
febrer 23
Ressò

“Estimar-se a si mateix”:  
autoestima, i realització personal
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Editorial

Bon any 2023!

Tornem a començar un nou any. Com sempre, tot són bons desitjos. 

Després falta que es compleixin...

Tant de bo que aquest any sigui un temps on hi hagi més pau, que es 
resolguin els conflictes que ens preocupen (les guerres, la violència, 
les lluites, el clima...). Vivim en un món molt convulsionat i amenaçat. I 
nosaltres, què hi podem fer? Doncs hi podem posar la nostra petita llavor. 
“On hi hagi violència hi posi pau, on hi hagi conflictes hi posi reconciliació...” 
ens diria Sant Francesc. Però la pau surt de cadascun de nosaltres. Si no 
tenim pau interior no transmetrem pau al nostre voltant.

Des de l’experiència de la vida és més fàcil de fer. 

Quants cops m’heu dit: ”la vida t’ensenya a valorar el que és realment 
important: la salut, l’amor, la pau, la fe...

Tenim molta feina a fer.

Bon any, amics de VIDA CREIXENT

Xavier Morató, Consiliari de Barcelona
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Espai de reflexió i pregària

Aturar-se, Cicle A. Noi, et fallen els ploms!

Aquesta gent del “temps” son 
un pal! La religió és un pal! Els 
sermons són un pal! El meu profe 
és un pal! Els meus pares són un 
pal! El nostre bisetmanari és un pal! 
La política és un pal!

Noi, fes-t’ho mirar; em sembla que 
tens els ploms fosos!

Certament, el carro a vegades no 
funciona, no perquè el cavall no tira, 
sinó perquè cal engreixar els eixos. 
Aleshores el cavall no té més remei 
que anar a galop tirat. 

Tots anem al carro. Tots som 
llum i tots hem de posar el granet 
de sal perquè aquesta vida no 
sigui tan insípida. Hi ha, amic 
amb els ploms fosos, motius per 
a tenir por d’un estil de vida cristià 
insignificant, massa tou, i que no 
té res a dir. Ens manca sal a la 
vida, massa tranquil·litzadora.

A dalt del mont Tabor, on vaig tenir 
el goig de pujar, vaig resar aquesta 
pregària:

Germans, no us demano perdó del 
mal que us hem fet. Ens penedim 
perquè no us hem fet cap mal, no 
us hem inquietat, no hem esmicolat 
les vostres seguretats ensopides. 
Perquè no us hem desvetllat 

els vostres somnis engorronits. 
Perquè us hem deixat en pau amb 
els ploms fosos. Perquè no us 
hem alçat els caps enlaire. Ens 
penedim: perquè hem transformat 
la força del llevat evangèlic en 
vainilla.

Germans, alerta! El món porta 
careta, està hipnotitzat. Desperteu-
lo. És previsible que es fumi una 
pinya!

Mn. Pere Arribas-diaca
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Cultura

Esta es la pequeña crónica de un 
deseo largamente esperado y con 
dos frustraciones intermedias. Pero, 
al final, y durante los días que 
pude pasar en Montserrat estas 
Navidades, pude cumplir mi deseo 
con alegría.

Se trataba de una exposición 
temática que intenté ver, sin éxito, el 
año pasado en el Museo Diocesano 
de Barcelona. Me interesaba muy 
especialmente...¡iba de libros!

La mirada del biblista. Instantes 
de eternidad.
Se trata de la obra del P. Bonaventura 
Ubach (1879-1960), que dedicó su 

vida a profundizar en los textos 
bíblicos, a visitar repetidamente 
el Próximo Oriente, a fotografiar 
paisajes, monumentos y grupos 
humanos hasta reunir más de 6.000 
negativos hoy restaurados por la 
Abadía de Montserrat.

Y todo esto, ¿para qué? Para 
concluir en el proyecto de la Biblia 
de Montserrat que, entre 1926 y 
1974, recogió en 28 volúmenes la 
traducción de la Biblia al catalán, 
con gran fidelidad al texto original.

Esta última frase no es gratuíta. 
Estoy hablando de una época en 
la que las opiniones sobre el modo 
de traducir los textos bíblicos a 
las diversas lenguas habladas, 
mantenían variados y, a veces, 
encontrados criterios. Había 
quienes abogaban por ofrecer 
textos de altura literaria, frente a la 
máxima fidelidad y a un abundante 
aparato crítico.

La mirada del biblista
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Cultura

El padre Ubach y sus colaboradores 
consiguieron una de las más 
exhaustivas traducciones jamás 
realizadas a la lengua catalana.

He hablado de material gráfico. Este 
ocupa tres volúmenes enteros, y nos 
muestra el momento, en la mirada 
del biblista, de esa santa tierra y de 
las gentes que en ese momento la 
habitaban. Sobre todo Palestina.

En 1908, uno de los colaboradores 
del P. Ubach dice estas palabras, 

que transcribo: “En los beduinos 
encontramos todas las combinaciones 
que presenta la Biblia, desde la 
familia reducida a sus elementos más 
simples hasta la tribu, e incluso el 
pueblo que no tiene unidad sino en el 
reconocimiento y con frecuencia en el 
culto, del mismo antepasado...” Muy 
lúcido.

