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Artistes a la Capella Sixtina

Tenint com a testimoni les pintures del Judici Final de Miquel Àn-
gel Buonarroti, a la Capella Sixtina, Benet XVI es va reunir i diri-
gir la paraula a uns 260 representants del món artístic de renom

internacional i diferents creences o confessions religioses: cantants,
músics, escriptors, pintors, escultors, arquitectes i artistes de cine-
ma i televisió.

Es tractava d’una iniciativa organitzada per l’arquebisbe Gianfran-
co Ravasi, president del Consell Pontifici de la Cultura, que durant

aquest mes de gener ens ha visi-
tat a Barcelona. La trobada ha
volgut recordar que s’han com-
plert els deu anys de la llarga carta
que el Papa Joan Pau II va adre-
çar als ar tistes en què sobretot
volia superar el divorci i establir
ponts de diàleg entre l’Església i
el món ar tístic. Un divorci cons-
tatat amb dolor per Pau VI en una
trobada d’aquestes mateixes ca-
racterístiques celebrada fa 45
anys, també a la Sixtina.

El Sant Pare va recollir aques-
ta cita de l’escriptor rus Dostoievs-
ky: «La humanitat pot viure sense
la ciència, pot viure sense pa,
però sense la bellesa no podria
continuar vivint, perquè no hi hau-
ria res a fer al món. Tot el secret

està aquí, tota la història és aquí.»
Amb realisme, el Sant Pare va dir que «massa sovint, la bellesa

de la qual es fa propaganda és il·lusòria i fal·laç, superficial i enlluer-
nadora fins a l’atordiment, i en lloc de desvetllar els homes i obrir-
los horitzons d’autèntica llibertat, empenyent-los cap amunt, els em-
presona en ells mateixos i els fa encara més esclaus, traient-los l’es-
perança i l’alegria».

Per contra, el Sant Pare va dir que la bellesa pot esdevenir un
camí cap al transcendent, cap al misteri últim, cap a Déu. Per
aquest motiu l’anomenat camí de la bellesa pot convertir-se

en «un recorregut artístic i estètic, i un itinerari de fe, de recerca teo-
lògica».

A Catalunya tenim un precedent lluminós d’aquesta qüestió: les
conferències sobre estètica que qui fou bisbe de Vic, el doctor Josep
Torras i Bages, pronuncià per als artistes que formaven part del Cer-
cle Ar tístic de Sant Lluc, entre els quals excel·lien els noms del
pintor Llimona, del poeta Maragall i de l’arquitecte Gaudí.

No és previsible que l’Església pugui exercir avui la mateixa fun-
ció de mecenatge dels artistes que va fer en altres temps. El dià-
leg entre els artistes i l’Església no es fa ja en un clima d’hegemo-
nia cultural de l’Església. Es fa en un clima més humil. Però és un
diàleg al qual l’Església no pot renunciar perquè —com va dir Be-
net XVI— «per transmetre el missatge que Crist li ha confiat, l’Esglé-
sia té necessitat de l’art». La trobada va acabar amb una crida del
Sant Pare als artistes: «No tingueu por de relacionar-vos amb la font
primera i última de la bellesa, de dialogar amb els creients, perquè
la fe no treu res al vostre geni, al vostre ar t; és més, els exalta i
els nodreix.»

L’arquebisbe Ravasi, equivalent a un ministre de Cultura de la
Santa Seu, creu que estem tot just als inicis d’un nou diàleg entre
l’art modern i l’Església. Hi ha encara molt camí a recórrer per les
dues parts.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Un moment de la trobada de Benet XVI
amb 260 artistes, el 21 de novembre
de 2009, en el marc de la Capella Sixtina

Joves, sou forts

Hi ha moltes maneres de celebrar
la nit de cap d’any. Una de ben
bonica és participar en la vetlla

per la pau al santuari de Montserrat,
trobada anyal que aplega un bon nom-
bre de persones. Enguany, a més, coin-
cidí amb el «Camp de les Pedres Vives»,
que, amb el lema «Construïm sobre ro-
ca», aplegava una quarantena d’escol-
tes catòlics de diversos països. Ells
conduïren i animaren la ja tradicional
celebració la qual, en aquesta ocasió,
culminava l’activitat que els aplegava.
Havien par ticipat en diversos tallers
sobre l’educació en la fe, l’acompanya-
ment espiritual, la pregària i la celebra-
ció en els grups escoltes. També abor-
daren temes relacionats amb el procés
històric de l’escoltisme a Europa i a
Catalunya. Entre les activitats desta-
cava l’anomenada desert, presentada
en el llibre de camp amb aquestes pa-
raules: «El desert sempre ha simbolit-
zat un espai de trobada i coneixement
d’un mateix, un temps de recerca de
Déu…; serà un temps per conèixer una
natura que ens sobrepassa, d’aturada
per pregar i per reflexionar amb la Pa-
raula de Déu». Aquesta colla de caps
fa ja un temps que són en el moviment
escolta catòlic dels seus països. Han
fet les activitats de formació precepti-
ves, han par ticipat en trobades, han
assolit destreses i coneixements per
esdevenir uns caps capacitats. És bo

que, una altra vegada, s’hagin pregun-
tat com ha de ser un bon cap espiri-
tualment, religiosament? Què ha de viu-
re i testimoniar? Què ha de contagiar?

