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Editorial

¿Pot déu evitar el mal?

Recentment un amic m’ha fet aquesta pregunta tot exposant-me la famosa aporia 
d’Epicur: «O Déu pot evitar el mal i no vol fer-ho, amb la qual cosa seria dolent; 
o bé vol evitar el mal i no pot, amb la qual cosa, encara que fos bo, no seria pas 
omnipotent». Estic segur que en alguna ocasió els nostres joves ens han interrogat 
sobre això qüestionant la nostra fe. He pensat que és una bona matèria de reflexió 
al bell mig de la Quaresma, temps de conversió en el qual ens hem d’afanyar en 
la lluita contra el mal i en l’acció a favor del bé.
Com a cristians, hem de fixar-nos com és el Déu en qui creiem i com actua. Déu 
és Amor, i des d’aquest principi fonamental hem d’entendre com evita el mal, 
perquè de fet sí que l’evita, però no de la manera com nosaltres ens imaginaríem 
o voldríem. Déu pot evitar el mal de tres maneres:

1. Fulminant i aniquilant qualsevol individu que obri el mal i la humanitat sencera.
2. Creant l’ésser humà com un autòmat o un esclau privat de llibertat.
3. Dialogant amb l’home, entès com a persona i com a societat, per 

convèncer-lo que ha d’obrar el bé i evitar el mal, donant-li lleis justes i 
manifestant-li la Bona Nova de l’Evangeli.

En el seu pensament i en la seva actuació, Déu ha descartat els dos primers 
mètodes:

1. Déu no aniquila pas l’ésser humà, perquè això aniria en contra de la seva 
bondat i de la seva misericòrdia: «¿Us penseu que desitjo la mort del 
malvat? De cap manera. Jo, el Senyor Déu, us ho asseguro: el que jo vull 
és que abandoni els mals camins i que visqui» (Ez 18,23). I és que Déu no 
vol la destrucció.

2. Déu no ha creat l’home ni com un autòmat ni com un esclau, sinó com un 
ésser lliure dotat de dignitat: «Déu va crear l’home a imatge seva, el va crear 
a imatge de Déu, creà l’home i la dona» (Gn 1,27). 

En canvi, ha preferit el tercer: per evitar el mal, Déu ha volgut comptar amb l’ésser 
humà, ha volgut convèncer-lo i demanar la seva col·laboració. Déu va donar la 
seva Llei al poble d’Israel que nosaltres hem recollit com herència en el Decàleg i 
alhora ens ha manifestat la vida en plenitud per mitjà de l’Evangeli de Jesucrist, el 
seu Fill. En les Benaurances tenim l’expressió més fidedigna del projecte de Déu 
per al qual vol comptar amb l’home. I així, en fer-se home i implicant-se enmig de 
la humanitat, Déu ha convertit la nostra història en Història de Salvació.

Mn. Joaquim Meseguer García, pvre., consiliari diocesà de Terrassa de Vida 
Creixent
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Espai de reflexió i pregària

Salm 76. Déu s’ha fet conèixer a Judà

Victòria del Senyor a la seva ciutat santa:
Déu habita en la seva ciutat santa -l’Església- i l’ha defensada dels exèrcits 
atacants. Fletxes enceses, escuts, espases i l’orgull dels prínceps han 
fracassat davant dels “humils de la terra”.

Déu s’ha fet conèixer a Judà, 
a tot Israel és gran la seva anomenada. 
Té a Jerusalem la residència, 
ha posat a Sió el seu casal. 
Ha trossejat allí les fletxes dels arcs, 
escuts, espases i totes les armes. 
Ets poderós i esplèndid 
enmig de les muntanyes curulles de botí: 
els valents espoliats 
dormen el son de la mort, 
ja no poden res els millors combatents. 
La teva amenaça, Déu de Jacob, 
ha deixat immòbils carros i cavalls. 
Realment ets temible: 
si mai t’indignes, 
qui et pot resistir? 
Des del cel has dictat sentència, 
i tot el món s’espanta i emmudeix 
quan t’aixeques a fer justícia 
i a salvar tots els humils de la terra. 
Els enemics més furients et lloaran, 
es vestiran de sac els supervivents d’aquella fúria. 
Feu prometences al Senyor, el vostre Déu, 
i compliu-les, tots els qui l’envolteu; 
porteu tributs al Déu temible, 
a ell que abat l’orgull dels prínceps 
i es fa respectar dels reis de la terra. 
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Cultura

