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Les activitats educatives en el lleure 
han jugat un paper important en la for-
mació de molts infants i joves. Un cen-
tre d’esplai d’una parròquia anuncia 
la celebració del cinquantè aniversari 
de l’inici de la seva tasca. El nombre 
d’anys fa pensar en les moltes perso-
nes que han passat per les seves acti-
vitats. Convida a donar gràcies per tot 
el bé escampat. El lema que han es co -
llit és «Ajudant a millorar infants i jo-
ves.» 

  En primer lloc, «ajudant». El centre 
d’esplai —com cap entitat o institu -
ció— no és un objectiu en si mateix: 
existeix per fer un servei als altres. 
Un servei fruit d’una vocació educati-
va que cerca que cada persona pugui 
asso lir la seva pròpia identitat, però 
no pas de manera individualista, sinó 
amb cons ciència de grup, de col·lec-
tivitat. Existeix, també, en el cas del 
centre d’esplai parroquial, que fa un 
servei pasto ral. Un servei que apropa 

a Jesús, que en fa un primer anunci o 
amplia i enforteix el coneixement que 
se’n tingui, en un marc comunitari, de 
poble de Déu, d’Esglé sia. Té sentit la 
seva existència, doncs, com a media-
ció evangelitzadora.
  Tota acció educativa té —ha de te-
nir— objectius. Tota acció educativa 
és un projecte. «Millorar» significa que 
cal partir de la realitat concreta i pro-
posar aquelles experiències possibles 
que ajuden a avançar, d’acord amb ca-
da situació. Cal fer de l’educació un 
camí de progrés personal i col·lectiu, 
sense confondre el respecte a la per-
sonalitat dels altres amb la manca d’e -
xigència o amb fer concessions. I això 
només és possible si hom és fidel als 
propis objectius, als camins de millora 
que es van descobrint i fixant.

  Quan es fa públic que hom vol ocupar- 
se d’infants i adolescents, es dibuixa 
com a ideal definitori una acció educa-
tiva marcada per una relació per so nal 
que és viscuda, però com a mestratge 
de qui ajuda a créixer els al tres no a ba-
se de discursos, sinó de les actituds 
bàsiques que testimonia a través de la 
seva vida. Perquè els educadors són mo-
del i referència dels infants i joves, i això 
és privilegi, responsabilitat i, quan hi ha 
coherència i esti mació, motiu de felicitat!
  Al principi de setembre, moltes d’a-
questes activitats tornaran a ser convo-
cades. Convé que els educadors re fle-
xio nin. «I que el mateix Jesucrist, Se-
nyor nostre, i Déu, el nostre Pare [...] 
confortin els vostres cors i us enfortei-
xin amb tota mena d’obres i paraules 
bones» (2Te 2,16-17).

Ajudant a millorar

PARAULA�I �VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona

  El pare Federico Lombardi, director 
de l’Oficina de Premsa del Vaticà, va 
confirmar, ja fa uns mesos, que el pa-
pa Francesc viatjarà a Cuba aquest 
setembre, abans de la visita que farà 
als Estats Units entre el 22 i el 27 del 
proper mes. És lògic que aquesta eta-
pa cubana hagi despertat un interès 
especial per les circumstàncies que 
són en la ment de tots. 
  Segons el pare Lombardi, el Sant Pa -
re ha decidit acceptar la invitació dels 
bisbes cubans i de les autoritats civils 
del país, una invitació que li van fer fa 
uns mesos. En aquest sentit, a l’illa es 
compleix el que és habitual en els viat-
ges pontificis, que no es fan mai sen-
se una invitació prèvia presen tada tant 
pels bisbes del lloc com per les auto-
ritats polítiques. La important media-
ció realitzada pel Sant Pare i pels seus 
col·laboradors del Vaticà en la regula-
rització de les relacions entre Cuba i 
Estats Units és també, sens dubte, en 
el rerefons d’aquest viatge.
  En realitat, aquest viatge de Francesc 
a l’illa cal situar-lo en continuïtat amb 
l’actitud del Vaticà amb relació al règim 
cubà, un llarg i delicat estira-i-arron-
sa que ha passat per hores molt bai-
xes i per hores millors, com és el cas 

