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Els joves, un repte per a les nostres congregacions . 
Pastoral vocacional  congregacional? Intercongregac ional?” 

El dia 21 de febrer ens vam 
trobar les Superiores Majors i 
Abadesses de l’URC  a la casa 
d’Exercicis Santa Elena (Solius), 
un lloc meravellós que va ser el 
marc ideal per a la nostra 
trobada, la segona del curs. 

Després d’una estona de 
pregària, vam començar la nostra 
reflexió, centrada en aquest 
tema:  “Els joves, un repte per a 
les nostres congregacions. 
Pastoral vocacional  congrega-
cional? Intercongregacional?”  

El diàleg va ser molt enriquidor. 
No cal dir que el tema dels joves, 
i de les joves vocacions, ens 

interessa i ens preocupa. Va quedar ben palesa que la crisi vocacional és, sens dubte, 
l’oportunitat que tenim com a vida consagrada de cercar camins de renovació. L’ambient 
d’increença que viu la nostra societat no ajuda a plantejar-se l’opció vocacional com a 
possibilitat de vida. Com fer arribar el missatge de Jesús als joves de la nostra societat que, 
d’atra banda, es mostren sensibles al compromís solidari, que manifesten, també set 
d’espiritualitat? Com arribar també a les famílies, que haurien de despertar i acompanyar el 
compromís cristià dels joves? 

Un altre aspecte que es va comentar va ser el 
desig d’anar creixent en 
intercongregacionalitat i en eclesialitat.  Les 
congregacions necessitem cada vegada més 
treballar plegades per cercar camins 
d’evangeli, per oferir als joves respostes al 
seus interrogants de manera entenedora i per 
plantejar-ne uns altres.  

D’altra banda, les vocacions necessiten 
d’espais que les facin possibles. Les nostres 
comunitats cristianes (parroquials…) haurien 
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d’afavorir una experiència cristiana profunda, base perquè es pugui donar un compromís 
vocacional. La vida religiosa és un dels motors més eficaços de la vitalitat apostòlica i 
espiritual de la nostra església. 

De la jornada es va valorar el clima de sinceritat i obertura que va facilitar el diàleg i va 
afavorir posar en comú els nostres interrogants, desitjos, dificultats… En marxar, uns 
sentiments comuns: acció de gràcies per la nostra vocació, i per tants germans i germanes, 
companys de camí. Esperança en els nostres joves, confiança en Déu,  el primer “promotor 
vocacional”, que continua cridant al seu seguiment. 
 

Lourdes Ruiz de Gauna: “125 anys de salesianes” 
 

Les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes de Sant Joan 
Bosco) celebren enguany el 125 aniversari de la seva 
presència a Espanya, que va començar a Catalunya. Pocs 
mesos després de la visita de sant Joan Bosco a 
Barcelona, el mes d’octubre de 1886 arribaven al barri de 
Sarrià, procedents d’Itàlia, les quatre primeres salesianes, 
que portarien a les joves, a les dones, la formació humana i 
religiosa segons el carisma salesià. Els actes celebratius, 
«per donar gràcies a Déu que sempre és creatiu en donar 
resposta a les necessitats de les persones i es compromet 
a romandre al seu costat, comptant amb totes i tots 
nosaltres», es van iniciar el proppassat 24 de gener i 
acabaran a final de juny. La Gna. Lourdes Ruiz de Gauna, 

FMA, és la provincial de la Inspectoria Nostra Senyora del Pilar. 
 

Com vau arribar a Barcelona? 
Va ser gràcies a la senyora Dorotea de Chopitea, pionera en el seu temps en el compromís 
social, que va demanar a Don Bosco que les salesianes vinguessin a Barcelona i li va donar 
els diners perquè compressin l’edifici de la Torre Gironella, on es va fundar la comunitat que 
seria el primer nucli de l’actual seu provincial, al passeig de Sant Joan Bosco de la ciutat.  
 

Són 125 anys educant... 
La passió educativa dels fundadors és per a nosaltres la gran herència i el gran repte en la 
nostra missió, sempre i en tots els models de societat. El nostre repte és transmetre als joves 
l’amor a la vida, a la dignitat pròpia i de les persones que tracten; a l’estudi, l’oració, la pròpia 
formació orientada al futur. Les salesianes lluitem per ells, per la globalització de la solidaritat, 
en companyia de tots els seglars amb qui compartim la nostra passió educativa. 
 

I com desenvolupeu aquest carisma? 
Des de moltes i diverses presències, atenem 
necessitats concretes de tota mena i oferim educació 
per al desenvolupament arreu del món. I també, amb 
diferents estratègies, lluitem contra les causes de la 
pobresa, que rauen en les injustes relacions 
econòmiques entre els pobles dictades per les 
normes del lliure mercat. Estem convençudes que la 
fe que no es basa en la justícia social no té sentit. 
 
Òscar Bardají i Martín 
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Un gran testimoni d’amor a l’Església 
 

S’escau aquest any el bicentenari del naixement del carmelita català pare Francesc Palau i 
Quer, nascut a Aitona l’any 1811, fundador de dues congregacions religioses molt presents a 
la nostra diòcesi i actualment també en altres països: les Carmelites Missioneres Teresianes i 
les Carmelites Missioneres. 
El pare Palau ingressà al Seminari de Lleida als 17 anys, on va romandre durant quatre anys. 
Santa Teresa de Jesús i sant Joan de la Creu el van fascinar i per aquest motiu es va fer 
carmelita descalç. Malgrat el trasbalsament provocat per les disposicions civils sobre 
l’exclaustració de l’any 1835, el pare Palau fou tota la vida un veritable carmelita, i va unir la 
vocació contemplativa amb l’apostolat, especialment amb la dedicació a la formació cristiana i 
a l’ajuda als malalts. 
En la vida del pare Palau i Quer hi ha un aspecte molt admirable: fou un gran servidor de 
l’Església. El Papa Joan Pau II, en l’homilia de la beatificació del pare Palau, el dia 24 d’abril de 
1988, a Sant Pere del Vaticà, va posar en relleu aquest riquíssim contingut de la vida i l’obra del 
nou beat. El Papa digué que Francesc Palau va fer de la seva vida sacerdotal una ofrena 
generosa a l’Església. Durant les seves llargues hores de pregària –tant a Aitona, com al lloc 
d’Eivissa conegut com Es Vedrà– va estar sempre concentrat en el misteri de l’Església. 
El beat pare Palau ens ha deixat uns escrits sobre l’Església que en opinió de molts 
representen una visió que s’avança –cent anys abans– a la rica doctrina que sobre l’Església 
ens ha donat el Concili Vaticà II. Ell es dedicà al servei de l’Església amb entusiasme perquè 
la sentia com una mare tendra i amorosa, i l’estimava com una             
esposa pura i santa. 
En aquest sentit, el pare Palau és per a nosaltres, 
encara avui, un gran testimoni d’amor a l’Església. 
Certament, l’Església és la nostra Mare en 
l’esperit, perquè ens ha engendrat a la vida de fills 
i filles de Déu, i ella alimenta aquesta vida amb la 
Paraula de Déu, amb l’Eucaristia i amb els altres 
sagraments. Tots hem d’estimar la nostra santa 
Mare Església, com estimem la nostra mare que 
ens ha donat la vida corporal. “La meva missió      
–escrivia el pare Palau– és anunciar al poble que 
tu, Església, ets infinitament bonica i amable i 
predicar que t’estimo”. I ell era molt conscient que en 
l’amor a l’Església es  realitza el gran manament cristià de 
l’amor a Déu i de l’amor als germans. 
En moments com els que estem vivint d’indiferència religiosa, de privatització de la religió, de 
poc interès pels valors i continguts religiosos, tenim tots el perill de perdre el tremps, de 
dormir-nos, de rebaixar l’esperit missioner i evangelitzador. En definitiva, d’allunyar-nos de 
l’esperit i del carisma del pare Palau que tant han enriquit l’Església. 
Francesc Palau i Quer fou sens dubte un contemplatiu, un home de pregària, un ermità –tant 
a la coneguda com la Cova del pare Palau, a Aitona, com al lloc d’Es Vedrà, a Eivissa–, però 
al mateix temps fou un home d’acció, en diverses iniciatives apostòliques, entre les quals cal 
destacar la famosa Escola de la Virtut, una catequesi d’adults, que ell impartia amb una 
massiva assistència, o a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, perquè li demanà el bisbe 
Costa i Borràs. La toponímia barcelonina ha recuperat el nom dels Penitents amb que fou 
batejat el centre assistencial creat pel pare Palau al peu del Tibidabo, a la que llavors era la 
barriada de la Santa Creu de Vallcarca. 
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Per a les religioses de les dues congregacions fundades per ell i per a tots, el bicentenari del 
pare Palau i l’any jubilar que vam inaugurar a la catedral el passat 29 de desembre és una 
invitació a imitar-lo sobretot en el seu amor a la santa Mare Església.       

