Barcelona, 24 de maig de 2012

ANY V. núm.

117ª Reunió d’Abats i Provincials
Pensant-ho millor

El dia 22 de maig, al Casal La Salle de Sant Martí de Sesgueioles, a la comarca de l’Anoia,
s’ha celebrat la 117 reunió d’Abats i Provincials. La sessió del matí ha començat a les 10.45
amb la salutació, pregària i presentari del temari.
A les 13.15, l’eucaristia ha aplegat els
participants a la cripta, dedicada als màrtirs.
Després del dinar i la sobretaula, de 16 a 18,
s’han continuat els treballs fins a cloure’ls amb la
pregària i el comiat. La foto de família no recull
l’Abat de Montserrat i el Provincial dels Salesians,
que també han participat a la trobada. L’Església
i la vida religiosa a Catalunya han estat els dos
temes centrals. La reflexió sobre la crisi
econòmica i de valors tindrà una continuïtat en la
propera reunió.

«Em fascina que en les paraules humanes trobem la Paraula de Déu»
Mercedes Navarro Puerto, teòloga i biblista
Rosa María Jané Chueca – Catalunya Cristiana
Mercedes Navarro Puerto és Mercedària de la Caritat, doctora en Psicologia i Teologia, i
llicenciada en Ciències Bíbliques. És cofundadora de l’Associació de Teòlogues Espanyoles i
pertany a l’Associació Europea de Dones per a la Recerca Teològica i a l’Associació Bíblica
Espanyola. Recentment va ser a Barcelona, convidada per la Unió de Religiosos de
Catalunya, on va oferir una xerrada en una jornada de formació permanent.
Què aporta una mirada femenina a la Bíblia?
Moltes de nosaltres, les que estudiem la Bíblia,
exegetes i intèrprets, historiadores, antropòlogues...
anem als textos amb les nostres preguntes. La
història, la socialització de gènere, la mateixa biografia
fan que les dones tinguem preguntes diferents de les
que podem compartir amb els homes. Aquestes
preguntes són com feixos de llum que il·luminen
aspectes dels textos que no han estat percebuts
anteriorment. Aquestes mirades són, sovint, molt
noves. Fan parlar els textos, els personatges, els
contextos... amb unes altres paraules.
Diuen coses diferents, deixen aparèixer buits, silencis,
omissions... que abans no havien estat descoberts, i
per això ajuden a entendre’ls millor i obren noves
línies històriques i teològiques. Fan més palesa la
condició patriarcal de la Bíblia i la dels seus intèrprets
i estudiosos. La mirada de les dones aporta justícia i cerca igualtat. Això es fa explícit quan
la mirada ja no és només de dones, o només de gènere, sinó expressament feminista. Però
en aquest cas ja hauríem de parlar de l’exegesi i hermenèutica feministes.
Les figures bíbliques femenines, estan una mica oblidades?
No crec que actualment puguem dir que les figures bíbliques femenines estiguin oblidades.
Vull dir amb això que la literatura sobre les dones a la Bíblia és inabastable. Portem dècades
d’estudis i publicacions sobre cadascuna d’elles, tant pel que fa a les dones de la Bíblia
hebrea com a les del Nou Testament. En aquest mar de publicacions trobem moltes
aportacions d’un zoom panoràmic i, d’altres, moltes també, d’un zoom molt específic i de
primeríssim primer pla. Tots els graus de zoom! Hi ha llibres publicats sobre les dones i la
Bíblia, per exemple, i d’altres, en canvi, d’una paraula concreta l’estudi de la qual fa canviar
una determinada interpretació. Per posar un cas molt conegut: Júnia, personatge de les
cartes de Pau, era considerat el nom d’un col·laborador de Pau fins que les exegetes
feministes van demostrar que feia referència a una dona. I aquest descobriment es va fer a
través de l’estudi filològic. Aquest descobriment va fer emergir preguntes sobre les dones en
el cristianisme dels orígens, i aquest i altres estudis van impulsar nombroses investigacions
que van canviar la manera d’entendre la predicació dels inicis. És només un exemple. Una
altra cosa diferent és el coneixement i reconeixement que tingui aquesta literatura i la
incorporació real de les dones bíbliques a la catequesi, litúrgies, estudis regulars de teologia,
juntament amb les figures dels homes. Aquesta qüestió és la qüestió eterna, ja que el silenci
sobre les dones continua sent una consigna, més o menys explícita, en tot el que tingui a
veure amb la Bíblia i la teologia.
2