Francesc visitarà 
Cuba al setembre

de la situació present. De fet, aquesta 
serà la tercera visita d’un successor 
de Pere a l’illa caribenya. La primera 
visita la va fer Joan Pau II el 1998; va 
ser una visita històrica que va marcar 
la fi de les disputes entre el govern co-
munista cubà i l’Església catòlica. És 
cert que no es van complir els pronòs-
tics de determinats sectors que veien 
en la presència del Papa polonès el sig-
ne —o el pronòstic, certament ago-
sarat— del final del règim castris ta, 
però quelcom es va moure en les re-
lacions entre l’Església catòlica i el rè-
gim cubà. D’aquella visita n’ha que-
dat, en la memòria popular, la frase 
pronunciada per Joan Pau II: que Cuba 
s’obri al món i el món a Cu ba. Aquest 
desig no va ser de realització imme-
diata, però els temps han portat can-
vis —alguns de ben recents— que 
han fet realitat el desig del papa Ka-
rol Wojtyla.
  Com a gest de bona voluntat cap al 
Papa polonès, el llavors president Fi-
del Castro va restituir en el calendari 
de l’illa la festa de Nadal, que havia 
estat eliminada al final dels anys se-
tanta.
  La segona visita pontifícia a l’illa va 
tenir lloc l’any 2012, quan Benet XVI 

va arribar a la capital cubana i es va 
entrevistar amb Fidel i Raúl Castro. 
També aleshores es va fer un nou pas 
—un petit pas, potser. En resposta a 
la petició del Pontífex, el president Raúl 
Castro va anunciar que el Divendres 
Sant tornava a ser declarat festiu.
  Caldrà veure el to i els possibles resul-
tats d’aquesta nova visita papal. Tant el 
règim com l’Església mesuren molt bé 

els seus passos. A l’illa s’ha mantingut 
una forta religiositat d’arrel popular, 
centrada sobretot en la devoció a la Vir-
gen de la Caridad del Cobre, patrona 
de l’illa. El procés ha estat llarg i deli -
cat, i la propera visita pa-
pal potser pugui recollir 
uns nous fruits que s’han 
anat preparant en un pro-
cés lent però irreversible.

Primer viatge del Papa al continent americà el juliol passat
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L’ésser humà ha 
ferit la creació i 
està cridat a res-
taurar-la. Això és 
possible en Crist, 
com diu sant Ire-
neu: «És ell, en 
efecte, qui posa 
llum a l’altura, qui 
allarga la profun-
ditat que s’enfon-
sa molt radical-
ment en la terra, qui estén la longitud 
de l’Est i de l’Oest». I també aquella gran 
sentència: «Gloria Dei homo vivens!»: 
«La glòria de Déu és l’home vivent.»
  Aquesta acció reconciliadora obre 
permanentment processos de recon-
ciliació que són oportunitats per tornar 

a començar. Des d’aquí la fe es posa 
al servei de l’ètica que, tenint cura de 
l’ambient, restaura les relacions hu-
manes des de la crida a la vida d’una 
nova creació que ja ve. Això implica 
una opció política que doni forma jurí-
dica a les exigències mínimes ineludi-
bles i que faciliti les altres exigències 
per fer possible un progrés sostenible. 
  Al criticar «la debilitat de les reac-
cions», el Sant Pare lamenta «que la po-
lítica estigui sotmesa a la tecnologia i 
a les finances», com queda palès en 
les cimeres mundials sobre el medi am-
bient. «Hi ha massa interessos parti cu-
lars i molt fàcilment l’interès econòmic 
arriba a prevaldre sobre el bé comú i a 
manipular la informació per tal de no 
veure afectats els seus projectes.»