 † Lluís Martínez Sistach  
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

20 de febrero de 2011 

Simposi de l’URC: documents i notícies 
 

Reproduïm, tot seguit, un fragment de l’article Hacia una Sociedad de iguales, publicat a 
IGLESIA VIVA, núm. 239, juliol-desembre 2009, en el qual Teresa Forcades desenvolupa una 
idea central en la seva ponència. Incloem els gràfics que va dissenyar al llarg de la seva 
intervenció. En qualsevol cas, la ponència està disponible en format DVD, com tot el conjunt 
de Simposi. Agraïm la gentilesa de la revista IGLESIA VIVA, que ens ha autoritzat la 
publicació d’aquest article, que adjuntem en la seva versió íntegra en la tramesa d’Horeb. 

 

 Profetisme de la vida religiosa en un cristianisme de diàspora 

 Teresa Forcades 

 
Aportaciones de J. Lacan 
Según Fink, los tres momentos constitutivos de la noción lacaniana de subjetivación se 
expresan como sigue 9: 
 

 
Alienación : la manera como busco controlar la apertura constitutiva de mi subjetividad –la 
experiencia de que no puedo ni podré nunca abarcarme a mí misma, experiencia traumática 
que Lacan expresa con el símbolo del ‘sujeto barrado’, S – es apelar a una autoridad externa 
(simbolizada con la letra ‘A’ mayúscula, derivada de la palabra francesa ‘Autre’). Creo que la 
figura de autoridad tiene las respuestas que a mí me faltan y me someto voluntariamente a 
ella 10. Trato de eliminar la apertura subjetiva y el dolor que ésta causa, pretendiendo que no 
hay un mundo interior que merezca ser tenido en cuenta. Vivo externalizada. 
 
Separación : la forma como me encaro a los retos existenciales que me plantea la apertura 
interior (lo que Zubiri identificó como la estructura transcendente del ser personal) es 
concediendo la primacía a mi deseo, otorgando a mi deseo el lugar de honor que solía 
reservar para la autoridad externa. Trato de separarme de la fuente externa que 
proporcionaba orientación y sentido a mi vida, y me esfuerzo por encontrar la voz interior que 
me guíe a la verdad, a mi propia autenticidad. El problema está en que esta voz interior, este 
deseo íntimo, es algo que me ha llegado desde afuera. Después de todo –para Lacan– mi 
deseo (simbolizado con la letra ‘a’ minúscula 11) no es mío sino siempre, necesariamente, 
‘deseo del Otro’ (de ahí que el incomparable san Juan de la Cruz aconseje que ‘para venir a 
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gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada’). Es por esto que la ‘separación’, lejos de 
liberarme, conduce a la frustración y a una nueva alienación, debido a que confundo mi deseo 
con mi autenticidad. ¿Cómo puede ser mi autenticidad algo capaz de imponerme sus 
exigencias como hace el deseo? ¿Qué clase de ‘yo’ y qué clase de ‘autenticidad’ sería ésa? 
No tiene 
ningún sentido concebir la autenticidad del yo como algo ‘dado’; mi ‘autenticidad’ tiene que ser 
un ‘evento’ del cual yo soy el sujeto, algo que no puede suceder sin mi consentimiento; algo 
que exige mi participación activa y responsable. 
Pero antes de proceder a caracterizar al sujeto y su autenticidad como un ‘evento 
responsable’ en lugar de ‘una realidad preexistente’, conviene hacer una pausa a fin de 
explicar mejor por qué afirmo –siguiendo a Lacan– que mi propio deseo no es mío. ¿Por qué 
es mi deseo necesariamente ‘deseo del Otro’? 
Cada una de nosotras (u.i.) tiene ciertas inclinaciones que puede justificar basándose en 
experiencias pasadas, y ciertas otras que parecen ser de una naturaleza más bien misteriosa. 
Las que pertenecen al segundo grupo son las que nos interesan aquí porque es a ellas que 
solemos asociar la noción de autenticidad o de identidad personal. Las inclinaciones del 
primer tipo tienen un inicio específico en mi historia personal. Soy consciente de cuándo y por 
qué empezaron a existir y por tanto también puedo imaginarme que alguna vez puedan dejar 
de ser. No ayudan a dar respuesta a la pregunta: ¿qué/quién era yo antes de tener esa 
inclinación particular, ese deseo específico? Las inclinaciones del segundo tipo son algo 
diferente. Pareciera razonable asumir que aquellos deseos para los cuales no tengo 
explicación racional ni experiencia fundacional alguna, no pueden ser sino expresiones de mi 
ser interior y representan como tales ‘mi autenticidad’. ¡Nada más lejos de la verdad!, nos 
alerta Lacan 12. Estas inclinaciones desligadas de lo racional no son otra cosa que un 
conjunto de deseos pertenecientes al Otro (Autre) que fue el referente emocional primario en 
mi niñez, generalmente la madre.  

 
Debido a que nuestros más íntimos deseos provienen en realidad de emociones 
pertenecientes a otras personas que no han sido suficientemente procesadas por nosotros, el 
momento de ‘separación’ es también un momento de externalización, un momento de 
alienación, una fantasía identitaria que tendrá que ser atravesada cada vez que queramos 
actuar libre y amorosamente. 
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Atravesar la fantasía fundamental : finalmente arribamos al tercer momento de la 
subjetivación, el único capaz de aportar felicidad y realización al permitir que el sujeto se 
experimente a sí mismo por encima de su deseo. Los otros dos momentos (el momento de 
alienación y el momento de separación) también son momentos de subjetivación, ya que ‘no 
ser sujeto’ no constituye una opción: soy responsable de mi propia vida, pase lo que pase; soy 
responsable de ella aún si no quiero serlo; sin embargo –a pesar de ser momentos de 
subjetivación– la alienación y la separación no son momentos de realización personal porque 
el sujeto (la S ) se manifiesta escondiéndose (bajo la ‘A’ mayúscula o bajo la ‘a’ minúscula), al 
negarse a asumir responsabilidad plena por su propia vida. ¿Qué debo hacer?, se pregunta el 
sujeto moral. Sólo hay una opción, responde el sujeto de la alienación: debo hacer lo que la 
Autoridad (la A mayúscula) me diga que haga. Sólo hay una opción, responde el sujeto de la 
separación: debo hacer lo que mis impulsos y deseos íntimos (la a minúscula) me indiquen.  
Lo que hace tan semejantes a 
estos dos sujetos, a pesar de su 
aparente oposición y a pesar de 
que en la vida real ambos se 
encuentran permanentemente 
enfrentados, es que ambos ven 
solamente una potencial opción 
moral por delante. Para el sujeto 
que atraviesa la fantasía 
fundamental, por el contrario, 
hay siempre más de una 
potencial opción moral por 
delante: puede ser moral 
obedecer a la Autoridad (o la 
Ley) o bien desobedecerla; 
puede ser moral actuar de 
acuerdo con mi espontaneidad o 
bien en contra de ella. Lo que 
caracteriza al sujeto que atraviesa la fantasía fundamental es que éste tiene plena 
consciencia del carácter absoluto de su libertad y está preparado para asumirla 
responsablemente. El sujeto lacaniano es, pues, sujeto autoconsciente y responsable, pero su 
autoconsciencia y su responsabilidad no se basan en su ‘conocimiento de si’, sino 
precisamente –como en el caso de los místicos– en su aceptación de la irreductible apertura 
interior que lo caracteriza como sujeto. Al atravesar la fantasía fundamental me doy cuenta de 
que soy un ‘yo deseante’; un yo, por tanto, definitivamente abierto y no definible 13. 
Reconozco entonces, no en el plano teórico sino en la práctica, a partir de una vivencia real, 
que no soy cognoscible (no se me puede definir puesto que no soy ningún objeto), pero soy 
amable (puedo ser amada: por Dios, por los demás, por mí misma). Puedo asumir mi realidad 
(incluyendo las pulsiones y temores internos que provienen de los límites y caprichos de mis 
padres y de todos los que ejercieron su influencia sobre mí en mi niñez temprana). Puedo 
asumir todo esto y avanzar con ello en la dirección que crea correcta (o menos incorrecta). No 
puedo cambiar la mayor parte de mi realidad: dónde y cuándo nací, quiénes fueron mis 
padres y cómo se comportaron conmigo, mi apariencia física básica, la mayor parte de mis 
talentos y defectos, mis temores básicos, accidentes o 
malas experiencias que pudiera haber tenido… etcétera. No puedo cambiar nada de esto, 
pero nadie ni ninguna circunstancia me pueden obligar a asumirlo, a aceptarlo 
verdaderamente. Aceptar verdaderamente mi vida –no en teoría sino de hecho– tal como se 
da aquí y ahora, es un acto de amor absolutamente libre que me constituye como sujeto. 
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Notas 