Quin era el paper de la dona en les primeres comunitats?
Les dones dels inicis van tenir un paper de primera magnitud. Algunes van ser les primeres
testimonis i anunciadores primerenques de la Pasqua, especialment Maria Magdalena. Elles
van iniciar un moviment que, quan es va estendre i diversificar, va esdevenir el que
anomenem cristianisme. Sense elles, estrictament parlant, no hi hauria cristianisme. Això
que acabo de dir és només per anar fent boca, perquè el que s’ha reconstruït sobre el seu
paper als inicis i a les comunitats dels orígens del cristianisme és molt i molt interessant.
Convido els lectors i lectores a buscar les publicacions en
castellà, que ja en són unes quantes, i entrin en aquestes
històries, les nostres històries, aquelles sobre les quals recolza
la nostra fe.
Quina dona bíblica seria la més actual avui dia?
Em costaria molt referir-me a una dona bíblica concreta, ja que
totes les que recordo tenen aspectes molt actuals, i no ho dic
només en un sentit exemplar, sinó com a figures narratives que
encara diuen alguna cosa a les dones i homes d’avui, als
problemes socials i culturals... Com ara la dona levita de Jutges
19, violada, assassinada i esquarterada, que evoca totes les
víctimes dels feminicidis del nostre món, i els assassinats
masclistes. La reina Jezabel, ambiciosa i disposada a robar i
matar per seguir amb el poder del rei, el seu marit, evoca
dinàmiques humanes semblants. Míriam, la germana d’Aaron i Moisès, que va tenir un paper
importantíssim en la fugida d’Egipte i l’alliberament del poble, encara que se l’esmenta poc i
després la desqualifiquen, evoca moltes dones que fan un paper impressionant en els
processos d’alliberament i civilització de molts llocs del nostre planeta i que no són
esmentades ni reconegudes, i, a vegades, són desqualificades perquè certs homes
destaquin més. Rut, que estima d’una manera singular Noemí i crea un futur per a ella, sent
estrangera i emigrant, evoca moltes dones en situacions semblants. Moltes dones d’avui
poden sentir-se identificades amb aquestes dues dones, vídues i pobres, que es tenen l’una
a l’altra. I això, sense sortir de la Bíblia hebrea, perquè si parlem dels evangelis, em podria
passar dies evocant casos...
Què fascina Mercedes Navarro de la Bíblia?
Em fascina que en les paraules humanes trobem la Paraula de Déu. Que en històries
normals de la vida, en els personatges, alguns tan poc exemplars i malgrat tot tan humans,
hi niï Déu mateix. Em fascina la dimensió d’humanitat,
la profunditat antropològica en què s’obren tots els
«Les dones dels inicis van tenir
solcs teològics possibles, uns quants descoberts i
un paper de primera magnitud.
d’altres encara per descobrir. A la Bíblia trobo el que
Algunes van ser les primeres
és humà a imatge i semblança de Déu, i trobo Déu en
testimonis i anunciadores
l’ambigüitat profunda del que és humà. Em fascina el
primerenques de la Pasqua,
camí de la història que la fe converteix en història de
especialment Maria Magdalena»
salvació. Em fascina, especialment, com no podia ser
d’una altra manera, Jesús, però també les dones a les quals devem el cristianisme, els
testimonis de la Resurrecció. La veritat és que de la Bíblia em fascina tot, i no és una frase
feta, ja que en aquest «tot» hi tenen cabuda la història, la cultura, el text i els textos, les
tradicions orals i escrites, moltes dones i homes de conductes i diles històries, la poesia, la
pregària i la mística... Em fascina el fet d’adonar-me que em trobo en un món d’horitzons
vastos i interessant del qual gairebé no sé res, gairebé res.
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Quina és la relació que s’estableix entre la perspectiva femenina i les ciències
bíbliques?
Per poder respondre amb rigor, però, hauria d’explicar una llarga història, situant-ne l’origen
més immediat en el moviment sufragista anglosaxó que va originar «La Bíblia de les dones»,
cap al segle XIX. És una història i és llarga. L’han protagonitzada dones que han abandonat
la Bíblia. Dones que quan han tingut accés als instruments per al seu estudi han descobert el
seu inevitable androcentrisme i, com a conseqüència d’això, han deixat el cristianisme (Mary
Daly, per exemple). Aquesta història l’han protagonitzada dones que s’han fet especialistes,
moltes d’elles contra vent i marea, i han patit amb els seus descobriments tant com amb les
seves investigacions. N’hi ha d’altres que, com jo, s’han sentit fascinades, i enmig de grans
vertígens, han interpel·lat els fonaments de la seva fe... fins a arribar a aconseguir respostes
molt diverses. Hi ha qui s’ha atrevit a reescriure-la, fent servir el que han anomenat «un
llenguatge just». Aquesta tasca inabastable l’ha dut a terme un grup ampli d’especialistes
d’Europa del nord. Les ciències bíbliques, suposadament, es troben a disposició de dones i
d’homes. Però, a la pràctica, hi ha clares diferències de gènere, ja que la majoria de les
dones interessades no tenen els recursos ni les condicions favorables per estudiar-les i,
menys encara, per dedicar-se a la recerca. Quan veig l’elevat nombre de biblistes dones que
hi ha al món (atesa la dificultat que tenen per accedir-hi), sento veritable admiració. Em
sembla un miracle. Cal adonar-se que es tracta d’estudis molt especialitzats, que s’aprenen
en pocs llocs, d’un elevat cost econòmic, i estudis dels quals les dones no poden viure.
El fonamentalisme i literalisme han fet molt de mal a l’hora de llegir la Bíblia, en el cas
de les dones és encara més evident?
Sí, sobretot si tenim en compte que el pes dels literalismes i fonamentalismes de la Bíblia no
ha afavorit mai les dones, sinó que, al contrari, ens han perjudicat terriblement. La tradició
que carreguem des de l’època patrística (encara que ens podríem remuntar a les cartes
pseudopaulines i els codis domèstics, del Nou Testament) continua vigent. No és perquè
sigui l’origen del patriarcat, sinó perquè s’ha unit a cultures patriarcals (com ara la
grecoromana) inserides en el teixit social i cultural i en l’identitari, de tal manera que és molt
difícil de canviar. Quan sembla que avancem, resulta que no n’hi ha per tant, ja que quan
fem dues passes endavant una no ho és, sinó que és la mateixa, encara que amb altres
formes. Les generacions més joves de la nostra societat gairebé no coneixen la Bíblia, però,
sense saber-ne l’origen, continuen influïdes per moltes de les seves interpretacions dolentes
sobre el que són i han de ser les dones.

