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El darrer Sínode de la Família ha reco-
negut que la família està en crisi i li ha 
donat una paraula d’esperança, perquè 
el matrimoni és un do. El papa Francesc 
proposa als esposos que sàpiguen dir 
permets, perquè han d’actuar amb de-
licadesa; perdó, perquè sorgeixen les 
lògiques limitacions i debilitats huma-
nes; gràcies, perquè la presència amo-
rosa de l’altre és motiu de creixe ment 
familiar i espiritual. La família, enmig 
de les seves humanes i lògiques limita-
cions, segueix essent el mitjà de referèn -
cia necessari de tota persona, on es viu 
de l’amor i la transmissió dels valors 
que regeixen la vida i la fe que li dóna 
sentit. 

  Avui es viu el drama de milers de fa-
mílies que abandonen els seus països 
per poder viure en pau; dels qui, en el 
camí de l’exili, han perdut la vida o dels 
qui estan angoixats per no trobar on 
poder refer-la. També el dels qui no han 
estat capaços de mantenir la flama 
de l’amor; els qui tenen dificultats per ar-
ribar a fi de mes per problemes econò-
mics; el de les famílies desnonades per 
causa de la crisi econòmica, etcètera. 
La família és molt important però és fe-
ble. No rep l’ajut necessari i de vega -
des és ridiculitzada i afeblida des d’ins-
tàn cies ideològiques i polítiques.
  Durant la Setmana de la Família es 
recorda que en la família hi ha en joc 

el bé de la persona, de la societat i de 
l’Església. Que Déu Pare de tots els 
homes porti a tots els seus fills, units 

en la força de l’Esperit, vers el desco-
briment i la vivència de la Vida veri-
table.

Setmana de la Família 2016

ACTUALITAT MN. MANUEL CLARET
Delegat de Pastoral Familiar 

El triple filtre 
de Sòcrates

Tots som ben conscients que en les nostres conver-
ses, moltes vegades, introduïm qüestions que afecten 
altres persones: «Saps què li ha passat a en tal? Saps 
què m’han dit d’aquell altre?» I comencem a fer co-
mentaris sense estar segurs del que diem i en absèn-
cia de la persona afectada. Fem miques la fama d’a-

Mireu quin consell tan savi va donar, en el seu 
temps, el filòsof grec Sòcrates a un amic que el va 
abordar un dia dient-li: «Saps què he sentit dir sobre 
el teu amic?» «Espera un moment —va replicar Sò-
crates—, abans que em parlis sobre el meu amic, 
pot ser una bona idea filtrar tres vegades el que es-
tàs a punt de dir-me. Per això l’anomeno l’examen 
del triple filtre.»

«El primer filtre és la veritat: estàs absolutament 
segur que el que em diràs és cert?» «No —va dir l’ho -
me—, en realitat vaig sentir parlar sobre això i ...» 
«Bé —va dir Sòcrates—, llavors no saps si és cert o 
no. Permet-me ara aplicar el segon filtre, la bondat: 
és alguna cosa bona el que em diràs del meu amic?» 
«No —va dir l’home—, al contrari». «Llavors —va re-
plicar Sòcrates—, vols dir-me alguna cosa dolenta 
sobre ell, però no estàs segur que sigui certa. Però 
podria voler escoltar-lo... Ara bé, falta el tercer filtre, 
el filtre de la utilitat: em serveix d’alguna cosa sa-
ber el que em diràs del meu amic?» «No —va dir 
l’home—, la veritat és que no.» 

«Bé —va concloure Sòcrates—, si el que desitges 
dir-me no saps si és cert, ni és una cosa bona d’ell i 
fins i tot no és útil per a mi, per què vull saber-ho?» 
D’aquesta manera, Sòcrates va tallar el comentari 
que pretenien fer-li sobre el seu amic. Bella manera 
de tallar aquest corrent tan perniciós de comentaris, 
de xafarderies sobre els altres.

