confiem en les capacitats que s’amaguen en cadascuna de nosaltres per 
alleugerir la vida de l’altri. Així, en comunitat, podem anar transformant aquesta 
realitat que ens aclapara i convertir aquesta pandèmia en una oportunitat.

Glòria Andrés -pregaria.cat

Cansament

“Assumim la responsabilitat de continuar el treball de 
Pere Casaldàliga”
“Perquè hi hagi un món nou, hi ha 
d’haver relacions noves; és clar 
el desafiament perquè conreem, 
cultivem, aquestes noves relacions, 
a tots els nivells”. “Nosaltres els 
cristians creiem també que Déu 
és relació”. Són paraules de Pere 
Casaldàliga que aquest dimarts 
al vespre s’han recordat en la 
presentació de la Fundació que porta 
el seu nom. Un acte que ha aplegat, 
sobretot, gent del Brasil, de Catalunya 
i de la resta de l’Estat, convocats 

per fer memòria d’aquest “profeta de 
l’esperança” el dia de l’aniversari del 
seu naixement.

Ha nascut així una entitat dedicada a 
vetllar pel seu llegat i per la continuïtat 
de les seves causes. “Fins ara aquesta 
tasca havia sigut fàcil perquè el Pere 
ens guiava i les accions que havíem de 
fer; amb el seu traspàs ens ha deixat 
un gran buit i també la responsabilitat 
de donar continuïtat a tot aquest treball 
i les causes per les que va lluitar”, ha 
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explicat la presidenta d’aquesta nova 
entitat, Glòria Casaldàliga, que també 
forma part de l’Associació Araguaia 
amb el bisbe Casaldàliga.

“Des de la Fundació compartim la 
idea que el lloc, l’espai de referència a 
Catalunya i Europa del llegat del Pere 
ha de ser Balsareny”, ha apuntat. A 
la diòcesi de Sao Félix do Araguaia 
l’entitat treballarà per donar suport a 
l’Associació ANSA, creada pel bisbe 
Pere i la germana Irene Franceschini. 
I que avui treballen per la recuperació 
ambiental de la zona, i que promou 
la justícia i la pau, i atendre les 
necessitats socials de la regió. 

Pel que fa al llegat físic, la Fundació 
Pere Casaldàliga vetllarà per la 
museïtzació de la casa on va viure 
Casaldàliga. També pel seu arxiu, 
que compta amb més de 25.000 
documents, mostra de “la lluita per la 
terra, la causa indígena i la Teologia 
de l’Alliberament”. Un altre espai, 

el santuari dels màrtirs, on va ser 
assassinat el capellà João Bosco, i 
el mateix cementiri, a la vora del riu 
Araguaia, on va ser enterrat el mes 
d’agost el bisbe Pere.

La directora de Catalunya Religió, 
Laura Mor, que ha presentat l’acte, 
ha dit que aquest naixement és una 
mostra que “en Pere ha generat 
molta vida”. I com a periodista n’ha 
subratllat la força comunicativa del 
personatge, “la credibilitat per la seva 
coherència” i “la capacitat de sacsejar 
consciències”. Casaldàliga va ser autor 
de més d’un centenar de llibres, amb 
poemes, cartes i articles publicats en 
mitjans diversos. Entre la seva tasca 
infatigable hi havia també el treball de 
denúncia contra les estructures que 
generen injustícies i exclusió.

Una petita mostra de la seva 
“sensibilitat poètica” l’han protagonitzat 
diversos nens i nenes que, des del 
Mato Grosso, al Brasil, i des de 
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Balsareny, a Catalunya, han recitat 
poemes de Casaldàliga. Els uns, en 
portuguès, a la vora de l’Araguaia. Els 
altres, en català, des del Llobregat. 
“Amb el riu, símbol de vida i de trobada 
entre pobles”, ha dit Laura Mor en 
introduir aquest recital. I ha destacat 
també la importància de fer arribar la 
memòria de Casaldàliga “a les noves 
generacions”. “No sempre s’ha de 
començar tot de nou, sinó que calen 
exemples i models per als més joves”.

Com a personalitat de referència i 
que comparteix la mateixa esperança 
que Casaldàliga, en l’acte s’ha agraït 
també el paper de l’expresident de 

Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, 
activista per la pau, que ha facilitat la 
tasca de l’Associació Araguaia amb el 
bisbe Casaldàliga tots aquests anys 
i que aquests dies afronta el final de 
vida amb serenitat i esperança, tal com 
ha viscut, obert als altres.

Els promotors de la iniciativa han 
encoratjat a col·laborar amb la 
Fundació: “Amb aquesta esperança 
i il·lusió us convidem a donar suport 
a aquest somni recolzant i participant 
totes les iniciatives que des de la 
Fundació portem a terme”.