Hay momentos en la vida, en que, en 
un espacio cercano, te encuentras 
con bastantes cosas interesantes y 
asequibles. Esto me ha pasado en 
este comienzo de año en Montjuic.
La visita al Pabellón Alemán de 
la Exposición Internacional de 
1929, me hizo darme cuenta de la 
cercania con CaixaForún, un recinto 
que visito con asiduidad.
El pasado 5 de febrero visité el 
pabellón antedicho, también llamado 
Pabellón Mies van der Rohe, 
por el nombre de su arquitecto. La 
historia nos dice que la montaña 
de Montjuic fue elegida como sede 
de la Exposición Internacional en 
la que Barcelona quería ser digna 
presentadora, sobre todo de la 
fuerza social e industrial de una 
Europa entre guerras. Mientras, 
con un primer impulso de Puig i 
Cadafalch, gran parte de la montaña 

se llenaba con edificios modernistas 
y noucentistas, algunos de los países 
que participaban construían sus 
propios pabellones. Alemania, diez 
años después de quedar devastada 
por la Primera Guerra Mundial, 
presentó una propuesta de avance 
y modernidad arquitectónica.
El resultado es un pabellón de líneas 
horizontales, aparentemente abierto 
al aire, vacío de cualquier elemento 
no arquitectónico. Solo la piedra, el 
metal de los leves soportes, el agua 
que duplica la leve verticalidad. Solo 
granito, mármoles y cristal.
Aún hoy resulta insólito, avanzado, 
incógnito y sobrecogedor en su 
desnudez, casi trasparencia. Y así, 
por voluntad de su arquitecto y su 
país, se convierte en el gran símbolo 
del empuje del pueblo alemán tras 
la guerra.
Se pueden decir muchas más cosas, 

Exposicions
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Cultura

pero tampoco hace falta decir más. 
Id a verlo.
Los primeros domingos de mes es 
entrada libre.
Contrastando con esta linealidad 
pétrea, y con pocos días de 
diferencia, he ido a visitar, frente 
por frente, la exposición Momias de 
Egipto. Redescubriendo vidas.
Los antiguos egipcios creían que la 
conservación de su envoltura mortal 
les garantizaba la permanencia 
de su alma (Ba o Ka) en la 
eternidad. Crearon una cultura de 
la conservación de los cuerpos que, 
algunos, creen culto a la muerte, 
pero que es defensa y búsqueda 
de la vida. Las momias (no solo 
humanas) son su recuerdo.
Hoy, con una tecnología innovadora, 
la tomografía, se nos permite 
conocer a seis personajes. Podemos 
descubrir, desvelando sus capas, 

su identidad, sexo, edad y hasta 
sus enfermedades. Tres hombres 
adultos, una mujer madura, un 
adolescente y un niño, de entre los 
años 800 a 150 a. C. Una manera, 
también, de ver la evolución de las 
técnicas de momificación.
Cada sala, como un sepulcro 
particular, acoge un cuerpo, su 
historia y su nombre. La instalación 
muestra todas las características 
de los sarcófagos y revela las 
envolturas. En las paredes, las 
vitrinas muestran los instrumentos 
del proceso, los vasos funerarios 
y los objetos personales, con los 
que se acompañaban a la otra 
vida: ornamentaciones, objetos 
cotidianos, estatuillas de dioses, 
joyas, perfumes, juegos, alimentos...
Completan la exposición, grandes 
paneles explicativos con abundancia 
de datos escritos.
La instalación durará hasta el 26 
de marzo de 2023. La entrada es 
gratuita para los usuarios de la 
Caixa. Y, como todos los museos, el 
primer domingo de cada mes.
Pero, sobre todo, no os la perdáis. 
Solos o en compañía de amigos y 
familiares: hijos y nietos. Sí, nietos. 
Tengo el testimonio entusiasta de 
tres, de entre 14 y 11 años  ¡Fliparon!
No os la perdáis, de verdad.