L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona,
premi Factor Humà per la seva gestió
BARCELONA, 21 de maig (EUROPA PRESS)

L'Hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues
(Barcelona), ha estat distingit aquest dilluns amb
el IV Premi Factor Humà Mercè Sala per la gestió
feta al llarg dels seus 130 anys d'història, ha
informat la Fundació Factor Humà a través d'un
comunicat. "L'hospital sempre ha buscat
maximitzar les seves possibilitats d'influència a la
societat i en què la col·laboració amb centres
d'altres països forma part del seu ADN
corporatiu",
ha
valorat
Jaume
Pagès,
representant del jurat. El gerent de l'hospital, Manuel del Castillo, ha recollit el guardó en un
acte celebrada a l'Auditori CaixaForum de Barcelona presidit pel conseller de Benestar
Social i Família de la Generalitat, Josep Lluís Cleries.
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Davant d’un auditori amb més de 350 persones, Manuel del Castillo,
gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (HSJDBCN), rep el
guardó de mans de Manel Adell, chief executive officer de Desigual,
empresa premiada en l’edició anterior.
Auditori CaixaForum de Barcelona, 21
de maig 2012.- En un acte ple
d’emocions i records dels quinze anys de
trajectòria de la Fundació Factor
Humà, Jaume Pagès, representant del
Jurat del Premi Factor Humà Mercè Sala,
ha destacat en el discurs de lliurament del
guardó: “Premiem una sanitat ben
gestionada, quelcom cabdal en aquests
moments, una forma de fer que tot i les
grans dificultats en les que s’ha trobat
recentment, ha demostrat que és possible
sortir-se’n sense malmetre el més
important, el factor humà”.
Amb més de 130 anys d’experiència,
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona ha desenvolupat un model de suport a la
innovació des de la generació de la idea fins a la patent i la realització del prototip.
Forma part d’una xarxa de 300 centres d’assistència a tot el món: “parlem d’una organització
global que sempre ha cercat maximitzar totes les seves possibilitats d’influència en la
societat i en la que col·laboració amb centres d’altres països forma part del seu ADN
corporatiu”.
Des de l’any 2005 la Direcció de l’HSJDBCN va optar per utilitzar velles però sòlides i
contrastades metodologies per elaborar un Pla Estratègic que fos compartit, possibilista, ben
comunicat periòdicament avaluat i que generés confiança.
També cal destacar el Projecte Hospital Líquid, relacionat amb el foment de la e-health i les
converses a través de les xarxes socials amb els pacients, les famílies i altres grups
d’interès.
Parlar d’aquesta organització és parlar de l’orgull de pertinença i de la motivació que tenen
les persones que hi treballen: prop de 1.800 professionals i gran nombre de voluntaris i
voluntàries que des de fa molts anys contribueixen a fer més suportables les difícils
situacions que allà es viuen a diari.
“Som part de la solució” ha estat el lema d’aquesta edició conduïda pel periodista Xavier
Graset, que ens ha presentat un nodrit grup de persones, iniciatives i organitzacions que
amb els seus actuals projectes, i malgrat el complicat entorn, estan decidides a tirar
endavant: Mercè Riera, fundadora d’El Xiprer; Albert Bosch, empresari i aventurer; Salva
López, autor de Rockvolución Empresarial; Jordi Llavina, escriptor i presentador de
ràdio; Els Santperencs, guanyadors de la First Lego League d’aquest any; Carles
Capdevila, director del diari ARA; Carme Basté, directora de la Fundació La Marató de TV3;
Lluís Reverter, secretari general de Fundació "la Caixa"; i Jordi Serrano, president de la
Fundació Factor Humà.
També han intervingut altres membres del Jurat i actual Consell Assessor de la
Fundació: Salvador Alemany i Narcís Serra. Ha presidit l’acte Josep Lluís Cleries,
conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Pots veure el que ha donat de si l'acte a nivell de xarxes socials en la publicació
d'Storify:http://storify.com/FundFactorHuma/el-iv-premi-factor-huma-merce-sala-reconeix-lhosp
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Exercicis Espirituals – Estiu 2012
TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU
L’URC organitza, en col·laboració amb el Monestir de Montserrat i amb la Cova de
Manresa, tres tandes d’exercicis espirituals oberts 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. Heus ací tres opcions:

EE1

Dates: 16 a 22 de juliol de 2012
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat
Tema: “Aprendre a pregar amb el Nou Testament”
Inici: matí del dia 16 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 22 després de dinar
Preu: 288 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció

EE2

Dates diverses
VUIT DIES COMPLETS A LA COVA DE SANT IGNASI DE
MANRESA EXERCICIS ESPIRITUALS
juliol
11-20.- Josep Rambla, sj.
21-30.- Josep Giménez, sj.
agost
01-10.- Gabriel Villanova, sj. (castellà)
setembre
01-10.- Oriol Tuñí, sj. (l’evangeli és Jesús; en castellà)
11-20.- Francesc Roma, sj. (amb l’ajuda de peces musicals)
Comencen el dia assenyalat amb el sopar, i acaben després de
l’esmorzar
Preu 275 €
Inscripció directa a la Cova de Manresa
Cova de St. Ignasi - Camí de la Cova, s/n -08241 Manresa
93 872 04 22 - recepcio@covamanresa.cat www.covamanresa.cat