9 Fink, The Lacanian Subject. Págs. 69-79. 
 

10 Es por esto que la ‘alienación’ es un momento de la subjetivación, porque no puede provenir del exterior. Yo 
‘me alieno’ cuando pretendo transferir la responsabilidad de mi vida a otro. En este sentido, el sujeto alienado es 
responsable de su alienación. Sin embargo, es necesario señalar inmediata y claramente, que la ‘alienación’ no 
puede ser juzgada desde afuera. Lo que parece ‘alienación’ es a veces una decisión subjetiva consciente y lo 
que parece una liberación es a veces alienación. Siempre recuerdo la gracia con la que la hermana benedictina, 
M. Lluïsa Ramon, centenaria para ese momento, me contó lo que había sucedido cuando un grupo armado 
durante la Guerra Civil Española quemaron su monasterio; los hombres irrumpieron violentamente derribando la 
puerta del recinto donde las hermanas estaban en oración. Gritaron, ‘Hermanas, estamos aquí para darles la 
libertad’. La hermana M. Lluïsa, para ese entonces muy joven, respondió: ‘¿para darnos la libertad? ¡Para 
quitárnosla, querrá decir!’ y la abadesa le dio un fuerte coscorrón en la cabeza.  
 

11 La letra ‘a’ minúscula significa el objeto lacaniano ‘object petit a’. Para nuestros propósitos será suficiente 
leerla como la internalización de la ‘A’ mayúscula, como ‘deseo del Otro’. El concepto de ‘deseo del Otro’ será 
explicado seguidamente en el texto principal de este trabajo. 
 

12 El filósofo canadiense, Charles Taylor lo secunda en su descripción de los orígenes románticos de nuestros 
ideales de autenticidad del yo: [se ha dado un] giro subjetivo enorme en la cultura moderna, ha aparecido una 
nueva forma de interioridad y hemos pasado a identificarnos con nuestros abismos interiores (Gutmann, Amy 
(ed.) The Politics of Recognition in Multiculturalism [La política del reconocimiento en el multiculturalismo]. 
Princeton U. Press, 1994. pág. 29). Cf. también la obra maestra de Taylor, Sources of the Self: The Making of the 
Modern Identity [Los orígenes del yo: El surgimiento de la identidad moderna]. Cambridge: Harvard University 
Press, 1989. 
 

13 Se trataría de la misma experiencia que el filósofo catalán Joan Pegueroles, sj. identifica en la distinción que 
establece C. S. Lewis entre ‘happiness’ y ‘joy’ [‘la alegría’ y ‘el gozo’] (Surprised by Joy. Fount Paperbacks, 1981; 
pág. 20), y en la distinción que hace P. Claudel entre ‘bonheur’ y ‘joie’ [‘la felicidad’ y ‘el gozo’]. Cf. Pegueroles, 
Joan, “Díptico sobre la felicidad”. Espíritu XLVIII (1999); págs. 181-87. 
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Esquema 2 

 

Heteronomia    Autonomia 

Via purgativa    Via il·luminativa   Via unitiva 

Déu NO     Déu SÍ 

Déu és Llei, prohibició   Déu és amor    Estimo 

 

 

 

 

Esquema 3 

PODER SABER 

S1 

----- 

 $ 

 S2 

----- 

    a 
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----- 
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----- 

     $ 
magisterial universitari 

 
NO-PODER NO-SABER 
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----- 

    S1 
histèric analític o profètic  / auto-autoritat 
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Teodor Suau 
 “L’originalitat de Jesús de Natzaret segons l’evan geli de Marc” 

  
 

La jornada de formació permanent celebrada el 19 de febrer esdevingué una magnífica ocasió 
per reflexionar a partir de les intervencions de Teodor Suau. Tot seguit reproduïm el guió que 
es va donar als participants. Les ponències del matí estan penjades a la web. Al final, 
publiquem la resposta a una pregunta sobre víctimes i botxins. A la tarda, per error de la 
gravació, no es pot penjar el document sonor ni extreure una resposta molt encoratjadora 
sobre la vida religiosa, expressat més o menys en aquests termes: 
 
“Em declaro un gran admirador de la vida religiosa, de consagrades i consagrats. La vostra 
presència, el vostre carisma a l'Església, la vostra fidelitat són carisma de l'Esperit. Viviu en 
fidelitat i alegria. Presenteu un rostre joiós.  Llegiu les vostres vides com a història de salvació.  
Cadascun, convençut, que senti: “Sóc el que Déu veu en mi”. En cada persona és inèdita 
l'experiència de Déu. Deixeu-vos prendre per Déu. Viviu una experiència profunda de Déu. 
Perllongueu l'acció amorosa de Déu.   
Les vostres mans estan fetes per estrènyer, abraçar, acariciar i resar.  Són mans per a l'amor i 
els consagrats les omplen d'amor a l'altre, al necessitat,  als  quals us mouen a compassió, 
que és la prolongació de l'amor de Déu als seus fills, a cada fill.”  

 
PRIMERA PART 
UNA REFLEXIÓ SOBRE LA POSSIBILITAT DE 
L’AMOR EN EL TEMPS DE LA DESESPERANÇA 
 
1. EL MAL EN EL MÓN, CAUSA DE LA CRISI DE 
L’AMOR I DE L’ESPERANÇA 

«El mal és un desafiament per a la teologia i per a 
la filosofia. Vol dir això una invitació a pensar 
menys, a deixar de pensar, o és una provocació per 
pensar més i millor, fins i tot pensar d’una altra 
manera ?  
»Plantejar el problema és posar en entredit una 

manera de pensar sotmesa a l’exigència de coherència lògica, és a dir, de no-contradicció i 
de totalitat sistemàtica. Tal vegada s’han de trobar raons que són tributàries de l’acció i del 
sentiment. Creure en Déu no té res a veure amb la necessitat d’explicar l’origen del 
sofriment.»  

P. Ricoeur1 
 
2. EL MAL ABSOLUT, UNA QÜESTIÓ IMPOSSIBLE DE SER PE NSADA PER LA RAÓ? 

«És possible sacsejar la consciència del món? J. Karsky descobreix que la mort no té res 
d’excepcional, sobretot descobreix que el pitjor no és la violència, sinó la banalitat d’aquesta 
violència. La que té lloc allí no li sembla motivada per res, ni pel desig de fer respectar la 
disciplina ni per la voluntat de sotmetre o d’humiliar. J. Karsky pensa que pertany al que ell 
anomena un “codi” : un codi d’una salvatgeria inaudita al qual els guardians del camp 
s’adapten sense ni tan sols ser-ne conscients.»  

