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La pobresa a Europa

E l polític francès Jean Monnet, un dels fundadors d’Europa, deia
que «no es pot crear res sense disposar dels homes necessa-
ris i res no pot durar si no s’institucionalitza». Aplicant aquest

pensament a Càritas, podríem dir que no seria res sense els homes
i dones que li donen vida —molts d’ells de forma desinteressada—,
però també hauríem d’afegir que Càritas és una institució necessà-
ria arreu del món perquè representa el record i la consciència de
l’existència dels pobres a les nostres societats europees riques.

Per reflexionar sobre el fet de
la pobresa a Europa, més d’un
centenar d’exper ts, procedents
de 48 Càritas nacionals, es reu-
niren els dies 4 i 5 de juny a Ma-
drid, en el Congrés Europeu sobre
Pobresa i Exclusió Social, que or-
ganitzaren conjuntament Càritas
Espanyola i Càritas Europea.

Potser algú es preguntarà:
Existeixen realment els pobres a
Europa? Segons xifres d’Eurostat
—esmentades en aquest congrés
de les Càritas— 85 milions de
persones pateixen privacions ma-
terials al nostre continent, en el
qual un 17% de la població viu en
situació de pobresa, situació que

afecta també un de cada cinc infants al nostre continent. 
Benet XVI va inaugurar el passat 14 de febrer un centre d’acollida

i atenció a persones marginades de Roma, promogut per Càritas,
prop de l’estació de Termini. El Papa situà aquesta iniciativa dins
l’Any Europeu de la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, pro-
mogut pel Parlament i la Comissió europeus. «En venir aquí, en tant
que bisbe de l’Església de Roma —digué—, que presideix en la ca-
ritat des dels primers temps de la cristiandat, desitjo animar no sols
els catòlics, sinó també totes les persones de bona voluntat, en
especial les que tenen responsabilitats a l’administració pública i a
les diverses institucions, perquè dediquin més esforços en la cons-
trucció d’un futur digne de l’home i perquè descobreixin la caritat
com el motor d’un desenvolupament autèntic i d’una societat més
justa i més fraternal.»

Les Esglésies cristianes, que a partir del Tractat de Lisboa dis-
posen d’un estatut especial com a interlocutores de les insti-
tucions de la Unió Europea, tenen una especial responsabilitat

en la lluita contra la pobresa. Les Càritas del nostre continent, com
a una de les expressions de la societat civil, tenen la missió de re-
cordar als polítics que milions de nens, de joves i d’adults continuen
vivint en unes condicions indignes.

Tot responent la consulta promoguda per la Comissió europea so-
bre l’estratègia a seguir en l’horitzó de la Unió Europea de l’any
2020, Càritas ha dit que, davant la crisi actual, urgeix un nou mo-
del productiu, centrat no sols en criteris econòmics, sinó en els va-
lors. El creixement econòmic en èpoques de bonança no ha estat
aprofitat per reduir les desigualtats socials.

Malgrat que les polítiques socials depenen de cada un dels Estats
membres, existeix un espai europeu per poder posar en marxa una
política contra les situacions de marginació social i l’existència de
l’anomenat Quart Món. Hi ha institucions i sobretot hi ha persones
disposades a treballar en aquesta tasca. Aquesta era l’esperança de
Jean Monnet.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

«Gràcies, gent de mar»

E l dia 16 de juliol la gent de mar
de les nostres terres ha celebrat
la festa de la seva patrona, la Ma-

re de Déu del Carme. Amb
aquest motiu, parròquies
costaneres, confraries
de pescadors, tripulants
dels vaixells i l’Apostolat
del Mar han organitzat
processons i altres actes
festius.

En un món, el de la mar,
gens fàcil, sovint trobem
a bord d’un vaixell una
imatge de Nostra Senyora. És una fe
popular, tramesa de família en família,
de poble en poble.

Enguany, l’Organització Marítima
Internacional, davant de problemes
com la pirateria, que posa en perill la
vida de tants mariners, l’abandona-
ment de vaixells, que deixa desempa-
rades tripulacions senceres, les jorna-
des esgotadores i la manca de protecció
en general, ha proclamat el 2010 any
de la gent de mar. Amb aquest motiu

ha exhortat els governs i la comunitat
internacional a ratificar convenis i a
prendre totes les mesures necessà-

ries per a la protecció de
la gent de mar i llençar
un missatge de reconei-
xement i d’agraïment per
la seva feina i la seva
apor tació al desenvolu-
pament social i econò-
mic del nostre món.

