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«L’al·leluia pasqual ens arriba al 
fons de l’ànima i n’allunya la 
tristesa» 

Professem que Jesucrist ha 
ressuscitat el «tercer dia». Quan 
parlem de la resurrecció de Jesús, 
topem amb una barrera de 
llenguatge. La resurrecció de Jesús 
no és un tornar a les coordenades 
d’espai i temps d’aquest món, és 
una nova creació. El llenguatge de 
l’Antic Testament és a la base del 
llenguatge del Nou Testament. Ja a 
l’AT hi havia hagut experiències de 
tornar a aquesta vida. Però la 
resurrecció definitiva quedava 
reservada per als darrers temps. 
L’experiència pasqual dels primers 

deixebles va fer que ells, utilitzant les categories de l’AT, intentessin expressar el que 
significava la resurrecció de Jesús. 

Els ulls de la carn no poden reconèixer el Ressuscitat sense els ulls del cor. Els deixebles van 
veure Jesús ressuscitat amb els ulls de la fe. La resurrecció de Jesús no és, doncs, un 
reviure, ja que Jesús no podia tornar a morir. En Jesús ressuscitat es manifesta plenament la 
glòria de Déu. El misteri no pot ser controlat amb els ulls de la carn. 

«Crist morí pels nostres pecats, com deien ja les Escriptures, i fou sepultat; ressuscità el 
tercer dia, com deien ja les Escriptures, i s’aparegué a Cefes i després als Dotze» (1Co 15,3-
7). Pau va incorporar aquesta antiga confessió a la carta als Corintis. Té dues afirmacions 
centrals: va morir-ressuscitar el tercer dia, recolzades en dos tipus de proves: una de 
destinada als jueus, segons les Escriptures, i una altra destinada als grecs basada en fets, fou 
sepultat-s’aparegué. 

«Com deien ja les Escriptures», la mort i la resurrecció de Jesús han estat compreses a la 
llum de les Escriptures. Els profetes i els Salms parlen del Just sofrent i de la salvació de Déu 
que el fa triomfar. «Ressuscità el tercer dia» és una expressió de la teologia jueva: en «el 
tercer dia», quan s’ha perdut tota esperança, Déu intervé per salvar. És el dia en què Déu 
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actua salvíficament a favor del poble. En esmentar el tercer dia, el credo primitiu no pretén 
precisar una data, sinó suggerir que la resurrecció de Jesús és un esdeveniment capital, allò 
que dóna sentit ple, escatològic. Aquesta expressió designa la resurrecció dels justos. 

Els contemporanis de Jesús interpretaven a la llum d’aquesta concepció els textos de l’AT que 
recolzaven l’esperança de la resurrecció. Llegim Os 6,2 i comparem la cita amb la 
interpretació del Targum (traducció a l’arameu del temps de Jesús): «Déu ens farà reviure el 
dia dels consols que han de venir; el dia que faci viure els morts ens ressuscitarà i viurem a la 
seva presència.» Com veiem, es passa d’una 
senzilla imatge («ens farà reviure») a l’afirmació 
de la resurrecció. També «el tercer dia» canvia 
de sentit. «El tercer dia» esdevé el «dia de la 
vivificació dels morts». En aquest cas, «el 
tercer dia» no significa ja «l’endemà de demà 
passat», sinó «el dia final dels temps», el dia de 
la resurrecció general.  

Amb la frase «Jesús ressuscità el tercer dia», 
afirmem que el final del temps va començar 
amb la Resurrecció de Jesús. Va ser una nova 
creació. Per això, els deixebles d’Emmaús, el 
diumenge, ben de matí, van abandonar 
Jerusalem. Decebuts se’n tornaven cap a casa. No van esperar que passessin els tres dies de 
l’anunci de la resurrecció, sinó que per a ells, «el tercer dia» volia dir «el dia de la resurrecció 
dels morts»: Jesús ressuscitaria al final de la història, com tothom. Però resulta que el final ja 
ha començat: s’ha produït la irrupció definitiva de Déu en la nostra història.  

Amb l’expressió «el tercer dia ressuscità» afirmem el sentit del que va passar després de la 
mort de Jesús: Déu no el va deixar a la cuneta; el va rescatar plenament amb la resurrecció. 
Això no és pas un invent dels deixebles ja que, davant el final tràgic de la crucifixió, van fugir 
decebuts. És Déu qui ho ha fet: Pasqua és el fet salvífic definitiu. Crist ha ressuscitat i tots 
ressuscitarem amb Ell. L’«al·leluia» és propi de la festa de Pasqua. El cantem perquè ens 
arribi al fons del cor i n’allunyi la tristesa: la mort ha estat vençuda per la vida. Aquesta vida es 
mereix una celebració en l’àpat festiu de l’eucaristia. Per això, plens d’alegria, ens desitgem 
els uns als altres una «Bona Pasqua». 
 
Elisa Aymerich 
Carmelita Descalça del Carmel de Terrassa 
 
«L’alegria és un do que se m’ofereix» 

La font de la meva alegria «pasqual» és Jesucrist. En Ell i amb Ell celebro i canto el gran amor 
de Déu envers el món que perdura eternament. I ja no em caldria dir res més. 
Però voldria remarcar que l’alegria que brolla en el marc de la celebració de la Pasqua, o en el 
dia a dia de la vida, no és «meva», com no ho és en cap cristià. L’alegria és un do que se 
m’ofereix, un regal que neix en el más profundo centro, com diria santa Teresa de Jesús, allà 
adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma (1 M 1,3). Per tant, no cal 
trencar-se el cap per entendre-la (l’alegria) ja que entra en l’àmbit de la gratuïtat, de la gràcia, 
només cal donar-ne gràcies en silenci. 
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Però potser puc albirar un petit camí per on se m’ha ofert aquesta alegria. Com a carmelita 
tinc la gran sort que la meva vida gira a l’entorn de la litúrgia i la pregària. Tot el temps de 
Quaresma ens ha anat mostrant com Déu corregeix el seu poble, cadascú de nosaltres, 
perquè l’estima («Jo reprenc i corregeixo tots aquells que estimo» Ap 3,19, llegíem en una 

lectura breu de l’Ofici), i l’invita, quasi li suplica, que torni a Ell 
perquè tingui vida i vida per sempre. Hem anat avançant 
intentant escoltar la Paraula que se’ns oferia. I hem arribat a la 
celebració del Triduum Pasqual, acompanyant Crist en la seva 
entrega total. Hem contemplat com ens deia «si m’estiméssiu 
us alegraríeu de saber que me’n vaig al Pare» (Jn 14,28), 
perquè en la Creu hi ha l’expressió de l’amor més gran, i el 
món pot saber que «Jo estimo el Pare i que faig el que m’ha 
manat» (Jn 14,31). 

També li hem sabut dir: «Sento a l’ànima una tristor de mort» 
(Mt 26,38). L’hem vist abandonat del Pare en la creu. I hem 
tastat el silenci i la solitud del Dissabte Sant que ens ha portat 
a cantar: «Oh culpa sortosa, que ens ha merescut un 
Redemptor tan gran!» Al matí hem sentit cridar-nos pel nostre 
propi nom i hem reconegut el Ressuscitat. La joia del Crist 
ressuscitat, la seva alegria nascuda de l’obediència al Pare 
des de la llibertat de l’amor, l’alegria que experimenta en 
l’entrega fins a l’extrem pel seu amor incondicional al Pare i a 
la humanitat, és la nostra alegria, la meva alegria. Com deia J. 

H. Newman, «la font de la meva alegria és la presència de l’Etern». 

Tot això ho intento viure amb la consciència de captaire, demanant la gràcia de l’Esperit que 
em capaciti per fer de cada situació del viure quotidià un lloc de salvació. Pasqua no és un 
temps, uns dies, sinó que implica una continuïtat i unitat amb tota la vida. Assumir amb sentit 
de fe la realitat mateixa de les nostres comunitats, el moment històric que em toca viure, la 
pròpia limitació, la creu del proïsme, són missatges continus de la creu. I la creu és el camí 
cap a la resurrecció. «La tela de l’alegria està teixida amb els fils del dolor i de la tristesa», 
escrivia Henri de Lubac. 