Les introduccions a cada una de les
lectures en diversos idiomes i la cura
en els elements simbòlics crearen co-
munió amb els participants habituals a
la vetlla, alguns d’ells escoltes de fa
una colla d’anys. La pregària dels fi-
dels en fou una bona mostra. Es pregà
en portuguès per l’Església; en català,
pel nou any; en àrab, pel diàleg inter-
religiós; en txec, pel moviment escol-
ta i guia; en eslovè, per la natura; en
francès, per la pau; en polonès, per la vi-
da; en alemany, per la família i per clou-
re, en gaèlic, pels infants i joves. L’as-
semblea responia a cada petició amb
un unànime «Us ho demanem, Senyor».

Pocs minuts després d’acabar la ce-
lebració de l’Eucaristia, sonaren les
campanes de la mitjanit. Començava
el nou any. La llum de la pau de Bet-
lem, que els escoltes havien apropat
al pessebre en el moment de l’oferto-
ri, il·luminava les figures. Molts dema-
nàrem a Déu Pare que aquests nois i
noies siguin llum entre la seva gent,
especialment entre els joves, entre els
seus companys escoltes. «Joves, us
escric a vosaltres: Sou for ts. La pa-
raula de Déu està en vosaltres» (1Jn
2,14).

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

Intercanvi pastoral entre Bordeus, 
Marsella i Barcelona

◗◗ Els dies 21 i 22 del passat desembre varen visitar Barcelona els arquebisbes
de Bordeus, cardenal Jean-Pierre Ricard, i de Marsella, Georges Pontier, acom-
panyats pel bisbe auxiliar de Bordeus, Jacques Blaquart, i dels vicaris generals
d’ambdues diòcesis. A Barcelona van celebrar diverses reunions, com mostra la
foto, amb el cardenal Lluís Martínez Sistach i amb el seu bisbe auxiliar, Mons.
Sebastià Taltavull. El tema central de les trobades fou l’evangelització en les grans
ciutats europees actuals, amb especial referència al testimoniatge cristià, tant
individual com comunitari, davant de l’actual societat secularitzada i pluralista.

Pensaments de sant Joan M. Vianney
◗◗ El nostre àngel custodi està sempre al nostre costat per
inclinar-nos al bé i protegir-nos dels mals esperits que,
sense parar, ens envolten per conduïr-nos al mal.

◗◗ Nuestro ángel custodio está siempre a nuestro lado pa-
ra inclinarnos al bien y protegernos de los malos espíritus
que, sin cesar, merodean a nuestro alrededor, para con-
ducirnos al mal.

(Cura de Ars, Su pensamiento, su corazón, 
Editorial La Hormiga de Oro, Barcelona 1994)



Jeremies i Jesús són els dos prota-
gonistes principals de les lectures li-
túrgiques d’avui. La vida de Jere-

mies, marcada pel sofriment, la soledat
i el rebuig, és un signe de contradicció
enmig del país. La seva experiència
sembla anticipar la de Jesús. També Ell
va ser signe de contradicció enmig dels
seus, mentre pronunciava el seu discurs
programàtic a la sinagoga de Natzaret.

L’Evangeli d’avui és continuació del
que vàrem llegir diumenge passat. Je-
sús adreça un llarg discurs als seus con-
ciutadans els quals, passat el primer
moment d’eufòria, el rebutgen pública-
ment posant en dubte la seva autoritat:

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 4a
setm.): 2Sa 15,13-14.30 / Sl 3 /
Mc 5,1-20 dimarts: Ml 3,1-4
(o bé: He 2,14-18 / Sl 23 / Lc
2,22-40 �� dimecres: 2Sa 24,
2.9-17 / Sl 31 / Mc 6,1-6 �� di-
jous: 1Re 2,1-4 / Sl 1 / Mc 6,7-
13 �� divendres: Sir 47,2-13 /
Sl 17 / Mc 6,14-29 �� dissab-
te: 1Re 3,4-13 / Sl 118 / Mc
6,30-34 �� diumenge vinent, V
de durant l’any (lit. hores: 1a
setm.): Is 6,1-2a.3-8 / Sl 137 /
1Co 15,1-11 (o bé: 3-8.11) / Lc
5,1-11.

◗◗ Lectura del llibre de Jeremies (Jr 1,4-5.17-19)

En temps de Josies, el Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: «A-
bans que et modelés en les entranyes de la mare, ja et vaig conèixer; abans de
néixer, ja et vaig consagrar i et vaig fer profeta, destinat a les nacions. Ara, doncs,
cenyeix-te el vestit i vés a dir-los tot el que et manaré. No tinguis por d’ells, si no
seria jo qui te’n faria tenir. Avui faig de tu una ciutat inexpugnable, una pilastra de
ferro, una muralla de bronze, que resistirà contra tot el país: contra els reis
de Judà i els seus governants, contra els seus sacerdots i contra el seu poble.
T’assaltaran però no et podran abatre, perquè jo et faré costat per alliberar-te. Ho
diu l’oracle del Senyor.»

◗◗ Salm responsorial (70)

R. Els meus llavis diran a tothom com m’ajudeu.

En vós m’emparo, Senyor, / que no en tingui un desengany. /
Deslliureu-me, traieu-me del perill, / vós que sou bo; escolteu i sal-
veu-me. R.

Sigueu el meu castell de refugi, / la meva roca salvadora. / Déu
meu, traieu-me de les mans de l’injust. R.

Vós sou la meva esperança, Déu meu, / he confiat en vós, Senyor,
des de petit. / Vós em traguéreu de les entranyes de la mare, /
acabat de néixer em vaig emparar en vós. R.

