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Editorial

Nou curs, nou temari, com sempre...

Ja hi tornem a ser! Nou curs del nostre moviment, com sempre... o no? Les 
coses han canviat. La pandèmia ens ha deixat una mica “tocats”. Alguns 
ja no hi són, d’altres van amb prevenció. Menys persones als grups. Però 
hem de tornar-hi. L’anada a Montserrat, com fèiem abans, ha estat un 
revulsiu. Seguim endavant.

Enguany el temari es diu “ESTIMAR”. L’ha fet Mn. Joan Lladó, rector de la 
Pobla de Lillet. Un temari directe, clar, que vol dir les coses pel seu nom. 
Interessant. Aprofitem-lo.

A Vida Creixent seguim tenint una missió: viure la fe, transmetre-la al 
nostre voltant i, com a conseqüència, ser esperança i consol en el nostre 
món, especialment entre els més grans. Quanta gent portarem als nostres 
grups? És una bona fita tot començant...

Xavier Moretó, Consiliari de Vida Creixent de Barcelona

Nou temari del curs 2022-2023, “Es-
timar”, de Mn. Joan Lladó Vilaseca, 
rector de La Pobla de Lillet.
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Espai de reflexió i pregària

Aturar-se, Cicle-C. La fe cura

Les nostres iaies ho deien tot sovint: la fe cura, i si té mal de cap, omple-
li el pap. Els metges demanen als malalts que tinguin fe i confiança en 
ells mateixos. El món modern té poca fe en ell mateix. Confia en coses 
externes a la persona. I resta malalt.

Un home era tartamut. Arriba tard a l’estació del tren, i puja sense bitllet. Li 
batega el cor. I ara què faré quan passi el revisor? Li explicaré el que m’ha 
passat, i com que veurà que sóc tartamut, tindrà compassió de mi, i no em 
farà pagar la multa. Arriba el revisor i l’home quec comença a explicar-se, 
i li surten les paraules com una font cristal·lina. El revisor li fa un somrís, i 
li fa pagar el doble.

Què va passar? L’home quec va acceptar-se amb el seu defecte i tingué 
plena confiança en ell mateix, i parlà -per primera vegada- amb tota 
normalitat.

La humanitat està malalta, i no s’accepta ella mateixa: no té fe: ni humana, i 
menys encara, fe religiosa, en Algú superior a ella mateixa. No té capacitat 
d’admiració. La fe té el seu origen en saber mirar i veure; saber sentir i 
escoltar; en aixecar-se i cercar; en menjar i paladejar; en palpar i tocar.

No vagis distret, doncs, enfront del miracle de la vida. No siguis un deixat 
davant les sorpreses dels fets ordinaris de cada dia. Quan menys t’ho 
pensis, apareixerà la salvació. Sigues agraït.

Mn. Pere Arribas- diaca
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Espai de reflexió i pregària

Programa de govern:
¿Quina acceptació et sembla que trobaria, a casa nostra, un polític que es 
presentés en públic amb aquest programa? ¿I si en lloc de ser programa 
polític fos programa de govern eclesial?

Vull celebrar la bondat i la justícia. 
A tu, Senyor, dedico el meu cant. 
Vull ser irreprensible i assenyat: 
quan vindràs al costat meu? 
Portaré les coses de palau 
amb honradesa de cor. 
No em proposaré d’aconseguir 
cap objectiu innoble. 
Detesto els qui cometen maldats, 
no vull tenir-hi tracte. 
Que s’allunyin de mi els cors perversos; 
als dolents, ni els vull conèixer. 
Als qui d’amagat infamen els companys, 
els obligo a callar; 
m’és insuportable l’home d’ulls altius 
i de cor arrogant. 
Poso els ulls en gent fidel del país 
perquè visquin amb mi; 
són homes de conducta irreprensible, 
els qui estan al meu servei. 
No tindran lloc al meu palau 
els homes fraudulents; 
no es mantindrà a la meva presència 
ningú que menteixi. 
No em cansaré de fer callar cada dia 
els injustos del país. 
Vull que s’acabin a la ciutat del Senyor 
tots els qui obren el mal.