Que bo és saber vèncer la morbositat sobre les 
coses dolentes dels altres! Que bo és no escoltar 
aquests comentaris ni escampar-los! Si ho practi-
quéssim, segurament la convivència entre famílies 
i entre veïns seria molt més bella i harmoniosa. El 
papa Francesc ens recorda moltes vegades que hem 
d’evitar les crítiques i les murmuracions, ja que són 
un corc per a la convivència.

Prenguem aquest compromís de no escoltar, de 
no propagar tot allò que no sabem si és cert, si no és 
una cosa bona ni és útil per a nosaltres. Recordem 
les paraules de Jesús: «No jutgeu i no sereu jutjats, 
no condemneu i no sereu condemnats.»

CARTA�DOMINICAL�  † JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona

questa persona i anem contra el vuitè manament, 
que ens diu: «No diràs falsos testimonis ni mentiràs.»

Quant de bé ens faria a tots tenir més cura de la 
nostra llengua i no parlar més del compte! I seria 
molt bo, cosa no sempre fàcil de fer, comentar més 
les coses bones dels altres i felicitar-los-hi.
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« El nombre de Dios 
es misericordia»

«¿Quién eres tú, dulcísimo Señor y 
Dios mío? ¿Y quién soy yo?», así ora-
ba san Francisco. «Dime pues, Señor, 
por tu misericordia, quién eres tú pa -
ra mí», clamaba san Agustín. Oración 
de alabanza a la grandeza y al amor 
del Señor desde la propia pequeñez.

El Señor se reveló a Moisés como 
un Dios cercano: «Yo-soy el Dios de 
vuestros padres». Se manifestó co-
mo un Dios de amor que escucha 
el sufrimiento de su pueblo y quie-
re salvarlo.

«El nombre de Dios es misericor-
dia», ha expresado el Papa. «Miseri-
cordia es la actitud divina que abra-
za; es la entrega de Dios que acoge, 
que se presta a perdonar.»

«Dios se conmueve y se enterne ce 
por nosotros como una madre cuan-
do toma en brazos a su niño, deseo-
sa sólo de amar, proteger, ayudar, lis-
ta para darlo todo, incluso a sí misma.» 

El Señor nos salva. Jesús nos re -
dimió con su muerte en la cruz. «Nos 
abrió las puertas de casa, nosotros 
ahora estamos en casa. Esa es la 
raíz de nuestra valentía: soy libre, 
soy hijo, el Padre me ama y yo amo al 
Padre.»

Como hijos de Dios tenemos la 
posibilidad de tener la herencia de 
la bondad y la misericordia que Dios 
Padre ha tenido con nosotros. Abra-
mos nuestro corazón para realizar 
obras de misericordia.

LEX�ORANDI� �LEX�CREDENDI

HNA. M. DE LOS ÁNGELES MAESO ESCUDERO
Franciscana de los Sagrados Corazones

  

ENTREVISTA

TOMÀS PADRÓS

La Delegació d’Apostolat Seglar de l’arxi-
diòcesi de Barcelona ha engegat una es-
cola pionera en l’ensenyament pràctic de 
nous llenguatges, més adequats per apro-
par el missatge cristià a les noves gene-
racions. L’Escola de Primer Anunci BCN 
(dseglar@arqbcn.cat / t. 933 011 568), 
que s’ofereix per muntar edicions adap -
tades a les necessitats d’arxiprestats, 
es co les o moviments, introdueix els ca-
tequistes i acompanyants d’adults en l’a-
prenentatge dels mecanismes utilitzats 
per a les narracions audiovisuals moder-
nes. En Tomàs Padrós, professor del Col -
le gi Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat, 
n’és col·laborador.

Per què una Escola de Primer Anunci? 
To tes les entitats d’Església tenim un ma -
teix problema: com fer atractiva la propos-
ta cristiana a les noves generacions, fins 
i tot per renovar els nostres propis qua-
dres dirigents. L’Escola, tot seguint les 
indicacions del papa Francesc a Evangeli 
Gaudium n. 128, ofereix una eina per in-
tentar aquesta aproximació propositiva.