Ètica, fe i política 
per a la reconciliació 
amb la creació

 CLAUS�PER�ENTENDRE�L’ENCÍCLICA

MN. PEIO SÁNCHEZ
Professor d’antropologia teològica

  

31. � Dilluns (litúrgia hores: 2a 
setm.) [1Te 4,13-18 / Sl 93 / Lc 
4,16-30]. Sant Ramon Nonat, 
rel. mercedari, dels primers, cap -
tiu a Algèria, cardenal, patró de 
Cardona. Sant Nicodem, amic i 
seguidor de Jesús; sant Arístides, 
abat; sant Domènec de Val, noi 
mr. de Saragossa; sants Vicenç, 
Sabina i Cristeta, mrs., patrons 
d’Àvila.

1. � Dimarts [1Te 5,1-6.9-11 / 
Sl 26 / Lc 4,31-37]. Mare de Déu 
del Puig (València). Sant Lleïr o Lli-
ceri, bisbe de Coserans (s. VI); 
sant Gil o Gili, abat, penitent a Nú-
ria; sant Artur, màrtir; santa Anna, 
profetessa; sant Llop, bisbe; san-
ta Teresa-Margarida Reddi, vg. 
carmelitana. Beat Josep Samsó 
(Castellbisbal 1887 - Mataró 
1936), prev. i mr.

2. � Dimecres [Col 1,1-8 / Sl 51 / 
Lc 4,38-44]. Sant Antolí o Anto-
ní, mr.; santa Íngrid, vg. domini-
cana sueca (†1282); santa Ra-
quel, matrona bíblica (dona de 
Jacob); beats màrtirs de se tem -
bre (revolució francesa, 1789).

3.  Dijous [Col 1,9-14 / Sl 97 / 
Lc 5,1-11]. Sant Gregori el Gran, 
papa (590-604) i doctor de l’Es-
glésia, abans monjo, patró de la 
música. Santa Basilissa, vg. i mr.; 
sant Simeó Estilita el Jove (521-
597), monjo siríac. 

4. � Divendres [Col 1,15-20 / Sl 
99 / Lc 5,33-39]. Mare de Déu de 
la Consolació (o de la Corretja). 
Sant Moisès, alliberador del po ble 
d’Israel; santa Rosa de Viter bo, 
vg.; santa Rosalia de Palerm, vg.; 
sant Bonifaci I, papa (romà, 418-
422).

5. � Dissabte (  Tortosa) [Col 
1,21-23 / Sl 53 / Lc 6,1-5]. Mare 
de Déu de la Cinta, apareguda, 
segons tradició, a la Catedral de 
Tortosa al 1178. Sant Llorenç 
Giustiniani (1433-1455), bisbe 
de Venècia; santa Obdúlia, vg. i 
mr. Beata Teresa de Calcuta, fun-
dadora de les Missioneres de la 
Caritat (MC).

6. � † Diumenge vinent, XXIII de 
durant l’any (lit. hores: 3a setm.) 
[Is 35,4-7a / Sl 145 / Jm 2,  
1-5 / Mc 7,31-37]. Mare de Déu 
de Guadalupe (Ex -
tremadura). Sant 
Zacaries, profe-
ta; sant Eleuteri, 
abat.

MARIA DEL MAR ALBAJAR

ENTREVISTA

Comunitat 
jove

La M. Maria del Mar Albajar és, des de 
l’11 de juny, l’abadessa del Monestir 
de Sant Benet de Montserrat. Succeeix 
la M. Montserrat Viñas, que ha ocupat 
el càrrec els darrers 20 anys, «després 
d’haver fet una gran feina de potencia-
ció de les persones i d’obertura de la 
comunitat als nous temps». La nova 
abadessa rebrà la benedicció de mans 
del bisbe Agustí Cortés el proper dissab -
 te 19 de setembre (a les 16 h), a la Ba -
sílica de Santa Maria de Montserrat.