Demanar també la gràcia de saber rebre les petites meravelles del viure de cada dia. I tenir la 
mirada fita en Crist sabent que el goig de Déu serà la nostra (la meva) força (Neh 8,10). Com 
transmeto l’alegria? Ho deixo a les mans de Déu. El qui és Amo del do ja farà la feina, jo he 
d’intentar viure en veritat de cara a Déu, a mi mateixa i de cara als altres. 
 
Josep Manuel Vallejo 
Frare franciscà-caputxí 
 
«La font de la meva alegria, sens dubte, és conèixer Jesucrist» 
 

Quina és la font de la meva alegria? De seguida em ve al cap la idea d’alliberament, de 
llibertat, de pau, de sentit, de solidesa... La font de la meva alegria és saber-me lliure, estimat, 
acceptat, «a casa». Saber que no he d’esforçar-me per «ésser bo», saber que Déu m’accepta 
tal com sóc, que m’estima bojament, com un fill, i que sóc convidat al Banquet del Cel que ja 
comença aquí a la terra, per pura gratuïtat i no pels meus mèrits, per la seva sobreabundància 
i no per la meva virtut... Tot això forma part dels motius de la meva alegria. 
Però hi ha més. L’experiència de la Resurrecció que van fer els apòstols, que nosaltres 
actualitzem en l’Eucaristia i que puc viure en la pregària personal o en la lectura orant dels 
Evangelis, m’omple de l’Esperit Sant i del seu fruit: amor, joia, pau, paciència, bondat, 
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dolcesa... (Ga 5,22), alliberant així un torrent de goig i de tendresa que es transparenta en el 
rostre i la veu, en el tracte dolç i amable.  
Llavors es desclou el cant, la dansa, el joc... Jo, normalment, canto tot el dia, però en aquells 
moments de plenitud de l’Esperit, el cant es fa vibrant i alegre i, si estic sol o en confiança, em 
poso a ballar i a saltar, a fer el boig i fer broma, 
entremaliadures, pallassades per riure i fer riure... És com 
tornar a la infància, a la innocència del Paradís. Les ganes de 
jugar, el riure i el sentit de l’humor són signes clars de la 
presència del Ressuscitat. «Jo he vingut perquè la meva joia 
sigui la vostra, i la vostra joia sigui complerta» (Jn 14,11). 
I això, malgrat el dolor de la vida: «Qui ens podrà separar de 
l’amor de Crist? La tribulació, l’angoixa, la persecució...? De 
tot això en sortim plenament vencedors gràcies a aquell que 
ens estima» (Rm 8,35). La certesa de la Resurrecció, el fet 
que la Mort i el patiment no tinguin la darrera paraula, omple la 
vida de sentit i d’esperança. I, quan s’esvaeix una mica 
aquesta certesa, llavors cal posar-se de cap per avall i les 
coses es veuen tal com són (Chesterton). 
L’esclat de vida de la Resurrecció brolla perquè Jesús de 
Natzaret, que durant tota la seva existència ha donat la vida 
per els altres, l’ha donada fins a l’extrem (Jn 13,1). «Ningú no 
me la pren, jo la dono lliurement.» I com aquell flascó trencat 
per Maria als peus de Jesús omplí la casa de perfum (Jn 12), també del cos trencat per amor 
de Jesús en Creu, brolla el perfum del seu Esperit Sant (Jn 19).  
Encara que sembli una paradoxa, el goig no és incompatible amb el dolor, la vida humana ho 
confirma a bastament: en el part, quan donem a llum una criatura, el dolor és molt gran però 
conté una joia que fa oblidar del tot el dolor. Quan estimes de debò, pateixes, però t’omples 
de vida i de sentit. «El qui perd la vida la guanya.» La Creu i la Resurrecció, com el dolor i la 
joia són les cares d’una mateixa moneda. 
La font de la meva alegria, sens dubte, és conèixer Jesucrist. Cada dia n’estic més enamorat, 
fascinat, seduït. No és com per saltar de joia? 
 

Gentilesa de Catalunya Cristiana 

 

  

Sant Feliu de Llogregat. El passat 25 de març de 2012, la jove Yanelly Rodríguez Rodríguez 
va començar el seu camí de formació al nostre noviciat. Després d’un camí de recerca de la 
seva vocació, ha fet un pas endavant i vol continuar seguint el Mestre.  

Ella mateixa ens explica la seva joia i ens dóna el seu testimoni que volem compartir amb tots 
vosaltres i donar gràcies a Déu perquè continua cridant a joves que enamorats de l’Amor li 
volen seguir i donar una resposta a la seva crida. 

Ha llegado la primavera y con ella el Señor, me ha concedido la Gracia de dar inicio a mi 
etapa de Noviciado. ¡Comparto con ustedes esta enorme alegría! 

Previo a este acontecimiento fraternal, estuve  unos días en retiro preparando “un camino en 
busca del Abandono  Absoluto en  Dios”. 

El Señor se hace escuchar  con mayor fuerza en la soledad y el silencio, allí me ha dado 
nuevas fuerzas para continuar mi camino, marcando  este nuevo comienzo  con invitaciones 
muy claras: Vencer miedos para vivir el riesgo de la confianza. Fidelidad en las cosas 
pequeñas, porque hechas con amor son muy grandes y mantener  mi corazón despierto, 

Yanelly entra al noviciat de les Carmelites de Sant Josep 
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atento y las manos disponibles para cumplir su voluntad. Un programa  muy intenso pero que  
refresca en mí el Primer Amor, además de la garantía dada por Dios:”Te basta mi Gracia”. 

Por fin llegó el día. En una celebración muy sencilla y emotiva he sido acogida formalmente 
en le familia de Carmelitas de San José. ¡Qué felicidad! 

Me acompañaron ese día Madre Gabriela, Superiora 
General, Madre Paquita, Formadora de Novicias, 
hermanas de mi comunidad y de otras casas. 

Mis hermanas Novicias desde la mañana me 
participaban la alegría que experimentaban, era algo 
tan sencillo, pero cada detalle de  su parte me 
conmovía profundamente y daba gracias a Dios que 
en su infinita misericordia se desvivía en regalos 
para su nueva Prometida, como diría Teresita. 

Estoy llena de ilusión y de esperanza al inicio de 
esta nueva etapa  de mi formación. Confío en sus 
oraciones, ellas me podrán alcanzar de manos del 
Señor las Gracias necesarias para ser una 
Prometida de Jesús un poco menos indigna de ese 
título y llegar a consagrarme para siempre  como su 
Esposa en esta mi querida Congregación, que me 
ha tendido sus brazos, acogiendo mi pobreza, mi 
tesoro escondido en vasija de barro. 

María, Maestra de Virtudes, guíe su camino y el mío, 
a ella les encomiendo para que sea siempre nuestra “ESTRELLA DEL MAR”. 

Fraternalmente: Yanelly Rodríguez Rodríguez 
 

 
 
 

 
 
Vam tancar el 2n trimestre del curs amb l’assemblea anual de l’APSEC i la posterior 
assemblea informativa per a titulars i directors d’escoles adherides a la FECC i, tal com hi vam 
dir, la situació econòmica encara no s’estabilitza i podem tenir noves restriccions. 

Les notícies van en aquesta direcció. Des del govern central s’ha anunciat la supressió del 
programa de finançament dels ordinadors per a l’alumnat, que cofinançava l’actuació de la 
Generalitat, i això pot impossibilitar la continuïtat dels ajuts a les famílies per a l’adquisició dels 
ordinadors. Ahir, el govern central apuntava a retallades en sanitat i educació, de les quals es 
desconeix l’abast i incidència. 