Què té d’especial?
Ofereix en un curset de 14 hores —qua-
tre matins de dissabte— l’aprenentatge 
d’una metodologia de primer anunci com 
a alternativa catalana i europea a altres 
formes d’evangelització verbal més agres-
sives que ens arriben d’Amèrica. El mèto -
de que s’hi ensenya (Vine i Veuràs, CPL, 
2014) s’adreça als destinataris de mane-
ra que aquests s’hi impliquen en la mesu -
ra que volen, com quan anem al cinema 
o al teatre.

En què consisteix?
Proposa la trobada personal amb Jesucrist 
—punt de partida de tot compromís cris-
tià— aplicant les dinàmiques de les arts 
narratives audiovisuals contemporànies: 
ensenyem a oferir un relat amb música 
de fons, silenci expectant, lectura de l’E-
vangeli, una breu seqüència cinematogrà -
fica, ressonància i/o testimoni personal 
i temps per a la reacció personal interior.

Òscar Bardají i Martín

Escola 
de Primer 
Anunci

Arribat el final de semestre, un se-
minarista havia de preparar els seus 
exàmens. Era dissabte i, després de 
la missa vespertina a la parròquia 
on col·labora, disposava d’unes ho-
res. Decidí anar a estudiar a una bi-
blioteca pública de la seva ciutat, 
aprofitant que amb l’horari ampliat 
s’hi podria estar una bona estona. 
S’assegué en una taula on dos nois 
i una noia ja estaven immersos en els 
apunts i els llibres corresponents. 
Tots quatre es lliuraren a la feina, bo 
i que aquesta dedicació intensa no 
impedia veure els títols dels llibres 
que els companys utilitzaven. Passa-
des un parell d’hores en total silen ci, 
un dels companys de taula, encu   -
rio sit pels títols dels llibres que el 
seminarista utilitzava, li preguntà: 
«Què estudies?». La resposta fou prou 
aclaridora: «Sóc seminarista». El que 
preguntava quedà tallat i els altres 
companys de taula alçaren el cap 
sorpresos. «Ah, vols ser capellà?», 
li demanà la noia.

Trencat el silenci aclaparador ge-
nerat inicialment per la resposta, se-
guiren un parell de preguntes. Veient 
que dins la biblioteca no podien con-

Ah! Vols ser capellà?

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

tinuar parlant, sortiren tots quatre al 
vestíbul i encetaren una conversa in-
teressant. Esgranaren un seguit de 
temes: la fe en Déu i la pertinença 
a l’Església, la sexualitat i el celibat, 
la fe i la ciència... Passat aquest pri-
mer bloc de temes, la conversa deri-
và cap a altres qüestions: el sentit 
de la vida, l’experiència religiosa, la 
fe i les obres, les raons per viure el 
seguiment de Jesús... Quasi una ho-
ra i mitja després, decidiren que ca-
lia reprendre l’estudi i tornaren a la 
taula de la biblioteca. Quan acabà 
la sessió, s’acomiadaren amb afec-
te. No eren els desconeguts del prin-
cipi. Havien compartit taula, estudi i 
conversa. Havien dialogat posant en 
comú el que cadascú portava al sar-
ró de la seva vida.

El seminarista confessà la seva fe 
de manera clara, senzilla i valenta; 
l’origen de la seva força, el Crist. Els 
altres joves se sentiren interpel·lats 
davant l’inesperat testimoni joiós d’un 
altre jove com ells. Aquella nit Je sús 
era ben a prop de tots i l’Esperit ben 
segur que farà la seva feina. «No t’a-
vergonyeixis de donar testimoni de 
nostre Senyor» (Tm 1,8).

29. � Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[2Re 5,1-15a / Sl 41 / Lc 4,24-
30]. Sant Romà, abat (s. V); sant 
Serapió, mr.

1. � Dimarts [Dn 3,25.34-43 / 
Sl 24 / Mt 18,21-35]. Sant Ros -
send (Salas 907 - Celanova 977), 
bisbe (benedictí); sant Lleó, mr.; 
sant Albí (s. VI), bisbe (benedictí); 
santes Eudòcia i Antonina, màr-
tirs.

2. � Dimecres [Dt 4,1.5-9 / Sl 
147 / Mt 5,17-19]. Sant Lluci, 
bisbe; santa Genara, mr.; santa 
Agnès de Praga o de Bohèmia, 
rel. franciscana.

