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CREIEU EL QUE DIUEN LES OBRES

Si el que jo faig no és obra del meu Pare, no em cregueu, però si ho

és, i a mi no em voleu creure, creieu el que diuen les obres.

(Jn 10,37-38)

Jesús posa les obres com a testimoni, com a aval d’Ell. Trobem aquesta

manera de fer de Jesús tot al llarg de l’Evangeli. Jesús realitza obres en

ajuda d’algú, s’apropa a aquell que pateix, consola... i en diversos moments

de l’Evangeli conclou: I cregueren en  Ell. També nosaltres, quan algú

actua de manera semblant en ajut d’un altre, parlem d’ell i fins i tot el

posem com a exemple, veient en ell un punt de referència.

Crec, però, que Jesús va més enllà. La seva obra bona, que reviurem

durant aquests dies que anomenem sants, és la seva mort en creu. En el

moment de la derrota, del fracàs, en aquesta acció que no sembla que

puguem assenyalar com a obra bona, un soldat exclama: Realment aquest

és el Fill de Déu (Mc 15, 39). Aquí hi ha l’obra que més testimoni dóna

i alhora recapitula tot el que ha estat la vida de Jesús.

Tant de bo que en aquests dies vagi creixent la nostra fe en Jesús i al

peu de la creu puguem exclamar juntament amb el soldat: Realment aquest

és Fill de Déu, realment és Ell qui dóna la vida i la dóna a desdir (cf.

Jn 10,10).

Fra Francesc Miquel Sánchez
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PER COMENÇAR

VERS TU TERRA PROMESA
Notes d’una estada a Israel

Imma Colomer i Gómez

Molt sovint, en el temps de la
meva infantesa, quan encara la meva
fe era feble i petita com un gra de
mostassa, m’havia imaginat ca-
minant enmig del poble d’Israel
travessant el Mar Roig, vivint en
tendes al desert, assistint a les
sinagogues, menjant l’anyell de
pasqua, escoltant les paràboles vora
el llac, enmig dels camps sembrats
o pels marges dels camins...

Poc podia pensar que allò
que un dia era una simple
pregària infantil es podia
convertir, anys més tard,
en una experiència de vida
que calaria ben endins.

Hi ha moltes maneres de veure i
gaudir d’un país com Israel, tan ple
de civilitzacions i contrastos ètnics.
Potser podríem dir que n’hi ha
tantes com els milers de persones
que el visiten. Jo només us puc dir
que el meu viatge no va ser una

simple escapada de vacances, sinó
més aviat una mena de viatge cap a
l’interior del meu cor.

Visitar els llocs sants, aquells en
els que la tradició havia situat els
esdeveniments més importants de la
vida de Jesucrist no era tampoc el
que més em motivava a viatjar fins
a Israel. Més  aviat el meu anhel era
el simple fet de poder compartir
amb centenars de persones, un
pelegrinatge interior cap a la «Terra
Promesa».

 Perquè en definitiva, això
és el que significa trepitjar
Terra Santa: viatjar cap a
l’interior de tu mateix, cap
als fons del teu propi ésser,
intimant amb Aquell que
t’estima fins a l’extrem.

Aquesta és la veritable «Terra
Promesa»: l’espai més pregon del
meu cor, aquell espai que només
trepitgem el dos: Ell i jo i que em
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permet gaudir d’intimitat amb el
Senyor i em mena a sortir-li a
l’encontre en els germans.

No us puc dir si he vist
veritablement el Gólgota, ni el Sant
Sepulcre, ni la casa de Betània dels
tres germans, ni el lloc en el que
Jesús va multiplicar pans i peixos...
però us puc dir que, certament, he
vist milers de persones pregant amb
una fe ardent davant de cada un de
tots aquests llocs en els que

nosaltres, els homes, hem volgut
situar tots aquests fets relatats en els
Evangelis.

Aquesta fe visible i tangible dels
meus germans m’ha portat a viure
de nou totes aquelles situacions que,
en el meu dia a dia, han esdevingut
part del meu propi Gólgota:
situacions en les que he estat
crucificada, potser injustament,
situacions en les que he estat jo qui
he crucificat injustament els altres....
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Fer experiència d’aquesta
devoció agraïda és la que m’ha fet
adonar que la pedra dels nostres
sepulcres ha rodolat, i que encara
hi ha raons per a l’esperança i la
resurrecció tot i que visquem en un
món mal ferit...

Contemplar com pregaven els
altres m’ha fet adonar que la fidelitat
a Jesús no es mesura segons la part
que has escollit, sinó segons com
vius la teva elecció, la que et fa lliure
per asseure’t als peus del Mestre
sense més remordiments ni
tribulacions.

En la pregària comuna amb
d’altres pelegrins de diferents llocs
he obert els ulls a la realitat del
Regne de Déu... que no és altra que

el goig profund de saber-me
estimada per Déu que se’m dóna, a
mi i als altres, en l’Eucaristia, àpat
d’Amor Fidel.

Sí, he trepitjat la Terra Promesa,
i els meus peus, cansats de caminar
per un món ple d’obstacles, han
trobat qui els alliberi de la pols del
camí. Sí, he sentit el batec del dia a
dia d’un país erosionat per guerres i
injustícies, en el que el meu cor ha
trobat qui el sadolli de la fam i la set
de ser correspost en l’amor.

Sí, he vist Israel i els meus
ulls han trobat qui eixugui
les llàgrimes del meu plor
contrit.
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CONFESSIONS I REIVINDICACIONS
fra Jordi Cervera

Aquest escrit és la intervenció de fra Jordi Cervera,
coordinador del llibre «Jordi Llimona, Rebel i Fidel»  (30-
octubre-2007), durant l’acte d’homenatge a fra Jordi
Llimona, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, en
motiu de la publicació del llibre.

Avui és l’ocasió de fer dues
confessions públiques. La primera
és que el veritable detonant del llibre
dedicat a Jordi Llimona va ser la
meva enveja. Jo li tenia enveja, al
Jordi Llimona. Però no l’enveja
típica i superficial perquè sortís a la
tele i parlés a la ràdio, o perquè a la
seva missa hi anés més gent que a la
meva. Era una enveja més profunda.
Em costava pair que els joves de la
comunitat cristiana, als quals jo em
dedicava de cos i ànima, se
l’escoltéssin més a ell que a mi, quan
en el fons, dèiem gairebé les
mateixes coses. Encara més, ell els
feia discursos llargs i complicats, i
jo ho feia de forma més breu,
assequible i propera.

Gràcies a Déu vaig fer un pas
més. Vaig deduir que si els joves se
l’escoltaven amb tanta atenció volia
dir que en ell hi havia quelcom de
genuí. Després d’uns anys d’obser-
vació i d’escolta atenta, ho vaig
descobrir:

el discurs de Jordi Llimona
era personal, d’encuny
propi,

mentre que el meu discurs era copiat
dels altres; molt ben assumit, però,
en el fons, copiat. L’altra descoberta
va ser que

el seu discurs era un
discurs alliberat i, per tant,
alliberador.

El meu discurs era intencionat, i per
tant, condicionador. I vaig constatar,
interiorment, que tenia la clau de
lectura de la seva persona:

Jordi Llimona era un
pensador alliberat.

Això era el que el feia genuí.
Aleshores, a més d’envejós, em vaig
sentir un mediocre. L’altra confessió
pública.
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I posant en pràctica la dita
castellana «mal de muchos consuelo
de tontos» vaig començar a mirar al
meu entorn i vaig voler constatar que,
habitualment, i no només jo, copiem
o repetim el que diuen els grans
referents, ja sigui assumint-ho o
criticant-ho. Els grans referents,
siguin de l’àmbit que siguin, pugnen
entre ells per crear estats d’opinió,
per donar criteris de pensament i
pautes de comportament. I nosal-
tres, sense cap o poc esforç, sols
hem d’escollir, dins d’aquest variat
supermercat, el producte que més
ens plau. Per això tenien sentit les
llargues hores de silenci i de lectura

de Jordi Llimona a la seva cel.la del
convent dels caputxins de Sarrià.
Eren per a reflexionar, per a elaborar
un pensament propi, amb mots
propis, amb la llengua pròpia. Un
pensament que tenia pretensions
inclusives, que volia ser enci-
clopèdic. Reflexionava i volia dir la
seva sobre tot allò que l’envoltava:
la teologia, la filosofia, la política, la
moral, els valors, el catalanisme,
l’europeisme, la societat, l’univers.
El seu pensament tenia fisures,
evidentment. Era criticable, evi-
dentment. Però era propi, evi-
dentment. És molt fàcil dir, amb to
de suficiència, que no estem d’acord
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en tal o qual aspecte del pensament
de Jordi Llimona, fins i tot de
menystenir-ho. Ja no és tan fàcil
dedicar hores a reflexionar, des d’un
mateix, i fer propostes personals. Si
Jordi Llimona posava nerviós a més
d’un, no era a causa d’unes opinions
lleugeres i improvisades, perquè
aquest tipus d’opinions es desauto-
ritzen elles mateixes. Les coses que
posen nerviós són les que tenen
entitat, com en tenia el seu
pensament.