Des de l’Apostolat del
Mar voldríem demanar a
les organitzacions públi-

ques i privades del nostre país de fer
un autèntic esforç per millorar les con-
dicions de vida i treball de marins mer-
cants i pescadors, alhora que ens
unim a les veus d’aquells que els es-
tan agraïts:

Gràcies marins i pescadors, gràcies
per tot el que feu per la nostra socie-
tat, que tan sovint us oblida, gràcies
per tot! 

Ricard Rodríguez-Martos
Delegat de l’Apostolat del Mar a Barcelona

APOSTOLAT DEL MAR

Els nostres missioners a Xile
◗◗ El diumenge 30 de maig es va celebrar a Calama (Xile) l’acte oficial del pas
d’aquesta prelatura a diòcesi. En aquesta nova diòcesi Barcelona hi té dos mis-
sioners: Mn. Enric Olivé, que, en gairebé 50 anys d’estada, ha desenvolupat una
important tasca pastoral i social; i la seva germana Maria Rosa, mestra i cate-
quista, que l’acompanya de fa uns anys. Mn. Jordi Jorba va arribar a aquesta diò-
cesi l’any 1963, al col·legi catòlic de la ciutat. A Barcelona fou el delegat de Mis-
sions i l’any 2001 tornà a Calama. El Sr. Bisbe de Calama, Guillermo Vera Soto,
va tenir paraules d’agraïment per la tasca que hi han desenvolupat i els envià
una carta que també va remetre al cardenal de Barcelona. Aquest, en una car-
ta de resposta al bisbe de Calama, li diu: «M’ha omplert de satisfacció i d’emo-
ció el text de la seva carta adreçada a aquests dos germans que són del meu curs
de Seminari i d’ordenació sacerdotal.» En la foto, d’esquerra a dreta: Mn. Olivé,

una catequista, M. Rosa Olivé i Mn. Jordi Jorba.

◗◗ Quan (el poeta) parli del fons de l’ànima amb
amor, se farà entendre de tots aquells que en en-
cantament d’amor l’escoltin: perquè en amor suc-
ceeix això, que mig entendre una paraula és en-

tendre-la més que entendre-la del tot, i no hi ha altre llenguatge universal
que aquest.

◗◗ Cuando (el poeta) hable desde el fondo del alma con amor, será enten-
dido por todos aquellos que, en encantamiento de amor, le escuchen: por-
que en el amor sucede esto: que medio entender una palabra es enten-
derla más que entendiéndola de todo, y no hay otro lenguaje universal que
este. 

(Elogi de la paraula. Barcelona, 15.10.1903)

ANY MARAGALL



La casa de Betània és arquetip
d’hospitalitat. Allí vivien Marta,
Maria i Llàtzer, bons amics de

Jesús, i allí se situa el breu fragment
evangèlic d’aquest diumenge. Lluc
narra una escena de caire familiar.
Les protagonistes són Marta i Maria,
dues germanes que la interpretació
tradicional, sense gaire encert, ha re-
duït a dos símbols aparentment con-
traris: l’acció i la contemplació. En
realitat, l’ensenyament de Jesús no
tracta d’aquesta dicotomia.

La resposta de Jesús a Marta ens
recorda que només hi ha una sola co-
sa necessària: escoltar la Paraula de
Déu. Maria ha deixat tot el que esta-
va fent i s’ha assegut als peus del

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 4a
setm.): Mi 6,1-4.6-8 / Sl 49 /
Mt 12,38-42 �� dimarts: Mi
7,14-15.18-20 / Sl 84 / Mt
12,46-50 �� dimecres: Jr 1,
1.4-10 / Sl 70 / Mt 13,1-9 di-
jous: Cr 3,1-4a (o bé: 2Co 5,
14-17 / Sl 62 / Jn 20,1-2.11-
18 divendres: Ga 2,19-20 /
Sl 33 / Jn 15,1-8 �� dissabte:
Jr 7,1-11 / Sl 83 / Mt 13,24-
30 �� diumenge vinent, Sant
Jaume, Apòstol (lit. hores: 1a
setm.): Ac 4,33;5,12.27-33;
12,1b-2 (o bé: Ac 11,19-21;
12,1-2.24) / Sl 66 / 2Co 4,7-
15 / Mt 20,20-28. 