D’un cap a l’altre del dia els meus llavis / diran a tothom com m’a-
judeu. / M’instruïu, Déu meu, des de petit, / i encara avui us
proclamo admirable. R.

◗◗ Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
(1Co 12,31-13,13)

Germans, el qui estima és pacient, és bondadós; el qui esti-
ma no té enveja, no és presumit ni orgullós, no és groller ni egois-
ta, no s’irrita ni es venja, no s’alegra de les farses, sinó de la
rectitud; ho suporta tot, i no perd mai la confiança, l’esperança,
la paciència. L’amor no passarà mai.

Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, que el do de parlar llenguatges
misteriosos s’acabarà, que el do de conèixer també serà inútil. Els dons de conèi-
xer o de profecia que ara posseïm són incomplets; el dia que ho coneixerem tot,
allò que era incomplet ja no tindrà utilitat. Quan jo era un nen, parlava com els
nens, sentia com els nens, raonava com els nens; però d’ençà que sóc un home,
ja no m’és útil el que és propi dels nens.

De moment coneixem com si veiéssim poc clar una imatge reflectida en un
mirall; després hi veurem cara a cara. De moment conec només en part; després
coneixeré del tot, tal com Déu em coneix. Mentrestant la fe, l’esperança i l’amor
subsisteixen tots tres, però, de tots tres, l’amor és el més gran.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 4,21-30)

En aquell temps, Jesús, en la sinagoga de Natzaret, començà així la seva ex-
plicació: «Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes paraules
de l’Escriptura». Tothom ho comentava estranyant-se que sortissin dels seus lla-
vis aquelles paraules de gràcia. Deien: «¿No és el fill de Josep, aquest?» Jesús
els digué: «De segur que em retreureu aquesta dita: “Metge, cura’t tu mateix”:
hem sentit dir el que has fet a Cafar-Naüm; fes-ho també aquí, al poble dels
teus pares».

Però ell afegí: «Us ho dic amb tota veritat: no hi ha cap profeta que sigui ben
rebut al seu país natal. En temps d’Elies, quan el cel, durant tres anys i sis me-
sos, no s’obrí per donar pluja, i una gran fam s’apoderà de tot el país, ben segur
que hi havia moltes viudes a Israel, però Elies no va ser enviat a cap d’elles, si-
nó a una viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu també hi havia
molts leprosos a Israel, però cap d’ells no va ser purificat del seu mal, sinó
Naaman, un leprós de Síria.»

En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga, indignats, es posaren a peu dret,
el tragueren del poble i el dugueren cap a un cingle de la muntanya on hi havia el
poble per estimbar-lo. Però ell se n’anà passant entremig d’ells.

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de Jeremías (Jr 1,4-5.17-19)

En los días de Josías, recibí esta palabra del Señor: «Antes de formarte en el
vientre, te escogí; antes de que salieras del seno materno, te consagré: te nom-
bré profeta de los gentiles. Tú cíñete los lomos, ponte en pie y diles lo que yo te
mando. 

No les tengas miedo, que si no yo te meteré miedo de ellos. Mira; yo te con-
vierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a
todo el país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la
gente del campo. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo
para librarte.» Oráculo del Señor.

◗◗ Salmo responsorial (70)

R. Mi boca contará tu salvación, Señor.

A ti, Señor, me acojo: / no quede yo derrotado para siempre; / tú
que eres justo, líbrame y ponme a salvo, / inclina a mí tu oído, y
sálvame. R.

Sé tú mi roca de refugio, / el alcázar donde me salve, / porque mi pe-
ña y mi alcázar eres tú, / Dios mío, líbrame de la mano perversa. R.

Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza / y mi confianza, Señor,
desde mi juventud. / En el vientre materno ya me apoyaba en ti, /
en el seno tú me sostenías. R.

Mi boca contará tu auxilio, / y todo el día tu salvación. / Dios mío,
me instruiste desde mi juventud, / y hasta hoy relato tus maravi-
llas. R.

◗◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios (1Co 12,31-13,13)

Hermanos: El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no pre-
sume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no
lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza
con la verdad. 

Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguan-
ta sin límites. El amor no pasa nunca.

¿El don de profecía? Se acabará. ¿El don de lenguas? Enmudecerá. ¿El saber?
Se acabará. Porque limitado es nuestro saber y limitada es nuestra profecía; pe-
ro, cuando venga lo perfecto, lo limitado se acabará. Cuando yo era niño, habla-
ba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice
un hombre acabé con las cosas de niño. 

Ahora vemos confusamente en un espejo; entonces veremos cara a cara. Mi
conocer es por ahora limitado; entonces podré conocer como Dios me conoce. En
una palabra: quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más grande es el
amor.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 4,21-30)

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga: «Hoy se cumple esta
Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admira-
ban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: «¿No es éste
el hijo de José?» Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: “Médico,
cúrate a ti mismo”; haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has he-
cho en Cafarnaún.»

Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os ga-
rantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo
cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el
país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de
Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos
del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán,
el sirio.» 

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo em-
pujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su
pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se
alejaba.

«No és el fill de Josep, aquest?» I enca-
ra més, fins i tot intenten desfer-se’n
llançant-lo des de dalt de la muntanya.
Malgrat l’hostilitat de la seva gent Jesús
no s’atura, segueix el camí que ha ini-
ciat cap a Jerusalem, lloc de la seva mort
i resurrecció. 