Salm 101. Vull celebrar la bondat i la justícia
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Panoràmica

Discerniment

El Pla Pastoral d’aquest any del bisbat de Barcelona tracta del 
DISCERNIMENT.

Casualment el Papa dedica les catequesis dels dimecres al discerniment, 
en farem un petit resum.

És molt important aprendre a discernir, perquè cada acció que realitzem, 
especialment en els moments crucials de la nostra vida, tenen conseqüències 
transcendents per a un mateix, per als altres i per al món. Déu vol que 
actuem amb la llibertat que Ell mateix ens ha donat, ens sosté en aquest 
camí i vol ser estimat des de la llibertat, i no imposant la seva voluntat.

Ens pot ajudar l’exemple de Sant Ignasi de Loiola. Quan estava convalescent, 
després d’haver estat ferit en una cama durant una batalla, es va dedicar 
a llegir. Ell preferia llibres de cavalleria, però a casa seva només hi havia 
llibres de sants, va conèixer les figures de sant Francesc i sant Domènec, 
va sentir que l’estil de vida proposat per Déu l’atreia i el convidava a 
canviar de vida. Al principi sentia una certa resistència però finalment 
experimentava una profunda pau i alegria.

M. Dolors Coscojuela

PLA PASTORAL DIOCESÀ
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ens diu l'Esperit»

(Apoc 2-3) 

Discerniment

Cartell del Pla pastoral 
“L’eix dels discerniment”
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Cultura

Irene Solà: Canto jo i la muntanya 
balla, Editorial Anagrama, 
Barcelona, 2022, 15ª edició.
Irene Solà: Canto yo y la montaña 
baila, Editorial Anagrama, 
Barcelona, 2021, 12ª edición.

Me fijé en este libro, después de 
ver la propuesta que el Teatre de 
La Biblioteca hacía de escenificarla. 
Claudia Cedó convertiría la novela 
en texto teatral y Guillem Alba y 
Joan Arqué la dirigirían.

La novela fue galardonada con el 
Premi Llibres Anagrama en 2019, 
y ha recibido posteriormente varios 
premios más. Está en proceso de 
traducirse a una veintena de lenguas. 
Tengo delante de mí el original en 
catalán y su traducción al castellano. 
He leído, y a veces releído, páginas, 
párrafos, capítulos enteros..., para 
saborear mejor las palabras, las 
imágenes, las evocaciones, los 
asombros...

Es una novela de palabra, mejor 
dicho, de voces. A veces acordadas, 
a veces disonantes. No siempre 
humanas. No siempre de seres vivos.

Pero al ritmo de las voces, la montaña 
del recuerdo baila y se estremece, y 
vive. Vive en la memoria de sus 
habitantes vivos, de sus habitantes 

muertos, de sus habitantes humanos, 
de sus habitantes animales, de sus 
plantas y de sus rocas. Del río, del 
rayo, de la nieve, de la tierra y su 
lento pero imparable movimiento.

Me ha encantado, y sorprendido, 
el capítulo: La colisión. L’aürt, 
tanto en el avance del fragmentado 
relato, como en los dibujos que lo 
acompañan.

Me ha sobrecogido la violenta 
verbalidad de El oso, y la oscura 
y húmeda amenaza de Las 
trompetas...

Paro aquí. Reconozco que la lectura 
es un placer personal y hay que 
dejar a cada lector su espacio.

Acabo con el recuerdo de la 
magnífica versión teatral de esta o 
estas historias. Fueron dos horas 
mágicas. Tras su recorrido en 
esta temporada, incluido el mes 
de julio, ha vuelto al teatro de la 
calle Hospital, 56. Todo el mes de 
septiembre y los dos primeros días 
de octubre. Si no la prorrogan...

Mejor no perdérsela.

Buen comienzo de curso.