◗◗ Lectura del llibre del Gènesi (Gn 18,1-10a)

En aquells dies, el Senyor s’aparegué a Abraham a l’alzina de Mambré.
Abraham seia a l’entrada de la tenda, quan la calor del dia era més forta.
Alçà els ulls i veié tres homes aturats davant d’ell. Així que els veié corre-
gué a rebre’ls des de l’entrada de la tenda, es prosternà, inclinà el front
fins a terra i digué: «Senyor, si m’heu concedit el vostre favor, us prego que
no passeu sense aturar-vos amb el vostre servent. Permeteu que portin ai-
gua per rentar-vos els peus i reposeu a l’ombra de l’alzina. Entretant aniré
a buscar unes llesques de pa i refareu les vostres forces per a continuar el
camí que us ha fet passar prop del vostre servent.»

Abraham entrà de pressa a la tenda i digué a Sara: «Corre, pren tres me-
sures de farina blanca, pasta-la i fes-ne panets.» Després corregué cap al ra-
mat, trià un vedell tendre i gras i el donà al mosso perquè el preparés de se-
guida. Quan tot era a punt, prengué mató, llet i el vedell,
els ho serví i es quedà dret al costat d’ells sota l’ombra
de l’alzina, mentre ells menjaven. Llavors li pregunta-
ren: «¿On és Sara la teva esposa?» Abraham respon-
gué: «És dintre la tenda.» Ell li digué: «L’any que ve tor-
naré aquí, i Sara, la teva esposa, haurà tingut un fill.»

◗◗ Salm responsorial (14)

R. Senyor, qui podrà estar-se a casa vostra?
Qui podrà viure a la muntanya sagrada? / 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 con-
demnar cap innocent. / El qui obra així, mai no caurà. R.

◗◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
(Col 1,24-28)

Germans, ara estic content de patir per vosaltres. Així continuo en la me-
va pròpia carn allò que encara falta als sofriments del Crist en bé del seu cos
que és l’Església. Ara jo sóc servidor d’aquesta Església: Déu m’ha confiat
la missió de dur a terme en vosaltres les seves promeses, el seu misteri se-
cret, que d’ençà que existeixen els segles i les generacions humanes ell guar-
dava amagat, però que ara ha revelat al seu poble sant. Déu ha volgut fer-li
conèixer la riquesa i la grandesa d’aquest misteri que ell es proposava a fa-
vor dels qui no són jueus. El propòsit de Déu és aquest: que Crist, l’espe-
rança de la glòria que ha de venir, estigui en vosaltres. Nosaltres l’anunciem.
Sense fer distincions, amonestem tots els homes i els instruïm en tots els
secrets de la saviesa per conduir-los al terme del seu desplegament en Crist.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 10,38-42)

En aquells temps, Jesús entrà en un poblet, i l’acollí una dona que es
deia Marta. Una germana d’ella que es deia Maria, asseguda als peus del
Senyor, escoltava la seva paraula, mentre Marta estava molt atrafegada per
obsequiar-lo. Marta, doncs, vingué i digué: «Senyor, ¿no us fa res que la
meva germana m’hagi deixat sola a servir? Digueu-li, si us plau, que m’a-
judi». El Senyor li respongué: «Marta, Marta, estàs preocupada i neguito-
sa per moltes coses, quan només n’hi ha una de necessària. La part que
Maria ha escollit és la millor, i no li serà pas presa».

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro del Génesis (Gn 18,1-10a)

En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto a la encina de
Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía
calor. Alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió
a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, dicien-
do: «Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo.
Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al ár-
bol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de
seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo.» Contestaron: «Bien,
haz lo que dices.» 

Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: «Aprisa,
tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza.» Él corrió a
la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo

guisase en seguida. Tomó también cuajada, leche, el
ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en
pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron:
«¿Dónde está Sara, tu mujer?» Contestó: «Aquí, en la
tienda.» Añadió uno: «Cuando vuelva a ti, dentro del
tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo.»

◗◗ Salmo responsorial (14)

R. Señor, ¿quien 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 san Pablo a los Colosenses
(Col 1,24-28)

Hermanos: Ahora me alegro de sufrir por vosotros: así completo en mi
carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la Iglesia, de la
cual Dios me ha nombrado ministro, asignándome la tarea de anunciaros
a vosotros su mensaje completo: el misterio que Dios ha tenido escondido
desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a sus santos. A éstos
ha querido Dios dar a conocer la gloria y riqueza que este misterio encierra
para los gentiles: es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la
gloria. 

Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, enseñamos
a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a
la madurez en su vida en Cristo.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 10,38-42)

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta
lo recibió en su casa. Ésta tenía una hermana llamada María, que, senta-
da a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba pa-
ra dar abasto con el servicio; hasta que se paró y dijo: «Señor, ¿no te im-
porta que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me
eche una mano.» Pero el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquie-
ta y nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha escogido
la parte mejor, y no se la quitarán.»