En el seu discurs Jesús es refereix a
dues històries dels profetes Elies i Eli-
seu. Si la primera (el miracle de la farina
i l’oli) subratlla el caràcter salvífic de la
seva missió, la segona (la curació de
Naaman, el siri) posa en evidència que
la salvació no és exclusiva d’Israel sinó
que arriba també als pobles pagans.
Són dos exemples del passat que il·lu-

minen l’avui de Jesús: Ell ha vingut no
tan sols a alliberar els oprimits del seu
poble, sinó també els pobres i margi-
nats dels pobles estrangers, com la po-
bra vídua de Sarepta o el leprós siri.

L’episodi de Natzaret ens desafia a
traspassar el llindar de la pròpia cultura,
nacionalitat, tradició… per apropar-nos a
l’altre, a aquell que és diferent de nos-
altres. L’episodi de Natzaret ens enco-
ratja a superar les nostres limitacions,
prejudicis i esquemes prefabricats, les
nostres actituds incrèdules i presumptuo-
ses, que ens impedeixen sortir de nosal-
tres mateixos.

Dra. Núria Calduch-Benages

No és fill de Josep, aquest?
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DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY

Faç de Jesucrist, pintura de
l’anomenat Mestre de Robredo (s. XV),

Museu del Prado, Madrid
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E l Centre Moral i Cultural del
Poblenou de Barcelona fa 100
anys. Constituït l’any 1910 

amb el nom de Centre Social del
Poblenou, avui diumenge, festa de la
Sagrada Família —la seva patronímica—,
se celebra a les 11.30, a l’església
de Santa Maria del Taulat, una Eucaristia
commemorativa presidida per 
Mons. Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell
i soci d’honor de l’entitat. Per al
secretari de la Comissió Diocesana
de Centres Culturals Catòlics de
l’Arquebisbat de Barcelona, 
Josep Gili, el Centre —del qual ha estat
vicepresident durant 18 anys— «és la
continuació de la meva família».

Com definiria els centres culturals
catòlics?
Els centres culturals catòlics són una
casa comuna i una llar per a tothom,
un lloc de trobada de la família,
d’amics i coneguts, on es difonen 
uns valors molt importants per a la vida
i la societat. Són un lloc de formació
integral, d’intercanvi de béns culturals
per a tothom —i per als joves en
particular. Són d’inspiració cristiana i,
a partir del treball cultural, hi ha el
desig d’aprofundir en l’esperit de les
persones, a fi d’arribar a fer una
síntesi entre fe i cultura. Una tasca
no gens fàcil en els temps actuals.

Quina vigència tenen, actualment?
Molt desigual. L’Arquebisbat de
Barcelona té dos tipus de centres: 
19 centres culturals que tenen
personalitat jurídica pròpia —per tant,
estan governats pels seus estatuts,
la junta directiva i l’assemblea de
socis—, i 31 centres parroquials que
depenen de la seva parròquia. 
Molts tenen una gran activitat i d’altres
ben poca: tot depèn de les persones
que estan al capdavant del centre. 
La bona relació entre el centre i la
parròquia és fonamental.

Quines activitats destaca del
centenari? 
Les festes del centenari es van iniciar
el 17 d’octubre de 2009. Totes les
seccions de la casa han preparat el
bo i millor de la seva activitat per a
tothom, però especialment per als
joves. Ja hem gaudit d’un concert de
l’Escolania de Montserrat i també
tindrem la Cobla Sant Jordi… Per tal
de recordar l’efemèride, el Centre va
fer donació al Monestir de Montserrat
d’un grup escultòric elaborat per
l’artista poblenoví Josep Ricart, 
ubicat a la XII estació del Via Crucis.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ JOSEP GILI DIEGO

ENTREVISTA

Una casa i una
llar per a tothom

31. c Diumenge IV de durant l’any. Sant
Joan Bosco (1815-1888), prev. de Torí, fund.
congregacions salesianes (SDB), patró del
cinema; santa Marcel·la, viuda. 
1. Dilluns. Sant Cecili, bisbe de Granada i
mr.; santa Brígida d’Escòcia, vg.; beates Maria-
Anna Vaillot i Otília Baumgarten, rel. paüles.
2. Dimarts. Presentació del Senyor, antiga-
ment Purificació de Maria, i popularment la
Candelera (pel ritu de la llum); Mare de Déu
patrona dels cerers i dels electricistes; al-
tres advocacions marianes: Candela (Valls),
Candelaria (Tenerife), Ajuda (Barcelona),
Calle (Palència)…; sant Corneli, bisbe.
3. Dimecres. Sant Blai, bisbe de Sebaste
(Armènia) i mr. (s. IV), invocat pel mal de
coll; sant Anscari (Òscar), bisbe d’Hamburg
(†865), originari de les Gàl·lies i evangelit-
zador d’Escandinàvia; santa Claudina Thé-
venet, vg. fund. rel. Jesús-Maria (RJM); sant
Francesc Blanco i companys, mrs. al Japó;
beat Esteve Bellesini, prev. agustinià; beat
Joaquim de Siena, rel. servita.

4. Dijous. Sant Andreu Corsini (†1373), bis-
be (carmelità); sant Joan de Brito, prev., i
beats Rodolf Acquaviva, prev., i companys,
Francesc Pacheco, Carles Spínola, preve-
res, i companys, Jaume Berthieu, prev., i
Lleó-Ignasi Magin, prev., i companys, jesuï-
tes, mrs.; sant Gilbert (1083-1189), mon-
jo anglès i fund.; santa Joana de Valois
(†1505), princesa francesa i fund.; santa
Caterina de Ricci, vg. dominicana; sant Jo-
sep de Leonessa, prev. caputxí. 