D’aquest anhel de contem-
plar, de pensar, d’assa-
borir, de posar ordre, i de
posar mots a tot el que
l’envoltava, surt el Jordi
Llimona fidel.

Vaig constatar també que,
bona part dels discursos,
especialment dels qui assumim un
grau de representativitat dins d’un
col.lectiu i ens toca parlar als altres,
són discursos doctrinaris i propa-
gandístics. És a dir, són veritables
escombrades cap a casa. I això
acaba cansant a l’oient, a més de
sonar a enllaunat. Fins i tot vaig intuir
que, aquells que assumeixen amb
més vehemència, convicció i carisma
els discursos fonamentals del seu
col.lectiu, sense cap esperit crític,

són els qui més fàcilment esdevenen
els seus líders naturals. En canvi, els
discursos de Jordi Llimona podrien
ser complicats, idealistes, que no
toquessin de peus a terra, o que hi
toquessin massa, però eren
discursos alliberats. Malgrat no
tingués oïda musical, Jordi Llimona
sortia intencionadament –o si voleu,
provocativament- del pentagrama.
Això només ho poden fer aquells que
tenen una personalitat ben definida i
un pensament ben estructurat, que
saben relativitzar les opinions dels
detractors, que no viuen pendents
del quedar bé, de pujar graons, del
guanyar adeptes o de perdre els
mínims possibles.

La seva postura alliberada
no era gens espontània ni
una rebequeria, sinó un
posicionament ferm

davant els dogmatismes, els tota-
litarismes, els pensaments unitaris,
els adoctrinaments, les impo-
sicions..., fossin del col.lectiu que
fossin.

D’aquí surt el Jordi
Llimona rebel.

I el punt sobre la i a la seva
condició de pensador alliberat era
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la seva catalanitat. La coincidència
de la seva mort amb la Diada
Nacional de Catalunya, va ser
brodar, gairebé intencionadament,
una trajectòria. Ell pensà i escriví en
català, un àmbit restringit, malgrat les
fires a Frankfurt. Un panorama no
gaire afalagador pel qui vol
projectar-se i projectar el seu
pensament. Ell va optar
decididament pel seu àmbit
nacional, i dient nacional, volem dir
Catalunya.Ell no visqué aquest estira
i arronsa de criticar les espanyes i
viatjar-hi diàriament per mil i un
motius. En això era, a vegades
estudiadament, a vegades
impulsivament, rotund, sense
concessions.

Jordi Llimona era un
pensador alliberat català.

Però en Jordi va tenir dues
coses a favor que no són mèrit seu,

sinó del seu entorn. La primera
és que va ser un Llimona. Els
aires artístics i culturals de la seva
família van esculpir i van retratar
la seva personalitat. Ell era,
indefectiblement, un Llimona,
heretant del seu pare la sensiblitat
artística i de la seva mare el
caràcter fort. No es pot entendre
al Jordi sense aquest entorn. D’on
treuria, si no, entre moltes altres
coses, la seva personalíssima

expressió «com una falda de mare»?
La segona cosa que no és mèrit seu
és que

 li va tocar viure un temps
d’una gran efervescència
política, religiosa, naciona-
lista i cultural.

Quins temps gloriosos! Jordi
Llimona va viure en el moment
oportú i en el lloc oportú. Ell
s’impregnà de les vibracions i dels
valors d’aquesta època, i s’implicà
fervorosament a fer-los ressonar,
imprimint el seu indiscutible segell
personal i esdevenint un referent per
a molts. Però si la seva època hagués
estat la dècada dels 2000 potser els
seus sermons ja no haguessin tingut
el mateix ressò en les esglésies, per
la senzilla raó que hi ha molta menys
gent a les esglésies, i a més queixosa
que, cada any que passa, els
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altaveus se senten pitjor. D’aquest
poc ressò potser se’n derivaria que
no calgués convidar-lo a entrevistes
radiofòniques o televisives, i potser
els seus llibres no serien publicats per
les grans editorials, com ha passat
amb el nostre llibre, que ha hagut
d’assumir, cordialment, l’Editorial
Mediterrània. A no ser que marxés
amb els monjos de Birmània, ja no
podria fer manifestacions de
capellans perquè, ara, els que es
manifesten, són alguns bisbes agafats
del braç amb els qui, ell, mai no
s’ajuntaria en una manifestació. Els
frares potser li diríem que no volgués
canviar les coses una altra vegada,
perquè ja es van canviar
suficientment fa 40 anys amb el
Concili Vaticà II. Els bisbes potser
no li cridarien l’atenció perquè no
tindrien temps de llegir els seus
escrits, atrafegats pels malabarismes
que han de fer amb els pocs
capellans que van quedant. Al seu
partit potser li dirien que parlés poc
públicament, no fos que els qualifi-
quessin a tots de missaires, i potser
qualificarien el seu catalanisme de
massa agosarat i utòpic. Les classes
d’ètica a l’escola d’infermeria Santa
Madrona no les faria perquè els
patrocinadors han decidit tancar-la.
El seu europeisme ja no caldria
perquè ja som europeus, amb més

controls que abans, però tanmateix
europeus. Són temps diferents. Les
embranzides s’han acabat, i ara,
plens de possibilitats i de capacitats,
ens costa canalitzar-les adequa-
dament. Ens sentim desorientats,
estem queixosos i sense saber
assaborir i vibrar amb els temps que
ens toca viure. Per això

 proposem amb convicció
a Jordi Llimona com un
referent honest que ens
convida a confiar, a
repensar, a desplegar, i a
gaudir del nostre moment
històric.

Si la clau de lectura de Jordi
Llimona és la de ser un pensador
alliberat (pels puristes: un pensador
menys condicionat que molts
d’altres),

el seu ésser tenia un pal
de paller: la seva vivència
de fe.

 Una vivència concretada en la
seva condició de frare caputxí. Això
l’imprimia d’una mirada ampla,
amable, serena, confiada, trans-
cendent, fresca, esperançada,
il·lusionada, vers tot. La fe era el
seu principal tema de reflexió i
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apareix sempre, en major o menor
mesura, en els seus llibres. L’únic
llibre on no apareix el tema de la fe
-L’hora dels pobles-, el seu
comentador a la miscel·lània,
constata, gairebé com un estirabot,
al final del seu estudi, que la fe
impregna, de forma implícita, aquest
llibre. El mateix Jordi Llimona
confiava, a una persona en crisi
vocacional, que la millor opció de
vida és dedicar-se a viure i a
reflexionar sobre les coses de Déu.
Avui dia som plurals, progressistes,
paritaris, benestants, solidaris,
pacifistes, ecologistes, sostenibles,
tolerants, europeus, multiculturals,
multilingüístics, plurireligiosos, del
Barça..., però

ens falta aquesta mirada
de fe de Jordi Llimona; ens
falta aquest fil de la fe que
tot ho broda; ens falta
aquesta mirada amable i
integradora que aconse-
gueix, misteriosament, que
totes aquestes realitats
deixin de ser un concepte
o un objectiu, per esdevenir
una vivència.

Jordi Llimona, amb tots els seus
defectes, maldà per harmonitzar el
que avui dia sembla irrecon-
ciliablement fragmentat: la fe, la
societat, la moral, la política, els
valors, el país.

Per això, avui, més que fer-li
un homenatge a Jordi Llimona, que
és el que acostumem a fer quan algú
és mort o ja ha quedat aparcat,
voldríem que fos una reivindicació
de la seva figura. Per això vull agrair
aquest acte, en nom propi i el dels
40 col.laboradors/es  del llibre
«Jordi Llimona, rebel i fidel».

El treball que hem fet ha
tingut una intenció de fons:
passar del record al
reconeixement, del menys-
preu al respecte, del mite
a la persona, del perso-
natge històric al referent
actual.