Y. Haenel2 

                                                 
1
 El Mal, un desafío a la filosofía y la teología, Buenos Aires, 2007. 
2
 Y. Haenel, Jan Karsky, Barcelona, 2010.  
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2.1. Com pensar el mal en el món: les categories 

2.1.1.  El procés de creació de la consciència: «consciència», el resultat d’escolta de la 
vida en nosaltres, prèvia o posterior a les propostes de significat que rebem en el 
procés de socialització; «consciència violentada o ideologitzada»: el resultat de la 
violació de la vida, portada a terme pels artefactes culturals, ideats per la societat.  

2.1.2.   La matèria i la vida. 
2.1.3.   El rostre que en sol·licita per a la comunió.   
2.1.4.   A l’origen de la vida hi ha un acte de llibertat i d’amor.  
2.1.5. Hi ha un mal absolut: certament, impensable per a la raó: un desafiament i un repte.  
2.1.6. El “Codi”, causa de la consciència violentada i origen del Mal Absolut.   
 

2.2. Com pensar el mal en el món: els criteris 

2.2.1. Primer: la naturalesa del problema ens obliga a cercar alternatives a la raó lògica i 
científica, a l’hora de pensar el mal absolut. 

2.2.2. Segon: el pensament que pensi el mal absolut només pot ser un pensament 
pràctic, que pensi la vida des de la vida mateixa.  

2.2.3. Tercer: la veu de les víctimes esdevé una coordenada clau del pensament que 
pensa el mal absolut. Caldrà aprendre a escoltar les víctimes i preguntar-se què hi 
ha d’universalitzable en el seu testimoni. Caldrà prendre com a material base la 
memòria i el testimoni. 

2.2.4. El testimoni: martiri; testimoni; testimoniatge. 
2.2.5. El llenguatge de les víctimes és sovint el silenci. Perquè ningú els concedeix la possibilitat 

d’expressar la seva protesta ni la seva legítima exigència de justícia. Més bé perquè no 
convé que se senti la veu de les víctimes en el si de les societats que les toleren o les 
creen o les justifiquen. O que callen davant la situació. La víctima no disposa de mitjans 
per fer-se sentir. No hom els reconeix veu. 

2.2.6. La contemplació, actitud bàsica de l’escolta de la vida que desapareix per mor del 
Mal.   

2.2.7. La responsabilitat absoluta de tots envers la injustícia i envers la reivindicació de la 
víctima.  

2.2.8. La memòria. 
2.2.9. Recuperar els anunciadors del foc, els profetes. 
2.2.10. Els marges proporcionen l’àmbit de la lectura de la vida i de la mort.  

 
3. AUSCHWITZ, PARÀBOLA DEL MAL ABSOLUT 

3.1. La mort de la raó a Auschwitz:  moren necessàriament totes les raons a Auschwitz? 
O amb paraules més precises: hi ha encara un espai per al pensament després 
d’Auschwitz? 

3.2. Què és el que passa a Auschwitz?  
3.2.1. Que es nega l’estatut de persona a uns grups d’éssers humans, considerats 
absolutament prescindibles pel fet de ser el que són i que, naturalment, no es poden 
alliberar de cap manera d’aquesta violència: no es pot deixar de ser allò que hom és. 
El mal comença a ser absolut quan algú és considerat prescindible per algú altre. 
Representa, per tant, la negació del projecte de felicitat legítim pel fet d’haver nascut, 
sense que ningú hagi demanat prèviament a ningú si volia néixer.   
3.2.2. Perquè aquesta forma de destructivitat emergeix en la societat occidental 
europea, quan ha arribat a un grau notable d’evolució mental, cultural, política... 
Paradoxalment, l’Estat que ha decidit la creació dels camps fa un ús molt eficient de les 
descobertes tecnològiques per dur a terme l’anihilació de milions de persones. El mal es 
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manifesta com a absolut quan tota una societat, en la forma de l’Estat, es posa en 
contra de la vida. Aleshores, no deixa res sense contaminar. 
3.2.3. Que es dóna la crueltat totalment innecessària: banal.  
3.2.4. L’eficàcia del sistema pensat i portat a terme: la tecnologia més moderna, al 
servei del Mal.  
3.2.5.  La pregunta que sorgeix del plantejament an terior: què ha passat en la 
consciència d’aquestes persones?  
 

4. CERCANT LA RESPOSTA 
4.1. El Sistema, causa de la consciència ideologitz ada 
4.2. L’ànima del Sistema és el Codi:  un conjunt estructurat de criteris normatius i valors 

promoguts des del control exercit pel poder que ha de ser assumit pels ciutadans, si 
volen mantenir l’estatut de ciutadans. 

4.3. Les conclusions 
4.3.1. Hi ha un principi fonamental, en aquest nivell teoricopràctic, que constitueix la 

clau de volta de tot l’edifici: ser és tenir.  
4.3.2. L’origen de la necessitat de canviar el nom de les coses.  
4.3.3. Sols la crítica del Sistema, des de la perspectiva de les víctimes que ell mateix 

provoca, serà condició per a la recuperació de les víctimes i evitar que retorni 
l’horror. 

 
5. EL QUE HA PASSAT DESPRÉS 
 5.1. La història posterior a la Xoà 
 5.2. La globalització actual 
 
6. ÉS AQUESTA, PERÒ, TOTA LA VERITAT? 

Senyor: quan vindràs amb la 
teva glòria 
no et recordis solament 
dels homes de bona voluntat. 
Recorda’t també 
dels homes de mala voluntat. 
No et recordis, llavors, 
de les seves crueltats, 
de les seves crueltats excessives, 
de les seves violències. 
Recorda’t dels fruits 
que ens han portat 
a causa de la paciència dels uns, 
del coratge dels altres, 
de la companyonia, de la humilitat, 
de la grandesa d’ànima, 
de la fidelitat que han despertat en nosaltres. 
I fes, Senyor, 
que els fruits que nosaltres hem produït 
siguin un dia la seva redempció. 

6.1. El misteri  
6.2. La llibertat  
6.3. L’amor  
6.4. «DÉU»  
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6.5. Conclusió   
a) Haurem trobat el criteri hermenèutic  que constitueix l’horitzó del nostre 
pensament: sols un home i un Déu que passin l’examen d’Auschwitz, i de tot el que ha 
vingut després, que portin directament a la crítica del Sistema, que donin raó del 
misteri, podran ser oferts al silenci i a la contemplació: podran recuperar la humanitat 
per a la humanitat. Retrobaran la poesia i la fe.  
b) Perquè la contaminació cognoscitiva  habitual entre nosaltres ens obliga a una 
nova cautela metodològica . No només és real allò a què els esquemes culturals en 
vigor confereixen estatut de realitat. No ens podem fiar del que ens diu sobre Déu la 
cultura actual. 
c) Per a nosaltres, cristians, el Déu que passa l’examen del Mal Absolut és 
Jesucrist, mort i ressuscitat.  I, per això, Messies i Senyor: Déu-amb-nosaltres. 

De tant en tant, 
molt de tant en tant, 

una espurna d’amor en estat pur 
resta enganxada a la xarxa del temps. 