5. Divendres. Sant Àgata o Àgueda, vg. i
mr. siciliana (s. III), patrona de les dones
d’Aragó; santa Calamanda, vg. i mr., patro-
na de Calaf. 

6. Dissabte. Sant Pau Miki, prev. jesuïta ja-
ponès, i companys (franciscans, jesuïtes i
laics), mrs. a Nagasaki (Japó, 1597); sants
Pere Baptista, Martí de l’Ascensió i Fran-
cesc de Sant Miquel, mrs.; santa Dorotea,
vg. i mr. a Capadòcia, patrona dels floricul-
tors; sant Amand, bisbe; festa del Sant Mis-
teri de Cervera. 

SANTORAL

La Primera Carta de Sant Joan fa una afir-
mació que, de moment, és desconcer-
tant: «Coneixem que (Déu) està en nos-

altres per l’Esperit que ens ha donat» (1Jn
3,24). Com podem conèixer que Déu està en
nosaltres precisament per allò que és més
impalpable i intangible com és l’Esperit Sant?

Per una raó molt senzilla: perquè l’Esperit
invisible —i no pas sensible— va acompanyat d’una transfor-
mació real de la persona que el rep. I aquesta transfiguració
real, mitjançant el fruit de l’Esperit, sí que és sensible i percepti-
ble: l’home que té la caritat, l’alegria i la pau (Ga 5,22), com tots
els sants amics de Déu, és senyal que està en Déu i Déu en ell.

La llista dels fruits de l’Esperit es perllonga en altres llocs
paulins (p.e. Col 3,12), on s’enumeren la compassió, la bondat,
la paciència, la humilitat i la tendresa, al voltant de l’amor…

La fe es fa visible en unes actituds humanes
L’arrel de l’amor, d’aquesta manera, apareix irisada en múlti-

ples actituds humanes, com són ara la humilitat, la bondat, la va-
lentia, la superació de les pors —«no tingueu por»—, juntament
amb el goig i la pau, com d’un infant que confia en Déu, que, en la
seva llibertat i providència, ho disposa tot en bé dels qui l’estimen.

La misteriosa paraula de Romans 8,23, «sabem que Déu ho
disposa tot en bé dels qui l’estimen, dels qui ell ha decidit cri-
dar», s’ha realitzat sovint en forma paradoxal: en la vida de
Felip Neri, de Teresa de l’Infant Jesús, de Joan Bosco —la fes-
ta del qual celebrem avui—, de Joan XXIII…, d’aquells que han
confiat incondicionalment en l’amor que ve de Déu (cf. 1Jn 4,7).
En els propers escrits ens acostarem a l’experiència de dues
persones santes (un sant, Ignasi de Loiola, i un beat, Pere
Tarrés).

Josep M. Rovira Belloso
(La fe cristiana en la societat actual, Edicions 62)

FE CRISTIANA I SOCIETAT ACTUAL

Actitudes negativas
de los abuelos

Me quedan por
citar las acti-
tudes nega-

tivas de los abuelos,
aunque, habitualmen-
te, incurren en ellas
con la mejor buena fe

del mundo. Por ello, se pueden evi-
tar por el bien de la familia.

Cuando, por ejemplo, los abuelos
ocupan —sin ningún motivo justifi-
cado— el lugar de los padres, actuan-
do como guardianes permanentes
del niño. También cuando critican a
los padres, o son muy autoritarios y
dan órdenes a los padres delante
del niño.

Cuando son sobreprotectores, de-
fienden siempre la causa del niño, ha-
ga lo que haga, y no quieren que se le
riña, dándole excesivos regalos y
complaciendo todas sus demandas.

Cuando los abuelos practican el
chantaje afectivo, como, por ejemplo,
diciéndole al nieto: «Si te quedas con-
migo tendrás un premio, tu madre no
te lo dará»; o bien incitan a una edu-
cación opuesta a la de los padres, di-
ciéndole por ejemplo: «Puedes poner
los codos sobre la mesa ahora que tu
padre no está», con el fin de atraer
egoístamente los favores del nieto.
Consiguen, con estas actitudes anó-
malas, enseñar una mala educación
moral al niño, que aprenderá a mane-
jarse por interés o desarrollará en él
sentimientos de culpabilidad. 

Para acabar la lista de estas acti-
tudes negativas, me quedan las dis-
putas conflictivas entre padres y
abuelos, que crean un clima de ten-
sión y nerviosismo familiar que no
ayuda a la maduración emocional de
los nietos. También los celos de com-
petencia entre padre y abuelo, o entre
madre y abuela, o entre suegro y
yerno o entre suegra y nuera…, que
provocan en el niño un conflicto de le-
altades para con sus mayores y le
hacen concebir una visión muy poco
placentera de la vida familiar.

Dr. Paulino Castells
(Psicología de la familia, Ed. Ceac, 

Barcelona 2008)

PSICOLOGÍA DE LA FAMILIA

El novè manament considera els dos cònjuges marit i muller sem-
pre conjuntament. Jo respecto l’amor que es tenen i renuncio a
qualsevol estratagema possible per tal d’irrompre en aquest

amor i guanyar-me per a mi la muller o el marit. Respecto el fet que
aquesta dona que tant m’agrada estimi el seu marit i li pertanyi.