L’excepcionalitat de les circumstàncies que estem vivint, doncs, cal assumir-la. Avui us 
informem també de la sentència que dóna la raó a la posició que des de FECC-APSEC es va 
proposar pel que fa a l’aplicació de la reducció salarial al professorat en pagament directe. No 
és aquesta una situació desitjada, però el tribunal troba correcta l’actuació que vam proposar 
als titulars. 

 
 
 
 

3r Trimestre 
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La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 
l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 

Tocant als nostres temors, a la nostra percepció de la Vida Religiosa en el present i el futur:  

“Representaciones del futuro (nuestro). 
El poder de la imaginación” 

El tema qüestiona la nostra idea sobre la mateixa VR, sobre les 
nostres congregacions, sobre el fet que siguem grans, sobre 
l'obsessió vocacional. El que pensem i imaginem té repercussions 
concretes en la realitat. Té una part històrica i planteja qüestions 
psicològiques i teològiques.  

 
a càrrec de 

Mercedes Navarro Puerto 
Ç 
 
 

Mercedària de la Caritat. Doctora en Psicologia (UP Salamanca) i Teologia 
(PUGregoriana, Roma) i llicenciada en Ciències Bíbliques (P.I. Bíblic, Roma). 
Cofundadora de l’Associació de Teòlogues Espanyoles, també pertany a l’Associació 
Europea de Dones per a la Investigació Teològica i a l’Associació Bíblica Espanyola. 

 

Llibres més recents: Yo, mi proyecto. Crecer hacia dentro y hacia arriba (2012), Los 
evangelios: narraciones e historia (2011), Morir de vida: Mc 16, 1-8, exégesis y 
aproximación psicológica a un texto (2011), La Torah (2011), Teología feminista II 
(2008), Teología feminista I (2007), Marcos (2006), En el umbral: muerte y teología 
en perspectiva de mujeres (2006), En el umbral: muerte y teología en perspectiva de 
mujeres (2004), 10 palabras clave en teología feminista (2004), 10 palabras clave en 
teología feminista (2004), Cuando la Biblia cuenta: claves de la narrativa bíblica 
(2003), La fe, ¿fuente de salud o de enfermedad? (2001). 

 

 

Data: 21 d’abril de 2012, dissabte 
Preu: 20 euros 
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)   

           L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres MN 
 
  

 

Jornada de Formació Permanent amb Mercedes Navarro 
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(MdCerca – Fernando Prado, 10 de abril).- Ha comenzado hoy, con la fuerza habitual, la 41ª 
Semana Nacional de Vida Religiosa en Madrid. Bajo el lema “Vida evangelizadora y 
evangélica“, desde esta tarde, hasta el próximo sábado día 14, se celebra este importante 
congreso en el Colegio Calasancio de Madrid. Como es tradicional, el encuentro congrega 
durante la semana de Pascua a varios cientos de religiosos y religiosas de nuestro país. El 
ambiente es inmejorable. Se ve a la vida religiosa contenta. Este año intervendrá 
clausurando la Semana el neoCardenal Prefecto de la CIVCSVA Mons. Joao Braz de Aviz, 
a quien la vida religiosa de nuestro país espera con mucha ilusión y, sin duda, acogerá con 

calor y agradecimiento. 

Abrió las jornadas hoy el Nuncio de Su 
Santidad, Mons. Renzo Fratini, quien se hizo 
eco de la llamada de la Iglesia a la nueva 
evangelización, “ante los fuertes desafíos del 
mundo actual y la secularización”. “Hay una gran 
necesidad en toda la Iglesia de redescubrir el 
gozo de la evangelización, para llegar a ser una 
comunidad con celo misionero”, apuntó, “porque 
en la Iglesia, dijo, o somos misioneros o no 
somos“. Una misión, subrayó, para la que es 
imprescindible la vida religiosa. 

El Nuncio ha invitado a los presentes a “ser 
capaces de ofrecer a las nuevas generaciones 
la educación en la fe, en el seguimiento y el 
testimonio, ayudando a entrar en una relación 
viva con Cristo y con el Padre”. Mons. Fratini 
remarcó en su alocución que “la aportación de la 
vida religiosa tiene una gran actualidad y todos 
nosotros estamos agradecidos por la 
aportación de los religiosos en la Iglesia“. Sus 
palabras han sido bien acogidas y cerradas con 
una gran ovación de los presentes. 

Continuó con la palabra el nuevo Rector de la 
Upsa, D. Ángel Galindo, quien subrayó “la gran 
labor que que los religiosos realizan por la 
sociedad” y “el gran valor de su experiencia”. “La 
vida religiosa es el alma de una vida 
evangelizadora auténtica”, señaló, insistiendo 
en la necesidad del compromiso diario por la 
Iglesia y por el mundo que nos ha tocado vivir. 

El presidente de la Confer, P. Elías Royón, habló 
también desde la mesa de la presidencia en los 
saludos y apuntó que es imprescindible que la 
vida religiosa continúe su búsqueda sobre cuál es 
su misión evangelizadora en la Iglesia de hoy, 

siempre buscando ser equilibradamente audaces. 

Mons. Fratini: 
“Estamos agradecidos por la aportación de los religiosos en la Iglesia” 
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Finalmente, el P.Manuel Tamargo, Provincial de los claretianos de Santiago, dio la 
bienvenida a los participantes a esta Semana Nacional de Vida Religiosa que es, según dijo, 
”uno de los más importantes de la vida religiosa en España”. El P. Bonifacio Fernández, 
nuevo director del ITVR ofreció una presentación panorámica de lo que van a ser estas 
jornadas. 

Depués de los saludos, el Prof. Santiago Guijarro, con voz prestada, abordó en una precisa 
intervención el modo de “evangelizar en labios de Jesús”, en la que advirtió “una relación 
de continuidad entre la actividad de Jesús, el envío prepascual a los discípulos y la misión 
universal posterior a la pascua”, en la que ahora nos encontramos. 

Las jornadas comienzan con mucho interés de los participantes. La sintonía cordial entre los 
presentes y la actualidad del tema, con el Sínodo de la nueva evangelización y el próximo año 
de la fe en el transfondo, hacen de este congreso un verdadero encuentro de hermanos que 
viven y piensan la fe en común. El objetivo de estos días, como se ha apuntado, no es otro 
que “ver cómo la misión evangelizadora configura la vida religiosa como vida auténticamente 
evangélica”. La riqueza de los ponentes y el calor de la fraternidad serán, un año más, las 
claves del éxito de estas jornadas. 
 
 
 
Queridas amigas y amigos: 
Entre esta semana de Pascua y la siguiente, se acumulan 
los acontecimientos que merecen nuestra atención. Esta es 
la razón de enviaros tres informaciones, en dos o tres correos seguidos. Sabemos que puede 
parecer mucho el material que os enviamos, pero cada uno/a tiene que seleccionar lo que, en 
las circunstancias de cada Congregación o Comunidad, parezca más importante. 
En concreto, os incluimos: 
  

1) El día 12 de abril es "Día Mundial de reducción de gastos militares". Hace un tiempo os 
enviamos la llamada del "Centre Delás" y "Justícia i Pau" de Barcelona, para participar en la 
Junta de Accionistas del Banco de Santander denunciando su implicación en la industria 
armamentística. Más abajo os transcribimos la información de la Junta ya tenida con la 
respuesta del señor Botín. Lo podéis ver 
detrás de nuestra firma.  
  

2) El día 16 de abril es el Día de la lucha 
contra la Esclavitud Infantil. Con este 
motivo hemos elaborado la "hoja 
mensual" sobre ese tema y os la 
incluimos en tres formatos: 1) en word, 
todo el texto seguido para que podáis 
transformar en el "cuerpo de letra" que os 
vaya mejor; 2) en formato de cuadernillo, 
en word y 3) en pdf. 
  

3) El día 22 de abril es el Día Mundial de 
la Madre Tierra. Con este motivo os 
enviamos una oración comunitaria para 
ese día, por si puede serviros. 
Agradecemos a Justa Cantolla 
(Apostólicas) y Tere Florensa (Sagrada 
Familia de Burdeos) el trabajo realizado 
con esta oración. 