Tant de bo que se’n pugui fer un
bon ressò! Gràcies també a tots els
col·laboradors i col·laboradores de
la miscel·lània, que sense pretendre-
ho, hem anat esdevenint companys
i companyes de camí.
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«UNA SOLA COSA ÉS NECESSÀRIA…»

          Mª Remei Garcia

I, reflexionant-hi, per la meva
part no hi trobo cap contradicció
entre la postura de Marta i de Maria,
penso que es complementen i que
són necessàries tant una postura
com l’altra, doncs són ambdues el
fonament de la nostra vida cristiana.

 Perquè, jo em dic: ¿el
veritable creient no és
aquell que llegeix la
Paraula, la medita, prega,
i desitja fer amb tota
l’ànima allò que el Senyor
li demana?

Per tant, pregar, contemplar com
Maria, i fer i servir com Marta. Per
què doncs, el Senyor renya Marta
quan ell mateix ens diu en l’Evangeli:
No tothom qui em diu: «Senyor,

Senyor», entrarà en el Regne del

cel, sinó el qui fa la voluntat del

meu Pare del cel (Mt 7,21).

Per tant, ¿què és el que
Jesús ens vol dir, quan
alaba Maria que estava
atenta als seus peus
escoltant-lo embadalida,
sense fer res més, i renya
Marta que era la diligent i
la que volia servir el
Mestre amb ganes de
donar-li el millor?

 Jesús vol desvetllar en Marta
l’interès a la intimitat amb Ell, fer-li
adonar que l’important és sempre
la persona, i que moltes vegades és
millor donar més poc de les coses
materials, a canvi però, d’atendre,
d’acollir, d’escoltar la persona, que
ve a mi, i que a més, i per la qual

En l’evangeli de sant Lluc (10, 38-42), trobem l’acollida a
Jesús per Marta i Maria a la seva casa de Betània. Aquest
text sempre ha donat motiu de comentar-ho amb altres
persones, i, en molts casos, hi ha hagut controvèrsia en la
interpretació i, fins i tot, ha resultat molesta i incomprensible
per alguns.
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molt sovint Déu ens parla. Per tant,
l’ideal és que a través d’escoltar la
Paraula de Déu i de l’altre que ens
ve a trobar, progressem en el camí
de seguiment de Jesús i fer tot allò
que s’ha de fer al seu estil; fent-ho
amb alegria, sabent per què ho fem,
i descobrint el sentit en tot el que es
fa i, fins i tot, el sentit de la pròpia
vida.

No es tracta per tant de
dir-se: «pregar o fer», com
si fos una cosa contra-
dictòria, sinó que és pregar
i fer.

¿Què seria la pregària si
no ens motivés a donar-
nos, a pensar en els altres,
si no ens motivés al servei,
a  ajudar, a voler-nos
assemblar cada vegada
més al Senyor en qui
creiem?

En els escrits de sant Joan de la
Creu hi ha un paràgraf que diu:(el
cito de memòria) Si la teva

pregària no et mou a ser millor, a

atendre les necessitats dels altres,

a voler convertir-te cada vegada

més, a sentir el desig de fer en tot

la voluntat de Déu, i a pensar en

(continua a la pàgina 29)
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D I S C E R N I R  L ’ E S S E N C I A L .D I S C E R N I R  L ’ E S S E N C I A L .D I S C E R N I R  L ’ E S S E N C I A L .D I S C E R N I R  L ’ E S S E N C I A L .D I S C E R N I R  L ’ E S S E N C I A L .

L A  F O R Ç A  D EL A  F O R Ç A  D EL A  F O R Ç A  D EL A  F O R Ç A  D EL A  F O R Ç A  D E

L ’ A U T E N T I C I T A TL ’ A U T E N T I C I T A TL ’ A U T E N T I C I T A TL ’ A U T E N T I C I T A TL ’ A U T E N T I C I T A T

Francesc  TorralbaFrancesc  TorralbaFrancesc  TorralbaFrancesc  TorralbaFrancesc  Torralba
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DISCERNIR L’ESSENCIAL.
LA FORÇA DE L’AUTENTICITAT.

Francesc Torralba és doctor en filosofia i en teologia i fa de
professor a la Universitat Ramon Llull. Casat i pare de cinc
fills, ha publicat més d’una quarentena de llibres i ha rebut
diversos premis. És molt conegut i valorat com a conferenciant
en els ambients d’Església del nostre país . A continuació
transcrivim la conferència que va fer a propòsit del document
dels bisbes de Catalunya «Creure en l’Evangeli i anunciar-
lo amb nou ardor» en la trobada fraterna de les comunitats
cristianes vinculades als caputxins que es va celebrar al
convent de Pompeia de Barcelona el dia 12 de gener de 2008.

Ja fa uns mesos que vaig llegir
aquest text dels bisbes de Catalunya:
Creure en l’Evangeli i anunciar-

lo amb nou ardor (febrer de
2007), i comparteixo el que s’ha dit
a propòsit del seu to i del caràcter
autocrític i constructiu que té. Per
tant,  és un repte intel.lectual rellegir-
lo i tractar d’assenyalar aquells punts
que considero positius, així com
aquells que hi són absents, segons
el meu criteri, i els camps de
possibilitats que obre en un moment
com el present.

En primer lloc, intentaré des-
criure unes qüestions preliminars
per situar el context en què s’ubica
aquest document, que és molt breu
i sintètic; segonament  mostraré
quins elements em semblen impor-

tants pel que fa el diagnòstic de la
situació present a Catalunya. El
document fa un «veure» en què
intenta copsar elements positius i
negatius. La balança es decanta
cap al negatiu, però i alhora també
intenta detectar en el món que ens
envolta quins elements positius,
quines llavors positives poden fer
possible el vincle entre la comu-
nicació de l’Evangeli i la seva
recepció. En un tercer moment, els
bisbes fan una certa anàlisi auto-
crítica de la comunitat eclesial, per
tant, no només una anàlisi del món,
sinó també una autoanàlisi de quin
és l’estat de salut de la comunitat
eclesial a casa nostra i de les comu-
nitats en general, i aquí sí que crec
que hi ha unes absències signifi-
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catives, tot i que el que es diu sembla
molt sensat. Finalment plantejo unes
qüestions molt particulars que van
més enllà del text.

Qüestions preliminars
La finalitat del text és, d’una

banda, mostrar la situació de la terra
en què es vol submergir una llavor,
imatge molt evangèlica. Tota llavor,
per créixer, necessita d’una terra
amb la humitat adequada, el clima
adequat i, naturalment, de jardiners
que en tinguin cura. Per tant, cal
veure quin és l’estat de la terra en
què suposadament volem colgar
aquesta llavor, perquè la millor de
les llavors, si la terra és borda,
eixuta, estèril, no dóna fruit. Això ho
observem, per exemple, quan ens
trobem davant una gran superfície
d’asfalt, per rica que sigui la llavor,

si cau sobre una superfície de quitrà,
no dóna fruit, però si hi ha una
escletxa en el quitrà sortirà un bri
d’herba i s’obrirà camí. Per això
m’agrada l’expressió de l’anàlisi
d’escletxes que hi ha en el món
contemporani per plantar-hi la
llavor. No vull pensar que la terra
és una superfície d’asfalt, però
tampoc vull caure en la ingenuïtat
que la terra està molt preparada,
humida... per acollir la llavor i que
ràpidament emergeixi la tija.
Tanmateix, quines són les escletxes
en el nostre món? On és possible
plantar-hi la llavor i que doni fruit?
Penso que l’esforç dels bisbes és en
aquest sentit d’identificar l’estat de
la terra, la  naturalesa d’aquesta
terra, del nostre entorn, cultura, on
ha de colgar-se la llavor de sempre,
que és la de l’Evangeli.
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Altrament, aquest text és
possibilista, hi veu possibilitats,
constata que la terra s’ha tornat
dura, molt àrida, no és la d’abans
(aquí s’hi noten  certs tics nostàlgics),
però té possibilitats per rebre. Per
tant, el que cal és treballar-la i
observar els llocs on hi ha certa
humitat per sembrar-hi la llavor. El
discurs intenta salvar-se de dues
posicions extremes que avui es
donen:

1.  No hi ha res a fer (llenguatge
apocalíptic massa habitual en les
nostres comunitats cristianes). Això
vol dir que en aquestes comunitats
hi manca l’esperança, hi manca
aquesta virtut teologal, fonamental,
segons el teòleg Moltmann.
Recordem també el text de Charles
Péguy: El pòrtic a la segona virtut.
El text dels bisbes intenta defugir
aquest parany que porta a la paràlisi,
a una mena de discurs nostàlgic, la
qual cosa indica miopia intel.lectual
i amnèsia. No és veritat que
qualsevol temps passat fou millor.
Avui encara paguem factura per
exemple de situacions vergonyants
entre l’Església i l’Estat.