El novè manament fa referència a una saludable actitud amb la
sexualitat. Aquesta sempre té a veure amb el desig. Però hi ha un
desig que honora l’altre i n’hi ha un que se n’aprofita i l’explota, que

el fereix i el perjudica. Quan la dona és utilitzada solament per satisfer el propi ins-
tint, jo atropello la seva dignitat. Una relació sexual saludable entre marit i muller su-
posa sempre respectar l’altre. I aquest respecte té a veure tant amb el seu cos
com amb l’ànima. És sempre la persona total aquella que em trobo a la sexualitat.

La sexualitat, però, pot ésser l’àmbit de les ferides més profundes. Quan amb per-
sones molt sinceres parlo de la sexualitat, hom veu fins a quin punt és trencadissa,
la sexualitat, i amb quina rapidesa una experiència meravellosa es pot transformar
en una experiència dolorosa.

L’expressió positiva del novè manament diu així: el meu amor és pur. Això no sig-
nifica solament que l’amor que tinc a la meva companya matrimonial és pur i que li
resto fidel. Això de l’amor pur més aviat ho estic relacionant amb totes les dones.

A l’evangeli de Lluc, Jesús entona un cant de lloança a l’ull pur: «El llum del cos és
l’ull. Quan el teu ull és bo, tot el teu cos quedarà il·luminat; però, si és dolent, el
teu cos quedarà a les fosques. Mira, doncs, que allò que en tu ha de ser llum no si-
gui foscor. Perquè si tot el teu cos està il·luminat i no hi ha cap racó fosc, serà tot ell
tan resplendent com quan una llàntia t’il·lumina amb la seva claror» (Lc 11,34-36).
Cal arribar a tenir un cor pur (Mt 5,8).

Els primers monjos veieren en la puritas cordis la finalitat de la vida espiritual.
Aquesta és la finalitat última del novè manament: mirar amb un cor pur i uns ulls purs
tota dona i tot home que em siguin atractius. Aleshores, en la formosor de la dona hi
podré veure la bellesa de Déu, i en la força de l‘home hi podré veure la força de Déu.

Anselm Grün
(Els deu manaments, Editorial Claret)

No desitgis la dona d’altres
CAMINS VERS LA LLIBERTAT
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PALABRA Y VIDA

viendo, porque ya no habría nada qué hacer en el mundo.
Todo el secreto radica aquí, toda la historia está aquí.»

Con realismo, el Santo Padre afirmó que «demasiado
a menudo, la belleza de la que se hace propaganda es
ilusoria y falaz, superficial y deslumbrante hasta el atur-
dimiento, y en vez de desvelar a las personas y abrirlas
a horizontes de auténtica libertad, empujándolas hacia
lo alto, las encarcela en sí mismas y las esclaviza toda-
vía más, privándolas de la esperanza y de la alegría».

Por el contrario, el Santo Padre dijo que la belleza puede
llegar a ser un camino hacia el trascendente, hacia el mis-
terio último, hacia Dios. Por este motivo el llamado cami-
no de la belleza puede convertirse en un «recorrido artístico
y estético, y un itinerario de fe, de búsqueda teológica».

Tenemos en Cataluña un precedente luminoso en es-
ta cuestión: las conferencias sobre estética que quien
fue obispo de Vic, el doctor Josep Torras i Bages, pro-
nunció para los artistas que formaban parte del «Cercle
Artístic de Sant Lluc», entre los cuales sobresalían los
nombres del pintor Llimona, del poeta Maragall y del ar-
quitecto Gaudí.

Ante las pinturas del Juicio Final de Miguel Ángel
Buonarroti, en la Capilla Sextina, Benedicto XVI se
reunió y dirigió la palabra a unos 260 represen-

tantes del mundo artístico de renombre internacional y
diferentes creencias o confesiones religiosas: cantantes,
músicos, escritores, pintores, escultores, arquitectos y
artistas de cine y televisión.

Se trataba de una iniciativa organizada por el arzo-
bispo Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontifi-
cio de la Cultura, que durante este mes de enero nos ha
visitado en Barcelona. El encuentro ha querido recordar
que ya se han cumplido diez años de la larga carta que
el Papa Juan Pablo II dirigió a los artistas en la que an-
te todo quería superar el divorcio y tender puentes de diá-
logo entre la Iglesia y el mundo artístico. Un divorcio
constatado con dolor por Pablo VI en un encuentro de es-
tas mismas características celebrado hace 45 años, tam-
bién en la Sixtina.

El Santo Padre hizo suya esta cita del escritor ruso
Dostoievsky: «La humanidad puede vivir sin la ciencia,
puede vivir sin pan, pero sin la belleza no podría seguir vi-

No es previsible que la Iglesia pueda ejercer hoy la
misma función de mecenazgo de los artistas que hizo
en otras épocas. El diálogo entre los artistas y la
Iglesia ya no se realiza en un clima de hegemonía cul-
tural de la Iglesia. Se realiza en un clima más humilde.
Pero es un diálogo al que la Iglesia no puede renunciar
porque —como afirmó Benedicto XVI— «para transmi-
tir el mensaje que Cristo le ha confiado, la Iglesia ne-
cesita del arte». El encuentro finalizó con esta llamada
del Santo Padre a los artistas: «No tengáis miedo de
relacionaros con la fuente primera y última de la be-
lleza, de dialogar con los creyentes, porque la fe nada
quita a vuestro genio, a vuestro arte; es más, los exal-
ta y los nutre.»