 

 

CONFER, Área de Justicia y Solidaridad 
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En l’àmbit de personalitats ha estat reconeguda l’educadora i religiosa de la Institució 
Xaveriana, Dolors Canal Vilarrasa, “per la seva trajectòria en l’àmbit educatiu i, singularment, 
la Formació Professional” i per la seva vinculació a “importants instàncies educatives 
inspirades en l’humanisme cristià” i “la tasca pionera en la promoció professional de la dona”. 
Dolors Canal ha estat professora i directora de l’Escola Tècnico-Professional Xavier de 
Barcelona. 

La Fundació Blanquerna ha estat reconeguda “per la seva aportació a la comunitat 
educativa a partir de la fidelitat a uns valors humanistes, a un estil de mestratge i a la vocació 
de servei públic des de la iniciativa social”. Blanquerna, una fundació de l’arquebisbat de 
Barcelona, acaba de celebrar els 50 anys dels seus inicis com a centre de formació de 
mestres. Actualment la seva activitat docent es desplega en tres facultats de diverses 
disciplines i la Creu de Sant Jordi reconeix la seva incidència “en àmbits com l’educació, la 
psicologia, l’esport, la comunicació i la salut, en els quals ha contribuït a formar bons 
professionals”. És una de les entitats fundadores de la Universitat Ramon Llull i una de les 
aportacions a la docència universitària ha estat el treball personalitzat amb els alumnes amb 
grups reduïts en seminaris. 

 
 

 
Li atorgarà el proper 20 d'abril la medalla de 
bronze al mèrit policial amb distintiu blau igual 
que a l'insperctor de la policia local de Manresa 
Jordi Mora 

El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, 
Felip Puig, ha guardonat la monja contemplativa Sor 
Lucía Caram, amb la medalla de bronze al mèrit 
policial amb distintiu blau de la mateixa manera que 
ha fet amb l' inspector de la polícia local Jordi Mora. 

El motiu de la concessió, proposada pel director 
general de la Policia, Manel Prat, ha estat la seva "col·laboració amb la Policia de la 
Generalitat–Mossos d’Esquadra, per l'especial deferència vers el cos policial, i per l’ajuda per 
facilitar la relació i el diàleg amb diferents comunitats de la comarca del Bages". 

L'acte de lliurament de la condecoració a Sor Lucía i Jordi Mora tindrà lloc a l'Auditori de 
Barcelona, el proper dia 20 d'abril a les 12 del migdia, durant l'acte del Dia de les Esquadres. 
 

«El secreto consiste en reconciliarse y compartir la vida» 
 

(J. GRAU / ABC – MADRID 11/04/2012). Sor Lucía nació en 1966 en Tucumán (Argentina) y 
reside en España desde 1989, ahora en convento de Santa Clara (Manresa). Ha sido una de 
las figuras más destacadas del congreso en Madrid. 
 

—No hace mucho una encuesta a escala mundial decía que los sacerdotes eran los 
más felices con su trabajo. ¿Qué ocurre con las monjas? 
—Desde luego, yo me siento sumamente feliz y recompensada con creces, más que con lo 
que hago, con lo que soy y con lo que comparto con la gente. 
 

—¿Es más fácil o más difícil ser monja que madre de familia? 

Dolors Canal, xavierana, Creu de Sant Jordi 2012 

També, la Fundació Blanquerna i el Banc dels Aliments 

Sor Lucía Caram, guardonada també per la Generalitat 

http://www.blanquerna.url.edu/
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/25828/generalitat/guardona/inspector/jordi/mora
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—Yo creo que es una cuestión de vocación y de forma de estar presente en el mundo, no de 
fácil o difícil. En mi caso creo que me sentiría muy limitada con una familia. No es un «no» al 
amor humano, sino que es un gran «sí» a un amor de otra manera. 
 

—¿Dónde está el secreto de la felicidad? 
—Creo que son fundamentales dos movimientos. Uno, el ser capaces de hacer un camino de 
retorno al propio corazón, reconciliarnos con nosotros mismos, descubrir todo lo que somos y 
lo que tenemos. Y segundo, un movimiento de 
retorno. Abrir los ojos, compartir la vida con los 
otros, y compartir con los otros la aventura de 
humanizar el mundo. 
 

—¿Tiene usted una relación personal con 
Dios? 
—Yo creo que todos tenemos una relación 
directa y personal con Dios. 
 

—¿La experimenta? 
—La experimento cada día en la fuerza, en la 
pasión, en la ilusión, en la convicción que tengo. Yo creo que se trata simplemente de hacer 
silencio para escuchar y abrir los ojos para ver. Dios está presente. A veces estas cosas de 
que hablamos, intangibles, se tornan tan evidentes que casi casi lo estás tocando. 
 

—¿Tiene usted miedo a la muerte? 
—No, no tengo miedo a la muerte. Sí me gustaría que llegara tarde. Estoy muy bien como 
estoy. Pienso que la muerte marca el inicio de una nueva etapa. Siempre digo que la primera 
etapa es en el seno materno, que estamos aquí en este mundo para ser felices, para 
compartir, y la vida eterna ya ha comenzado aquí. Aquello será la continuación. Pero como 
nadie ha vuelto y como el paso a todos nos cuesta, evidentemente no me lo planteo, no le 
tengo miedo, pero de momento no tengo tiempo para morirme. 
 

—¿Cómo reaccionaría usted si le dijeran que padece cáncer de páncreas y que morirá 
pronto?  
—Lo que haría, si las fuerzas me lo permitieran, sería continuar haciendo exactamente lo que 
estaba haciendo. Evidentemente, con un cáncer de páncreas, las fuerzas irían bajando. 
Intentaría realizar una síntesis de lo que he vivido y hacerme una pregunta fundamental: si he 
amado. Y a partir de ahí, si hay alguien que se ha sentido no amado o no reconciliado, 
intentaría dejar las cosas en orden. Pero para eso no es necesario que tenga un cáncer y 
esperar al último momento. El reto es hacerlo ahora. 

 
 

 
Retrobar-se amb Déu i amb un mateix en plena 
natura segons el mètode de Sant Ignasi 
Organitzats per Religioses de Jesús – Maria (en 
castellà) 
Dirigits per Inmaculada Tuset, rjm 
Dates: Del 21 de juliol (nit) al 30 de juliol (matí) de 
2012 
Inscripcions: Mª Dolors Teixidor per correu 
mdteixidor@gmail.com o móvil 676571922 
Preu: 275 € (cal fer una inscripció de 50 € per 
reservar) 

Pagament: 2100 3031 87 2500007001 (La Caixa) 
 

Exercicis Espirituals a El Brull 

mailto:mdteixidor@gmail.com
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El dissabte 31 de març de 2012, el Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí 
a la catedral l’eucaristia amb motiu de la clausura del bicentenari del naixement del beat 
Josep Tous i Soler, caputxí, fundador de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor. 
Van concelebrar amb el Cardenal Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat; i 
vint-i-cinc preveres, entre els que hi havia el P. Gil Parés, provincial dels Caputxins de 
Catalunya; el president de l’URC, P. Màxim Muñoz; el canonges Joan Guiteras, Josep A. 
Arenas, Xavier Bastida, Josep M. Martí Bonet, Josep Vives i altres membres del Capítol de la 
catedral; el P. Enric Puig, secretari general de l’Escola Cristiana de Catalunya; Mn. Francesc 
Prieto, delegat episcopal per a la Vida Consagrada, i altres preveres, sobretot de l’orde dels 
Caputxins, a la que va pertànyer el P. Tous. Actuà com a diaca Mn. Jordi Albert Garrofé i com 
a mestre de cerimònies Mn. Josep Vives. 

Al presbiteri es va col·locar una foto gran del beat P. Josep Tous, la mateixa que es reproduïa 
en el cartell amb motiu de la beatificació, presidida pel Cardenal Tarcisio Bertone a la basílica 
de Santa Maria del Mar de Barcelona. el 25 d’abril de 2010, que portava aquest lema del P. 
Tous: “Fe i confiança en Déu”, que fou també el lema de tots els actes de la beatificació. 