-CR

Aprenentatges de la Covid-19 (2)

El grup de recerca Psicologia, Persona i Context va organitzar fa uns dies una 
taula rodona, o millor dit una típica quadrícula de cares via Zoom, a la que ja 
ens anem acostumant, però que també va esdevenint una forma d’arribar a la 
gent. El tema va ser els aprenentatges que podem extreure de la situació que 
vivim amb la Covid-19. Va moderar i conduir el debat la periodista i professora 
universitària Dra. Assumpta Sendra. Recullo algunes de les interessants 
aportacions de cada ponent i unes reflexions finals:

Daniel Arbós des de l’entorn científic-sanitari, va exposar els esforços que 
s’estan fent des dels entorns sanitaris, expressant una certa decepció perquè 
la “recepta” (aïllament, mascareta) ha estat la mateixa que fa 100 anys. On 
està –deia- el benefici dels avenços tecnològics? Va manifestar que des de la 
perspectiva de la prevenció de contagis, malgrat tot el coneixement que tenim, 
som incapaços de detectar i aïllar els casos. Aprenentatges positius han estat 
el treball conjunt en el coneixement compartit del virus per saber com tractar els 
malats, de manera que la supervivència ha millorat molt. Va exposar també un 
sentiment de reconciliació per l’admiració pel desenvolupament de les vacunes 



7

Panoràmica

en menys d’un any. Hi ha el repte de que les vacunes arribin arreu. Això ens fa 
veure que no podem oblidar la recerca i recordar que en els hospitals no es pot 
afectar el tractament d’altres malalties, va dir, així com també que hem vist un 
auge de l’anti-ciència que ens hauria de fer reflexionar com a societat.

Sergi Corbella des de l’àmbit psicològic, va explicar que era una falsa ficció 
la “nova normalitat”, que no era normalitat si hi ha d’haver distància física, no 
poder abraçar, etc. En tot cas és normalitat alterada per les circumstàncies. El 
primer impacte des de la psicologia és una certa cura d’humilitat. Ningú podia 
esperar que estiguéssim on estem. Hem vist que s’ha allargat i d’aquí sorgeix 
un concepte -deia el Dr. Corbella-: l’ésser humà té una gran capacitat adaptativa 
però també quan hi ha una amenaça amb incertesa, aquesta incertesa es 
converteix en tòxica. Ens adaptem a viure amb una amenaça constant, i això té 
conseqüències emocionals i psicològiques. Hi ha qui es sent ansiós, deprimit, 
qui recorre al consum d’alguna substància,... I s’han donat una àmplia quantitat 
de reaccions emocionals conseqüència de tot el que hem viscut. Quan la 
incertesa, sensació amenaça, fragilitat, duren es posen a prova els recursos 
personals. Es pot preveure doncs que hi haurà una quarta onada que no serà 

d’un virus sinó de les conseqüències 
emocionals del que estem vivint. Cal 
una tasca de prevenció com més aviat 
millor, d’aprendre a com gestionar la 
incertesa, per generar serenitat. La 
millor eina és l’afecte de les persones 
que tenim a prop, cuidant i estant a 
prop dels que estimem.

Anna Berga des de l’àmbit sociològic, 
va exposar que estem immersos, en 
una crisi que marcarà un abans i un 
després, tant a nivell biogràfic com 
socialment. Poques vegades es té 
la oportunitat de viure un moment 
socialment històric i que marca 
una generació. A més és el primer 
esdeveniment històric que ha impactat 
a escala totalment planetària –va dir- i 
no sortirem de la mateixa manera. 
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La Covid ha posat de manifest els efectes de la mundialització, que ara s’han 
manifestat de manera descarnada, doncs el virus s’ha propagat pel nostre 
mode de vida. Va constatar que estem interconnectats i hauríem de treure 
l’aprenentatge que no es veritat que no vagi amb nosaltres el que passa a l’altra 
punta del planeta. Va insistir en la importància de repensar els valors socials: 
els valors de la solidaritat, del sentit de formar part d’un col·lectiu, la importància 
de poder obeir regles pel bé comú,... Estem a  temps de prendre decisions. A 
nivell de països els que van ensortir-se’n millor, van ser els que van anteposar 
el benestar de les persones i la seva salut a altres qüestions, i en molts casos 
les líders polítiques que estaven al davant van ser dones: Aprenguem –va 
concloure- una altra manera de fer política.  També ajuda a mitigar la incertesa 
que tinguem uns models de confiança social. Hi ha una crisi preocupant, és 
important la generació de models en els que hi hagi uns lideratges en els que es 
pugui confiar, va dir la Dra. Berga.