El arzobispo Ravasi, equivalente a un ministro de Cul-
tura de la Santa Sede, cree que estamos sólo al inicio de
un nuevo diálogo entre el arte moderno y la Iglesia. Que-
da mucho camino a recorrer por ambas partes.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Artistas en la Capilla Sixtina

A G E N D A una pregària a la cape-
lla ardent i va donar el
condol als familiars i
amics. La missa exequial
la presidí Mn. Felip-Juli
Rodríguez i al final pro-
nuncià unes paraules el
P. Enric Puig, SJ, remarcant el testimoni
de fe, de fidelitat i de senzillesa que ens
ha deixat la Mercè.

◗ PUBLICACIONS

El matrimoni, comuni-
tat de vida i d’amor. Per
Manuel Claret. Facultat
de Teologia de Catalu-
nya i Centre de Pastoral
Litúrgica. Reflexió cen-
trada en la dimensió sa-
cramental del matrimo-
ni. L’autor ens condueix
a través de la Bíblia, la història, la teolo-
gia i els ensenyaments de l’Església per
oferir una presentació global del significat
del matrimoni cristià. També planteja els
dubtes i els reptes que es plantegen ac-
tualment (240 pàgines, 20 euros). Co-
mandes al CPL.

Les campanyes de Mans
Unides contra la fam en
el món en la missió pas-
toral de Barcelona. Mn.
Antoni Babra Blanco,
rector de Cabrils i consi-
liari diocesà de Mans
Unides de Barcelona des
de 2002, ofereix en aquest llibre de 152
pàgines, editat per Mans Unides, una his-
tòria de les campanyes d’aquesta ONG
catòlica, que cada any celebra la seva jor-
nada principal a mitjans de febrer. Es dó-
na la circumstància que Mans Unides ce-
lebra actualment el cinquantè aniversari
de la seva activitat a favor del desenvo-
lupament i per eradicar la fam i la pobre-
sa en el món.

El Seminari diocesà re-
corda el Dr. Josep Sam-
só. Portal obert és la
revista que publica el Se-
minari Conciliar de Bar-
celona. El número de
desembre de 2009 fa
referència a un sacerdot
diocesà beatificat el passat 23 de gener,
el Dr. Josep Samsó i Elias, prevere i màr-
tir. Li dediquen articles el rector, Mn. Jo-
sep M. Turull; el director espiritual, Mn. Josep
A. Arenas, i Mn. Agustí Roig. També inclou
la crònica de les activitats dels Seminaris
Major i Menor, amb nombroses col·labora-
cions dels mateixos seminaristes. 

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

«Vida creixent» (Moviment cristià de
gent gran). Dia 2 feb. (17 h), XXII Diada
de la gent gran a la Basílica de Sant Jo-
sep Oriol amb Eucaristia presidida pel
cardenal Martínez Sistach.
Any Sacerdotal. En col·laboració amb el
Col·legi de Rectors, el Centre d’Estudis
Pastorals proposa dues sessions de re-
flexió i de revisió pastoral per a preveres
i laics col·laboradors de les parròquies
a càrrec de Mons. Sebastià Taltavull, bis-
be auxiliar. «Espiritualitat Sacerdotal en
l’exercici del Ministeri», dimecres 3 febrer
16.30 a 18 h. «Exercici Pastoral font de
vida interior» dimecres 17 febrer, 16.30 a
18 h. Lloc: Rivadeneyra 6, 3r.
Conferències sobre «El Jesús de la histò-
ria», pel prof. Antoni Bentué de la Univer-
sitat Catòlica de Santiago de Xile. Dia 1 feb.
«L’enigma de l’origen del Cristianisme»; dia
8: «Per què va ser tan conflictiu Jesús?». A
les 17 h. Organitza l’Associació CIC, a l’Au-
ditori Joan XXIII (Via Augusta 205).
Llibres que marquen època. Ésser i
temps (1927) de Martin Heidegger, pre-
sentat per Francesc Torralba. Dia 1 feb.
(19.30 h), a l’auditori de la Fundació Joan
Maragall (c/ València 244).
Concert de la Coral de la Federació de
Farmacèutics de Barcelona, amb motiu
de l’aniversari de la Dedicació del Tem-
ple. Dia 31 gen. (17.45 h) a la Cripta de
la parròquia Mare de Déu de la Medalla
Miraculosa (c/ Consell de Cent 110). 
Pastoral del Sord de Barcelona. Diumen-
ge 7 feb. (11.45 h), Missa interpretada
en llengua de signes en record del vene-
rable P. Jaume Clotet, a la parròquia del
Cor de Maria (c/ Sant Antoni M. Claret
45). A les 13 h, acte d’homenatge al mo-
nument de Frai Ponce de León (Pg. St.
Joan / Trav. Gràcia), organitzat pel Casal
de Sords de Barcelona.
Qui sóc jo? Organitzat pel centre Edith
Stein, dies 4, 11, 18 i 25 feb. i 4 de
març (18-20 h), conduït per Àlex Damians,
doctor en Teologia i llicenciat en Ciències
Econòmiques, al CCU (c/ Villarroel 81).
Inscripcions abans de l’1 de feb., telèfon
934 876 363, laura@dpuniversitaria.org.
Jornada «El valor de l’acció política i la
seva dimensió ètica». Organitza la Facul-
tat de Teologia els dies 8 i 9 de feb. Inau-
guració a càrrec del cardenal Martínez
Sistach (19 h). Lloc: c/ Diputació 231. Ins-
cripcions a la Secretaria de la Facultat,

abans del 5 de feb. Fax: 934 515 212,
a/e: administracio@teologia-catalunya.cat.