Com viu la responsabilitat d’abades-
sa... amb només 44 anys?
La veritat és que ser abadessa per a 
mi ha estat una cura intensiva de rea-
lisme o d’humilitat, que és el mateix. 
L’experiència de vida és molt impor-
tant per a ser responsable d’una comu-
nitat monàstica. I a mi me’n falta. Lla-
vors, el que em queda i em permet tirar 
endavant és la consciència clara dels 
meus límits, des dels quals avançar 
conjuntament amb la comunitat i amb 
tanta gent que ens envolta.

Com veu el futur de la comunitat?
El futur de la comunitat l’anem creant 
cada dia i dependrà de la nostra capa-
citat de ser les unes per les altres es-
colta i perdó, i de la nostra flexibilitat 
per desinstal·lar-nos seguint l’impuls 
alliberador sempre nou de l’Esperit de 
Déu que ens parla a través de la reali-
tat que vivim a cada moment.

De què li està més agraïda a Déu? 
Tinc tantes raons per donar gràcies a 
Déu a cada moment! Tinc casa, aigua, 
menjo cada dia, tinc una comunitat, fa-
mília, amics... i el do de la vida, la vida 
que Déu posa a les nostres mans per 
col·laborar amb Déu en la creació de la 
humanitat i de la terra que volem. Li de-
mano que no ens cansem mai de tre-
ballar perquè tothom aquí i arreu en pu-
gui donar gràcies.

Òscar Bardají i Martín

Lectures 
missa 
diària i 
santoral

SER�PADRES

Evitar las amputaciones 
genealógicas
DR. PAULINO CASTELLS Crecer con padres separados
Pediatra, neurólogo y psiquiatra Plataforma Editorial

Quisiera advertir a los padres en situa-
ción de separación que actúen con 
mucha cautela para no caer en lo que 
llamo traumáticas amputaciones ge-
nealógicas, es decir, en mantener ale-
jado al niño de todo el linaje del ex: 
abuelos, tíos, primos… 
  No me cansaré de repetir que el niño 
tiene necesidad de que varios adultos 
de sexo diferente se ocupen de él, espe -
cialmente a partir de los dos o tres años 
de edad. También quiero resaltar que 
las niñas, por ejemplo, necesitan cono-
cer a personas varones del lado mater -
no apreciadas por la madre, y a mujeres 
del lado paterno apreciadas por el pa-
dre, y con los niños pasa otro tanto. Se 
trata de personas que sirvan al menor de 
modelos de identificación, que son ne-
cesarios para su desarrollo armónico.

  Tenga en cuenta que, en los casos 
de separación, un determinado sexo ha 
quedado malparado: el que encarnaba 
el supuestamente causante de la rup-
tura; y ahondar en esta tesitura ante 
los hijos es un mal asunto. Créame, es 
un grave error parental intentar satani-
zar a los ojos del hijo el sexo del otro 
progenitor («claro, todos los hombres 
sois…» o «claro, todas las mujeres 
sois…», con añadidos que no voy a 
transcribir aquí). 
  No despreciemos las funciones de la 
familia amplia: el niño, en casa de sus 
primitos, jugando con ellos, se lo puede 
pasar mejor que enganchado toda la 
tarde delante de la televisión o consu-
miendo videos o jugando con la table-
ta, aunque sea estando junto a su pa-
dre o su madre…
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Lectura del libro del Deuteronomio (Dt 4,1-2.6-8)

Moisés habló al pueblo, diciendo: «Ahora, Israel, escu-
cha los mandatos y decretos que yo os mando cum-
plir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tie-
rra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a 
dar. No añadáis nada a lo que os mando ni suprimáis 
nada; así cumpliréis los preceptos del Señor, vues-
tro Dios, que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, 
que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia 
a los ojos de los pueblos, que, cuando tengan noticia 
de todos ellos, dirán: “Cierto que esta gran nación es 
un pueblo sabio e inteligente.” Y, en efecto, ¿hay al-
guna nación tan grande que tenga los dioses tan cer-
ca como lo está el Señor Dios de nosotros, siempre 
que lo invocamos? Y, ¿cuál es la gran nación, cuyos 
mandatos y decretos sean tan justos como toda es-
ta ley que hoy os doy?»