EE3

Dates: 13 a 19 d’agost de 2012
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT
P. Joan Mª Mayol, monjo de Montserrat
Tema: “L’Evangeli segons sant Marc, relectura des del seu
relat de Pasqua”
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 19 després de dinar
Preu: 288 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció

Forma d’inscripció:
1. 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
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2.

3.

4.
5.

Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)
Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal,
correu electrònic i telèfon de contacte. La inscripció als exercicis a Manresa es fa
directament.
Una vegada que la Noemí hagi confirmat que hi ha plaça, 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”
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1
(Montserrat, 16-22 juliol) o EE3 (Montserrat, 13-19 d’agost).

Organitza: URC-CEVRE

Cinc preguntes a Jordi Font, cofundador de la Fundació Vidal i Barraquer
Psicologia i espiritualitat
L’Institut Universitari de Salut Mental Fundació Vidal i Barraquer presenta noves propostes
per al curs 2012-2014
L’Església ha evolucionat a l’hora de valorar la relació
entre psicologia i espiritualitat?
Parlant en termes generals, podem dir que no hi ha hagut
gaire evolució. La part de psicologia més profunda et
qüestiona, et fa canviar, de fet, és com fer exercicis
espirituals a fons per despullar-te i descobrir la veritat de tu
mateix, i aquest procés no el fa tothom, ja sigui per por o
desconfiança.
La por ens paralitza?
La por és la defensa de la seguretat. No hi ha res que faci
més por que quedar-se al risc de la llibertat sense protecció ni seguretats, i la fe és el més
arriscat perquè no la podem demostrar.
La Fundació Vidal i Barraquer també ha estat capdavantera a casa nostra en
l’acompanyament de vocacions. Continua sent així?
Al llarg de la trajectòria de prop de cinquanta anys, la Fundació ha ajudat un gran nombre de
candidats a la vida sacerdotal i religiosa en el camí de discerniment vocacional. Ara, però, la
tendència d’algunes congregacions, ordes i seminaris és la de restringir aquesta atenció
psicològica. «Ja ens arreglarem nosaltres», vénen a dir. Però compte! Perquè analitzar a
fons el candidat, o també el prevere, religiós o religiosa, és una manera d’ajudar-lo a aclarir
la veritat, la que sigui. I això fa una mica de por.
Què aconseguim superant aquesta fase de por?
El procés maduratiu psicològic i espiritual porta cap a l’experiència d’unió amb Déu.
L’experiència mística no són les aparicions ni altres fenòmens sinó que és el procés pel qual
ens anem unint amb l’Altre, fins al punt que acabem pensant més en l’Altre que en nosaltres
mateixos. A mesura que tendeix a aquesta unió mística interior, la persona es fa més
madura, es relaciona bé, no enganya, té pau i té la felicitat que es pot tenir. És una persona
sana.
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Quines són les principals «malalties» que entorpeixen el procés?
Destacaria la por de quedar-nos insegurs i els enganys que ens fem. Amb bona voluntat,
pensant-se que un fa bé, i amb molta intel·ligència, es pot enganyar terriblement. Els
enganys vénen de la nostra psicologia inconscient, afectiva, que és la que domina en
nosaltres. La gran dificultat dels humans és que tenim llibertat però tenim molts
condicionants que passen per davant de l’estimació de l’altre, com són la necessitat de
seguretat i de supervivència. Això es va coent inconscientment i fa persones dogmàtiques,
irregulars...
Preinscripció: a partir de l’1 de maig del 2012
Matrícula: de l’1 al 20 de setembre del 2012
Per a més informació:
Departament de Docència - Fundació Vidal i Barraquer
Tel. 93 434 00 01 - docencia@fvb.cat / www.fvb.cat