Aleshores, tot, tot recomença. 
Tot, tot, ressuscita… 

 
SEGONA PART 
L’ORIGINALITAT DE JESÚS DE NATZARET SEGONS L’EVANGE LI DE MARC 
 

1. LES DADES DEL TEXT DE MARC 
1.1. Una història de la passió amb un llarg pròleg 
1.2. Una història que ve de lluny: el pròleg de Mc 
1,2-13 
1.3. Jesús de Nazaret, el protagonista: el títol: 
Mc 1,1 
1.4. Que per la seva mort i resurrecció esdevé 
Messies i Fill: Mc 1,1 
1.5. La pregunta i l’admiració/perplexitat, fil 
conductor de tot l’evangeli de Marc 
 
2. JESÚS, L’HOME DE LA PREGUNTA 
2.1. La pregunta clau de Jesús: “Pare, per què 

m’heu abandonat?” (Mc 15,34) 
2.2. Les respostes davant les quals se situa Jesús: 
 - la resposta jueva: a la pau per la TORAH 
 - la resposta romana: a la pau per la victòria 
2.3. Allò que les dues respostes tenen en comú: partir d’un mite, no de la realitat 
 
3. LA RESPOSTA DE JESÚS 
3.1. Partir de la realitat de la vida: el Misteri del Do 
3.2. Les conseqüències que això té per a la realitat: 
 - de Déu 
 - de la persona humana: la filiació 
 - per la relació amb els altres: la fraternitat i la solidaritat; la justícia 
 - per la història: el futur de Déu 
 - per la Nova Humanitat: Fe, Esperança i Caritat 
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4. L’ORIGINALITAT DE JESÚS 
 - recuperar la realitat per a nosaltres 
 - una nova aproximació a la realitat del Mal 
 - una experiència de Déu inèdita 

- una nova experiència de comunitat: l’Església 
  
Si ser seguidor de Jesús és escoltar la veu de les víctimes. Què s’ha de fer davant els 
botxins? 
Una bona pregunta que ja podria estar resposta, 
perquè és el que he intentat explicar-vos amb la 
pregària dels jueus. Només una actitud que 
vulgui recuperar els botxins serà una actitud 
cristiana. Per mi, aquí hi ha el nucli més dur i 
més genial de Jesús: pregueu pels enemics. 
Com diu la pregària: «Feu el bé als qui us 
estimen»; estima els enemics. I aquesta pregària 
d’aquest jueu —això és una traducció del que diu 
el bon Jesús: «Pare, perdoneu-los, perquè no 
saben el que fan»— té raó. Com que tenen el 
nom de les coses canviat, pensen que fan una 
cosa i fan una altra. Això seria el sagrament de la 
penitència. Quan era seminarista, em van ensenyar que si hi havia un company que em 
molestava perquè era maldestre, que mai li fes cap tipus de corrupció fraterna perquè em 
molestava a mi, sinó que purifiqués la meva intenció —una expressió molt gràfica que 
significa confrontar-la amb el vertader nom de les coses— fins que jo busqués el seu 
creixement i no el meu benestar, una doctrina molt sana. Una lluita que diu Moltmann que no 
podem parlar d’injustícia si no tenim una oferta que recuperi els nostres morts. Què s’ha de fer 
amb els botxins? a) El possible i l’impossible perquè deixin de ser botxins, que vol dir 
denúncia profètica, dir el vertader nom. Si vostè crema un heretge no ho fa pel bé de 
l’església, ho fa perquè és idiota, i aleshores parlem d’aquesta idiotització. Això és el profeta. 
Primer pas: denunciar la injustícia, fer el possible i l’impossible perquè el botxí deixi de ser 
botxí, que és el que feia el bon Jesús. Què és el que molesta al ric per arribar al regne de 
Déu? La seva riquesa, doncs alliberem-lo de la seva riquesa. b) Una actitud interior, i aquí ve 
la pregària i la contemplació, de tal manera que el meu dolor pugui ser redemptor també per a 
aquells que són botxins, amb realisme, sense cap tipus d’il·lusió, sí d’esperança. Són dos 
nivells. La teologia de Sud-amèrica de l’alliberació. Primer: lluitem perquè les estructures no 
segueixin provocant botxins. Segon: quan ja no queda més remei, com és el cas límit d’aquest 
senyor, que la meva actitud davant Déu de do i d’entrega digui sí, però no podem ser al regne 
de Déu mentre el botxí no hagi deixat de ser botxí, que el meu patiment repercuteixi 
misteriosament en aquesta situació. Això per a mi és molt clar. Pregueu pels vostres enemics 
o estimeu els vostres enemics. Qui ens ha dit que només puc pregar pels meu enemics si és 
que tinc enemics? El bon Jesús, un home de molt de seny, donava per suposat que tots 
teníem enemics. Quan una persona diu que no té enemics és que és curta, perquè, si és 
justa, tindrà enemics; si és bona, tindrà enemics. I pregar pels enemics neix d’una arrel 
positivíssima: Jesús ja ho sap que jo tindré enemics. Segon, una cosa alliberadora al cent per 
cent: la mort no serà un sentiment positiu de simpatia com té el noi per la noia, els qui 
festegen, sinó que serà una altra cosa més seriosa: jo sé que estic bé, aquí no tinc necessitat 
de protegir-me; vaig dient, potser m’ha sortit malament, però vaig dient. Si jo he de parlar amb 
el meu bisbe, persona a qui estimo molt, ja és una altra cosa. Quan jo era rector del seminari 
—i m’agrada molt explicar aquesta anècdota—, fèiem reunió de comunitat i, aleshores, tothom 
s’asseia per grups parlamentaris i les dues cadires que quedaven buides quedaven al meu 
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costat, i ha de ser així, perquè ja no és un lloc per jugar cartes i dir-nos que som molts guapos 
i que ens estimem molt, sinó que s’han de prendre decisions i aleshores sé que si ho fas així 
és perillós si estàs assegut a vora meu, però sobretot sé qui són els meus enemics, perquè 
amb els meus amics estic bé a prop seu, és amb els meus enemics amb qui estic malament. 
Però això és normal. Jesús, doncs, dirà: «estima també els teus enemics», és a dir, procura 
que deixin de ser enemics teus i, si no pots, pensa que el teu patiment també ha de ser per a 
ells. 

 

Donar a llum la llum 
 
El proppassat divendres 28 de gener, la Gna.Teresa Forcades, metgessa, teòloga i religiosa 
benedictina de Montserrat, va realitzar una interessant conferència sota el títol “Donar a llum 
la llum”. L’acte va tenir lloc al Museu de Lleida 
amb motiu de la inauguració de la mostra 
“Rostres”, de Domi Mora, artista que compartí la 
taula amb la conferenciant. El nombrós públic que 
s’hi aplegà depassà en molt les expectatives dels 
organitzadors.   
La reflexió teològica, vessada en la coredempció, 
—sense la nostra implicació no hi pot haver 
salvació—, va resultar tan interessant com 
profunda i amena. Amb la Gna. Teresa vam 
recórrer un llarg periple a través de la història de 
la salvació: des del llibre del Gènesi, on per 
primera vegada va ressonar el “faci's la llum”, fins 
al nostre moment actual que la reclama de cada 
un de nosaltres. El model és Maria, la Mare de 
Déu. Ella, en prendre consciència del que Déu li demanava, va voler assegurar-se que no 
vivia un miratge i, amb la raó, va demanar explicacions, exposant la seva pròpia situació, 
poblada de dubtes. Quan ella va rebre els pertinents aclariments, es va implicar des del 
millor de si mateixa, i va pronunciar el seu “faci's en mi la teva voluntat”. Connectava, així, 
amb el Déu creador de la llum i perllongava aquesta llum, donant-nos el Crist, llum del món.  
Tal acollida i implicació ha tingut enormes ressonàncies per al bé de la humanitat. Maria, la 
Mare de Déu, més que ningú, ha donat a llum la Llum. 

Ester Díaz S ., carmelita missionera 
 

- Mª Victoria González de Castejón, 
nova coordinadora de les CONFER regionals i diocesa nes 

 

Prot: 51/11 
Madrid, 23 de febrero de 2011 
 
A todos los Presidentes/as, Secretarios/as y Admini stradores/as de las 
CONFERS Regionales y Diocesanas. 
 