2.  El cofoisme és un extrem
menys habitual, però hi ha sectors
que fan un discurs cofoi arran de
grans concentracions espectaculars,
darrere de les quals hi ha intencions

polítiques i, en canvi, no trobem
catequistes per a les parròquies, així
com tampoc no hi trobem joves. No
és un discurs ponderat. La riquesa
d’aquest text intenta reconèixer la
modèstia: som on som, no tenim la
influència que teníem ni els
instruments d’influx social, polític,
cultural, però hi ha escletxes,
possibilitats per sembrar. D’altra
banda, primer matís crític, el fet que
la terra s’hagi tornat més dura, haver
passat del centre a la perifèria, això
és una ocasió per retornar a les fonts
essencials de l’evangeli; no ho
llegeixo com una ocasió dramàtica,
sinó com ocasió per retornar a la
senzillesa de les comunitats cristianes
originàries que s’obriren camí en
contextos molt hostils i que tenien
consciència de minoria. No és
quelcom negatiu; en el text sí que hi
ha una certa connotació negativa:
érem molts i estàvem al centre, ara
som pocs, envellits i estem a la
perifèria. Tanmateix, avui crec que
aquesta situació és ocasió per
discernir el que és essencial i per un
cristianisme autèntic. Qui avui opta
per ser cristià ha de viure’l amb
autenticitat, perquè ja no hi ha un
cristianisme social, polític, cultural.
De vegades es paga un peatge molt
alt per ser cristià i en alguns cercles
costa molt d’entrar-hi. Tot plegat pot
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ser ocasió per discernir el que és
essencial i depurar la qualitat del
nostre cristianisme.

Diagnòstic de la situació
(«Veure»)

El llenguatge  del document és
assequible i moderat. Hi ha crítica,
però intent de veure allò positiu del
món; en aquest sentit enllaça amb

l’esperit i la lletra de  Gaudium et

Spes i de textos publicats per les
diòcesis del País Basc que també
fan una anàlisi molt lúcida de la
situació vigent i de com hauria
d’actuar l’Església en aquestes
circumstàncies.

Elements negatius que es
detecten:

- Cada cop hi ha més
persones, fins i tot intensament
compromeses socialment que
viuen fora de la vida de
l’Església, per tant, fora  dels
sagraments  d’iniciació, dels ritus,
cultes, pregària eclesial,
Eucaristia.... Viuen al marge, no

viuen ni pitjor ni millor que els que
ens sentim membres de l’Església;
són indiferents a la institució eclesial
i no tenen ni una certa recança per
no ser-hi, per tant, no tenen
consciència d’haver perdut alguna
cosa; no se senten com «el fill
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pròdig», el qual torna perquè ha
tocat fons, perquè sent recança. Si
no hi ha recança, per què he de
tornar? Només es constata que
cada cop hi ha més persones fora,
però per què? Tampoc no hi ha cap
insinuació sobre els allunyats; ens
hauríem de preguntar per què creix
el nombre de persones allunyades;
ens hauríem de preguntar molt
seriosament la raó d’aquest allunya-
ment.

Si l’Església fos aquella
font al mig del poble, com
deia Joan XVIII, que
tothom s’hi acosta per fer
un glop d’aigua, perquè
refresca, llavors la trobes
a faltar molt quan no hi és.

Però cada cop hi ha més gent
no només fora de l’Església sinó de
la fe en Jesucrist, no és el mateix. A
Alemanya, en el context dels anys
setanta es deia «Església no, Jesús
sí» (Kirche nein, Jesus ja); avui
estem en un context en què es diu
«Església no, Jesús tampoc». És més
greu. Molts es retiraven i es retiren
de l’Església per les seves
contradiccions, per la llunyania del
llenguatge, però encara conservaven
com a pilar de la seva existència,
Jesús i l’Evangeli. En canvi, avui, és

freqüent entre les noves generacions,
entre els joves, anar a altres
universos espirituals; se senten més
atrets a llegir un text budista, taoista
o confucià que no pas agafar els
evangelis sinòptics, els Salms,
l’Evangeli de Joan, el llibre de Job,
el Kempis, les Confessions de Sant
Agustí... Això vol dir que no només
cada cop hi ha més persones fora
de les esglésies sinó també amb un
desconeixement de Jesús i de la
riquesa que deriva de l’Evangeli. Els
bisbes certament aquí l’endevinen,
però cal preguntar-nos per què; en
què hem fallat a l’hora de presentar
l’Evangeli, de manera que hi vegin
la riquesa i hi copsin com és de vital
per viure dignament en el món.

- Vivim en una cultura
immanentista. Vol dir que
explícitament no nega la
transcendència, però tampoc no
l’afirma. La vida es redueix a l’espai
i al temps: naixem, creixem, alguns
es reprodueixen i morim. Això porta
a la negació d’un altre món, d’una
terra escatològica, d’un més enllà i
de la possibilitat d’establir un diàleg
amb la transcendència, un diàleg
amb Déu.

- Se subratlla el pluralisme. Es
podrien fer insinuacions que el text
no fa per la brevetat. Es constata
que vivim en un univers plural i
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aquesta pluralitat de creences cada

cop és més visible i emfàtica. En

aquest sentit, el sociòleg Joan

Estruch ha presentat un informe molt

complet en què identifica les

diverses confessionalitats a

Catalunya al 2005. En constata

l’augment. Aquesta pluralitat està

lligada a dos factors: els fluxos

migratoris i la llibertat de credo

(Benvinguda sigui!), que permet

expressar lliurement les creences,

cosa que afavoreix la diversitat

religiosa, ètnica, cultural, lingüística,

religiosa...

La pluralitat és una ocasió

positiva i això no està dit en el

document. En general s’interpreta

com un drama, perquè homo-

gèniament hi havia un estil de vida,

però avui hi ha molta diversitat

religiosa, moltes opcions totes elles

legítimes.

És, doncs, el moment de fi-
lar prim, discernir l’essen-
cial i anar a fons en la
pròpia religió.

Abans no podies ser altra cosa

que catòlic; avui, per què has de ser

cristià i no budista? S’imposa la

necessitat d’anar a fons i donar

raons de la meravella de ser cristià,

però alhora és també ocasió per

descobrir la meravella de les altres

opcions per a arribar a un diàleg

ecumènic sense dissoldre la riquesa

de cada singularitat. Això no ho

llegeixo com un empobriment sinó

com una possibilitat per anar a un

cristianisme més autèntic. En el fons,

la pregunta és també: per què sóc

cristià i no sóc budista?

- Cultura immediatista o
pragmàtica, també anomenada
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utilitarista. Avui s’imposa una manera
de pensar molt pragmàtica i això és
important de cara al discurs de les
religions. La mentalitat pragmàtica
és una mentalitat que vol treure
profit de tot; ho amara tot. L’aposta
per quelcom és per algun tipus de
benefici, aleshores, què en puc
treure de ser cristià? L’opció de ser
cristià no pot obeir aquesta finalitat.
Sant Francesc d’Assís se sentí cridat
a,  no es plantejà si li seria útil seguir
o no Jesús.

La mentalitat pragmàtica entén
l’univers de les religions i les
acceptarà si són font de tranquil.litat
emocional, serenitat, benestar...; per
això reivindico l’angoixa de
Kierkegaard, el desig mai no
sadollat de viure una religió
autènticament.

No ens podem fer cristians

per tranquil.litat emocional,

sinó perquè ens sentim

cridats a seguir Jesús,

encara que això ens porti

a la creu.

Altrament, hi ha una actitud
pragmàtica utilitarista que pot veure
les religions com a béns de consum
i d’això les primeres que se’n
ressenten són les orientals. Els
coneixedors es queixen que aques-

tes queden reduïdes a bàlsam d’una
vida desficiada.

Aquesta mentalitat pragmàtica i
utilitarista és incompatible amb la
vocació religiosa. Consumisme i
individualisme dificulten la comunitat;
la religió, per definició és una
expressió comunitària, originà-
riament de petites comunitats: Efes,
Corint..., que comparteixen l’expe-
riència de Déu i la celebren. La
religió és un fet per se comunitari;

encara que hi hagi individualisme, hi
ha també el desig d’establir comu-
nitats. Estem en una societat
individualista, però incòmodament
instal.lats en l’individualisme. Això
obre la perspectiva a la comunitat i
també a  la vivència religiosa que és
comunitària.
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Consumisme i individualisme;
pragmatisme i utilitarisme són les
dimensions de l’aridesa de la terra.