María Jesús Ramos
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Espai de reflexió i pregària

El rei i la reina de la creació són tan ceballuts i estúpids que abandonen els 
dolls d’aigua fresca, emmerden els esquifits rius del nostre país, i es refien 
de l’aigua calcificada dels sumits pous.

Tot un símbol de la pol·lució en l’ètica i en la moralitat!

Un dia enmig d’un camp de blat amb un pou, cap al migdia, es troben 
un home i una dona. Ell està cansat, assegut al brocal del pou. Es miren 
(sembla que algú està filmant una seqüència). Ell és jueu i ella samaritana; 
no es fan, aquests pobles.

Ell: -Dóna’m aigua.- Com? -li diu ella- tu, un jueu, em demanes aigua? –Si 
sabessis qui és el qui et demana aigua, ets tu qui li n’hauries demanada, i 
ell t’hauria donat aigua viva. Ella: -Aquest pou és profund i no tens res per 
treure aigua. Ell: -Els qui beuen aigua d’aquesta, tornen a tenir set, però 
el qui begui de la que jo li donaré, mai més no tindrà set. Ella: -Dóna’m 
aquesta aigua: que no tingui mai més set ni hagi de tornar a treure aigua 
del pou.

I aquella mirada de l’encontre primer va penetrar fins al fons d’aquella dona 
inquieta i sincera: Senyor, veig que sou un profeta. Ella deixà estar la gerra 
i cridà a la gent: He trobat el Messies! Veniu! 

Fins on pot arribar la seducció de la veritat quan es té set! Jesús ens 
demana de beure i ens dóna l’Aigua viva que ens fa viure i ens fa feliços.
Ens torna agosarats per anunciar els valors suprems de la justícia, de la 
moral, en contra del depravat vici que ens vol fer beure el verí tòxic en tolls 
d’aigües putrefactes. Compte!

Mn. Pere Arribas -diaca

Aturar-se. Cicle A. La seducció de l’aigua
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Panoràmica

Festa de la Candelera

Hem celebrat amb goig la festa dels nostres Patrons Simeó i Anna a la 
basílica de Sant Josep Oriol.
Ens hem reunit un centenar de persones i ens han acompanyat el bisbe 
auxiliar de Barcelona Mons Javier Vilanova que ha presidit l’Eucaristia, 
concelebrada també per Mn Xavier Moretó i Mn Emili, rector de Sant 
Josep Oriol, els diaques Mn Pere Arribas i Mn Ricart Rodriguezl.
També ens ha acompanyat la delegada d’Apostolat seglar, la Sra Anna 
Almuni.
Mons Javier ens ha parlat de Simeó, ell va saber esperar tota la vida 
perquè es complís la promesa del seu desig de veure el Salvador. També 
nosaltres hem de saber esperar.
La profetessa Anna és un bon model per tots nosaltres, ella parlava del Nen 
a tothom. La missió dels grups de Vida Creixent és seguir fent apostolat, 
viure la fe de manera personal i també comunitària, fer pinya, acompanyar 
persones que es troben soles. Som grups d’amistat i acolliment.
Com que la població s’està envellint, Vida Creixent té més sentit que mai. 
Hem de transmetre il·lusió i esperança als nostres grups i créixer en amor 
i  bondat.
La candela que hem encès representa Jesucrist que és la llum del món. 
Llum que ha vingut a il·luminar el seu poble i tota la humanitat. També 
nosaltres hem de ser llum pels altres.

Dolors Coscojuela i Àngels Fàbregues



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

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 IX. 
Estimar Déu i deixar-se estimar 
per Déu

Dimecres 10: Trobada 
Interdiocesana a la Basílica de 
Sant Feliu de Girona

Juny

Dijous 1: Reunió d’animadors. A 
les 17:00h al carrer València 244, 
1r (Auditori J. Maragall). Tema X. 
El cel: estimar Déu i els altres 
i deixar-se estimar per ells, 
plenament
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