◗ BREUS

Mans Unides ajuda Haití. L’ONG Mans
Unides, tot i que no és una organització
d’ajudes d’emergència, en aquest cas ha
obert un compte corrent per rebre ajuts
destinats a les víctimes del terratrèmol. El
compte del Banc de Santander és: 0049
1892 63 2210525246. Entre els anys
2007-2009, Mans Unides ha finançat
a Haití 68 projectes amb un total de
2.373.890,83 euros.
Cristianisme i Justícia ha publicat un do-
cument demanant que la superació de la
crisi econòmica comporti una transforma-
ció a fons de les estructures injustes del
sistema actual. El text es pot llegir a www.
cristianismeijusticia.net.
Conesti. Associació cultural i social catò-
lica, que té la seu a Reina Amàlia 15-17
baixos, celebrà ahir 30 de gener el 27 ani-
versari de la seva fundació amb una Euca-
ristia a la parròquia de Sant Pau del Camp,
una festa a la constància en que s’home-
natjà la Gna. M. Assumpció Miró, i hagué
entrega de guardons i la presentació d’un
llibre escrit per Anahí Mancilla.

◗ CURSOS

Centre d’Estudis Pastorals. I) «El Jesús de
la història», dilluns 1, 8, 15 i 22 feb.
(11.30-13 h); II) «L’Església a Amèrica lla-

tina: de Medellín a Aparecida», dijous 4, 11,
18 i 25 feb. (19-20.30 h), pel Sr. Antoni
Bentué, professor de la Universitat de San-
tiago de Xile. III) «Ciència i Espiritualitat»,
per Mn. Josep M. Ballarín. Dia 2 Galileo i
Copèrnic; dia 9 Newton i la Il·lustració; dia
16 Darwin i el progressisme i dia 23 Tei-
lhard de Chardin. (19-20 h). Inscripcions: Ri-
vadeneyra 6, 3r. 08002, tel. 933 174 858.
Claus de Lectura de la Bíblia (II. Antic Tes-
tament). Dies 4, 11, 18, 25 de febrer i 4,
11, 18 de març. Coordinador: Pere Lluís
Font. Totes les sessions seran de 7 a 9
del vespre. Lloc: Auditori Fundació Joan Ma-
ragall (c/ València, 244, 1r). Informació i
inscripcions: Tel. 934 880 888 o www.
fundaciojoanmaragall.org.
Institut Superior de Ciències Religioses de
Barcelona (ISCREB). Diplomatura i màster
en Ciències Religioses per internet. Des-
prés de la diplomatura, amb dos cursos
s’obté el màster en Identitat Cristiana i Dià-
leg. Curs virtual, matrícula oberta del 8 al
6 de febrer. Informació: de dilluns a diven-
dres (17-21 h), c/ Diputació 231; telèfon
934 541 963; www. iscreb.org; secreta-
ria@iscreb.org.

◗ IN MEMORIAM

Mercè Palomares Jerez. El 7 de gener mo-
rí a Badalona la Sra. Mercè Palomares, que
durant molts anys va ser la secretària de
Mons. Joan Carrera i Planas. Tenia 73
anys. Mons. Sebastià Taltavull, en nom
també del Sr. Cardenal Arquebisbe, va fer

Un dels testimonis del
procés de beatifica-
ció fou Micaela de

Sisternes i Ros, que era ca-
tequista, veïna de la casa
rectoral. La nit del 18 de ju-
liol de 1936 uns milicians
varen anar a buscar el Dr.

Samsó a la casa rectoral. Ell va parlar amb
ells i no el varen detenir. Després d’això, ell
passà a casa de la testimoni. Però el Dr.
Samsó va dir al pare de la declarant: «Vostè
té família, no puc quedar-me aquí, ja que els
posaria en perill». I va retornar a la rectoria.

«Però a la tarda del dia següent, que era
diumenge, el mossèn encara va celebrar la
primera missa. Durant la tarda del diumen-
ge, passant a través de l’hort, acompanyà
la seva mare i la seva germana a casa nos-
tra. Jo era allí; varen entrar a una habitació

ITINERARI DEL DR. JOSEP SAMSÓ

que dóna al jardí. Encara em sembla que
veig entrar la seva mare. En el moment d’a-
comiadar-se, li agafà les mans i li va dir:
“Marona, aquí estareu bé”. Crec que fou
l’última vegada que es varen veure».

Una declarant recorda que, quan varen
convèncer el Dr. Samsó que marxés de Ma-
taró, ell no va voler anar a l’estació pel camí
més curt, sinó que va fer un camí més llarg per
poder passar davant de la basílica de Santa
Maria i de la casa on sabia que hi havia la se-
va mare i la seva germana. Fou el seu darrer
gest d’amor cap a elles, perquè a l’estació fou
reconegut per una dona i quan li preguntaren
si era el rector de Santa Maria, ell va dir: «Sí
que ho sóc» i va ser detingut i empresonat. 

Una altra testimoni recorda, en la seva
declaració, que una de les frases que el
mossèn repetia era aquesta: «Dios escribe
recto con renglones torcidos.»

10. Algunes anècdotes