Elements positius

El document no és proporcionat,
tot i que costa molt de ser-ho. Des
de la perspectiva dels grans analistes
socials d’avui,  els bisbes no fan una
anàlisi proporcionada. En les raons
del diagnòstic negatiu hi ha més
substància, però això no només és
imputable als pastors de Catalunya.
Es difícil també trobar un analista
cultural que faci un discurs equilibrat
d’on estem, ja que tot el marc és
desproporcionat.

Elements que es detecten:

- Es detecten pulsions de

solidaritat, creix l’associacionis-

me, el voluntariat social amb
persones compromeses, cristianes o
no que dediquen el seu temps a tenir
cura de la vellesa, dels disminuïts,
dels sense-sostre, etc. Es detecta
que no som indiferents al destí dels
altres, però alhora en negatiu: creix
la indigència, el nombre de persones
que queden al marge –d’aquí ve la
paraula «marginats»-: si no ets jove,
intel.ligent, ràpid i bell... no hi tens
cabuda. Són noves formes d’ex-
clusió social. Tanmateix, la cara
positiva ve donada perquè enllaça

amb un dels aspectes més genuïns
de l’Evangeli: l’opció preferencial
dels que pateixen i la religió com a
pràctica de consol de l’oprimit.

Si fóssim capaços de

mostrar un cristianisme

que consola, que té cura de

l’altre i de la natura –idea

molt franciscana d’altra

banda-, que ofereix

aquesta dimensió de

consolatio mundi, la seva

presència pública seria

molt distinta.

- Vivim en un món

interconnectat a nivell personal i
de país (connexions en xarxa). Això
té també efectes en les creences;
permet la vinculació i el diàleg entre
persones i comunitats molt allunya-
des entre si en tots els camps:
tecnològics, culturals, científics,
religiosos...; en aquest sentit, avui és
relativament fàcil saber, per
exemple, quina és l’experiència dels
cristians a la Xina, o l’experiència
de països on són perseguits pel fet
de ser-ho. Tal vegada ens haurem
d’alimentar d’aquesta autenticitat.
Potser despertarem del somni,
d’aquesta visió tan apocalíptica que
ens fa lamentar que les esglésies es
buiden.
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A Catalunya encara som massa
endogàmics, enclaustrats. Aquesta
connexió amb altres cristians ens pot
revitalitzar; són testimonis que
creuen el mateix i que ho exposen;
que són perseguits i que s’arrisquen
fins i tot a anar a la presó. És evident
que a casa nostra no hi ha
persecució de cristians ni martiri,
això no vol dir que no hi hagi brots
de laïcisme i manifestacions
anticlericals.

- Ressorgiment d’un interès

per l’espiritualitat. Aquest és un
element positiu gens valorat en el
document.

S’escriu molt sobre espiritualitat
laica, espiritualitat sense església,
sense Déu, sense credo, sense
dogmes, sense moral, sense
jerarques, sense religions... Escriuen
sobre això filòsofs francesos,
italians, espanyols. Tots ells
reivindiquen una espiritualitat sense
religions, reivindiquen els valors
espirituals: la meditació, la pregària,
la contemplació, l’adoració, el sentit
de pertinença a un Tot més gran. Un
llibre d’André Comte: L’ànima de

l’ateisme. Una espiritualitat sense

Déu es va esgotar en una setmana a
Barcelona. Això indica aquest desig
de vida espiritual, perquè estem
cansats i fastiguejats de tan mate-
rialisme. Ara bé, aquest revival

espiritual no acaba de trobar
resposta en l’Església; el «fill pròdig»
no torna a casa, perquè Déu ja fa
temps que ha mort, el Pare ha mort;
i no torna a casa, però busca un
retorn, el que no sabem és a on
torna. Sabem que torna, però a on?

La novetat positiva és que
agnòstics i ateus reivindiquen
l’espiritualitat.

Vol dir que l’esquema del

món, basat en el mate-

rialisme, no sadolla els

desitjos de felicitat de

l’home.

Es constata una situació, però, a la
vegada, s’ha de saber donar
resposta: desig de viure una vida amb
sentit. Això és un desig espiritual.
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Això vol dir que cal desenvolupar
un llenguatge en què sigui possible
que els que experimenten aquest
desig trobin un eco en el si de la
comunitat eclesial. Molts ni tan sols
hi han estat mai. Em refereixo a nois
de 16, 17, 18 anys... cansats del
materialisme i que busquen un sentit
més profund on poden. Hi ha una
recerca nòmada d’aquesta vida
espiritual, però no se’ls acut pensar
que la poden trobar en un llibre com
Les confessions, de Sant Agustí; en
Sant Joan de la Creu; en el Càntic

de les criatures o en el Pròleg de
Sant Joan. En canvi, la troben
practicant el budisme zen, el ioga,
o, senzillament, en algunes idees del
taoisme o el confucinisme.

-  El valor de la laïcitat, el qual
està subratllat en certa manera en el
document i que es refereix a la idea
que estem en un entorn polític,
cultural, social i econòmic en què no
hi ha confusió entre el poder polític
i el poder religiós, en què la religió
té el seu àmbit i l’Estat com a tal no
es defineix des d’un punt de vista
religiós; una idea de separació ja
esmentada a Gaudium et Spes i
més recentment apuntada per Benet
XVI a Deus Caritas est. Valor
positiu que ens allunya dels estats
teocràtics. Per altra banda, aquest
reconeixement de la laïcitat pot
comportar una comprensió de la

religió com quelcom tancat a la
sagristia. Un error. Laïcitat no és
laïcisme. Laïcitat és el reconeixement
de la independència de les esferes i
de l’autonomia del religiós i del
polític. Hi ha determinats discursos
de la laïcitat que en el fons esperen
que la religió quedi emmordassada
dins els murs de l’Església i el que
és propi d’algú que creu és anunciar
el que creu si allò que creu és bo
(dimensió kerigmàtica, missionera),
naturalment sense caure en formes
d’adoctrinament, de manipulació,
de coerció, com s’ha fet o encara
es fa en determinats contextos. No
hi pot haver terme mig entre la
imposició i la proposició? No tenim
llibertat d’expressió? No hi ha
llibertat de creences?

Estem en una laïcitat

immadura que encara

pateix les conseqüències

nefastes de l’associació

entre poder religiós i

polític durant quaranta

anys en aquest país i, per

tant, es mira amb molt

recel qualsevol presenta-

ció pública del religiós en

la societat.

Anàlisi autocrítica

En analitzar la comunitat cris-
tiana, els bisbes diuen textualment
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en el document: «Sovint ens costa
de mantenir-nos en comunió
afectuosa, tot i compartir una
mateixa fe. Constatem un excés de
duresa, un dèficit de misericòrdia,
massa tendència al judici excloent
entre catòlics d’estils d’espiritualitat
diversos, d’associacions o grups
que recelen els uns dels altres».
(p.32) D’això se’n diu tribalisme
intereclesial o caïnisme intereclesial.
En lloc de reconèixer el que uneix
i sosté a tots, les particularitats,
carismes, estils... ens perden i són
motiu de discòrdia  i no de
concòrdia. La concòrdia es basa
en allò que és el mateix: la fe en
Jesús. Ara, els estils laïcals i
eclesiàstics que se’n deriven són

plurals i sempre ho han estat. Una
cosa és Sant Benet de Núrsia, o
Sant Francesc d’Assís o Sant Ignasi
de Loyola i, una altra cosa diferent
és Santa Edith Stein o Pere
Cadaldàliga.

És una insensatesa que allò que
ens diferencia en l’aspecte de la
creativitat de la imitació sigui el
motiu de la discòrdia.

 Fa la impressió d’un

transatlàntic en què que-

den quatre i encara mentre

s’enfonsa es discuteixen

per quin lloc seuran, en lloc

de constatar que s’enfonsa

i tractar de veure com

podem salvar almenys els

qui hi som i com podem fer

pinya per sumar.

Hi ha molta duresa i manca de
misericòrdia a l’hora de judicar els
estils laïcals i eclesiàstics dels altres.
Fins i tot apunta un cert
maniqueisme: bons / dolents;
església bona / església dolenta; de
vegades també s’estableix entre
jerarques / poble. Aleshores,
l’església base és la suposadament
genuïna, santa, apostòlica,
romàntica...

Manca correcció fraterna –tema
molt franciscà-, i autoanàlisi: «no
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jutgeu i no sereu jutjats». La
pregunta no és com ho fa aquell
bisbe o aquell prevere.