Salmo responsorial (14)

R. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

El que procede honradamente / y practica la justicia, / 
el que tiene intenciones leales / y no calumnia con 
su lengua. R.

El que no hace mal a su prójimo / ni difama al veci-
no, / el que considera despreciable al impío / y hon-
ra a los que temen al Señor. R.

El que no presta dinero a usura / ni acepta soborno 
contra el inocente / El que así obra nunca fallará. R.

Lectura de la carta del apóstol Santiago 
(St 1,17-18.21b-22.27)

Mis queridos hermanos: 
Todo beneficio y todo don perfecto vienen de arriba, 
del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni pe-
ríodos de sombra. Por propia iniciativa, con la pala-
bra de la verdad, nos engendró, para que seamos 
como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmen-
te la palabra que ha sido plantada y es capaz de sal-
varos. 
  Llevadla a la práctica y no os limitéis a escuchar-
la, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura 
e intachable a los ojos de Dios Padre es ésta: visitar 
huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no manchar-
se las manos con este mundo.

  Lectura del santo evangelio según san Marcos
(Mc 7,1-8.14-15.21-23)

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fari-
seos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que 
algunos discípulos comían con manos impuras, es 
decir, sin lavarse las manos. (Los fariseos, como los 
demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos 
restregando bien, aferrándose a la tradición de sus 
mayores, y, al volver de la plaza, no comen sin lavarse 
antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de la-
var vasos, jarras y ollas.) 
  Según eso, los fariseos y los escribas pregunta-
ron a Jesús «¿Por qué comen tus discípulos con 
manos impuras y no siguen la tradición de los ma-
yores?» 
  Él contestó: «Bien profetizó Isaías de vosotros, hi-
pócritas, como está escrito: “Este pueblo me honra 
con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El 
culto que me dan está vacío, porque la doctrina que 
enseñan son preceptos humanos.” Dejáis a un lado 
el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición 
de los hombres.» 
  Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: «Es -
cuchad y entended todos: Nada que entre de fuera 
puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro 
es lo que hace impuro al hombre. Porque de den-
tro, del corazón del hombre, salen los malos pro-
pósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adul-
terios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, 
envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas 
maldades salen de dentro y hacen al hombre im-
puro.»

DIUMENGE�XXII �DE�DURANT�L’ANY

Lectura del llibre del Deuteronomi (Dt 4,1-2.6-8)

Moisès digué al poble: «Ara, Israel, escolta els decrets 
i les prescripcions que avui us ensenyo, i compliu-los. 
Així viureu, entrareu al país que el Senyor, el Déu dels 
vostres pares, us dóna, i en prendreu possessió. No 
afegiu res als manaments que jo us dono ni en tra-
gueu res. Compliu els manaments del Senyor, el vos-
tre Déu, que us dono avui. Guardeu-los i poseu-los en 
pràctica. Si ho feu així, tots els pobles us tindran per 
assenyats i molt intel·ligents: quan sentiran dir que 
heu rebut tots aquests decrets, diran: “Aquest poble 
és una nació assenyada i molt intel·ligent”. I realment, 
¿quina és la nació que tingui els seus déus tan a prop, 
com el Senyor, el nostre Déu, és a prop nostre sem-
pre que l’invoquem? I, ¿quina és la nació, per gran 
que sigui, que tingui uns decrets i unes prescripcions 
tan justes com aquesta Llei que jo us he donat avui?»

Salm responsorial (14)

R. Senyor, ¿qui podrà estar-se a casa vostra?

Senyor, ¿qui podrà estar-se a casa vostra? / El qui obra 
honradament / i practica la justícia, / diu la veritat tal 
com la pensa; / quan parla, no escampa calúmnies. R.