3. � Dijous [Jr 7,23-28 / Sl 94 / 
Lc 11,14-23]. Sant Medir, pagès 
mr. barceloní; sant Ermenter (o 
Emeteri) i sant Celdoni (o Celoni), 
soldats mrs. a Calahorra; santa 
Màrcia, vg. i mr. 

4. � Divendres [Os 14,2-10 / Sl 
80 / Mc 12,28b-34]. Sant Ca-
simir (1458-1484), príncep po-
lonès; sant Luci I, papa (romà, 
253-254) i mr.; sants Nèstor, Ete-
ri, Arcadi, Capitó, bisbes i màr-
tirs.

5. � Dissabte [Os 6,1-6 / Sl 50 / 
Lc 18,9-14]. Mare de Déu d’Àfri-
ca. Sant Focas, mr.; sant Josep- 
Joan de la Creu, religiós francis-
cà; santa Olívia, vg. i mr.; sant 
Luperc, mr.

6. � † Diumenge vinent, IV de 
Quaresma (lit. hores: 4a setm.) 
[Js 5,9a.10-12 / Sl 33 / 2Co 
5,17-21 / Lc 15,1-3.11-32]. 
Sant Oleguer (†1137), bisbe de 
Barcelona i de la Tarragona re-
conquerida. Sant 
Virgili, bisbe; san-
ta Coleta Boylet 
(†1447), vg. refor-
madora clarissa.

Lectures 
missa 
diària i 
santoral
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Lectura del libro del Éxodo (Ex 3,1-8a.13-15)

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su sue-
gro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashuman-
do por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. 

El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre 
las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consumirse. 

Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espectá-
culo admirable, a ver por qué no se quema la zarza.»

Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo lla-
mó desde la zarza: «Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí 
estoy». Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de 
los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado.» 

Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abra-
hán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.» 

Moisés se tapó la cara, porque temía ver a Dios. 
El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en 

Egipto y he oído sus quejas contra los opresores; conozco 
sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a 
sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y es-
paciosa, tierra que mana leche y miel.»

Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de Israel 
y les diré: “El Dios de vuestros padres me ha enviado a 
vosotros”. Si ellos me preguntan: “¿Cuál es su nombre?”, 
¿qué les respondo?»

Dios dijo a Moisés: «“Yo soy el que soy”; esto dirás a los 
hijos de Israel: “Yo-soy” me envía a vosotros.» 

Dios añadió: «Esto dirás a los hijos de Israel: “El Señor, 
Dios de vuestros padres, el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob, me envía a vosotros. Éste es mi nombre pa -
ra siempre: así me llamaréis de generación en generación”.»

Salmo responsorial (102)

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su santo 
nom bre. / Bendice, alma mía, al Señor, / y no olvides sus 
beneficios. R.

Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermeda-
des; / él rescata tu vida de la fosa, / y te colma de gracia 
y de ternura. R.

El Señor hace justicia / y defiende a todos los oprimidos; / 
enseñó sus caminos a Moisés / y sus hazañas a los hijos 
de Israel. R.

El Señor es compasivo y misericordioso, / lento a la ira y 
rico en clemencia. / Como se levanta el cielo sobre la tie-
rra, / se levanta su bondad sobre los que lo temen. R.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo 
a los Corintios (1Co 10,1-6.10-12)

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres 
estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y 
todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el 
mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y to-
dos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de 
la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pe -
ro la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuer-
pos quedaron tendidos en el desierto.

Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, pa-
ra que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos. Y para 
que no murmuréis, como murmuraron algunos de ellos, y pe -
recieron a manos del Exterminador. 

Todo esto les sucedía alegóricamente y fue escrito para 
escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la úl -
tima de las edades. Por lo tanto, el que se crea seguro, cuí-
dese de no caer.

  Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 13,1-9)

En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús 
lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la 
de los sacrificios que ofrecían. 

Jesús respondió: «¿Pensáis que esos galileos eran más 
pecadores que los demás galileos porque han padecido to-
do esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos pere-
ceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la 
torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables 
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si 
no os convertís, todos pereceréis de la misma manera.»