Las imágenes digitalizadas de la 
exposición y otras muchas, se 
pueden consultar libremente en la 
dirección:
https://bibliotecademontserrat.cat/
ubach
Como veis, yo entre libros me pierdo 
bastante...
Intentaré encontrar otro tipo de 
temática para los próximos meses.

Feliz Año. Y paz.

María Jesús Ramos
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Espai de reflexió i pregària

La glòria de Jerusalem:
“Vine, et mostraré la núvia, l’esposa de l’Anyell. Va dur-me, doncs, en esperit 
dalt d’una muntanya molt alta, i em mostrà Jerusalem, la ciutat santa, que 
baixava del cel, procedent de Déu, i tenia la glòria de Déu” (Ap 21,9-11).

És gran el Senyor i digne de tota lloança 
a la ciutat del nostre Déu, a la santa muntanya, 
cim admirable, goig de tot el món. 
La muntanya de Sió és a tocar del cel, 
és la ciutat del rei dels reis; 
Déu sobresurt com un castell 
enmig dels seus merlets. 
Els reis s’havien aliat 
per atacar-la tots junts. 
S’han esverat només de veure-la 
i han fugit desconcertats. 
Els ha agafat allà mateix un tremolor, 
un dolor com a la dona quan infanta, 
igual que les ventades de llevant 
quan estavellen els vaixells de Tarsis. 
Ho havíem sentit a dir i ara ho hem vist 
a la ciutat del nostre Déu, 
a la ciutat del Senyor de l’univers: 
Déu la manté ferma per sempre. Pausa 
Déu nostre, evoquem el record del teu amor 
enmig del temple; 
ets conegut d’un cap a l’altre de la terra, 
ets lloat pertot arreu, Déu nostre, 
la teva mà és plena de bondat. 
Que s’alegri la muntanya de Sió, 
que es posin de festa les viles de Judà 
i celebrin els teus determinis! 
Recorreu les muralles de Sió; 
compteu les seves torres, 
mireu les seves defenses, 
resseguiu-ne els merlets 
i podreu dir després als vostres fills: 
«Aquest és el Senyor, 
el nostre Déu per sempre més; 
ell és el nostre guia.» 

Salm 48. És gran el Senyor i digne de tota lloança
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Panoràmica

Discerniment (IV): “El desig”

El Papa Francesc continua aprofundint en els elements constitutius del 
discerniment. Aquesta vegada es centra en el desig.

“No l’hem d’entendre com una cosa conjuntural i passatgera, sinó com 
alguna cosa que dura en el temps i guia la nostra vida. Ve de la paraula 
llatina “de-sidus”, literalment “la mancança de l’estrella”, desig és una 
mancança de l’estrella, mancança del punt de referència que orienta el 
camí de la vida. El desig és la brúixola per entendre on soc i cap a on vaig, 
si estic quiet o si camino.

A  diferència d’una emoció efímera, el desig no desapareix davant les 
dificultats, i ens exigeix renúncies a altres coses per a aconseguir-lo. Ni els 
obstacles ni els fracassos no sufoquen el desig, al contrari, el fan més viu.
En definitiva, és l’anhel de perfecció que mai tindrà compliment en aquesta 
terra.

Jesús moltes vegades, abans de complir un signe, interpel·la a la persona 
sobre el seu desig. Això ens mostra la necessitat de veure en profunditat 
què volem veritablement. 

En aquest temps, en el qual els reclams semblen infinits, es corre el risc de 
seguir la moda del moment. Moltes persones es veuen incapaces de donar 
un rumb a la seva vida, de saber què és el que volen.

El Senyor ens pregunta , com al cec de Jericó: Què vols que faci per tu?
Pensem que el Senyor avui ens fa a cadascun de nosaltres la mateixa 
pregunta, què respondríem? 

Potser podríem demanar-li que ens ajudés a conèixer el desig profund 
d’Ell, que Déu mateix ha posat en el nostre cor i el faci créixer.”

M. Dolors Coscojuela



Agenda 2023

TEMARI DEL CURS  
2022-2023 “Estimar”  

Mn. Joan Lladó Vilaseca, 
rector de La Pobla de Lillet

També ens pots 
trucar al telèfon: 
682 835 093

Març

Dijous 2: Reunió d’animadors. A 
les 17:00h al carrer València 244, 
1r (Auditori J. Maragall). Tema VII. 
Estimar a la Biblia

Abril

Dijous 13: Reunió d’animadors. A 
les 17:00h al carrer València 244, 
1r (Auditori J. Maragall). Tema 
VIII. Estimar una persona o unes 
persones d’una manera habitual: 
relació de bons companys, amistat, 
relació de parella, pares-fills...

Maig

Dijous 4: Reunió d’animadors. A 
les 17:00h al carrer València 244, 
1r (Auditori J. Maragall). Tema XIX. 
Estimar Déu i deixar-se estimar 
per Déu
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