La pregunta és com visc jo

la meva opció dins el marc

eclesial;

quines contradiccions té i com
detecto la distància entre la persona
que sóc i la que estic cridada a ser.
Aquest tipus d’anàlisi no es fa tant
com l’altre. Això no vol dir que dins
la comunitat eclesial no hi hagi graus
de responsabilitats distintes; així, per
exemple, aquell que en té més i que
té veu pública té més responsabilitat
a preservar la comunió i a dir un
missatge significatiu i genuí; però no
exclou que el que té una feina o
funció més modesta vetlli també per
l’autenticitat. No podem exigir-la a
l’altre i no tenir-la un mateix.

Altrament, es detecta un cert
cristianisme vergonyant entre els
laics –aspecte absent en el
document-: Ho sóc, però prefereixo
que no se sàpiga..., per por de la
imatge pública social.

Em pregunto, com volem

suscitar entusiasme si el

que suposadament hauria

d’estar entusiasmat expe-

rimenta vergonya.

Una vergonya en part  lògica, davant
de determinades situacions, decla-
racions o associacions entre l’Esglé-
sia i un partit polític. En canvi, quan
hi ha goig de pertinença, no costa
gens dir: sóc cristià; especialment
quan aquesta institució fa bé a molta
gent, s’hi implica per donar consol,
s’escarrassa perquè hi hagi pau al
món.

En el fons, molts discursos al
voltant de les formes d’inculturar la
fe perden un aspecte bàsic:
l’entusiasme. A vegades són molt
pocs –parlem de comunitats
cristianes, per exemple, en països
musulmans-, però estan entu-
siasmats i l’entusiasme es contagia.

El cristianisme vergonyant no és
una casualitat, però és un obstacle
que no podem identificar en els
jerarques, preveres o en els
religiosos, els quals es mostren al
món com són, amb els seus estils,
discutibles, sinó que és un obstacle
que patim els laics, els laics que
estem en el món cultural, polític,
econòmic, professional, a la
universitat. Persones que et diuen:
penso el mateix que tu, crec, però...
Com volem transmetre la fe als fills
si ens avergonyim de pertànyer a
una institució com a la que
pertanyem?
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Un últim element també absent
en el document: no es parla de la
imatge pública de la institució.

 Vivim en la societat de la

imatge. Hi ha moltes

persones que l’única

notícia que tenen de

l’Església és a través de la

televisió i dels mitjans de

comunicació de masses.

 Hi ha persones, nois, estudiants,
que no han parlat mai amb un
prevere, benedictí, jesuïta, salesià,
franciscà... Lògic, n’hi ha pocs i
aquesta generació viu al marge de
l’Església; altres hem crescut amb
capellans a casa. Això que pot
marcar prejudicis també obre
horitzons.

Per altra banda, les notícies
de l’Església en aquests mitjans de
comunicació no són bones. Mostren
una Església endurida, nostàlgica,
molts cops associada a un sector
polític, que emet discursos
impositius, apocalíptics, o que fa
recomanacions d’índole sexual...
Qui s’anima, si aquesta és la imatge?

Tanmateix, sabem els qui en
formem part, sabem que hi ha
moltes esglésies, algunes invisibles
o que fan poc soroll: aquell capellà
que ajudà el meu pare; una monja

que té cura d’un germà disminuït.
Aquesta Església és ben diferent,
aquesta tothom la desitja. Per tant,
cal pensar molt seriosament com ens
donem a conèixer. Per què tenim
aquesta imatge tan negativa en molts
aspectes?  Fins a quin punt aquesta
imatge és creada de fora? Ens la
guanyem a pols? Un discurs sobre
la imatge és bàsic, un discurs sobre
el cristianisme vergonyant i sobre
aquest tribalisme que hi ha dins de
la mateixa comunitat.

Qüestions més enllà del text.

Conclusions:

- Irromp un cristianisme diferent.
Es pot adjectivar: un cristianisme
minoritari. Hi haurà nostàlgia, però
serà una ocasió per a l’autenticitat i
els vincles: trobem-nos, parlem de
Jesús, celebrem l’Eucaristia..., com
originàriament va ser.

- El cristianisme ha d’anar a
l’essencial, dir el que és la proposta
essencial, cap dialèctica teològica o
de sagristia.

El fonamental és que Déu

és Amor (Deus Caritas est)

i necessitem esperança

per viure (Spes salvi).

- Ens cal anar cap a un
cristianisme propositiu, no de
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condemna. La gent no s’acosta
davant d’una institució que genera
culpa. Ha de fer propostes: un camí
de felicitat, una manera d’erradicar les
guerres, un camí per tenir serenitat i
pau interior, acabar amb la desigualtat
del món. Avui tothom escriu sobre la
felicitat. Un llibre que tingui com a títol
la felicitat es ven, perquè tothom la
busca. No hi ha un discurs cristià
sobre la felicitat? És clar que hi és...,
però el proposem?

- Un cristianisme molt vinculat
d’una banda a la implicació social,
però també que sàpiga donar plenitud
al desig espiritual. No podem
convertir el cristianisme senzillament
en una pràctica de la solidaritat,
perquè per ser solidari no cal ser
cristià –aquest és un debat entre

cristianisme i marxisme, de la
dècada dels seixanta i setanta-;
ara, no es pot ser cristià sense ser
solidari, no hi ha dubte.

Cal un cristianisme que no
perdi el seu vector social,
però que no es desarmi
espiritualment i que les
persones que s’hi acostin
puguin trobar formes de
meditar, de contemplar,
de fer silenci, de la
trobada amb si mateix,
amb la natura, amb Déu,
perquè això es busca, hi
ha una set d’espiri-
tualitat.
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Tot a l a bi bl i ogr af i a i  l es publ i
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els altres més que en tu mateix, si

la teva pregària no et porta per

aquest camí, vigila la teva

pregària.

Per tant, també Marta fa al seu
entendre allò que ella pensa que farà
content al seu Senyor, servir-lo, i
donar-li allò que més li pot agradar,
i ho fa amb tota la seva bona
voluntat, però no ha entès la postura
de Maria. A Marta li sembla que el
que ella fa és el millor, i per això
Jesús la renya: Marta, Marta, estàs

preocupada i neguitosa per

moltes coses, quan només n’hi ha

una de necessària. Maria ha

escollit la millor part, i no li serà

pas  presa.

És que Jesús no valora el que fa
Marta? Sí que ho valora, però vol
que vagi més enllà, que faci un pas
endavant, que se n’adoni, que la
vida no és només fer i fer, sinó que
el nostre esperit té necessitat de
més, té necessitat de la intimitat amb
el Mestre, de sentir i comunicar-se
amb el que és el TOT de la nostra
vida. «Una sola cosa és necessària».
Si, perquè ¿no és veritat que, si
estem enamorats i estimem de debò,
desitgem fer content al qui estimem,
perquè volem que sigui feliç? I Déu
ens vol feliços a tots i, per això, ens
amonesta i ens mostra el camí que
hi porta: entrar en comunió amb Ell,

entrar en el silenci de Déu… escoltar
el silenci, endinsar-s’hi…

El dilema «contemplació o
activitat», per què ha de
ser un dilema? No ho és,
si ho complementem.

 El que sí que cal és que la
pregària ens porti a viure de veritat i
a fons la nostra vida amb l’impuls
que ens dóna del desig cap a la
bondat i el coneixement profund dels
designis de Déu.

La millor recompensa de la
vida d’un creient, és Déu
mateix, no cal buscar-ne
d’altres de millors.

En Ell trobem la plenitud i la joia de
viure. Em veig amb cor de tot,

gràcies a aquell que em dóna

forces (Fl 4,13).

I també diu sant Pau: «La vida

que ara visc, ja no és meva; és

Crist qui viu en mi» (Ga 2, 19-
20). I a Romans (11,33), té una
expressió bellíssima: Oh profun-

ditat de la riquesa, de la saviesa i

del coneixement de Déu! I Sant
Francesc exclamava: Déu meu i

totes les coses! Aquest és el camí,
crec jo, i l’essencial de la vida cris-
tiana.

(ve de la pàgina 12)
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I sant Joan de la Creu, que ja he
citat, ens escriu un text molt
semblant; diu així: Vivo, ya no yo,

pero vive en mí Cristo. Por tanto,

viviendo el alma vida tan feliz y

dichosa como es vida de Dios...

I un altre: ¿Oh llama de amor

viva que tiernamente hieres de

mi alma el más profundo centro!