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera planta-
da en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. 

Dijo entonces al viñador: “Ya ves, tres años llevo vinien-
do a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córta-
la. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”. 

Pero el viñador respondió: “Señor, déjala todavía este 
año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiér-
col, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”.»

DIUMENGE�I I I �DE�QUARESMA

Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 3,1-8a.13-15)

En aquells dies, Moisès pasturava el ramat del seu sogre 
Jetró, sacerdot madianita. Tot guiant el seu ramat desert 
enllà, arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu. L’àngel del Se-
nyor se li aparegué en una flama enmig de la Bardissa. Va 
mirar, i s’adonà que la Bardissa cremava, però no es consu-
mia. Moisès es va dir: «Deixa’m anar a veure aquesta visió 
extraordinària: què ho fa que no es cremi la Bardissa». El 
Senyor veié que s’acostava per mirar. Llavors Déu el cridà 
de la Bardissa estant: «Moisès, Moisès». Ell respongué: 
«Aquí em teniu». Déu li digué: «No t’acostis aquí. Descal-
ça’t, que el lloc on ets és terra sagrada». I afegí: «Jo sóc el 
Déu del teu pare, Déu d’Abraham, Déu d’Isahac, Déu de Ja-
cob». Moisès es cobrí la cara, perquè no gosava mirar Déu.

Llavors el Senyor li digué: «He vist les penes del meu po-
ble al país d’Egipte i he sentit el clam que li arrenquen els 
seus explotadors. Conec els seus sofriments. Baixaré, doncs, 
a alliberar-lo del poder dels egipcis i a fer-lo pujar d’aquell 
país cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet 
i mel.»

Moisès digué a Déu: «Quan aniré a trobar els israelites i 
els diré: “El Déu dels vostres pares m’envia a vosaltres”, si 
ells em pregunten quin és el seu nom, ¿què he de respon-
dre?» Déu li contestà: «Jo sóc el qui sóc». I afegí: «Respon 
així als israelites: “Jo-sóc m’envia a vosaltres”». Déu digué 
encara a Moisès: «Digues això als israelites: “Jahvè (el qui 
és), el Déu dels vostres pares, Déu d’Abraham, Déu d’Isahac, 
Déu de Jacob, m’envia a vosaltres.

Aquest serà el meu nom per sempre, amb aquest nom em 
tindran present totes les generacions”.»

Salm responsorial (102)

R. El Senyor és compassiu i benigne.

Beneeix el Senyor, ànima meva, / del fons del cor beneeix 
el seu sant nom. / Beneeix el Senyor, ànima meva, / no t’o -
blidis dels seus favors. R.

Ell et perdona les culpes / i et guareix de tota malaltia; / 
rescata de la mort la teva vida / i et sacia d’amor entranya-
ble. R.

El Senyor fa justícia als oprimits, / sentencia a favor d’ells. / 
Ha revelat a Moisès els seus camins, / el seu estil d’obrar, 
als fills d’Israel. R.

«El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, ric 
en l’amor». / El seu amor als fidels és tan immens / com la 
distància del cel a la terra. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 10,1-6.10-12)

Germans, no vull que us passi per alt una lliçó de la histò-
ria. Els nostres pares estaven tots emparats per aquest 
núvol, tots passaren el Mar Roig i tots, en el núvol i en el 
mar, van rebre com un baptisme que els unia a Moisès. 
Tots es van alimentar amb el mateix menjar espiritual, tots 
van beure la mateixa beguda espiritual, ja que bevien d’una 
roca espiritual que els acompanyava i aquesta roca signi-
ficava el Crist. Malgrat tot, la gran majoria no foren agrada-
bles a Déu ja que quedaren estesos pel desert. Tot això era 
un exemple per a nosaltres, perquè no desitgem allò que 
no és bo, com ells ho feren. No murmureu, com ho feren al-
guns d’ells que van morir a mans de l’Exterminador. Tot això 
que els succeïa era un exemple, i va ser escrit per advertir- 
nos a nosaltres ja que els segles passats s’encaminaven 
cap als temps que vivim. Per tant, els qui es creuen estar 
ferms, que mirin de no caure.

  Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 13,1-9)

Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a 
Jesús el cas d’uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang 
d’ells amb la de les víctimes que oferien en sacrifici. Jesús 
els respongué: «¿Us penseu que aquells galileus van ser 
malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els 
altres galileus? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots 
acabareu igual. I aquells divuit homes que van morir quan els 
caigué a sobre la torre de Siloè, ¿us penseu que eren més 
culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us 
asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual.»

I els digué aquesta paràbola: «Un home que tenia una 
figuera a la vinya, anà a cercar-hi fruit i no n’hi trobà. En 
veure això, digué al vinyater: “Mira, fa tres anys que vinc a 
cercar fruit d’aquesta figuera i no n’hi trobo. Talla-la d’una 
vegada. ¿Per què la tinc, si no fa més que ocupar la terra?” 
Ell li contestà: “Senyor, deixeu-la encara aquest any. Cava-
ré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d’ara endavant; si 
no, ja la podreu tallar”.»

El cicle de Lluc té força textos adients per il·lus-
trar el lema que va encetar el ritual del Dimecres 
de Cendra: «Convertiu-vos i creieu en la bona no-
va». El text d’avui, que només es troba a Lluc, se 
centra en aquest tema: la conversió. Val la pena 
recordar que el mot conversió és un mot molt pro-
pi de Lluc, com ho és també el verb convertir-se. 
El missatge de Lluc és que Jesús ha vingut a cri-
dar els pecadors perquè es converteixin (5,32). El 
text d’avui ve a dir: tots som pecadors. Però per 
a tots hi ha encara un temps de gràcia i de ben-
volença. Recordem l’expressió paradoxal de Lluc: 
«En el cel hi haurà molta més joia per un sol peca-
dor que es converteixi que per noranta-nou justos 
que no necessiten convertir-se» (15,7).
  En el text d’avui, per tant, l’ensenyament no és 
si els galileus que varen ser assassinats en el tem-
ple eren més pecadors que els que no varen morir. 
Ni tampoc es tracta d’esbrinar si els que van mo -
rir en l’esfondrament de la torre de Siloé havien fet 
quelcom que mereixia aquella desgràcia. El que és 
a les nostres mans és convertir-nos, és a dir, retor -
nar al Déu que continua cridant-nos. La crida a la 
conversió subratlla que, malgrat les aparences, en-
cara hi ha temps.
  D’aquí la paràbola de la figuera. Lluc no reprodui-
rà la maledicció de la figuera que tenim en un altre 
indret en Marc i en Mateu. Però, en canvi, utilitza la 
figuera com a metàfora per il·lustrar la conversió. 
Amb això atorga un sentit molt positiu al fet de do-
nar fruit. Aquesta expressió, donar fruit, la tenim 
sovint a Mateu. En Lluc s’utilitza menys sovint. Tan-
mateix és clau en la paràbola de la figuera. Perquè 
en Lluc l’expressió «fruits de conversió» ja apa-
reix en la predicació de Joan Baptista (Lc 3,8). La 
con versió, segons Jesús, no és només canviar de 
xip. És la dinàmica de donar fruits com els arbres 
bons. Només el arbres bons són capaços de donar 
bons fruits (Lc 6,43-44). La conversió es mani festa 
amb els bons fruits.

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

Una crida 
a la conversió



Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dilluns 29, a les 11 h. Reunió del Con-
sell Episcopal al Palau Episcopal (c/ 
Bisbe, 5). 

Dies 29 de febrer, 1, 2, 3 i 4 de març. 
Visitarà els arxiprestats de Sant Gerva -
si, Vilapicina, Vall d’Hebron, la Torras-
sa-Collblanc i Badalona Sud-Sant Adrià, 
respectivament. 

Actes i 
conferències
Any Sant de la Misericòrdia. Dissabte 
5 de març (20 h), eucaristia presidi da 
per Mons. Joan Josep Omella a la basí-
lica de Sant Josep Oriol (c/ Diputació, 
145). A partir de les 18.30 h es podrà 
rebre el sagrament de la Reconciliació.