Omplien la catedral nombroses religioses Caputxines de la Mare del Diví Pastor, presidides 
per la superiora general, Belkis Román, i per la secretària general, Eulàlia Surroca, i 
acompanyades per un gran nombre 
d’alumnes, professors i pares de família 
dels infants que freqüenten els col·legis 
de la congregació. També hi havia una 
representació dels familiars del P. Tous. 

S’inicià la celebració amb unes paraules 
de la germana Eulàlia Surroca, 
remarcant que es clausurava el 
bicentenari del naixement del P. Tous i 
el segon aniversari de la seva 
beatificació a Catalunya. 

A la celebració es van llegir les lectures 
bíbliques i les pregàries de la missa del 
beat P. Tous. El Sr. Cardenal en la seva homilia va animar les germanes caputxines a ser 
fidels al ser carisma fundacional i dirigint-se especialment als alumnes i mestres els encoratja 
a reproduir en les seves vides els valors de l’educació que el beat P. Tous va viure en vida. 

En el moment de la processó de les ofrenes, un grup d’alumnes dels col·legis de les religioses 
varen oferir, acompanyats de les seves professores, el pa i el vi de l’eucaristia i els treballs 
fets a les classes sobre la figura del beat P. Tous. 

Acabada la celebració de l’eucaristia, amb el cant del “Rosa d’abril”, els assistents i els 
preveres concelebrants es van traslladar al claustre, on el cardenal Lluís Martínez Sistach 
beneí la imatge col·locada en una de les capelles del claustre, la capella situada al costat de 
la dedicada al beat Dr. Pere Tarrés. Abans de la benedicció, pronuncià unes paraules 
l’escultor, autor de l’escultura que representa el beat P. Tous amb dos infants, un nen i una 
nena. L’escultor acabà el seu parlament dient: “Beneït sigues, i il·lumina els nostres camins 
des del cel”. Al peu de l’escultura hi ha aquesta inscripció: “Fe i confiança en Déu. Beat Josep 
Tous i Soler, OFMCap. Fundador de les GG. Caputxines de la Mare del Diví Pastor”. 

 

 

Cloenda del bicentenari del naixement del beat Josep Tous 



12 

 

Feta la pregària de benedicció de la imatge pel Sr. Cardenal, acompanyat del bisbe de Sant 
Feliu i dels preveres concelebrants, pronuncià unes paraules la superiora general de la 
congregació, germana Belkis Román, donant les gràcies a Déu i als bisbes, als preveres i a 
tots els assistents per la seva presència en aquest emotiu homenatge al P. Tous, “un home 
d’una caritat exquisida”, com va dir el cardenal Tarcisio Bertone en la cerimònia de la 
beatificació, remarcant també la transcendència social de l’educació cristiana de la infància i la 
joventut en aquesta hora. 

L’acte es va cloure amb el cant de l’Himne al P. Tous, interpretat per un grup d’alumnes, i que 
conclou amb aquestes paraules. “Amb Crist trobarem sempre la força i l’amor. La bellesa del 
compartir. Som germans, germanes, seguint-te a Tu. Obrim els camins al Senyor”. 
 
Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la 
Missa del Bicentenari del naixement del Beat Josep Tous i Soler celebrada a la S. E. 
Catedral de Barcelona, 31 de març de 2012. 
 
Ens hem reunit en aquesta entranyable i històrica Catedral de Barcelona per celebrar 
l’Eucaristia amb motiu de la cloenda del bicentenari del naixement del Beat P. Josep Tous i 
Soler, caputxí i sacerdot diocesà d’aquesta benvolguda Església de Barcelona i alhora 

fundador de la Congregació de les Germanes 
Caputxines de la Mare del Diví Pastor. 
 
Amb l’Eucaristia volem donar gràcies a Déu tots 
plegats molt vinculats per diversos motius al Beat 
Josep Tous. Dels nostres cors brolla una acció de 
gràcies a Déu per haver-nos donat la vida i l’obra del 
nostre estimat Beat, home de Déu, lliurat plenament 
al Senyor amb la contemplació i l’acció, religiós i 
sacerdot dedicat amb generositat al seu ministeri 
sacerdotal i acollidor d’un preuat carisma que l’Esperit 
li va atorgar i que el va urgir a realitzar la seva 

fundació de les nostres estimades Germanes Caputxines i a viure intensament la primera i 
fonamental vocació de tot cristià a la santedat. 
 
La vida i el ministeri del Beat Josep Tous ha estat un do de Déu per a l’Església i per a tots 
nosaltres, per les seves virtuts heroiques cristianes i sacerdotals i d’una manera especial per 
l’obra que ell va fundar: l’estimada Congregació de les Germanes Caputxines de la Mare del 
Diví Pastor que ha prestat i està realitzant un preuat i fecund servei en l’educació humana i 
cristiana de la infància, adolescència i joventut. Aquest carisma fundacional era molt necessari 
en el temps en que va viure el P. Tous per la manca d’escoles i la impossibilitat que tenien 
moltes famílies per donar la deguda educació als seus fills i filles per no disposar de mitjans 
econòmics.  
 
El Beat Josep Tous tenia una predilecció per la infància i la joventut més necessitada del seu 
temps, sobretot per la joventut femenina que en aquell moment històric de la seva fundació no 
podia accedir a l’escola. Per això va esmerçar tots els seus esforços a la fundació de la nostra 
estimada Congregació dedicada a l’educació integral d’aquests joves. 
 
Molt estimats alumnes, infants, adolescents i joves, el P. Josep Tous va tenir una edat com la 
vostra i estimava molt Jesús. Ell resava cada dia i els diumenges participava en la celebració 
de l’Eucaristia. Així estava a prop de Jesús i l’escoltava sempre. I Jesús li parlava i li va 
demanar de viure sempre totalment per estimar Déu i els germans, amb la vocació religiosa i 
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sacerdotal. Imiteu al P. Josep Tous resant cada dia, participant en la missa dominical i 
escoltant sempre a Jesús. Jesús també us vol parlar a cadascú de vosaltres. Escolteu-lo. Ell 
també us dirà què vol que feu en la vostra vida. En té pensada una vocació per a cadascú de 
vosaltres.  
 
La santedat del P. Tous i el seu carisma fundacional és el que perdura i perdurarà en el 
present i en el futur. No hi ha dubte que els sants i les santes –com ens ha recordat el nostre 
Papa Benet XVI- són els qui han fet coses més importants al servei de l’Església i del món, 
especialment en els moments més difícils de la història. Les obres de Déu comencen 
normalment –com el gra de mostassa- amb 
senzillesa i humilitat. La fundació del P. Tous va 
començar així, amb tres joves –Isabel Jubal, 
Marta Suñol i Remedios Palos- que formaven part 
d’un grup de noies cristianes de la parròquia 
barcelonina de Sant Francesc de Pàola. 
 
Aquell grup naixent disposava de pocs mitjans, 
però tenia molta confiança en Déu que inspirava 
al nostre Beat i beneïa la seva obra. Així començà 
aquesta realitat eclesial que enriqueix amb el seu 
carisma i la seva missió moltes esglésies 
diocesanes de l’Església de Jesucrist estesa 
d’Orient a Occident, i que ha anat creixent i creixent amb joves i dones que s’han lliurat 
radicalment al Senyor per viure amb joia i generositat aquest preuat carisma. 
 
Per això, estimats germans i germanes, avui amb l’Eucaristia donem gràcies a Déu també per 
la Congregació de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor i per totes les 
vocacions que han tingut i té actualment. El testimoni de les Germanes Caputxines d’amor a 
Déu i a l’Església, a la joventut i a les seves famílies, i la seva vocació educativa és avui molt 
important i molt necessari i pot ser una crida per a les noies per tal d’imitar a aquestes 
estimades Germanes en el carisma propi de la Congregació. Per això la nostra acció de 
gràcies és també una pregària per demanar la intercessió del nostre Beat Josep Tous per tal 
que Déu atorgui aquesta vocació religiosa a noies cristianes i que aquestes siguin generoses 
per respondre a la crida amorosa del Senyor. 
 