Mestre com una deixebla. Maria l’es-
colta sense parlar, no fa preguntes
ni objeccions, tampoc discuteix, no-
més escolta. Acull la Paraula i la con-
serva en el cor com feia la mare de
Jesús. Actuant d’aquesta manera,
Maria s’ha comportat com una dona
lliure, ha volgut decidir per ella matei-
xa. Ningú ha escollit per ella. Des del
primer moment la iniciativa ha estat
seva. I ha escollit la millor part.

Quina és la reacció de Jesús? No
aconsella a Marta que continuï amb
la feina ni aconsella a Maria que con-
tinuï asseguda als seus peus. És a
dir, Jesús no mostra cap interès a es-
tablir una comparació entre les activi-
tats de les dues germanes; més aviat

posa èmfasi en l’actitud de fons amb
què les realitzen. No és qüestió de
declarar la superioritat de la contem-
plació sobre l’acció. La cosa més im-
portant que està a l’arrel de qualse-
vol tipus d’opció vital és escoltar la
Paraula. Per això, Jesús no condemna
Marta, però li recorda el risc que com-
porta viure en contínua agitació.

Un afany excessiu per l’apostolat
ens pot separar de la Paraula de Déu
que és l’origen de tot servei. Cal atu-
rar-se de tant en tant, cal buscar es-
pais de silenci i reflexió, cal crear un
oasi de pau on poder escoltar la Pa-
raula sense pressa ni neguit.

Dra. Núria Calduch-Benages

Marta i Maria
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Marta i Maria davant Jesús. 
Pintura de Giovanni da Milano (s. XV). 
Església de la Santa Creu, Florència
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La relació de la Gna. Mery
Garcia amb la gent gran ve 
de lluny. Des de jove es va

encarregar dels avis de casa i després,
a la congregació —és carmelita de
la Caritat Vedruna i infermera—, des
del noviciat ja li van demanar diferents
serveis a les infermeries de les
germanes grans. Quan va acabar la
carrera d’infermera es va dedicar
professionalment al camp de la
geriatria. «Veure les persones grans
alegres i tan autònomes com puguin,
dignificar els processos de demència,
aprendre tot el que m’ensenyen i
poder-los acompanyar en el seu darrer
tram de vida» és la millor recompensa
que pot rebre, assegura.

Quina és la característica que
defineix les germanes Vedrunes, 
en el camp de la salut?
Continuar amb el carisma que hem
heretat ja des de les primeres
comunitats i germanes, de santa
Joaquima de Vedruna, dona sana i
sanadora. Les nostres constitucions
diuen d’ella que «assistia els malalts
amb amor, compartia amb ells el
dolor i els ajudava a descobrir 
el sentit cristià del sofriment».

Quin és el perfil de la guaridora
Vedruna?
El d’una dona consagrada que 
se sent estimada profundament i
gratuïtament per Déu, que se sent
enviada a ser signe i instrument 
del seu amor, que és capaç de
descobrir el rostre del mateix Crist
en qui sofreix, per anar adquirint la
saviesa de la creu i que té una visió
integral i integradora de la salut. 
La guaridora Vedruna viu esperançada
i joiosa la seva dimensió professional
i es considera amb aptituds i
vocació per realitzar tot allò que
possibilita salut i vida.

Quina opinió té de la llei de
dependència de la Generalitat?
El nom sencer de la llei és
«Programa per a l’impuls i
l’ordenació de la promoció de
l’autonomia personal i atenció de
les persones amb dependència».
Crec que s’ha focalitzat tota
l’atenció a la part de la dependència
i s’ha oblidat la part de l’autonomia.
Com que es tracta d’una llei de dret
universal i subjectiu és massa
àmplia i poc realista tant en termes
econòmics com personals i socials.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ MERY GARCIA

ENTREVISTA

Assistència
Vedruna

18. c Diumenge XVI de durant l’any.
Sant Frederic, bisbe d’Utrecht i mr.;
santa Marina, vg. i mr.; santa Simfo-
rosa i els seus 7 fills, mrs.

19. Dilluns. Santa Àurea, vg. i mr. a
Sevilla; sant Símmac, papa (sard, 498-
514); sant Pere de Cadireta, dominicà,
de Moià.

20. Dimarts. Sant Elies, profeta (s. IX
aC); sant Torlaci, bisbe; sants Pau i Si-
senand, diaques i mrs. a Còrdova; san-
ta Margarida, vg. i mr.; santa Liberata,
vg. i mr.