Homenatge a Sor Genoveva Massip, 
«la monja dels pobres». Dissabte 5 de 
març (11-18 h), trobada «Testimoni 
entre els pobres», en record i reconei  -
xe ment a Sor Genoveva, que morí el ju-
liol passat. Al Col·legi de les Teresianes 
(c/ Ganduxer, 85). A les 11 h, conferèn -
cia del bisbe Sebastià Taltavull, sobre 

 D
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la misericòrdia; taula rodona amb per-
sones que han conegut Sor Genoveva; 
presentació del llibret sobre Sor Geno-
veva, escrit per Victòria Molins. Si us vo-
leu quedar a dinar, cal que aviseu a la 
Delegació de Pastoral Social, t. 933 176 
397 (de 10-13 h). Organitzat pel Secre -
tariat de Marginació. És obert a tothom.

Conferència quaresmal a l’arxiprestat 
del Guinardó. Dijous 3 de març (20 h), 
«Jubileu de la Misericòrdia», a càrrec del 
Dr. Francesc Torralba. A pquia. M. D. Mont-
serrat (av. M. D. de Montser rat, 144).

Taula rodona entorn de la novel·la ca-
tòlica, a propòsit de la presentació dels 
llibres: Novel·la catalana i novel·la ca-
tòlica. Sales, Benguerel, Bonet, de Car -
les Lluch. Graham Greene i els escrip-
tors catòlics francesos, de Salvador 
Bruna. XXIV Premi Joan Maragall. Hi in-
tervindran: Josep Massot, director de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
i els autors dels llibres. Dilluns 29 de 
febrer (19 h), a la sala Llibreria Claret 
(c/ Llúria, 5).

Recés de Quaresma. Dissabte 5 de 
març (10-17 h), «Escolta Déu que et par-
la al cor», amb Catalina Terrats, mon-
ja de la comunitat. Al Monestir de Sant 
Pere de les Puel·les (c/ Anglí, 55). Info: 
www.benedictinessantperepuelles.cat. 

Recés de Quaresma. Dissabte 5 de 
març (17.30 h), «Us portaré al desert i 
us parlaré al cor», a càrrec de fra Josep 
Manuel Vallejo, al santuari de la M. D. 
de l’Ajuda (c/ Sant Pere Més Baix, 18).

Breus
Nou degà de la Facultat 
Antoni Gaudí. El Dr. David 
Abadías i Aurín ha estat 
nomenat per l’arquebisbe 
de Barcelona nou degà de 
la Facultat Antoni Gaudí 

d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes 
(FHEAG), en substitució del Dr. Armand 
Puig i Tàrrech, que ha passat a ser rec-
tor de l’Ateneu Pontifici Sant Pacià. El 
Dr. David Abadías (Barcelona, 1973) 
és professor d’història de l’Església a 
la Facultat de Teologia de Catalunya i 
a la Facultat Antoni Gaudí.

Un monjo de Montserrat, 
nomenat bisbe. El P. Ma-
nel Nin, que des de l’any 
1999 era rector del Ponti-
fici Col·legi Grec de Roma, 
ha estat nomenat exarca 

dels catòlics grecs de ritus bizantí, amb 
residència a Atenes. La comunitat de 
Montserrat ha expressat la seva acció 
de gràcies i la seva joia per aquest gest 
de confiança del Sant Pare envers un 
membre seu.

El bisbe de Copiapó visità l’arquebis-
be Omella. Mons. Joan Josep Omella 
va rebre, el passat 27 de febrer, el bis-
be de Copiapó (Xile), Mons. Celestino 
Aós, acompanyat de Mn. Manel Roig, 
delegat de Missions, i Mn. Salvador Ba-
cardit, vicari episcopal. Ambdós mos-
sens van treballar pastoralment a la diò-
cesi de Copiapó. En la conversa es va 

expressar el desig de mantenir la col-
laboració missionera amb les diòcesis 
del desert d’Atacama, al nord de Xile. 
Actualment, hi ha dos capellans de Bar-
celona a la diòcesi de Calama, Mn. En -
ric Olivé i Mn. Jordi Jorba.