 
Queridos hermanos y hermanas: 
Tengo la satisfacción de informaros que desde esta fecha se ha incorporado al Equipo 
Directivo de Confer la Hna. Mª Victoria González de Castejón, religiosa del Sagrado Corazón, 
que tendrá la responsabilidad de las relaciones con todas las Confer Regionales y 
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Diocesanas. Sustituye a la Hna. Blanca García, que como sabéis ha sido elegida Provincial en 
su Congregación. 
La Hna. Toya, como familiarmente se le conoce, ha regresado de Roma hace unos días, 
donde durante bastantes años ha servido como Secretaria General a la Unión Internacional 
de Superioras Generales. Estamos seguros que continuará sirviendo a la Vida Religiosa 
desde la Confer con la misma entrega y eficacia como la ha servido desde la UISG. Le 
agradecemos su disponibilidad. Despedimos desde aquí también a la Hna. Blanca, a quién 
conocéis personalmente muchos/as de vosotros/as, con nuestro más cordial agradecimiento 
por su entrega y servicio generoso a todas las Confer Regionales y Diocesanas. Continúa 
prestando en esta línea su servicio a la vida religiosa, ya que acaba de ser elegida Presidenta 
de Confer Castilla, León, Asturias y Cantabria. 
El correo electrónico de Toya es: cryd@confer.es 
Os saludo con todo afecto en el Señor. 

Elías Royón, S.J. 
Presidente de CONFER 

 

“Hay que aprender a recibir y olvidar el paternalis mo” 
 

La Vanguardia, 17 de febrer de 2011 – La Contra – Ima Sanchís 
Cristina Antolín, misionera en África, doctora en Medicina y Cirugía y ginecóloga  
 
Tengo 52 años. Nací en Orihuela y llevo media vida en África, 14 años en RD Congo y 12 en 
Camerún. Soy religiosa de la Congregación de Santo Domingo y dirijo un centro hospitalario 
en Yaundé (Camerún). Estar al servicio del otro es la única política que yo apoyaría 
 
Una vida lograda  
Para la presentación de su nueva campaña de sensibi lización para el desarrollo, que se 
centra en la lucha contra la mortalidad infantil, l a oenegé Manos Unidas ha traído a una 
de esas personas –que ellos alientan y apoyan– sin las cuales el mundo sería un lugar 
peor. Desde hace 26 años Cristina ha ido incorporan do especialidades a su saber para 
poder atender a los enfermos. Empezó trabajando en un hospital de RD Congo a los 26 
años como único médico. Ahora,  en Camerún, además de ejercer la medicina en el 
hospital, acude a la selva, donde su congregación t iene once dispensarios y ella opera 
sin esterilizadora, sin luz y con un material quirú rgico rudimentario, pero sigue 
salvando vidas. 
 
Dígame qué la hace feliz. 
Siendo niña vi una imagen de un hospital en África: “Quiero ser médico, me dije, pero también 
quiero ser misionera”. Y ahí estoy. 
 

Lo mismo trata un paludismo que opera unas catarata s... Atrevida, ¿no? 
Cuando vengo de vacaciones aprendo nuevas especialidades, porque allí la necesidad obliga. 
He operado a niños siguiendo las instrucciones de un libro de medicina, pero si no lo hacía 
morían. 
 

¿Y cuando sale mal? 
Me he culpabilizado, pero lo que he aprendido en África es que tienes que fijarte en las cosas 
buenas que puedes hacer y has hecho si no quieres paralizarte. 
 

¿Cómo fue el aterrizaje? 
Era como un recién nacido, tuve que aprender hasta a hablar para poder entenderme. 
Escuchar y observar fue lo primero. 
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En un hospital con un único médico. 
Sí, un congoleño que se moría de cáncer y que intentó transmitirme toda su sabiduría. Lo más 
importante para mí fue el “tú puedes” que constantemente me repetía. 
 

¿Qué le hizo ir adquiriendo seguridad? 
Otra frase que me han repetido los pacientes cuyas enfermedades crónicas o extremas nos 
han unido mucho: “A través de tu presencia veo a Dios”, “ a través de tus manos...”, “a través 
de tus ojos...”. Y me lo dicen incluso sin ser de la misma religión; algo reciben que es grande, 
y me gusta ser el mensajero. 
 

Recogió usted a un muchacho. 
Sí, en Camerún. Tenía 14 años, vino a verme con su hermano pequeño, que tenía una 
conjuntivitis aguda. Le dije que debía haber venido antes y me contestó que eran huérfanos y 
que había estado trabajando para juntar el dinero que costaba la consulta. No quise cobrarle, 
pero él se empeñó en pagar. 
 

Y se le partió el alma. 
Sí, le pagamos los estudios y ahora 
trabaja en el hospital. Me llama 
mamá. Cuando quiso casarse tuve 
que ir a hacer la petición de mano, 
preparar la dote y acudir a la mezquita 
el día de la boda. 
 

¿Algún aprendizaje? 
Libertad interior. Lo importante es la 
cercanía entre unos y otros, y el amor, 
más que la confesión concreta que tú 
tengas. 
 

Los misioneros se alejan bastante de los dogmas de la Iglesia católica. 
Encontramos problemas muy duros en el día a día que nos exigen dar una respuesta. 
 

Dicen que duerme tumbada en el suelo junto a los pa cientes. 
Cuando la gente lo necesita me doy del todo. Si le da seguridad que le dé la mano toda la 
noche, se la doy. Eso me hace feliz. 
 

Explíqueme momentos de estos 26 años que le hayan h echo evolucionar. 
Durante la guerra del Congo los soldados atacaron nuestra comunidad; nos metieron a todas 
en una iglesia con otros misioneros mientras saqueaban nuestra casa. Lo terrible fue que la 
población acabó de arrasar con lo que quedaba. En el hospital ocurrió lo mismo, aparatos que 
yo había traído con muchísimo esfuerzo fueron destruidos. 
 

Eso debió de doler mucho. 
Sí, pero obtuve grandes lecciones, entendí que es más importante trabajar por ese intangible 
que es el amor que por conseguir aparatos. Me di cuenta de que quizás no habíamos vivido 
con la suficiente cercanía e igualdad con la población. Y, por supuesto, aprendí algo muy 
grande: que la vida la puedes perder en dos segundos. 
 

¿Sintió su vida amenazada? 
Sí, a la iglesia entraban soldados totalmente drogados pegando tiros para asustarnos. Uno 
me puso la bayoneta en el pecho, durante diez minutos me gritó y amenazó, quería 2.000 
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dólares que yo no tenía. No clavó la bayoneta, pero podía haberlo hecho. Así que supe que 
había vuelto a nacer.  
 

¿Qué sentía? 
Miedo, pero a la vez una fuerza interior que me hacía seguir de pie y buscar un  momento en 
el que los soldados estuvieran distraídos para salir corriendo con toda mi comunidad y, 
perseguidas por los tiros, internarnos en la selva. 
 

¿Nunca ha llegado a sentir odio? 
Sentí rabia hacia esas personas que habíamos ayudado tanto y destrozaron aparatos de los 
que ya nadie se beneficiaría. Tuve que hacer un trabajo de reconciliación y decidí no rehacer 
la casa, adaptarme a la situación. 
 

¿Cuál era la situación? 
Nos habían robado el frigorífico y decidimos no comprar otro; nos habían roto la cocina y 
decidimos cocinar con carbón..., vivir como ellos. Y entonces ocurrió algo, las cosas nos 
llovían, venían con gallinas, con huevos, con plátanos... Durante tres meses no tuvimos que 
comprar nada. 
 

¿Qué entendió? 
Que habíamos tenido demasiados manojos de llaves y puertas cerradas. Al vivir como ellos 
se sintieron más cerca de nosotras y se volcaron. Es importante aprender a recibir y olvidar el 
paternalismo. 
 

¿Cómo lleva la muerte de un paciente? 
Mal, a veces no puedes ni calmarles el dolor, pero incluso entonces han agradecido mi 
presencia. La capacidad de aceptación, de, a pesar de vivir ese sufrimiento, no renegar, me 
parece inmensa. 
 

¿Qué hace falta para estar satisfecho de uno mismo?  
Realizar lo que llevas dentro y asumir lo que te ocurre. El hoy no lo puedes cambiar, acéptalo 
y trabaja para cambiar el mañana.  
 