21. Dimecres. Sant Llorenç de Bríndisi
(1559-1619), prev. caputxí i doctor de

l’Església; sant Daniel, profeta (s.VI-VII

aC); santa Pràxedes, vg.

22. Dijous. Santa Maria Magdalena (de
Magdala), deixebla de Jesús; sant Teò-
fil, pretor romà mr.; sant Menelau, abat.

23. Divendres. Santa Brígida (Suècia
1303-Roma 1373), rel. viuda, fund.
Institut del Salvador i copatrona d’Eu-
ropa; sant Bernat d’Alzira i santes Ma-
ria i Gràcia, mrs.; santa Cunegunda,
rel. franciscana. 

24. Dissabte. Sant Víctor, mr.; sant
Borís, mr.; santa Cristina, vg. i mr.; bea-
tes Pilar, Maria-Àngels i Teresa, vgs.
carmelitanes i mrs. a Guadalajara.

SANTORAL

L ’infant és un forjador de preguntes in-
quietants. És crític, veloç, impertinent
a voltes. Els seus interrogants fan en-

vermellir. Innocent, l’infant pregunta i espe-
ra resposta. No s’acontenta amb qualsevol
resposta. Vol raons, aspira a entendre el
que pregunta.

Déu és un objecte estrany en la vida dels
infants del nostre temps. Són fills d’una cultura on Déu és
absent o com a mínim ha quedat eclipsat rere una cons-
tel·lació de petites divinitats. Viuen en un món sense Déu,
juguen en un món sense Déu. Toquen espais profans, viuen
temps profans. L’experiència religiosa recula al pla de l’es-
tricta intimitat i això afecta, lògicament, els processos de
transmissió.

Amb tot, irrompen preguntes. ¿Ens hauríem preguntat
per Déu si no ens haguessin parlat mai d’Ell? Cal estimular
en ells una actitud de recerca admirativa, reflexiva i con-

Les preguntes inquietants dels infants
templativa. Crec que els pares hem de potenciar en ells el
desig explícit de saber, però sobretot, d’estimar.

He recollit algunes preguntes reals, d’altres són elabora-
cions pròpies. Parteixo d’una experiència autobiogràfica,
real, viscuda. Queden, però, moltes preguntes al tinter, una
constel·lació d’interrogants que, senzillament, no han tingut
cabuda en aquest text.

Estic convençut que el més rellevant no és parlar-los de
Déu; és que escoltin la seva veu, que experimentin la se-
va interpel·lació. Els pares som mitjancers. Hem de crear
les condicions de possibilitat per a la trobada interpersonal,
però no podem substituir ni simular aquesta trobada única
que és l’acte de fe. El que segur que hem d’evitar és ser
obstacles. Tinc molt clar que el més essencial no és parlar-
los de Déu, sinó que se sentin cridats a escoltar Déu i a
parlar-li.

Francesc Torralba
(Ah, sí? Com parlar de Déu als infants, Editorial Claret)

DIÀLEGS SOBRE LA FE

Educar en valores

Hoy por hoy la
enseñanza de
la religión —a-

demás de la que se
imparte en las escue-
las, en aquellas en
que está permitido ha-
cerlo, claro está…—

corre mayoritariamente a cargo de los
abuelos. Estos aprovechan hábilmen-
te el momento de acostar a sus nietos,
después de contarles el correspon-
diente cuento, para rezar sus plega-
rias en actitud de recogimiento y así
los nietos aprenden desde el «Jesu-
sito de mi vida»… al Padrenuestro.

Pero no quiero referirme aquí sólo
a los valores relacionados con las
creencias, sino a la educación en va-
lores en general para formar buenos
ciudadanos. Y en esta línea se mue-
ve con gran habilidad el colega va-
lenciano Joaquín Ybarra en su libro
Mis abuelos me cuidan: «Todos es-
tamos en la importancia de educar
en el respeto y la tolerancia, la liber-
tad, la igualdad, la justicia, la paz…
Los valores se están aprendiendo
desde que se nace, con la influencia
fundamental de la familia y, en se-
gundo término, de la escuela y de la
sociedad en general. No se impo-
nen, se viven. De nada sirve imponer
a un niño que sea generoso si no
comprende y hace suyo el valor de la
generosidad. Y todo lleva su ritmo.»

Los abuelos están en condiciones
para educar en valores por estas ra-
zones: se encuentran más alejados
de la competitividad laboral y de la
lucha social; tienen suficiente expe-
riencia vivida en situaciones de soli-
daridad y de insolidaridad, de las
que pueden dar testimonio; dispo-
nen de tiempo. Y la cuarta condición
—quizá la primera en importancia—
es que están dispuestos a dar todo
a cambio de nada.