«Gràcies!», exposició sobre el Cant 
Espiritual de Joan Maragall. El fotope-
riodista colomenc Joan Guerrero mos-
tra diferents fotografies relacionades 
amb el Cant Espiritual de Joan Mara-
gall. L’exposició fou inaugurada el se-
tembre de l’any passat, amb motiu 
del centenari de l’Església Major de 
Santa Coloma de Gramenet. La po-
deu visitar: feiners, de 9 a 11.30 h i 
de 18.30 a 20 h; diumenges i festius, 
abans i després de les 
misses de 9, 11, 13 i 20 
h. A partir del mes de maig 
es traslladarà al Monestir 
de Montserrat. 

AGENDA�

quiero saberlo?» De este modo, Só-
crates cortó el comentario que pre-
tendían hacerle sobre su amigo. Her-
mosa manera de cortar esa corriente 
tan perniciosa de comentarios, de di-
mes y diretes sobre los demás.

¡Qué bueno es saber vencer el mor -
bo sobre las cosas malas de los de-
más! ¡Qué bueno es no escuchar esos 
comentarios ni propagarlos! Si lo 
practicásemos, seguramente la con-
vivencia entre familias y entre vecinos 
sería mucho más hermosa y armo-
niosa. El papa Francisco nos recuer-
da muchas veces que hemos de evi-
tar las críticas y las murmuraciones, 
pues son la carcoma de la conviven-
cia.

Tomemos ese compromiso de no 
escuchar, de no propagar todo aque-
llo que no sabemos si es cierto, si 
no es algo bueno ni es útil para noso-
tros. Recordemos las palabras de 
Jesús: «No juzguéis y no seréis juz-
gados, no condenéis y no seréis con-
denados.»

Tenemos sobrada conciencia de que 
en nuestras conversaciones, muchas 
veces, introducimos temas que afec-
tan a otras personas: «¿Sabes lo que 
le ha sucedido a fulano? ¿Sabes 
lo que me han dicho de zutano?» Y em-
pezamos a hacer comentarios sin es-
tar seguros de lo que decimos y en 
ausencia de la persona afectada. 
Hacemos añicos la fama de esa per-
sona e incurrimos contra el octavo 
mandamiento que nos dice: «No le-
vantarás falsos testimonios ni men-
tirás.»

¡Cuánto bien nos haría a todos cui-
dar más nuestra lengua y no hablar 
más de la cuenta! Y sería muy bueno, 
cosa no siempre fácil de hacer, co-

mentar más las cosas buenas de 
los demás y felicitarles por ello.

Mirad qué consejo tan sabio dio, 
en su tiempo, el filósofo griego Só-
crates a un amigo que le abordó un 
día diciéndole: «¿Sabes lo que escu-
ché acerca de tu amigo?» «Espera 
un momento —replicó Sócrates—, 
antes de que me hables sobre mi 
amigo, puede ser una buena idea fil -
trar tres veces lo que vas a decir. Por 
eso lo llamo el examen del triple fil -
tro.» 

«El primer filtro es la verdad: ¿Es-
tás absolutamente seguro de que 
lo que vas a decirme es cierto?» «No 
—dijo el hombre—, en realidad oí ha -
blar sobre eso y...» «Bien —dijo Só-

crates—, entonces no sabes si es 
cierto o no. Permíteme ahora aplicar 
el segundo filtro, la bondad: ¿Es al-
go bueno lo que vas a decirme de mi 
amigo?» «No —dijo el hombre—, al 
contrario». «Entonces —replicó Só-
crates—, deseas decirme algo ma-
lo sobre él, pero no estás seguro de 
que sea cierto. Pero podría querer 
escucharlo... Sólo que falta el tercer 
filtro, el filtro de la utilidad: ¿Me sirve 
de algo saber lo que vas a decirme de 
mi amigo?» «No —dijo el hombre—, 
la verdad es que no.» 

«Bien —concluyó Sócrates—, si lo 
que deseas decirme no sabes si es 
cierto, ni es algo bueno de él e inclu-
so no es algo útil para mí, ¿para qué 
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El triple filtro de Sócrates