Reconeixement a la revista “mil·lenària” montserratina
Documents d’Església

Dimarts 22 es va celebrar al Seminari Conciliar de Barcelona l’acte commemoratiu,
amb la intervenció del P. Abat Josep M. Soler i del cardenal de Barcelona
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Després de 45 anys, continua publicant els textos majors del Sant Pare i dels
organismes vaticans, documents de l’episcopat mundial, estudis doctrinals i articles
d’opinió, sota la direcció del P. Bernabé Dalmau
Montserrat, maig de 2012. Dimarts 22 de maig es va celebrar a la Sala Sant Jordi del
Seminari Conciliar de Barcelona l’acte commemoratiu dels 1.000 números de la revista
Documents d’Església, editada per Publicacions de l’Abadia de Montserrat. La sessió va
comptar amb la intervenció del P. Bernabé Dalmau, director de la revista des de 1986; del P.
Abat de Montserrat, Josep M. Soler; i del cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.
“Avui celebrem que aquest “quasi luxe” hagi assolit els 1.000 números -pròpiament, a dia
d’avui ja als 1.006-, arribant fidelment cada quinze dies als subscriptors i lectors. Crec que
tant des de l’Església que viu a Catalunya com des de l’àmbit cultural de País, ens hem de
felicitar d’aquesta realitat que posa a l’abast, en català, els principals textos del magisteri
pontifici i episcopal, estudis doctrinals, així com documents, articles de reflexió i comentaris,
prestant també una atenció particular a les relacions entre l’Església i el món –va dir el P.
Abat Josep M. Soler durant l’acte-. Així s’ha creat un corpus documental fàcilment
consultable per mitjà dels índex anuals. D’aquesta manera disposem d’uns instruments
semblants al que es publiquen en les principals llengües”.
El P. Abat Josep M. Soler, que va emmarcar la revista dins de l’activitat editorial del
Monestir, va destacar precisament que “l’activitat editorial de Montserrat mai no ha estat
pensada com un negoci, sinó com un servei que econòmicament fos viable”. “Per això –va
continuar el P. Josep M. Soler-, a més de les publicacions de tipus religiós, s’ha procurat
ajudar a tenir veu a autors que difícilment en tindrien o ajudat a d’altres que potser la tindrien
deficient. La conseqüència d’això és que el Catàleg del 2012 conté cap una cinquantena de
col·leccions de llibres i 8 revistes, a més de l’edició de diversos tipus d’estampes i de llibres
fora de col·lecció. La mitjana d’aquests darrers temps és d’un
centenar de llibres anuals”. “Documents d’Església va sorgir perquè
els cristians de casa nostra poguessin trobar en la seva llengua els
textos oficials que anaven aplicant el Concili Vaticà II, les reflexions
que se’n feien en altres països i la manera com l’Església, guiada pel
Papa i pel col·legi episcopal, els anava assimilant i poguessin seguir
les aportacions principals al diàleg que internacionalment s’anava
establint. Això, a més, ha donat lloc a un corpus documental important
en la nostra llengua, que va des del 1966 fins als nostres dies. A
l’alçada de més de 1.000 números de la revista, és el moment de lloar la tasca del P. Hilari
Raguer, que en va ser el fundador el 1966 i el primer director fins a mitjan 1968, quan va ser
destinat a la fundació que Montserrat havia fet uns anys abans a Medellín (Colòmbia); del P.
Adalbert Franquesa (a.c.s), que va dirigir interinament la revista fins a finals del 1969; del P.
Andreu Marquès, que en fou director entre el 1970 i el 1986, i del P. Bernabé Dalmau que