Hay un refrán que dice: «Lo que
cocina la abuela alimenta los mejo-
res sentimientos.» 

Dr. Paulino Castells
(Queridos abuelos, Ediciones Ceac.

Estimats avis, Ed. Columna)

QUERIDOS ABUELOS

La paràbola del bon samarità queda com la gran llumenera
evangèlica per il·luminar la vida: és la llum per caminar per
la carretera que passa a través dels punts candents de la

història, com Jerusalem i Jericó, però també pels camins mo-
destos de la nostra existència.

El bon samarità és el tipus de cristià que l’Evangeli proposa.
Sembla algú que camina pel camí com tothom. No està separat
dels altres. No el protegeix cap paret. No té un objectiu més im-

portant que el faci anar de pressa i no parar-se davant d’aquell home mig mort
en el camí de Jerusalem a Jericó, atacat per uns bandolers.

Aquest home bo és el model del creient. «Vés, i tu fes igual» (Lc 10,37), diu
Jesús a l’escriba i als seus deixebles després d’haver narrat aquesta paràbo-
la. El samarità és el paradigma del coneixement en l’amor. És la realitat de les
èpoques més fecundes de la història, la dels cristians com a samaritans.

El somni de Francesc d’Assís, allò de cristians que fossin minores com tots els
homes, que s’aturessin amb ells, prop dels seus problemes, capaços de trobar
amb joia disponible tots els homes. Els minores —segons Francesc— no s’havien
de fer protegir pels murs de les abadies sinó anar pel camí de tothom, a peu, no
des de dalt de les cavalcadures, per tant, amb la possibilitat de trobar els altres.

Ser un bon samarità és un somni ben actual. És el que el Concili Vaticà II,
l’esdeveniment més gran de l’Església catòlica en la segona meitat del segle XX,
ha presentat de nou als cristians del nostre temps. Pau VI, a la conclusió del
Concili, el 1965, va dir: «L’antiga història del samarità ha estat el paradigma
de l’espiritualitat del Concili. Una simpatia immensa l’ha amarat tot.» Joan Pau II
s’ha situat en aquesta línia. 

La lectura de la Paraula de Déu i l’amor pels pobres són les línies bàsiques
de totes les nostres comunitats de Sant’Egidio, a Roma, a Moçambic o a Guinea
Conakry.

Andrea Riccardi
(Déu no té por, Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

Veure la pobresa 
com el bon samarità

DÉU NO TÉ POR
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PALABRA Y VIDA

blación vive en situación de pobreza, situación que
afecta también a uno de cada cinco niños en nuestro
continente.

Benedicto XVI inauguró el pasado 14 de febrero un
centro de acogida y atención a personas marginadas
de Roma, promovido por Cáritas cerca de la estación de
Termini. El Papa situó esta iniciativa dentro del Año Eu-
ropeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión so-
cial, promovido por el Parlamento y la Comisión euro-
peos. «Al venir aquí, en tanto que obispo de la Iglesia
de Roma —dijo—, que preside en la caridad desde los
primeros tiempos de la cristiandad, deseo animar no
sólo a los católicos sino también a todas las personas
de buena voluntad, en especial a las que tienen res-
ponsabilidades en la administración pública y en las di-
versas instituciones, a dedicar más esfuerzos a la
construcción de un futuro digno del hombre y a des-
cubrir la caridad como el motor de un desarrollo au-
téntico y de una sociedad más justa y más fraternal.»

Las Iglesias cristianas, que a partir del Tratado
de Lisboa cuentan con un estatuto especial como
interlocutores de las instituciones de la Unión Euro-
pea, tienen una especial responsabilidad en la lu-

E l político francés Jean Monnet, uno de los fun-
dadores de Europa, decía que «nada se puede
crear sin disponer de los hombres necesarios y

nada puede durar si no se institucionaliza». Aplican-
do este pensamiento a Cáritas, podríamos decir que
esta institución de la Iglesia no sería nada sin los
hombres y mujeres que le dan vida —muchos de
ellos de forma desinteresada—, pero también debe-
ríamos añadir que Cáritas es una institución necesa-
ria porque representa el recuerdo y la conciencia de
la existencia de los pobres en nuestras sociedades
europeas ricas.