Mai no fa mal al proïsme, / ni carrega a ningú res in-
famant, / compten poc als seus ulls els descreguts, / 
honra i aprecia els fidels del Senyor. R.

No fia els seus diners a interès, / ni es ven per condem-
nar cap innocent. / El qui obra així, mai no caurà. R.

Lectura de la carta de sant Jaume 
(Jm 1,17-18.21b-22.27)

Germans meus estimats, tot el que rebem de bo, tot 
do perfecte, prové de dalt, baixa del Pare dels estels. 
En ell, res no canvia, no hi ha ni ombra de variació. 
Ell ha decidit lliurement que la proclamació de la ve-
ritat ens fes néixer a la vida, perquè fóssim com un 
primer fruit de tot el que ha creat. Acolliu amb doci-
litat la paraula plantada en vosaltres. És una parau-
la que té el poder de salvar-vos. Però no us limiteu a 
escoltar-la, que us enganyaríeu a vosaltres mateixos: 
l’heu de posar en pràctica. La religió pura i sense ta-
ca als ulls de Déu és que ajudeu els orfes i les viu-
des en les seves necessitats, i us guardeu nets de 
la malícia del món.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc 
(Mc 7,1-8.14-15.21-23)

En aquell temps, els fariseus i alguns mestres de la Llei 
que venien de Jerusalem es reuniren entorn de Jesús i 
s’adonaren que alguns dels seus deixebles menjaven 
amb les mans impures, és a dir, sense haver fet la 
cerimònia de rentar-se-les. Cal saber que els fariseus, 
i en general tots els jueus, seguint la tradició que han 
rebut dels ancians, no mengen mai sense haver-se 
rentat les mans ritualment i quan tornen del mercat 
no mengen sense haver-se banyat; i observen per tra-
dició moltes pràctiques semblants, com és fer passar 
per l’aigua vasos i gerros i atuells d’aram. Els fariseus, 
doncs, i els mestres de la Llei preguntaren a Jesús: 
«¿Per què els vostres deixebles no segueixen la tra-
dició dels ancians i mengen amb les mans impures?» 
Jesús els respongué: «Isaïes tenia tota la raó quan va 
profetitzar de vosaltres, hipòcrites, tal com diu l’Escrip-
tura: “Aquest poble m’honora amb els llavis, però el 
seu cor es manté lluny de mi. El culte que em dóna és 
en va, les doctrines que ensenyen són preceptes hu-
mans”. Vosaltres abandoneu els manaments de Déu 
per mantenir les tradicions dels homes.»
  Després cridà la gent i els deia: «Escolteu-me tots i 
enteneu bé això que us dic: Res del que entra dintre 
de l’home des de fora no el pot contaminar; només allò 
que surt de l’home el pot contaminar, perquè de dins de 
l’home, és a dir, del seu cor, en surten els pensaments 
dolents que el porten a cometre fornicacions, robato ris, 
assassinats, adulteris, estafes, maldats, enganys, in-
decències, enveges, insults, arrogància, ximpleria: tot 
això dolent surt de dintre i és el que contamina l’home.» 