Aquests textos ens mostren
realment, «la sola cosa necessària»
que és sentir la vida plena, que és
viure la vida eterna, ja ara i aquí, la
vida a desdir que ens ofereix  el
Senyor Jesús, la VIDA en plenitud
aquí, ja abans de la mort. I aquesta
VIDA ens dóna l’impuls cap a la
bondat, per a la contemplació i el
servei.
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 L’ESPIRITUALITAT DEL PESSEBRE CASOLÀ
      Fra Valentí Serra

Oferim la transcripció de les paraules pronunciades el dia 29 de

novembre de 2007 per Fra Valentí Serra de Manresa sobre el

pessebre casolà d’inspiració franciscana, al Saló de Sessions de

l’Ajuntament de Manresa, en l’acte acadèmic de presentació del

llibre de Francesc Villegas titulat: 150 anys de pessebres i

pessebristes a Manresa.

Fins no fa pas massa tothom sabia
què és un pessebre o, com diuen a les
Balears, «un Betlem». Des de la
llunyana celebració del Nadal l’any
1223, a la població italiana de
Greccio, animada per sant Francesc
d’Assís, el pessebrisme ha marcat
fortament la tradició espiritual i cultural
dels pobles d’Europa en temps de
Nadal. Tanmateix, en els nostres dies,
degut a la forta secularització de la
cultura, amb els pros i contres, ja no
n’estaria tan segur oi més quan se sent
a dir alguna vegada, i no pas amb
sorna, si el nadó que hi ha entre el bou
i la mula és nen o és nena... El
desconeixement de la fe cristiana i les
tradicions religioses d’inspiració
catòlica és molt preocupant en els
nostres dies i, per això, el llibre de
Francesc Villegas «150 anys de
pessebres i pessebristes a Manresa»

que avui presentem en aquest acte
cultural, pot ser un bon instrument per
a divulgar la història del pessebre i del
pessebrisme, àdhuc molt més enllà de
l’estricta demarcació manresana.

A primera vista, i des d’un esguard
purament superficial, la construcció
dels pessebres casolans és un costum
antic (potser no tan antic: un parell de
segles, si fa no fa); és un entreteniment
infantil; és una mostra de religiositat
popular i ingènua. Però no és solament
això i el llibre de Francesc Villegas ens
ajuda a prendre consciència de la gran
importància de l’art i tradició
pessebrística a Catalunya i, sobretot,
a Manresa.

A propòsit de la importància del
pessebrisme i sobre la manera adient
de construir pessebres, ja en el llunyà
1946, durant la repressió cultural que
sofria Catalunya, el P. Basili de Rubí,
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caputxí, tenaç lluitador per les llibertats
i la cultura del nostre poble, s’atreví a
publicar en llengua catalana el llibre
titulat «Art Pessebrístic» on, al llarg
d’unes 250 pàgines, afronta una
qüestió determinant: com havien de ser
construïts els pessebres.

El  P. Basili sostenia, seguint
la tradició franciscano-
caputxina, que els pessebres
havien de ser no pas histo-
ricistes, arqueològics, sinó
populars;

decorats amb el paisatge quotidià de
les nostres comarques, amb ramats i
pastors de les nostres contrades;
pessebres guarnits amb rabasses,

suros, grèbol, molsa, galzeran i roc
pinyolenc, amb la tradicional figureta
de «la dona que renta i la vella que
fila», amb el típic capellà amb paraigua;
i amb el caçador i la masovera, amb
els reis muntats no pas dalt de
dromedaris i camells, sinó damunt
d’una mulassa o euga pairal. El
pessebre havia de ser d’aquesta faisó:
popular i catalanesca, i no pas d’una
altra guisa.

El naixement de Jesús s’ha
d’inserir en la nostra
història, situar-lo en la terra
catalana seguint la inspi-
ració del que podríem
anomenar la «teologia de
l’encarnació continuada».
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Basili de Rubí polemitzà amb
aquells pessebristes tocats per una
excessiva preocupació arqueològica,
o amb massa dosi d’intel.lectualitat o
historicisme.

El P. Basili no volia
pessebres marcats pel
«positivisme històric», sinó
paisatges existencials,
retalls de la vida quotidiana
de la nostra terra catalana,
que havien de ser il.luminats
pel naixement de Jesús.

Des d’aquesta perspectiva Basili de
Rubí es resistia a valorar aquells
pessebres que s’esforçaven per
afaiçonar una reproducció el
més exacta possible del fet
històric succeït a Betlem, a la
terra d’Israel, amb edificis
orientals i romanitzats, amb
sorrals desèrtics i amb figuretes
amb indumentària hebrea. En
contra d’aquest pessebrisme
«novedós» i historicista, el P.
Basili escrivia l’any l946 en el
seu Art Pessebrístic que:

«Fou a partir del 1920 que
altres inexperts del paisatge i de
les lleis de l’art popular, també
amb preten-sions d’erudició i de
saviesa [...] emprengueren una
campanya ve-ritablement

iconoclasta de la figura popular [...]
per a ésser substituï[des] per una
veritable invasió de jueus [...] i
sanedrites que deixà palplantada la
nostra mainada».

A Catalunya el pessebre es
desenvolupà a la llum dels aspectes
populars i fou divulgat pels seguidors
de sant Francesc, els framenors, els
quals, a poc a poc, aconseguiren que
llurs pessebres conventuals (de mida
monumental) es reduïssin de dimen-
sions i que entressin a les llars de
Catalunya ja a finals del segle XVIII,
època de la qual daten les figures més
antigues en cera i en terra cuita, i que
assoliren la seva màxima perfecció als
obradors de Ramon Amadeu, d’Olot.
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Tornant a la nostra ciutat, cal
assenyalar que Manresa és una de les
poblacions de Catalunya que compta
amb més monografies històriques que
tracten de temes específics de la vida
institucional, cultural, política i religiosa
de la ciutat. En són un bell i significatiu
exponent els volums de la
«Monumenta Historica Civitatis

Minorisae» que publicà entre els anys
1921 i 1925 el benemèrit arxiver
manresà Joaquim Sarret i Arbós, junt
amb els docu-mentats i modèlics
estudis històrics que en aquests
darrers decennis ha endegat el Dr.
Josep M. Gasol, cronista de la ciutat i
també, és clar, els treballs d’altres
escriptors locals. Dins d’aquest ampli
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i diversificat conjunt de monografies
locals manresanes hi faltava, però, un
estudi sobre els pessebres i els
pessebristes quan, justament a inicis
del tercer mil.lenni, el pessebrisme a
Manresa és encara una tradició, ben
viva, que compta ja amb quasi dos
segles de continuïtat i de pervivència.

Fins ara, però, ningú  no
n’havia realitzat cap estudi
de conjunt i, per això,
l’inquiet recercador man-
resà Francesc Villegas, que
n’observà la mancança,
volgué donar-hi resposta i
n’assumí coratjosament el
repte.

 Fruit de les seves consultes en arxius
i hemeroteques (i també tot fent un
sovintejat recurs a la història oral), ens
ha preparat aquesta sòlida i detallada
monografia que avui presentem, i que
veiem enriquida amb expressives
il.lustracions i, també, amb curioses
fotografies que converteixen el volum,
més enllà de les seves 240 pàgines,
en una memòria gràfica de gran valor
i interès.

M’és molt plaent de presentar-la,
en aquest capvespre en el Saló de
Sessions de l’Ajuntament de la meva
ciutat nadiua (jo que, com a caputxí
de la vella tradició, en porto el nom la

denominació d’origen: caputxí «de
Manresa», talment com si fos un vi o
un formatge bagenc!); m’és, doncs,
molt agradós des de la meva triple
condició de manresà, d’historiador i
de pessebrista, de glossar aquesta
excel.lent monografia del bon amic
Francesc Villegas i Martínez sobre la
història i la pervivència del pessebrisme
a la ciutat de Manresa que podem
remuntar als «pessebres gòtics»
manresans inserits en la iconografia de
la Seu de Manresa, arribant als
pessebres populars de les llars
manresanes, la institució dels quals
«s’atribueix als PP. Caputxins, i encara
perdura als nostres dies» (veg. p. 14);
uns pessebres de la tradició catalana
que acabem de glossar tot seguint els
estudis del P. Basili de Rubí.

Tot i la presència dels framenors
caputxins a Manresa des de 1582 (i
que amb tanta recança acabà
recentment, el 24 de setembre de
2007, atesa la reducció numèrica dels
frares caputxins), s’ha d’assenyalar de
bell antuvi que les referències
documentals sobre els pessebres
casolans a la capital del Bages no es
troben registrades a la documentació
escrita fins a l’any 1862. Amb tot, sí
que hi ha vestigis de pessebres
casolans molt més antics, testimoniats
per les —escasses— figures que s’han
conservat de finals del segle XVIII i,
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sobretot, per figures datades en les
primeres dècades del segle XIX, quan
ja s’havia popularitzat el pessebre a
les llars catalanes; figures molt
«escasses» i disperses, però que avui
són eloqüents testimonis del més
primitiu pessebrisme manresà, i que
es conserven en la col.lecció particular
de cal Jan Pastor (de Valentí Serra i
Juvells, el meu pare) i, també, en la
del meu antic veí escodinaire Pere Puig
i Vila (veg. pp. 134-139).