des del 1986 n’és el director i ha superat de molt la durada dels seus predecessors. És,
també, el moment d’agrair el treball de tots els qui des del primer número han treballat en les
traduccions i en les correccions dels textos”, va afegir el P. Abat de Montserrat.
Documents d’Església
La revista quinzenal Documents d’Església, dirigida pel P. Bernabé Dalmau i editada per les
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, la va fundar el P. Hilari Raguer l’any 1966. La revista
va néixer tot just acabat el Concili Vaticà II com una necessitat d’omplir el buit que
representava la inexistència dels principals textos eclesials en català. L’oportunitat de l’edició
queda avalada per aquests quarantacinc anys d’edició ininterrompuda i per l’acceptació per
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part d’un públic necessàriament limitat però constant. Si bé actualment hi ha més mitjans
d’informació religiosa i de divulgació de textos, els lectors de la revista n’aprecien la qualitat
literària del català i, sobretot, la publicació sistemàtica dels principals documents, no sols del
papa i dels organismes romans, sinó també d’episcopats, així com de comunitats de base.
Més enllà de la utilitat puntual de tenir un document a l’abast, el pas dels anys fa de la
revista una obra de consulta, ja que cada any se’n publiquen els índexs.
Les característiques del pontificat de Joan Pau II, amb la multiplicació d’encícliques i
d’exhortacions apostòliques extenses, va motivar també una certa reducció dels textos
editats, en profit dels que tenen el nivell més alt d’autoritat. La revista, però, no ha renunciat
a traduir de tant en tant ni estudis doctrinals ni comentaris lliures. Això li dóna un to diferent
del que podria ser un butlletí oficial interdiocesà, ja que els textos oficials alternen amb
documents de frontera i, fins i tot, d’opinió.
L’1 d’octubre de 1966, el P. Hilari Raguer la va fundar i en va ser el director durant tres anys,
un període que va ser decisiu perquè els Documents ja estaven ben definits. El va succeir,
transitòriament però eficaç, el P. Adalbert Franquesa. I a la darreria de 1969 el va rellevar el
P. Andreu Marquès, que la va dirigir durant quinze anys, i que va voler ser fidel a una realitat
que ell expressava així: “L’evolució postconciliar ha desplaçat el centre d’interès del món
cristià: l’atenció es dirigeix més actualment a les relacions entre Església i món que no pas a
qüestions purament internes, hi ha més interès per documents emanats de comunitats de
base que no pas per declaracions purament oficials”. Quan la revista va complir vint anys, tot
coincidint amb el número 444, el P. Bernabé Dalmau va rellevar el P. Andreu Marquès.
L’evolució de la revista, les noves tècniques de tractament de textos, l’experiència adquirida i
la sistematització de responsabilitats a l’interior de la comunitat de Montserrat han simplificat
al màxim la intervenció de col·laboradors, fins a suprimir l’exhibició dels crèdits de
responsables de redacció, de traducció i de revisió. Però, com afirma el P. Bernabé Dalmau,
“durant aquests 25 anys la revista s’ha mantingut oberta a la realitat del que passa a
l’Església, sempre dins dels límits de publicació de documentació”. Documents d’Església ha
contribuït, des de l’inici, “a la inculturació de l’Església al país”, i ha estat un mitjà que ha
vetllat per “la llibertat d’expressió i d’opinió dins la comunitat eclesial”, afegeix el seu director.