El Pare Tous va viure una vida plena de proves i dificultats externes i internes, com la poca 
salut que va estar sempre present en el seu treball eclesial. Malgrat aquestes adversitats, ell 
va fer el camí, complint la voluntat de Déu i donant fruits de virtuts cristianes heroiques. Déu 
l’anava portant i ell es fiava de Déu. Exclaustrant per les disposicions civils del temps, va 
aconseguir viure l’espiritualitat franciscana i caputxina. A l’estranger i a casa, va exercir 
sempre el seu ministeri sacerdotal al servei de les persones i comunitats que el Senyor li 
confiava. Amb la seva exquisida caritat, amb la seva acceptació de les persones malgrat les 
seves deficiències, per la seva remarcable disponibilitat per a l’acolliment i el perdó, va fer 
present i fecund l’amor de Déu als qui es beneficiaven del seu ministeri i els acostava al 
Senyor. En síntesi, va viure el que ens ha dit avui el fragment de la carta de Sant Pau als 
efesis. El nostre Beat va viure aquelles seves paraules que són com un lema de vida: “Encara 
que tot sigui obscur, s’ha de ser sempre fidel a Déu i fidel als homes”. Paraules que 
coincideixen amb l’entranyable lema escollit per a la beatificació del P. Tous a la Basílica de 
Santa Maria del Mar de la ciutat comtal. 
 
Els homes i les dones, els petits i els joves, del temps del P. Tous, com els d’avui i de sempre, 
necessiten aquestes virtuts franciscanes i caputxines, pròpies de l’espiritualitat evangèlica 
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centrada en l’amor. Com va dir el nostre estimat Cardenal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat 
de Sa Santedat, en l’homilia de la Beatificació del P. Tous, “passà per la vida fent el bé, com 

el seu Senyor, i dispensant ‘pau i bé’, com el seu mestre i 
pare en l’esperit, Sant Francesc d’Assís”. 
 
La beatificación del P. Tous os mueve a todas vosotras, 
queridas Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino 
Pastor, a imitar la santidad de vuestro fundador. Que os 
conduzca siempre la confianza en Dios movidas por vuestra 
fe porque sabéis de quien os habéis fiado ya que para Dios 
no hay nada imposible. Entregaros plenamente a Cristo, 
vuestro esposo, y vedlo en vuestras alumnas y alumnos, 
familias y personas vinculadas a vuestras escuelas y a 
vuestras obras. Creced constantemente en el amor a Dios y 
a los hermanos y hacedlo todo con aquella sabiduría que 
manifestó siempre el P. Tous, especialmente cuando os 

propuso esta norma llena de sabiduría: “Enseñad más con amor de madres, que con el rigor 
de maestras”. Ciertamente, conseguiréis mucho más con el amor de madres en vuestro 
trabajo necesario, precioso y difícil de educadoras, que no con el rigor, porque todos 
queremos ser amados y así enseñaréis que Dios es Amor y que hay que amar a Dios y a los 
hermanos, y en esto consiste el cenit de la educación integral de la persona humana. 
 
Hoy os traigo el eco espiritual y religioso de la reciente visita del Papa a Cuba, con motivo de 
4º Centenario del descubrimiento de la Virgen de la Caridad, del Cobre, y de la participación 
de las Hermanas Capuchinas de nuestra Congregación en la 
acogida del Papa en una tierra muy querida por todos nosotros por 
los vínculos históricos con España, pero aún más querida por la 
Madre General de la Congregación por haber nacido en aquella 
hermosa isla. 
 
Hoy la Iglesia está abierta a la nueva evangelización conducida por 
nuestro querido Santo Padre Benedicto XVI. Hay que anunciar a 
Jesús y su Evangelio a toda criatura. Estamos celebrando en 
nuestra archidiócesis la “Misión Metrópolis” junto con otras once 
grandes ciudades europeas. El Beato Josep Tous evangelizó 
siempre, con el testimonio de su vida, con sus palabras y con la 
fundación de las Hermanas Capuchinas. Él fue un evangelizador y 
un misionero, como ha de ser todo cristiano y toda cristiana. Todas 
vosotras, vuestras escuelas y vuestras obras evangelizan. Queridos 
educadores y educadoras que tenéis el carisma del P. Tous, 
conoced, amad y aplicad este carisma, trabajad fieles al ideario de 
vuestras escuelas, propiciad encuentros personales de los alumnos 
con Jesús. Estáis al gozoso servicio de la formación integral de 
vuestros alumnos que tiene muy presente la dimensión 
transcendente de la persona humana creada y salvada por Dios. Imitad lo que dice Jesús hoy 
en el evangelio que hemos escuchado. 
 
Posem tots els nostres desitjos i esperances educatives i evangelitzadores en els mans de la 
Mare del Diví Pastor. Ella intercedirà sempre per tots nosaltres, per la vostra estimada 
Congregació, per les vostres vocacions, per les vostres escoles, alumnes, famílies i 
professorat i personal administratiu, perquè ella ens estima sempre amb el cor de Mare. 

 



15 

 

 
 

 

Dilluns 16 d’abril, a les 7 de la tarda, es presenta a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria 
Claret de Barcelona el llibre El eneagrama de las pasiones. Anatomía psicológica de las 
pasiones dominantes, de Lluís Serra. Una relectura actualitzada dels pecats capitals des de 
l’òptica psicològica. 

Lluís Serra presenta «El eneagrama de las pasiones» 

Carme Munté – Catalunya Cristiana, 15 d’abril de 2012. 
 

Fruit de la seva tesi doctoral, el germà marista Lluís Serra Llansana ha esdevingut el principal 
expert a casa nostra sobre l’enneagrama, una tècnica per conèixer-nos millor i per entendre 
per què al llarg de la vida sempre acabem ensopegant amb la mateixa pedra. L’enneagrama 
es representa amb un símbol geomètric i ens permet adonar-nos del nostre guió existencial.  

Lluís Serra, doctor en Psicologia, llicenciat en Teologia i en Filosofia, i col·laborador de 
Catalunya Cristiana, posa a l’abast del públic general l’essència de la seva tesi doctoral. Ja ha 
publicat El eneagrama de las pasiones. Anatomía psicológica de las pasiones dominantes (La 
Teca Ediciones), al qual seguirà un segon llibre: El eneagrama de las relaciones. 
Constelaciones de rasgos de las pasiones dominantes.  
 
A la portada del llibre El eneagrama de las pasiones apareixen unes claus dibuixades. 
Què permeten obrir? 
Es tracta de nou claus verges. Cadascuna haurà de treballar-se d’una manera determinada 
per poder obrir la porta que dóna accés al coneixement d’un mateix. El pelegrí que s’apropa a 
la catedral de Chartres troba nou portes, a través d’una de les quals entra al temple on hi ha 
un famós laberint. La vida conté una gran dosi de recerca, d’enigma, d’aventura. 
 

Per tant, és una tècnica d’autoconeixement? 
Sí, a més t’ajuda a conèixer també els altres. La tècnica no és suficient, has de voler recórrer 
el camí. Un GPS et pot donar indicacions, però el volant del cotxe depèn de tu, és a les teves 
mans. 
 

En què consisteix? 
Cada persona té tres centres: mental, emocional i instintiu. A través dels pensaments, 
sentiments i conductes, regulem la nostra manera de pensar, sentir i actuar. Si ens deixem 

«Cada passió té la seva virtut corresponent» 
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portar per l’ego —versió negativa, compulsiva i mecànica de la nostra personalitat— el resultat 
són fixacions, passions i comportaments descentrats. Cada personalitat accentua la força 
d’una passió, que els monjos van establir en vuit: ira, orgull, vanitat, enveja, avarícia, gola, 
luxúria i mandra. Si hi afegim la por, tenim les nou passions.  
 