El pessebre és un art
popular que hem de
qualificar d’efímer (per la
Candelera s’ha de desmun-
tar!) però està, tanmateix,
dotat d’una gran força
espiritual i catequètica que
ha arrelat fondament en
l’ànima del poble, tal com ho
han posat en relleu els
principals folkloristes de
casa nostra.

També, en el llibre que estem
glossant, Francesc Villegas ha sabut
aprofitar la pista metodològica
fressada per l’Albert Dresaire (que ens
honora avui amb la seva presència),
estudiós del pessebrisme català i
expert en la construcció de betlems o
pessebres qui, no fa pas massa temps,
edità una esplèndida i pionera

monografia que titulà: «El pessebre a
Mataró. Història d’una tradició viva»,
(Associació de Pessebristes de
Mataró, 2004). Avui, de faisó força
semblant, a través de la monografia
històrica «150 anys de pessebres i
pessebristes a Manresa», podem
accedir de la mà de Francesc Villegas
a un coneixement més aprofundit a
propòsit de l’impacte religiós i folklòric
de la representació plàstica anual del
misteri del Nadal en la vida de les
institucions i famílies manresanes, en
un llarg període cronològic que abasta
dos segles.

S’ha d’indicar, de bell antuvi, que
aquesta monografia sobre el
pessebrisme a Manresa s’enceta amb
una bella síntesi de l’art de construir o
representar pessebres que Francesc
Villegas remunta, òbviament, a Sant
Francesc d’Assís, en el Nadal «vivent»
de Greccio celebrat l’any 1223, esde-
veniment històric de gran significació
al qual ens hem referit també en
aquesta glossa històrico-bibliogràfica,
a guisa de presentació de l’obra de
Francesc Villegas.

Vull assenyalar també que, molt
més enllà de l’interès manresà, o
localístic, la monografia que glossem
aquesta vesprada té una gran vàlua per
la gran quantitat de notícies aplegades
a propòsit del pessebrisme a
Catalunya i, particularment, dels
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diversos concursos de pessebres a
Manresa (en les dues etapes dels anys
1922-1935 i 1940-1963); concursos
que, d’alguna manera, expliquen, o
il.luminen, la darrera part de la
monografia on s’aborda l’actualitat (i
vitalitat!) del pessebrisme manresà a
través de les mostres o exposicions
que aquests darrers anys organitza el
«Grup Pessebrístic de Manresa»,
hereu de l’»Associació Pessebrística
Manresana». A més, Francesc Villegas
no s’oblida pas d’ofrenar-nos també
un detallat estudi dels artístics

pessebres en diorama que, al seu
moment, donaren vida i fesomia als
famosos concursos manresans,
sobretot els que organitzaven els
franciscans seglars, o terciaris. L’autor
fent un repàs de cent cinquanta anys
de vida pessebrística manresana ens
abasta, alhora, la relació d’entitats i
d’institucions que en el període
estudiat exhibiren pessebres
públicament, car els «betlems» o
pessebres sempre han estat una
suggeridora i emotiva representació
plàstica del fet històric del naixement
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de Crist; una representació bellament
configurada per la tendresa, la poesia,
l’art i l’espiritualitat que, cada any, ens
transmeten, ens comuniquen, les
figures dels nostres pessebres.

El primer concurs manresà de
pessebres es desenvolupà per Nadal
de 1922, i fou el primer que es celebrà
a Catalunya. La convocatòria tenia lloc
a través de la premsa i, també, amb
fulls volants. L’animació inicial anà a
cura dels frares caputxins i per
membres del terç orde. El primer jurat
l’integraren el caputxí Samuel
d’Algaida, i els senyors Francesc
Cuixart, Francesc Borràs i Esteve
Busquets. Les inscripcions al concurs
es podien formalitzar en el convent de
caputxins, o bé al taller de figures per
als pessebres de Joan Colldeforns,
situat al carrer dels Infants, 4.

Amb els anys el concurs manresà
de pessebres establí les tres cate-
gories: de pessebre infantil, pessebre
artístic i pessebre popular o tradicional
i, tal com exigien les Bases, calia situar
en alguna part del Pessebre una figura
que representés sant Francesc
d’Assís, fundador i patró de l’art
pessebrístic. En temps del P. Roderic
de Manresa, tal com detalladament ho
explica Francesc Villegas en la seva
monografia (veg. p. 53) el jurat amplià
el nombre de vocals, tots vinculats al
món artístic i eclesial de Manresa. La
cerimònia de lliurament de premis, a
no trigar, esdevindria un acte cultural
d’alta significació social a Manresa,
puix que passaria a desenvolupar-se
en els locals de l’Orfeó Manresà,
entitat que a més de prestar
generosament el local social solia oferir

un recital de cançons
nadalenques. En els anys de la
postguerra l’acte de lliurament
de premis tenia lloc als
«carlins», oficialment «Círculo
Familiar Recreativo». Guanyar
tres anys seguits el premi del
concurs artístic anava lligat a la
concessió del títol de «mestre
pessebrista», que comportava
la impossibilitat de poder seguir
concursant.

Mereixen una atenció
especial les valuoses notícies
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aplegades per Francesc
Villegas en el volum que
presentem sobre els figuristes
de Manresa (Josep Morell,
Llorenç Llimona, Maties
Padró, Joan Colldeforns i
Marià Rubió, principalment), i
també sobre els principals
pessebristes de la ciutat: Joan
Alert, Ricard Feu, Francesc
Borràs, Francesc Torra,
Francesc Solernou, Ignasi
Macià, Pere Carol, Fèlix Sanz,
Ignasi Sala, Isidre Oms, Joan
Simats, Gabriel Garriga; així
com també dels animadors del
pessebrisme a Manresa: els
reverends Josep Guitart i Joan Vall, i
el caputxins Dídac de Manresa, Rafael
de Gràcia, Samuel d’Algaida i
Roderic de Manresa, entre molts
d’altres.

A les envistes d’una nova
publicació, potser caldria reprendre
l’anàlisi acurada de l’aportació dels
artistes manresans a la construcció de
les figures per al Betlem; aspecte que,
en una obra d’abast general com
aquesta que presentem no podia pas
aprofundir. M’anticipo a posar en
relleu que les figures de pessebre
modelades pels figuristes manresans
solen ser, en general, molt correctes,
equilibrades en el gest i en l’expressió.
Els detalls no resulten mai exagerats,

ben al contrari respiren, tothora,
serenitat. Pel que fa a la policromia,
aquesta s’aconsegueix amb simplicitat,
a base de colors plans i, a voltes, amb
algun contrast de tonalitat més marcat.
Alguns artistes, com Llorenç Llimona
i Maties Padró, però, semblen recrear-
se una mica més en els complements
de la figura i en els detalls del rostre
dels personatges.

Acabo aquest parlament vespertí
amb una felicitació a l’autor que, com
acabo de suggerir, li proposo un estudi
sobre els figuristes de Manresa, i a tots
els ací presents, des de l’alcalde i
regidors al darrer ciutadà, us convido
a endinsar-vos en la lectura reposada
d’aquesta significativa aportació a
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l’estudi del pessebrisme de casa
nostra, especialment en l’àmbit
manresà. Però permeteu-me, encara
que les darreres paraules no siguin
meves, sinó del famós poeta i escriptor
de casa nostra Josep M. de Sagarra
qui, en el seu conegut Poema de Nadal,

fa esment diverses vegades al betlem
de la infantesa, les empri ara per
referir-me al pessebre català de molsa
i arboç, i acabar amb llenguatge més
poètic aquesta meva intervenció
sobre l’espiritualiat del pessebre
casolà:

«Quan ve Nadal, la cançó del miracle,
amb el pessebre de molsa i arboç,

ens fa pensar en unes ganes molt vives,
ens fa pensar en un desig de debò,
de donar coses al Noi de la Mare,

coses que vinguin de dintre del cor,
perquè si és llum i misteri que espanta,

perquè si aguanta la bola del Món,
té carn nua ajaguda a la palla
i té galtes mullades de plor,

i vol sentir-nos molt més a la vora,
ben apretats al voltant dels pastors,

i vol sentir a la pell les nostres ànimes
com l’alè de la mula i el bou!»