Ser correcte i net és una cosa bona, però no ho és 
tot. Aquí el costum i l’ús tenen un gran paper, i allò 
que no és costum equival a prohibit. Jesús, amb una 
gran llibertat, posa en qüestió les lleis escrites: és 
manament humà o voler diví. Els manaments de Déu 
són —sorprenentment— molt més humans que no 
pas els estatuts de l’home. Hi ha, doncs, homes que 
prefereixen optar des de la llibertat pel voler de Déu. 
Qui camina en l’escola de Jesús, aprèn la lliber-
tat. En la nostra relació amb Déu estem temptats 
d’arrapar-nos a les falses seguretats, a una religio -
sitat externa, a una litúrgia estètica, però buida, sen-
se cor. 
  En el judaisme del temps de Jesús, la Llei s’havia 
esclerotitzat i fomentava la hipocresia, el fonamen-
ta  lisme: la pregunta pel que era pur o impur tenia 
una gran importància. Segons el parer dels fariseus, 
calia complir tots els manaments de puresa que ori-
ginalment només obligaven els sacerdots. Això sus-
citava la pregunta sobre el comportament que calia 
observar entre el manament de Déu i els determi -
nis dels homes («la tradició dels antics»). Jesús es 
posa en la línia dels profetes, que buscaven fer la 
voluntat de Déu. Déu, en el fons, pregunta pel cor de 
l’home, no pas pel seu obrar exterior. Citant Isaïes, 
diu Jesús: «Aquest poble m’honora amb els llavis, 
però el seu cor és lluny de mi». La temptació que cal 
superar és el fariseisme, el sacralisme, la reli gio si -
tat. La fe és existència, no màgia sacral. L’Església 
ha de viure en constant aggiornamento i creativitat, 
fidel a la crida que Déu li fa a través dels signes dels 
temps. La fidelitat ha de ser creativa, no escleròti ca, 
ben dinàmica. En la nostra relació amb Déu, en la 
vida ètica, l’essencial no és l’observança de la nor-
ma sinó el cor, és a dir, la consciència i l’amor amb 
què s’observa la norma. El cor, bíblicament parlant, 
és el lloc de la decisió de les nostres decisions, és 
el lloc de la veritat on escollim entre la vida i la mort. 
És el lloc de la trobada, ja que vivim a imatge de 
Déu; és el lloc de l’Aliança.
  El criteri últim i decisiu de l’observança justa de la 
Llei de Déu és la caritat eficaç envers el proïsme. Ens 
fa adonar de l’autenticitat de la participació en l’eu-
caristia, sagrament de la caritat.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Conservar 
o canviar?
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El padre Federico Lombardi, director 
de la Oficina de Prensa del Vaticano, 
confirmó, hace unos meses, que el 
papa Francisco viajará a Cuba en sep-
tiembre, antes de la visita que hará 
a Estados Unidos entre el 22 y el 27 
del próximo mes. Es lógico que es -
ta etapa cubana haya despertado 
un interés especial por las circuns-
tancias que están en la mente de 
todos.
  Según el padre Lombardi, el Papa 
ha decidido aceptar la invitación de 
los obispos cubanos y de las autori-
dades civiles del país, una invitación 
que le hicieron hace unos meses. En 
este sentido, en la isla se cumple lo 

que es habitual en los viajes pontifi -
cios, que no se hacen nunca sin una 
invitación previa presentada tanto 
por los obispos del lugar como por las 
autoridades políticas. La importan-
te mediación realizada por el Papa y 
por sus colaboradores del Vaticano 
en la regularización de las relacio-
nes entre Cuba y Estados Unidos es -
tá también, sin duda, en el trasfon-
do de este viaje.
  En realidad, este viaje de Francis-
co a la isla hay que situarlo en con-
tinuidad con la actitud del Vaticano 
en relación con el régimen cubano, 
un largo y delicado tira y afloja que 
ha pasado por horas muy bajas y por 

horas mejores, como es el caso de 
la situación presente.
  De hecho, esta será la tercera visi-
ta de un sucesor de Pedro a la isla 
caribeña. La primera visita la hizo 
Juan Pablo II en 1998; fue una visita 
histórica que marcó el fin de las dis-
putas entre el gobierno comunista 
cubano y la Iglesia católica. Es cierto 
que no se cumplieron los pronósti-
cos de determinados sectores que 
veían en la presencia del Papa pola-
co el signo —o el pronóstico, cierta-
mente audaz— del final del régimen 
castrista, pero algo se movió en las 
relaciones entre la Iglesia ca tólica 
y el régimen cubano. De aquella visi-
ta ha quedado, en la memoria popu-
lar, la frase pronunciada por Juan Pa-
blo II: que Cuba se abra al mundo y el 
mundo a Cuba. Este deseo no fue de 
realización inmediata, pero los tiem-
pos han traído cambios —algu nos 
muy recientes— que han hecho rea-
lidad el deseo del papa Karol Wojtyla.
  Como gesto de buena voluntad ha-
cia el Papa polaco, el entonces pre-
sidente Fidel Castro restituyó en el 