Para reflexionar sobre el hecho de la pobreza en
Europa, más de un centenar de expertos, proceden-
tes de 48 Cáritas nacionales, se reunieron los días 4
y 5 de junio en Madrid, en el Congreso Europeo sobre
Pobreza y Exclusión Social, que organizaron conjun-
tamente Cáritas Españolas y Cáritas Europa.

Quizá alguien se pueda preguntar: ¿Existen real-
mente los pobres en Europa? Según cifras de Euros-
tat —mencionadas en este congreso de las Cáritas—,
85 millones de personas sufren privaciones materia-
les en nuestro continente, en el que un 17 % de la po-

cha contra la pobreza. Las Cáritas de nuestro conti-
nente, como una de las expresiones de la sociedad
civil, tienen la misión de recordar a los políticos que
millones de niños, de jóvenes y de adultos continúan
viviendo en unas condiciones indignas.

En respuesta a la consulta promovida por la Comi-
sión europea sobre la estrategia a seguir en el hori-
zonte de la Unión Europea del año 2020, Cáritas ha
dicho que, ante la crisis actual, urge un nuevo mo-
delo productivo que no esté centrado sólo en criterios
económicos sino en los valores. El crecimiento eco-
nómico en épocas de bonanza no ha sido aprove-
chado para reducir las desigualdades sociales.

A pesar de que las políticas sociales dependen de
cada uno de los Estados miembros, existe un espa-
cio europeo para poder poner en marcha una políti-
ca contra las situaciones de marginación social y la
existencia del llamado Cuarto Mundo. Hay institucio-
nes y sobre todo hay personas dispuestas a trabajar
en esta tarea. Esta era la esperanza de Jean Monnet. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

La pobreza en Europa
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A G E N D A
◗ PELEGRINATGES

«Camino de San-
tiago» i Taizé. La
Delegació de Pas-
toral de Joventut
organitza un pele-
grinatge a Santia-
go de Compostel-
la per a joves cristians de 16 a 30
anys de Catalunya, Andorra i Ba-
lears, del 31 de juliol al 9 d’agost. I
també una anada a Taizé amb joves
de tot Catalunya del 22 al 29 d’a-
gost. Informació: www.delejovebcn.com.

◗ EXERCICIS I RECESSOS

Exercicis a l’estiu per a religiosos i
religioses. La URC (Unió de Religio-
sos de Catalunya) organitza una tan-
da d’exercicis a Montserrat en clima
intercongregacional dirigida pel P.
Cebrià Pifarrer, OSB: «Descobrir
Jesús acompanyats per sant Mateu»,
del 9 al 15 d’agost. Reserves a urc.
info@gmail.com o tel. 933 024 367. 

Exercicis espirituals per a preveres
i diaques. L’Associació de preveres
del Pradó de Catalunya i Balears els
organitza al Col·legi Claver de Raï-
mat, del 22 al 28 d’agost. Dirigits
per Ignacio García Andreu, capellà
d’Orihuela-Alicante. Inscripcions
abans del 31 de juliol a: Jaume Font-
bona, tel. 933 524 659, o Josep Es-
cós, tel. 938 310 110.

◗ BREUS

El Gmà. Josep Guiteras i Llimona ha
estat nomenat nou visitador i titular
de les Obres i Comunitats del Sector
La Salle Catalunya. La Salle té ac-
tualment a Catalunya 25 centres edu-
catius, 22.000 alumnes i 1.500
educadors i educadores. Els Germans
de les Escoles Cristianes «La Salle»
tenen 320 anys d’història i 130 a ca-
sa nostra. Foren fundats al segle XVII

per sant Joan Baptista de La Salle.

Pastoral Universitària a la UB. El dis-
sabte 15 de maig, a la seu central

PREPAREM LA VISITA DEL
SANT PARE

5. Mons. Jaume Pujol, 
arquebisbe de Tarragona: 

«Gaudí fou un gran personatge»

«La visita del Sant Pare
és molt important. Quan
el Sant Pare presideixi la
dedicació del temple de
la Sagrada Família no
solament es podrà con-
templar el temple, cosa
que ja han fet milions de
persones, sinó també
celebrar el culte en el seu interior. Gaudí
fou un gran personatge. Jo tinc una anèc-
dota: el bisbe Gil Esteve i Tomàs, germà
del meu rebesavi, el va confirmar. I Gaudí
va néixer a la nostra arxidiòcesi. Per altra
part, el Papa parlarà de la família. Seran
unes paraules ben adients, perquè la fa-
mília ha de ser el centre de la vida social,
i avui està molt menystinguda.