Manuel Almendro des d’una òptica de la psicologia de la consciència va 
desenvolupar la idea que en la Modernitat hi va haver una ruptura entre la ment 
dual egoica i la consciència. La ment dual instrumentalitza la naturalesa i altres 
essers vius al servei d’un, i d’aquí ve –va explicar- l’origen de la destrucció de 
l’ecosistema. Estem doncs –es va preguntar- davant la necessitat de superar 
aquesta ment dual? Això seria un canvi de civilització. De la consciència de 
l’insondable, universal, unitària, mística, la supra-consciència, que està més enllà 
de la ment dual, del temps i l’espai, i que transcendeix la relació subjecte-objecte 
-va dir- ja van parlar-ne les diverses tradicions, entre elles va citar la mística 
cristiana. Hi ha en els temps actuals una apertura a la consciencia. Una aspecte 
li ha cridat l’atenció en aquest sentit: els pacients parlen que la pandèmia “els hi 
ha obert el cor”. [...] Ha desaparegut la “hipnosi” –digué- de que viurem sempre 
en el mateix moment. L’acceptació de la incertesa necessita consciència i hi ha 
-va dir-  una part positiva de la incertesa.

Amb aquesta darrera intervenció podem reflexionar com en la pandèmia la 
consciencia i l’espiritualitat s’obren camí, a vegades potser sense referència a 
una tradició. Es el que es coneix com a espiritualitat sense una tradició religiosa. 
Tanmateix, segurament aquesta necessitat detectada de cerca de sentit obri uns 
nous temps que poden servir a molta gent per recuperar i re-connectar amb la 
pròpia tradició, en el nostre cas la tradició cristiana. Estem veient, tal vegada, 
aquest fenomen de la necessitat de recerca de sentit i de recuperar la pròpia 
tradició en les enquestes recents a casa nostra en les que més gent s’identifica 
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El Papa nomena Margarita Bofarull membre ordinari de 
la Pontifícia Acadèmia per la Vida 

La Pontifícia Acadèmia per la Vida ha 
anunciat aquest divendres quatre nous 
nomenaments a la institució, entre 
els quals hi ha la catalana Margarita 
Bofarull. Religiosa del Sagrat Cor i 
llicenciada en Medicina i Cirugia i en 
Teologia, és professora de Teologia 
Moral a la Facultat de Teologia de 
Catalunya, presidenta de l’Institut 
Borja de Bioètica de la Universitat 
Ramon Llull, professora de Teologia 
Moral a la Universitat Centreamericana 
José Simeón Cañas (El Salvador),  
delegada de la pastoral de fe i cultura 
de l’Arquebisbat de Barcelona.
En la figura de Bofarull (Barcelona, 
1961) la institució valora la síntesi 
entre teologia moral i bioètica. Es 
tracta d’un nomenament directe del 
papa Francesc en línia de dirigir 
l’Acadèmia per la Vida en la definició 
dels objectius “estratègics” de treball 

i estudi, inclosos a la Carta Humana 
Communitas del 2019.
“Em fa molta il·lusió, ho considero 
immerescut, però també em 
compromet més amb la vida, que 
agraeixo molt”, explica la religiosa 
Margarita Bofarull. Des del 2013 
ja formava part dels “membres 
corresponents” de l’Acadèmia, que 
nomena el Consell Director; però 

com a catòlica. És de moment només una dada però ben segur que hi ha un 
dinamisme que l’explica.

Hi van haver molts altres aspectes en la taula rodona proposats per la moderadora 
Assumpta Sendra sobre els que ens podríem estendre. Diguem només que 
amb aquesta visió bio-psico-social-espiritual, es donen diverses dimensions de 
consciència i formes de protegir i fer evolucionar la vida. L’avenç en totes elles 
es pot denominar també com a desenvolupament integral humà. La Covid-19 pot 
estar ajudant, malgrat tot, a donar centralitat a aquest desenvolupament.

Josep Gallifa -CR
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Aturar-se Cicle B. Sempre més enllà

ara, nomenada pel Papa, passa a 
ser un membre de ple dret d’aquest 
organisme vaticà.
A més de la religiosa catalana, també 
s’incorporen com a membres ordinaris 
el professor Paolo Benanti, antic 
acadèmic corresponsal i ara acadèmic 
ordinari, la professora Maria Chiara 
Carrozza, valorada per les habilitats 
en tecnologies i les seves implicacions 
en els camps ètic i sanitari; i el 
professor Walter Ricciardi, un reforç 

important per la propera assemblea 
sobre el tema de la salut pública amb 
una perspectiva global, el proper mes 
de setembre.
En l’anunci dels nomenaments, el 
president de l’Acadèmia, Vincenzo 
Paglia, i el bisbe canceller, Renzo 
Pegoraro, consideren ineludible la 
reflexió ètica davant del món en 
context de pandèmia, tant a nivell 
social com sanitari.
-CR