calendario de la isla la fiesta de Na-
vidad, que había sido eliminada a fi-
nales de los años setenta.
  La segunda visita pontificia a la 
isla tuvo lugar en 2012, cuando Be-
nedicto XVI llegó a la capital cubana 
y se entrevistó con Fidel y Raúl Cas-
tro. También entonces se dio un nue-
vo paso —un pequeño paso, tal vez. 
En respuesta a la petición del Pontí-
fice, el presidente Raúl Castro anun-
ció que el Viernes Santo volvía a ser 
declarado festivo.
  Habrá que ver el tono y los posibles 
resultados de esta nueva visita pa-
pal. Tanto el régimen como la Iglesia 
miden muy bien sus pasos. En la 
isla se ha mantenido una fuerte re-
ligiosidad de raíz popular, centra-
da sobre todo en la devoción a la 
Virgen de la Caridad del Cobre, pa-
trona de la isla. El proceso ha sido 
largo y delicado, y la próxima visita 
papal quizás pueda re-
coger unos nuevos fru-
tos que se han ido pre-
parando en un proceso 
lento pero irreversible.

Francisco visitará 
Cuba en septiembre

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

BREUS

El dia 14 de juliol, en un acte celebrat 
a la seu de l’Associación de la Prensa 
de Madrid, es va presentar el llibre La 
pastoral de las grandes ciudades, que 
recull les actes del Congrés que sobre 
aquest tema es va celebrar a Barcelo-
na durant els mesos de maig i novem-
bre de 2014, a Barcelona. A l’acte de 
presentació, presidit pel cardenal ar-
quebisbe Martínez Sistach, hi va as-
sistir l’arquebisbe de Madrid, Mons. 
Carlos Osoro, el professor de filoso -
fia de la Universitat de Comillas, Dr. 
Manuel García-Baró, i també els direc-

Del 12 al 16 de juliol, al Seminari Con-
ciliar de Barcelona, es va celebrar una 
trobada de seminaristes menors de tot 
l’Estat. 
  Hi assistiren unes noranta persones, 
entre seminaristes i formadors de vint-i-
dos seminaris. Varen visitar diversos 

indrets religiosos de la ciutat i també 
el Monestir de Montserrat. 
  La missa de cloenda de la trobada 
es va celebrar a la catedral de Barcelo-
na el dia 16 i la va presidir l’arquebis-
be-bisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vi -
ves.

tors de les editorials Claret i PPC, que 
han tingut cura, respectivament, de 
l’edició catalana i castellana del llibre.

El proper 5 de setembre, a la catedral de 
Girona, seran beatificades tres religio-
ses màrtirs: Fidela Oller, Josefa Mon-
ra bal i Facunda Margenat, que varen 
immolar la seva vida per Crist durant 
la persecució religiosa de l’any 1936. 
Eren religioses de la Congregació de 
Sant Josep de Girona i es dedicaven a 
cuidar malalts als seus domicilis. La ce -
rimònia començarà a les 11 del matí a 
la catedral de Girona i serà presidida 
pel cardenal Angelo Amato. El bisbe de 
Girona ha dit que és un fet històric per-
què és la primera beatificació que es 
fa a la ciutat i perquè aquesta congre-
gació hi està molt vinculada. 

Presentació del llibre del 
cardenal Martínez Sistach 
a Madrid

Beatificació de 
tres màrtirs a Girona

Trobada de seminaristes 
menors de tot Espanya 