»Amb la seva visita, el cardenal Tarcisio
Bertone, secretari d’Estat, ha pogut consta-
tar que la realitat eclesial catalana és una
realitat viva. A vegades arriben a la Santa
Seu notícies que presenten Catalunya com
la societat més secularitzada, més descris-
tianitzada o desafecta a Roma. I això no és
cert. Catalunya pateix una gran secularitza-
ció, com tot Europa, però té també una gran
vivència de la fe. Una prova d’això és que es-
tem construint la Sagrada Família, monu-
ment religiós únic en el món. Roma està
molt ben informada del que passa a Espanya
i a Catalunya. Els bisbes també informem.

»Benet XVI ha estat molt valent en afron-
tar aquest problema (els casos de pederàs-
tia). I ja ho fou quan encarà aquest proble-
ma com a prefecte de la Congregació per
a la Doctrina de la Fe. Fa poc vaig parlar a
Roma amb el cardenal Angelo Bagnasco,
president de la Conferència Episcopal Ita-
liana, i em va dir que el Sant Pare està se-
rè, tranquil, i fa allò que en consciència
creu que ha de fer, indicant purificació i pe-
nitència, puix de la veritat en surt el bé.
L’Església ara ha de ser fidel a la veritat.»

(Traduït de les declaracions a 
María Paz López, La Vanguardia, 06.06.2010)

4. Estimar Déu sobre totes les coses

Recordo que quan la Rosa va saber la gravetat de la
seva malaltia em va dir: «No em fa por morir, vinc de
Déu i vaig a Déu. El que em fa por és patir.» És evi-

dent que qui parla amb aquesta esperança vol dir que té
una fe molt arrelada.

«Estimar Déu sobre totes les coses.» Ho fem? En el mi-
llor dels casos ho intentem. Però ella sí que ho feia, per
això podia parlar amb tothom; fes el que fes i pensés com

pensés, els escoltava, els entenia, però mai deixava de ser el que ella era. Re-
cordo ara que en una conversa que mantingué a la televisió en què l’artista
que parlava amb ella afirmava «Hem de viure intensament», la Rosa li va dir:
«Penso que és millor viure en plenitud.»

No hem d’oblidar que per apropar-nos al món hem d’anar ben preparats. El món
és molt enganyós, aparentment ofereix una vida de plaer, però la veritat és que
el plaer dura un instant i les conseqüències ens poden fer infeliços tota la vida.

La felicitat sols ens la pot donar el fet de sentir-nos útils. Jesús ens va des-
cobrir el secret: «Estimeu-vos els uns als altres.» Aquest és el camí que ens pot
dur a la felicitat.

Ella va voler seguir Jesús sabent que per seguir-lo també hem de saber por-
tar la creu com la va portar el Senyor fins a la mort; però sabent també que Ell
ens donarà forces —i no oblidem que els problemes inherents a la vida els te-
nim tots els humans, tant si creiem com si no— i el que és més important: en
la seva Resurrecció ens ha promès el premi de la vida eterna. Penso que avui
parlem poc del Cel, que és la nostra veritable esperança.

Al seu sepulcre del cementiri del Poble Nou, hi hem posat una frase que
ella sempre deia: «Jo crec que Crist vol el millor per a mi.» Jo també ho crec i
tinc la certesa de tornar a abraçar-la al Cel.

Joan Deulofeu

de la Universitat de Barcelona (UB),
tingueren lloc diferents actes vincu-
lats a la Delegació diocesana de Pas-
toral Universitària presidits pel
cardenal Martínez Sistach: foren
inaugurades les obres de la restau-
ració de la capella de la Universitat
que, com mostra la foto, presideix
una imatge de Maria Immaculada; es
va cloure el dotzè cicle de concerts
de cors i orquestres universitàries i
es va lliurar el Premi Edith Stein de
treballs sobre la cultura bíblica, que
aquest any ha arribat a la seva de-

sena edició i al qual s’han presen-
tat prop d’un centenar de treballs.
El cardenal rebé l’arquebisbe de
Santiago de los Caballeros. El pas-
sat dia 4 de juny, el cardenal Lluís
Martínez Sistach rebé a l’Arquebis-
bat, Mons. Ramon de la Rosa Car-
pio, arquebisbe de Santiago de los
Caballeros (República Dominicana).
Un dels temes de la trobada fou el
desig de l’arquebisbe d’agrair al car-
denal de Barcelona l’acolliment que
ell i l’arquebisbat dispensen als jo-
ves sacerdots del seu país que cur-
sen estudis superiors a l’Institut Su-
perior de Litúrgia de Barcelona.

ROSA DEULOFEU EN EL MEU RECORD