María Jesús Ramos Narro

Llibres
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Un Sant del mes

Sant Bru o Brunó de Colònia 
(Colònia, c. 1030 - Serra San Bruno, Calàbria, 1101)

Monjo fundador de l’Orde de la Cartoixa. Home de caràcter molt humil, 
pertanyia a una de les principals famílies de Colònia. Va estudiar teologia 
a Reims on va ser catedràtic el 1057. Va ser ordenat capellà i afavorit amb 
una canongia. El bisbe Gervasi li confià la direcció de l’escola episcopal 
de Reims i va tenir alumnes il·lustres, com Eudes de Châtillon, futur papa 
Urbà II. Amb dos amics, va fer vots de consagrar la seva vida a Déu. 
Van adreçar-se a Molesme, posant-se sota la direcció de Sant Robert 
de Molesme, que seria el fundador de l’Orde del Cister. Després, amb 
sis companys, van cercar un lloc solitari per fer-hi un monestir. El bisbe 
de Grenoble, sant Hug, va tenir una visió en somnis: set estrelles (els 
companys que buscaven lloc per a instal·lar-s’hi) guiaven set pelegrins 
a una vall solitària al massís de Chartreuse, al Delfinat, anomenat en 
llatí “Cartusia”, proper a la ciutat. Els va concedir aquells terrenys i els 
permeté de fundar-hi el monestir. Eren en una zona muntanyosa, a 
1.175 metres d’altitud. Aquest monestir va ser anomenat amb el nom 
del massís: Grande Chartreuse. Va ser fundat l’any 1084, el dia de Sant 
Joan Baptista. L’església s’edificà en pedra, al contrari que les altres 
dependències, i va ser consagrada el 1085 per Hug de Grenoble. Sis anys 
més tard, el seu exalumne Urbà II, ja papa, el va cridar a Roma perquè 
servís la Santa Seu i Bru va haver de deixar la Cartoixa. Bru, acostumat 
a la vida eremítica, no es va trobar a gust a la cort pontifícia però hi va 
treballar. El papa el volia retenir prop seu i només li concedí permís per 
a retirar-se a la solitud de la regió. El comte Roger I de Sicília li oferí en 
1090 un territori a Torre, actual Serra San Bruno, a 790 metres d’altitud, 
al cor de la Calàbria Ulterior. Bru hi fundà l’ermita de Santa Maria del 
Bosco, vora una font. Va ser-hi enterrat al petit cementiri de l’ermita. Les 
seves restes van ser retrobades en 1513 amb l’epitafi “Haec sunt ossa 
magistri Brunonis”. Com que els cartoixans observen escrupolosament la 
humilitat, no havien volgut promoure la canonització formal del fundador. 
Li retien culte, però no s’havia inclòs al calendari dels sants, a diferència 
d’altres fundadors d’ordes religiosos. El 17 de febrer de 1623 el papa 
Gregori XV va estendre el seu culte a tota l’Església, fixant el dia de la 
festivitat el 6 d’octubre. Es considera el patró contra les possessions 
demoníaques i maleficis.



Agenda 2022/2023

També ens pots trucar al telèfon: 682 835 093

Octubre

XXXIX ASSEMBLEA DE VIDA 
CREIXENT
Tindrà lloc el dissabte 22 
d’octubre a la parròquia de Sant 
Ignasi de Loiola. 
C/ Provença, 544. 
BARCELONA

PROGRAMA
10’15h Acolliment, pregària i 
assemblea.
11h Conferència de Mn. Joan Lladó 
Vilaseca, rector de La Pobla de 
Lillet, sobre el temari del curs 2022-
2023, “ESTIMAR”, que  ell ha escrit.
12’15h Eucaristia

© Vida Creixent
 C/València 218, 1r 2a Esquerra, Barcelona
 08011 Barcelona - Tel. 93 412 21 20
 info@vidacreixent.org - www.vidacreixent.org
 Secretaria:  
 Tardes, dilluns i dimecres de 17:00 a 19:00 h

Text de la fotografia de portada:  
L’afecte: donar valor a les persones

Dipósit legal: B. 8.204-2007
Disseny: Dfinis Design
Maquetació: David Albarracin

Novembre

Dijous 3: Reunió d’animadors.  
A les 17:00h al carrer València 244,
1r (Auditori J. Maragall)

Desembre

Dijous 1: Reunió d’animadors. 
A les 17:00h al carrer València 244,
1r (Auditori J. Maragall)

Gener 2023

Dijous 19: Reunió d’animadors. 
A les 17:00h al carrer València 244,
1r (Auditori J. Maragall)