Emilie de Villeneuve: luz de Dios en los más pobres
Presentación del último libro sobre Emilie de Villeneuve,
escrito por María Dolores de Miguel Poyard
“Emilie de Villeneuve, fundadora de la Congregación de la
Inmaculada Concepción de Castres, ha vivido la alegría de
colaborar con el Señor en su misma misión de salvación,
especialmente entre los más pobres. Por eso su carisma
sorprende hoy por su actualidad y por su sintonía con el espíritu
de la nueva evangelización. En este libro se ha dado voz a la
misma Emilie y a quienes la conocieron muy de cerca. En la
primera parte se detallan los diversos acontecimientos y
circunstancias de su vida y en la última se fundamentan
teológicamente su carisma y su misión. Las vidas de los santos
son ejemplo y fuente de gracia y bendición para todos. La vida de
Emilie se presenta como una respuesta valiente y decidida a un
reto muy actual: cómo dar sentido al dolor y a la enfermedad en
la vida de la persona humana.
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Esta obra va dirigida a todos: a quienes ya conocen a Emilie y a los que se acercan por
primera vez; a los iniciados en la vida espiritual, para profundizar en su fe; y a los no
experimentados, para mostrarles lo apasionante que puede ser la vida de quien se decide a
caminar con el Señor al servicio de los más pobres y necesitados de este mundo”.
El día 1 de junio se hará la presentación en Burgos.