Ocells i branques 
 

Set monjos cistercencs del monestir de Nôtre-Dame de l’Atles, a Tibhirine, Algèria, van ser 
assassinats el 21 de maig del 1996, previ segrest la nit del 26 al 27 de març d’aquell mateix 
any. El testimoni comunitari de les seves vides ha fet el salt a la gran pantalla a través de la 
pel·lícula De dioses y hombres (Des hommes et des dieux, França, 2010), dirigida per Xavier 
Beauvois. El film, absolutament recomanable, constitueix una oportunitat per apropar-nos a la 
realitat històrica a la qual fa referència, a més de ser una creació cinematogràfica de gran 
qualitat, una anàlisi a fons dels personatges, una presentació nítida sense manipulacions 
ideològiques o religioses. La lletra dels salms i de les oracions que canten en les seves 
pregàries en reflecteix les conviccions i els sentiments. Hi ha un moment àlgid que resumeix 
l’alegria d’una vida de plenitud i la preocupació per una mort imminent: el darrer sopar. El llac 
dels cignes, opus 20, de Txaikovski, serveix de fons musical per veure desfilar els rostres dels 
monjos davant la càmera, amb expressions de pregonesa indescriptible. Al final, la comitiva 
comunitària puja les costes nevades cap al Gòlgota algerià. 

Només em vull aturar en un diàleg, molt breu, que es produeix entre tres monjos i una parella 
musulmana. Hi ha la possibilitat que els monjos deixin el país per tornar a la seva França 
natal. Un monjo afirma: «Pot ser que nosaltres marxem aviat.» L’algerià li pregunta: «Per què 
voleu marxar?» Un monjo respon: «Som com ocells sobre una branca. No sabem si 
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marxarem.» La dona sentencia: «Els ocells som nosaltres i vosaltres sou la branca. Si marxeu 
ja no sabrem on posar-nos.» 

Armand Veilleux, monjo cistercenc que els va conèixer personalment, va escriure: «Els 
germans eren conscients que també la població del lloc estava atrapada, com una tenalla, 
entre dues violències oposades, i que no en podia escapar. Per als monjos, fugir aleshores 
hauria estat faltar a la solidaritat amb aquells amb qui van compartir la vida en temps de pau. 
Després del martiri d’Henri i de Paul-Hélène, Cristòfor va escriure al seu diari: “No es pot 
oblidar ni marxar sense trair el que queda d’una gràcia de proximitat, d’amistat de veritat” (29-
5-95). (...) Mohammed havia dit a Cristòfor: “Vosaltres encara teniu una petita porta per la qual 
us en podeu anar; però nosaltres, no: cap camí, cap porta.” I Moussa havia dit a Christian: “Si 
marxeu, ens priveu de la vostra esperança i ens preneu la nostra esperança.” No hauria estat 
gens cristià anar-se’n. I es van quedar.» 

Els monjos creuen que són els ocells que van d’una banda a l’altra, però en realitat són les 
branques que garanteixen la llibertat dels altres, als quals donen suport. El seu vot d’estabilitat 
transforma la llibertat del vol en la solidesa d’una branca d’arbre, símbol del compromís pel 
lloc i les persones que hi viuen. 

El germà Christian, el prior, escriu al seu testament un paràgraf de gran altura mística: «La 
meva mort, evidentment, semblarà que dóna la raó als que m’han tractat, a la lleugera, 
d’ingenu o d’idealista. “Que digui ara què en pensa!” Però aquests han de saber que finalment 
la meva curiositat més punyent serà alliberada. Aleshores podré, si Déu vol, enfonsar la meva 
mirada en la del Pare per contemplar amb Ell els seus fills de l’islam.» 

El germà Lucas, el metge, havia pregat: «Senyor, concedeix-nos la gràcia de morir sense odi 
al cor.» Tota la població local, totalment musulmana, va plorar de manera unànime la seva 
mort.  

Lluís Serra 
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Exercicis Espirituals – Estiu 2011 
 

TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU 
 

L’URC organitza, en col·laboració amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, amb el Monestir 
de Montserrat i amb la Cova de Manresa, tandes d’exercicis espirituals obertes a les 
religioses i religiosos que, en un clima intercongregacional, vulguin fruir d’un temps de Déu, 
d’un temps de silenci i d’un temps de pau en uns dies de l’estiu.  
Enguany no celebrem exercicis a Montserrat per motiu de les obres iniciades. 
 

EE1 
 Dates: 3 a 9 de juliol 

 
 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC  
P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat 
"Madurar l'amistat amb Jesucrist amb l'Evangeli de Joan" 
Inici: 3 de juliol, diumenge, amb el sopar  
Final: 9 de juliol, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció 
Reserva i pagament: URC 
 

 

EE2 
Dates: 7 a 13 d’agost  

 

CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC  
P. Josep Vilarrúbias, claretià 
Inici: 7 d’agost, diumenge, amb el sopar  
Final: 13 d’agost, dissabte, havent dinat 
Preu: 275 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció  
Reserva i pagament: URC 
 

 

EE3 
EXERCICIS ESPIRITUALS A LA COVA DE MANRESA 
 

 juny 11  
21 - 30 TONI CATALÀ, sj. (en castellà) 

juliol 11 
01 - 10 JOSÉ I. GONZÁLEZ FAUS, sj. (en castellà) 
11 - 20 ORIOL TUÑÍ, sj. (en català - amb Ev. Lluc) 
21 - 30 JOSEP RAMBLA, sj. (en català) 

agost 11 
31 jul. - 07 XAVIER MELLONI, sj. 
(Exercicis de Contemplació - demaneu informació) 
16 - 24 VICTORIA HERNÁNDEZ (castellà - Pregar des del cos) 
16 - 25 JORDI FONT, ÀLVAR SÀNCHEZ, sj., i M. VALLS, rjm. 
(personalitzats) 

 

Reserva i pagament a la Cova de Manresa (tel.: 93 872 04 22) 
Tandes obertes. Places limitades 

 



 
 

 

20

Forma d’inscripció per als Exercicis Espirituals a Vic:  
 Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 

(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

 Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. 

 Una vegada confirmada la plaça, caldrà efectuar el pagament. La plaça es considera 
coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

 Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
 Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      2100-3040-06-2200340826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 (Vic, 3-9 
de juliol) o EE2 (Vic, 7-13 d’agost) 
 
Organitza : URC-CEVRE en coordinació amb la Casa d'Espiritualitat Claret de Vic, el 
Monestir de Montserrat i la Cova de Manresa. 
 

Concert – pregària en record del Germà Maine, fms, (a.c.s.) 
 

El dissabte 26 de febrer a 
Santa Maria del Mar de 
Barcelona 

La Coral Maristes Montserrat 
de Lleida ha organitzat a la 
basílica de Sta. M. del Mar de 
la Ciutat Comtal aquest record i 
agraïment per la vida del G. 
Maine. Serà a 2/4 de 7 de la 
tarda i són convidades totes 
aquelles persones que el van 
conèixer. 

La coral Maristes Montserrat  
dissabte vinent es desplaça a 
Barcelona per celebrar un 
concert homenatge al germà 

Maine. El format serà un concert amb espais de testimonis, de silenci, de reflexió i agraïment 
per la vida del germanet. Presentarà l'acte el G. Ramon Rúbies i hi participarà, juntament amb 
la coral de Ponent, l'orquestra de cambra Aula 7 de Barcelona . També hi haurà un espai de 
testimoni de la comunitat de Santa Maria del Mar, ja que el G. Maine havia format part del seu 
consell parroquial els darrers anys. 

En acabar el concert pregària participarem a l'eucaristia conjuntament amb la comunitat. 
El repertori musical serà el següent: Signore de le cime, An Irish blessing, Gaelic blessing, Sweet 
dreams, Txaikovski, Glory hallelu, Locus Iste , Aurxoa seaskan, Ave verum i Cant de la Senyera. 

Des de Lleida es desplaçaran més d'un centenar de persones per participar de l'acte i 
acompanyar la coral. També s'espera la presència de persones relacionades amb el Centre 
Compartir de Ciutat Vella, on va estar el G. Maine de director, i hi són convidades també totes 
les persones que tinguin ganes de gaudir d'aquest moment senzill i entranyable, de record i 
d'estima, de sensibilitat i tendresa, de pregària i acció de gràcies. 
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Trobada a Montserrat de membres de les juntes direc tives de l’URC 
 

Una vegada celebrada la cloenda dels 30 anys de l’URC, com a apèndix al programa aprovat, 
el dia 26 de març, dissabte, les religioses i religiosos que han estat membres d e les 
juntes directives  en algun període al llarg d’aquests 30 anys, secretaris generals inclosos, 
estan convocats a viure a Montserrat una jornada de fraternitat, agraïment, diàleg i pregària. 