Per què es relaciona històricament amb els pecats capitals? 
Els monjos cristians, especialment des d’Evagri Pòntic i sant Joan Cassià, han estat 
determinants per analitzar i comprendre el cor humà. La llista tancada que van elaborar és el 
fruit d’una intuïció i d’una experiència excepcionals. Evagri va donar a les passions el nom de 
logismoì (falsos raonaments) i esperits del mal. Dos segles després, el papa sant Gregori 
Magne en diria pecats capitals. 
 

Cada persona té una passió dominant? 
Tothom, amb més o menys força, sentim l’agulló de totes les passions, però una és la nostra 
dominant. Ens succeeix el mateix en tots els camps de la nostra experiència. Tenim dues 
mans, però som dretans o esquerrans. La passió dominant té incidència sobre les altres i 
pertany al nostre caràcter. Configura reaccions prèvies a qualsevol situació. 

 

Com es configura aquesta passió? 
El nostre pensament distorsionat genera la passió corresponent. 
Si jo penso que em falta alguna cosa, que tinc una tara o un 
defecte, aniré per la vida mirant el que els altres tenen i a mi em 
falta. Sorgirà l’enveja. Si jo vull que tot sigui perfecte i crec que 
sempre tinc la raó, quan em topo amb la realitat, que mai no ho 
és, m’indigno i neix en mi la ira. Si, com Alí Babà, tinc por que 
els altres em prenguin el meu tresor, m’aïllo i em tanco en la 
cova de la meva avarícia. 
 

Quines són les conseqüències de deixar-se portar per la 
passió dominant? 
La passió dominant esdevé addicció, dependència, conducta 
compulsiva. En contra del que la gent pensa, l’addicció no porta 
mai plaer. Els fumadors, si són conscients, ho saben. Si són 
esclaus del tabac, no en frueixen. En la passió passa el mateix. 
Quan ens domina, deteriorem la nostra autoimatge, destruïm les 

relacions amb la parella, els amics, els companys de treball, alterem l’ús dels diners i la 
propietat, i bloquegem la nostra relació amb Déu. 
 

Conrear les virtuts és la manera de fer de contrapunt? 
La virtut permet contrarestar la força de la passió i ens fa més conscients, amorosos i lliures. 
Cada passió té la seva virtut corresponent. L’orgullós descobreix en la humilitat el camí de 
sanació, com el golafre en la sobrietat, el poruc en el coratge, el vanitós en l’autenticitat, el 
luxuriós en la innocència o el mandrós en l’acció essencial... 
 

Davant de quins moments de la vida, davant de quines decisions, valdria la pena fer 
l’esforç de treballar l’enneagrama? 
Resulta clau conèixer les motivacions que em porten a prendre una determinada decisió.  
Ignorar-ho és perillós. L’enneagrama ens hi ajuda. Sempre és útil, però encara més en els 
moments que cal fer un discerniment, una opció important, una decisió clau a la vida, etc. 
 

Un cop sé quina és la meva passió dominant, què faig? 
Observar quins pensaments meus l’alimenten, veure com em distorsionen la realitat, detectar 
la meva manera d’actuar, descobrir el mal que faig si m’hi deixo portar... Les passions sovint 
tenen bona premsa, però ocasionen mals profunds, com la crisi actual. Són camins de 
superació: el treball sobre la virtut corresponent, pertànyer a un grup de creixement personal o 
espiritual, tenir un acompanyament, seguir una teràpia... 
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Sense un bon coneixement de nosaltres mateixos, podem tenir una bona relació amb 
Déu? 
Només vull recordar la importància que santa Teresa de Jesús, una mística excepcional, 
atribuïa a l’autoconeixement: «Tengo por mayor merced del Señor un día de propio y humilde 
conocimiento, aunque nos haya costado muchas aflicciones y trabajos, que muchos de 
oración.» Cada forma d’ego representa una visió idolàtrica de Déu, que ens impedeix 
relacionar-nos-hi des de l’amor i la llibertat. 
 

En quins riscos podem caure segons les passions? 
La passió ens treu la felicitat i ens torna egoistes, immorals, 
irresponsables, superficials, hipòcrites, políticament correctes, 
esclaus de les pulsions, manipuladors dels altres... Algú pot pensar 
que exagero. Mirem el que passa a la nostra societat. Només la 
inconsciència ens amaga aquests riscos. 
 

L’enneagrama està sent acceptat per l’Església o continua 
havent-hi reticències? 
Depèn de l’ús que se’n faci. La seva utilització psicològica no 
ofereix cap problema. Les reticències neixen de dos focus. L’intern 
sorgeix d’una certa dificultat eclesial de dialogar amb la psicologia i d’obrirse a nous camps de 
coneixement. El temps i l’estudi vencen aquestes dificultats. L’extern prové de l’ús frívol que 
en fan alguns col·lectius o de les creences que en alguns casos l’acompanyen, a voltes 
incompatibles amb el pensament cristià. També passa en altres camps del coneixement. 
Aleshores, cal discernir, però no és solució prescindir-ne sinó fer-ne un bon ús. 
 

I per al món acadèmic? 
Ho conec prou bé perquè aquest llibre, al qual seguirà un segon, és fruit de la meva tesi 
doctoral en Psicologia, pionera internacional sobre aquest tema. La Universitat Ramon Llull – 
Blanquerna li va donar cobertura. En el camp tècnic, la innovació es valora molt. En el camp 
humanístic, predominen actituds més conservadores i les innovacions es veuen amb més 
reticències, malgrat que tota investigació acostuma a ser tasca de frontera. 

 

 

 

El proper dilluns 16 d'abril de 2012 tindrà lloc el proper sopar col·loqui de l'acidH. 
En aquesta ocasió, la xerrada serà a càrrec de l'Hble. Sr. Ferran Mascarell, i portarà per títol 
Cultura, Nació, Estat. 
L'horari del sopar serà de 20.30 h a 23 h i consistirà en un sopar, amb posterior col·loqui, ofert 
pel servei de catering de l'acidH (Shuup Catering), per l'aportació econòmica de 25 €. 
Cal reservar plaça a partir de dimarts 10 d'abril als telèfons:  93.285.99.77 Ext.5 - 
93.219.36.51  o al mail comunicacio@acidh.org o bé realitzat l'ingrés indicant les dades 
personals al compte: Banc Sabadell 0081-7011- 19- 0001792582. 
  

L'aforament és limitat, prevaldrà l'ordre d'inscripció. 

acidH, sopar i col·loqui amb el Sr. Ferran Mascarell 

«Cada forma 
d’ego representa 
una visió idolàtrica 
de Déu, que 
ens impedeix 
relacionar-nos-hi 
des de l’amor 
i la llibertat» 

mailto:comunicacio@acidh.org
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EL DEGÀ PRESIDENT DE LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA 
I EL MINISTRE PROVINCIAL DELS FRARES CAPUTXINS 

  
us conviden a la presentació del volum 100 de la Col·lectània Sant Pacià 

  
La predicació dels framenors caputxins 

des de l'arribada a Catalunya al Concili Vaticà II (1578-1965) 
de Fra Valentí Serra de Manresa, OFMCap. 

  
que tindrà lloc a la Facultat de Teologia de Catalunya, el dimarts 17 d'abril a les 19.30 h. 

  
Hi intervindran els doctors 

Josep Castanyé, director del Secretariat de Publicacions de la FTC 
Joan Bada, professor emèrit de la FTC 

Joan Ferrer, degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 
  

Diputació 231 (Aula Magna)                         Barcelona, abril de 2012 
 
 
 
 
 
 

La Fundació Joan Maragall, d'acord amb el seu objectiu principal de contribuir a la 
inculturació actual del cristianisme, organitza un cicle de conferències i una taula rodona per 
reflexionar sobre el que va representar el Concili Vaticà II i el que representa encara per a 
nosaltres al cap de mig segle. Això comporta fer una relectura dels principals documents 
conciliars des del seu context i des del nostre. 