La Quaresma que iniciarem és la porta que ens mena a l’alliberament.
¿Qui ens pot alleugerir d’aquesta societat capitalista, competitiva i insolidària, 
permissiva i sensualista? La solució dels nostres problemes no està pas en el 
desllorigador de la casuística dels fets concrets o dubtosos de la vida. Cal anar 
a les arrels. Si veiem les fulles grogues de l’arbre, vol dir que el mal és a les 
seves arrels.
Déu va cloure un pacte amb Noè: - “La vida no serà mai més exterminada per 
l’aigua del diluvi. El signe de la meva aliança és aquest:  posaré el meu arc de 
pau en el núvols”.
En la nova aliança del Nou Testament, és el diluvi del baptisme que ens salva, 
que dóna vida. I l’Esperit que rebérem en el baptisme, ens empeny al compromís 
i a la lluita del desert, de la interioritat. 
Desert que ja no és una contemplació passiva, sinó una revolada sobtada a patir la 
prova, a lluitar contra el mal que obstaculitza, de moltes formes, el projecte de Déu.
L’Esperit de Déu tirà Jesús al desert per lliurar una col·lisió contra el mal: allí 
vivia entre els animals feréstecs. L’Esperit no és pas “aire condicionat”. És una 
ventada que treu de nosaltres tots aquells còmodes esquemes i estructures 
prefabricades - no pas evangèliques- que aturen els plans de Déu i de la 
societat.
I, al cap de quaranta dies, els àngels l’alimentaven i el servien. Després de la 
lluita a la intempèrie, a sol i serena, reeixirem en la Pasqua. Ens en sortirem bé!

Mn. Pere Arribas -diaca
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Ha muerto un poeta. Joan Margarit. 
Recuerdo un poema-canción (creo que 
de Atahualpa Yupanki) que dice: “Cuando 
muere el cantor, calla la vida”. Pero también 
tengo presente una frase (desconozco su 
origen) que ha llegado al dicho popular: “El 
cantor se va, la canción permanece”.
Este es mi homenaje al poeta y arquitecto, 
fallecido el pasado día 16 de febrero a los 
82 años.
En este últimos años, he prestado o 
regalado muchos libros de poesía y no tenia 
a mano nada del poeta. Pero he buceado 
en internet...Muchos medios se han 
hecho eco de él y de su obra y encuentro 
poemas antiguos y alguno nuevo. Varias 
publicaciones, entre ellas La Vanguardia, 
han colgado un poema inédito que formará 
parte del volumen  “Animal de bosc”. Es fácil 
de encontrar, pero os lo copio.

La casa
Ens protegeix i guarda el que hem sigut.
Allò que mai no trobarà ningú:
sostres on hem deixat mirades de dolor,
veus que han quedat, callades, en els murs.
La casa organitza el seu futur oblit.
De sobte, un corrent d’aire i una porta
que es tanca amb un cop sec com un avís.
Cadascú és casa seva, la que s’ha construït.
I que, al final, es buida.

He recordado, también, una entrevista 
radiofónica de hace un año. En 2019 se 
le concedió al poeta el Premio Cervantes. 
En la entrevista afirma Joan Margarit, su 
amor por la lengua, las lenguas en las 
que escribe. No se traduce, versiona el 

poema en cada lengua, porque cada una 
tiene su ritmo. Y afirma su convicción de 
que el poema crece y no siempre el poeta 
sabe el final. Porque un poeta no posee 
la lengua, ni la manipula; convive con 
ella, la enriquece y se enriquece. Y nos 
enriquece a todos. Procuremos saborear 
esa riqueza. Si podemos leamos el poema 
en voz alta, aunque sea solo para nosotros. 
Paladeémoslo.
En el siguiente poema, se trasluce su otra 
ocupación: la arquitectura. Recordemos...

Nuestro tiempo
Cuando nos dimos cuenta, ya estaba en las 
ventanas,
como para quedarse. Pero ahora
nada nos ilumina sino esa vaga niebla.
A veces, una luz desgarradora.
El nuestro fue otro tiempo mucho más 
inocente:
todavía en las obras celebrábamos
cuando, sin accidentes, la estructura
llegaba a lo más alto y se cubrían aguas.
Vivíamos en calles
a las que les sentaba bien un nombre
como el de las Camelias.
Ente las azoteas, cada noche
se encendían las luces
del ático de nuestra juventud.
Entre las voces suaves y lejanas,
alguna vez, se oye un grito de pánico.
Pero una herida
es también un lugar donde vivir.

Os dejo en buenas manos. Hasta otra.

María Jesús Ramos Narro



Agenda de març

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.

Reunions d’animadors suspeses fins a 
nova ordre 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 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.