- Eucaristia 
- Reunió acompanyats del P. Abat  
- Dinar de germanor 

Cal que confirmin la seva assistència a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu 
electrònic (urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona). 
 

Jornada Entitats Socials d’Església al servei dels desfavorits 
 
Data: 12 de març, dissabte 
Horari jornada: de 9.15 a 14.30 h 
Hora dinar: 14.30 h (optatiu) 
Lloc: Col·legi Sant Joan Bosco (Salesians d’Horta). Passeig de la Vall d’Hebron, 258 - 
Barcelona 
 
Presentació 
Vivim un moment de profunds canvis socials i eclesials. D’una banda, amb el 
desenvolupament d’un sistema de serveis socials i dependència, i amb una crisi econòmica 
que afecta les persones més fràgils. I d’una altra, en un context de secularització important i 
de dificultats per al compromís cristià. Aquestes situacions ens demanen reflexionar i actuar 

sobre la presència de les organitzacions socials d’Església. Algunes entitats ja fa dos anys 
que compartim experiències i visions, tot generant confiances i integrant un grup en el qual ha 
participat fins ara Càritas, Fundació Pere Tarrés, Jesuïtes, Maristes, Secretariat de l’URC, 
Salesians, Oblates, Filles de la Caritat, Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya, Sant 
Joan de Déu i el Secretariat de Marginació de la diòcesi de Barcelona. Veiem la necessitat de 
compartir amb altres entitats socials d’Església el camí recorregut i de revisar i actualitzar el 
sentit d’aquest grup d’entitats socials d’Església que ens permeti ser més fidels a la missió de 
l’Evangeli al servei de les persones amb menys possibilitats, sense crear grans estructures, per 
impulsar les línies de treball que definim conjuntament. La diversitat de carismes i de camps 
d’actuació (col·lectius, àmbits) pot complementar i enriquir l’actuació en el benefici comú. 
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Objectius 
• Sentir-nos Església que treballa en l’acció social i copsar què se’ns demana avui. 
• Discernir sobre una possible estructuració d’un grup d’entitats socials d’Església. 
• Identificar les prioritats de treball i criteris de funcionament d’un grup estable d’entitats. 
 

Metodologia 
• Es combinarà la intervenció en plenari amb el treball en grups i qüestionari, a fi de facilitar la 
màxima participació i recollir les opinions dels assistents. 
 

Aportació econòmica 
• Assistència a la jornada (sense dinar): 5 € 
• Assistència a la jornada + dinar: 15 € 
 

Lloc 
Col·legi Sant Joan Bosco (Salesians d’Horta). Passeig de la Vall d’Hebron, 258 - Barcelona. 
Com arribar-hi 
• Metro L3 (verda). Estació de Mundet 
• Cotxe: Ronda de Dalt. Sortida 4 Pr 
 

Programa  
9.30h  Inici  de la Jornada. Salutació  
 Pregària conduïda per les Filles de la Caritat  
10h  Primera intervenció  
 Sentit i eficàcia de l’acció social de l’Església, a càrrec de Mossèn Ramon Prat, 

vicari general del Bisbat de Lleida 
10.45h     Pausa - cafè  
11.15h    Segona intervenció  
 El nou context de l’acció social. Reptes per a les entitats socials d’Església, a 

càrrec de Rafael Ruiz de Gauna, de la Fundació Pere Tarrés, membre del grup 
promotor d’entitats socials d’Església 

12h  Presentació del treball en grups  
12.15h     Treball en grups  
13.30h     Posada en comú , tancament i continuïtat  
14.30h     Dinar (optatiu)  

 

Inscripció 
Fins al 4 de març de 2011 
• Destinataris: persones amb alguna responsabilitat en entitats socials d’Església i centres, 
coordinació de programes, directius d’institucions, consiliaris... 
 

Inscripció on-line: fàcil i ràpida www.peretarres.org/jornadaesglesia 
Entreu a la matrícula on-line i seguiu les instruccions. El pagament es fa amb targeta (de 
crèdit o de dèbit). 
 

Altres opcions d’inscripció 
• En efectiu: Secretaria de la Fundació Pere Tarrés, c. Carolines, 10 - Barcelona 
De dilluns a dijous: 10/13 - 16/19h. Divendres: 10/13 - 15/18h. 
 

• Per transferència bancària: 
1. Consulteu la disponibilitat de plaça trucant al 93 366 85 09 
2. Empleneu la butlleta que s’adjunta 
3. Feu l’ingrés corresponent, fent constar “Jornada Església” i el vostre nom i cognoms, 
al compte següent: 2013-0654-84-0200667863 
4. Passeu, per fax o per correu electrònic, el comprovant de l’ingrés i la butlleta d’inscripció 
fax: 93 439 45 15 
secretariaif@peretarres.org 
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Cova del Pare Palau: silenci, interioritat, contemp lació 
 
En full adjunt, publiquem el programa d’activitats que les carmelites 
missioneres teresianes realitzen a Aitona (Lleida), en l’anomenada 
Cova del Pare Palau. 
Telèfon 973 794 883 / 692 135 930 
E-mail: covaparepalau@yahoo.es 
 

Nou quadern de Cristianisme i Justícia 
 
Títol: “Fer-se càrrec, carregar i encarregar-se de la 
realitat. Full de ruta samarità per a un altre món 
possible”.  
Autor: José Laguna 
Col·lecció: Quaderns CJ. Núm. 172 
Editorial: Cristianisme i Justícia 
Publicat en català i castellà 

Som realment la primera generació capaç d’acabar amb la 
pobresa? És cert que un altre món és possible? Els 
moviments altermundistes així ho asseguren. En aquest 
quadern, José Laguna, teòleg i músic, els adverteix que, per 
aconseguir-ho, necessitaran conformar una proposta 
ideològica i política. I la tradició del cristianisme, amb la 
seva pedagogia ètica, constitueix una saviesa i una 
aportació que, segons l’autor, no hauria de ser ignorada per 
aquests moviments.  
L’autor és conscient que l’oferta cristiana no és sempre ben 
rebuda per part dels moviment socials, ja que “existeix el 

temor que arribi amb l’exigència d’adhesió a dogmes i institucions eclesials”. Per això, en 
aquest quadern, Laguna proposa mostrar el potencial utòpic del cristianisme, alliberant-lo de 
la cotilla interpretativa d’una lectura confessional. I ho fa a partir del relat del Bon Samarità, 
una paràbola que forma part del patrimoni literari i ètic de la humanitat, i que ens proposa una 
“full de ruta” per a l’exercici de la solidaritat, tremendament significativa per als actuals 
moviments de resistència global. 
Aquest itinerari passa per tres moments fonamentals: fer-se càrrec, carregar i encarregar-se 
de la realitat. Això vol dir, en primer lloc, veure la realitat tal com és i saber interpretar-la, tenint 
en compte que la nostra societat tendeix a invisibilitzar els exclosos. El segon moment és el 
de la reacció: davant la realitat de les persones que sofreixen la resposta no pot ser cap altra 
que compadir-nos i mirar de pal·liar el seu sofriment. I després del moment “assistencial”, hi 
ha d’haver un moment estructural i polític: qüestionar un model que genera exclusió i 
situacions d’injustícia, i fer alguna cosa per canviar-lo.  
 
L’autor 
José Laguna  és teòleg i músic. Ha publicat amb Cristianisme i Justícia “I si Déu no fos 
perfecte? Cap a una espiritualitat simpàtica” (octubre 2000) i “De l’alliberament a la inclusió?” 
(setembre 2004) 
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Contacta amb nosaltres  

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.urc@confer.es 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Informatiu Horeb horeb.urc@gmail.com 
 

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA  
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  
http://urc.confer.es 

 

 