Dijous, 12 d'abril del 2012 ● Significació del Concili Vaticà II ●  Josep M. ROVIRA BELLOSO 
  

Dimarts, 17 d'abril del 2012 ● Els documents sobre llibertat religiosa, ecumenisme i diàleg 
interreligiós ●  Antoni MATABOSCH 
  

Dijous, 19 d'abril del 2012 ● La constitució pastoral Gaudium Et Spes sobre l'església en el 
món d'avui ●  Sebastià TALTAVULL 
  

Dimarts, 24 d'abril del 2012 ● La constitució dogmàtica Dei Verbum sobre la revelació ●  
Armand PUIG 
  

Dijous, 26 d'abril del 2012 ● La constitució dogmàtica Lumen Gentium sobre l'esglèsia ● Joan 
PLANELLAS 
  

Dijous, 3 de maig del 2012 ●  La constitució Sacrosanctum Concilium sobre la litúrgia ● Ignasi 
FOSSAS 
  

Dimarts, 8 de maig del 2012 ● La recepció del Concili, entre la reforma i la restauració ●  
Salvador PIÉ 
  

Dijous, 10 de maig del 2012 ●  Taula rodona sobre "El Concili Vaticà II, avui" ● Josep ESCÓS, 
Lluís FOIX, Teresa FORCADES i Joan RIGOL 
 

Pere LLUÍS FONT (Coord.) 
Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna (Carrer Valldonzella, 12 - Barcelona) 
Hora: 19 h. 

Fra Valentí Serra de Manresa: “La predicació dels framenors caputxins” 

50 anys del Concili Vaticà II 
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La Gna. Elvita Esther Rodríguez Berjón, provincial de les Germanes Carmilites Tereses 
de Sant Josep, va morir de forma sobtada, el dia 2 d’abril, d’infart agut, i passà a la casa 
del Pare als 73 anys d’edat i 55 de vida religiosa. 
 

Tot seguit el text que va llegir a l’inici del seu funeral, celebrat el dimecres sant, 4 d’abril, a la 
capella de la casa de les Carmelites Tereses al carrer Verntallat, 1-3, de Barcelona. 
 

Hermanas, familiares y amigos: 

Nos hemos reunido para acompañar con nuestra oración a nuestra Hermana Esther, 
quien ha sido llamada a participar plenamente de la Pascua y de la vida en Cristo. 

La Hna. Esther, hija de don Miguel y de doña Ángela, nació en Villazala (León), el día 6 
de diciembre de 1938 y fue bautizada el día 11 del mismo mes. El 11 de octubre de 1958 
emitió sus primeros votos en la Congregación de HH. Carmelitas Teresas de San José y 
el 11 de octubre de 1963 hizo los votos perpetuos en Veguellina de Órbigo. 

Vivió su vida religiosa con espíritu de servicio colaborando siempre en lo que la 
obediencia le pidió: desde la educación en diferentes colegios, como maestra de 
novicias en Tarragona, atendiendo la pastoral parroquial y formación de catequistas en 
Lepe, trabajando en pastoral vocacional directa. 

Desde el año 2003 ha vivido en la Sede Provincial de Barcelona, primero como 
consejera y secretaria provincial y, desde el año 2005, como superiora provincial. El 
amor a la Congregación y afán en la extensión del Reino de Dios fueron las constantes y 
motivaciones en su trabajo. 

El día 2 de abril el Padre la convocó a su casa para sentarla a su mesa y darle la Vida 
en plenitud. 

Hoy oramos por nuestra Hermana Esther al tiempo que damos gracias por su vida de 
entrega sabiendo que también ella intercede por nosotros desde el cielo. 

 

 
 

Des del Miracle, en començar l’etapa de la primavera del 2012, i animats per ressorgir dels 
sembrats i dels boscos, ací encara incipient, i esperonats pel testimoniatge de molts de 
vosaltres sobre el que ha estat i és aquest lloc santificat des de segles per una presència 
inefable, us volem fer arribar les noves propostes de la Casa d’Espiritualitat. Les podreu trobar 
algunes ja ara més explícites a la nostra pàgina webwww.santuarielmiracle.com. 

En primer lloc, voldria subratllar dos caps de 
setmana per aprendre a mirar altrament a 
través de la quotidianitat. El proper 13-15 
d’abril, a través de la fotografia Jordi Farrús, 
un professional de la imatge, ens ensenyarà 
per segon cop a treure profit de la cambra 
fotogràfica i a reflexionar sobre la transmissió 
dels temes que escollim.  

L’11-13 de maig ho farem amb la natura que 
ens envolta, esponerosa en aquest moment al 
Miracle, en ple esclat després d’un hivern 
rigorós i sec. Bo i posant nom a les flors, serà 
un exercici d’observació amorosa de la flora, 

In memoriam: Gna. Elvita Esther Rodríguez Berjón 

El Miracle: propostes de la Casa d’Espiritualitat 
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acompanyats pel botànic Josep Nuet, que acaba de publicar plantes montanes dels Pirineus 
(Montserrat 2012), que també és vàlid en gran part ací.  
 
També en l’àmbit de la natura, aprofitant el pont del 28 d’abril al matí fins a l’1 de maig 
igualment al matí, us proposem el taller de primavera del cicle de les quatre estacions de 
Natura i Espiritualitat. Es tracta simplement de deixar-se imbuir, i afaiçonar silenciosament, pel 
verd dels camps, pel cant dels ocells i per la força del sol que progressivament venç la fosca. 
És un treball que, tot i la seva senzillesa, potser a causa d’això, esdevé inoblidable. 

Com altres anys, i coincidint amb el darrer cap de setmana de maig (25-27), farem l’aplec 
d’aquells que, havent completat el cicle de les quatre estacions, vulgueu retrobar-vos per 
renovar agraïts el vostre compromís de comunió amb la Natura. 

En dates que no són les habituals, el 18-20 de maig, us oferim l’oportunitat d’escoltar en 
profunditat, aquest cop, la creació de J. Haydn, duts per la mestria de Jordi Agustí Piqué, 
monjo de Montserrat. Amb ell veurem com música i text, bellesa i coneixement formen un 
conjunt indestriablement harmònic. 

Finalment, el 8-10 de juny serà la sensibilitat de Vicenç 
Santamaria, també monjo de Montserrat, que guiarà els 
amants de la tècnica floral japonesa, l’Ikebana, en un 
ambient de recolliment pacífic, que sols un lloc com el 
Miracle pot donar. 

Com veieu, no ens cansem de fer que aquest desert ple de 
vida, que els eixos de comunicació han preservat en el seu 
encant, sigui un lloc de referència per a molts. A més de la 
web que hem esmentat, també podreu veure les propostes a 
Youtube: 
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aP
ZaJH4-IkU# , en un altre intent de fer arribar a més 
persones el missatge de sempre d’una manera nova. 

Ah, i si fa temps que no veniu, us adonareu com no ens cansem de millorar el conjunt 
d’aquest lloc encantador del Solsonès. 

Desitjant-vos un temps de plenitud dels fruits de la Pasqua que tot just brotonen, des del 
Miracle, 

Ramon Ribera-Mariné 

 

 
 
 
XV TROBADA INTERDIOCESANA DE VIDA CONSAGRADA DELS BISBATS DE 
SOLSONA I URGELL 
Lloc: Santuari d’Ivorra 
Día: 14 d’abril, dissabte 
Més informació: tel. 973 480 619 (Solsona) i 973 350 054 (Urgell) 
 
CONFERÈNCIA SOBRE “ECOLOGIA. SALVEM LA TERRA QUE DÉU ENS HA DONAT” 
A càrrec de: P. Joan Carrera, sacerdot jesuïta 
Lloc: Sala Mn. Joan Vinyeta, parròquia de Santa Maria, Vilafranca del Penedès 
Día: 16 d’abril, dilluns 
Hora: de 21 a 22.30 h 
 

Agenda 
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Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
  

    ABRIL 

17 dt. Junta Directiva URC 10.00 

21 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent amb Mercedes Navarro 

 

Contacta amb nosaltres 

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

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.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 
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