Ajornament de la jornada d’Entitats Socials d'Església
Benvolguts i benvolgudes,
Em sap greu haver de comunicar la supressió de la jornada d'Entitats Socials d'Església que
teníem previst realitzar el proper 2 de juny.
Com que el nombre d'inscripcions ha estat molt petit, l'equip coordinador d'Entitats Socials
d'Església ha cregut oportú ajornar la jornada per al proper curs. Ja que el tema a tractar és
d'un cert calat, ha semblat millor proposar-lo per al curs vinent a fi que més persones puguin
aprofitar-se’n.
Ja comunicarem, doncs, més endavant la nova data de la jornada.
Cordialment,
Carles Marcet, sj.
Secretari Entitats Socials d'Església

“Fe i ciència no són incompatibles, poden ser un bon suport mutu”
Josep M. Martorell, director general de recerca de la Generalitat, dóna claus per
“incentivar la recerca des de l’escola” a La Salle Horta
“Conèixer algú que viu la ciència juntament amb la fe és una experiència que porto a la
motxilla i que m’ha ajudat a arribar fins aquí”. Amb aquestes paraules Martorell féu referència
al Gmà. Manolo García, qui li donà classes a La Salle Reus i “qui despertà la seva curiositat
científica”. Afegí també que moltes de les persones que ha conegut i que es dediquen al
món de la ciència ho fan també des de
l’experiència de la fe. Entre d’altres, Martorell
destacà el gran paper que la ciència i la
recerca de Catalunya estant jugant a escala
mundial, així com també parlà de la base
d’aquest ofici clarament vocacional: la
curiositat, l’esforç, la llibertat d’idees i el treball
cooperatiu.
Martorell insistí durant la seva ponència amb el
valor que té i que rep internacionalment la
recerca en aquest país. I és que en els darrers
anys, tot i els canvis de govern i l’arribada de
la crisi econòmica, la investigació sempre s’ha
vist potenciada des de Catalunya. Aquest suport institucional també ha vingut acompanyat
d’un treball d’èxit que li atorga a la ciència catalana una notorietat arreu del món. Com diu
Martorell, “quan presentem Catalunya, cal parlar de ciència igual que ho fem, per exemple,
del Barça, de la gastronomia o de l’entorn”. I és que actualment l’1,5% de la població
catalana, 3 de cada 200 treballadors, es dediquen a la ciència i ho poden fer, tal com
assegura Martorell, des d’un entorn de tradició científica, amb les millors eines i amb la
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formació i l’atracció de talents com a premisses principals. Finalment, en l’àmbit de l’escola,
Martorell féu una crida a docents i família, els dos agents encarregats de despertar la
curiositat de l’infant envers el món, de potenciar-ne la capacitat de fer-se preguntes i de
saber trobar els camins que poden dur a una resposta, de cultivar la cultura de l’esforç,
d’acompanyar-lo.
Convidat pel Cicle de Conferències La Salle Catalunya, Josep M. Martorell, director general
de recerca de la Generalitat de Catalunya, va fer-se present el passat 17 de maig a La Salle
Sant Horta, amb motiu del centenari de l’escola. L’acompanyaren Juan Carlos Martínez,
director de La Salle Horta, el Gmà. Josep Guiteras, visitador provincial de La Salle
Catalunya, i Jordi Jover, responsable de Formació de La Salle Catalunya, qui en féu una
breu presentació. Martorell introduí el seu discurs explicant a les vora quaranta persones el
seu pas i contacte amb La Salle, des dels estudis a La Salle Reus i a La Salle Tarragona, la
seva vivència d’estudiant universitari a la residència de La Salle Bonanova i la tasca de
docència que dugué a terme al Campus La Salle Barcelona (URL), on també es doctorà.

En defensa de l’ensenyament públic, una vaga a la concertada?
fecc informa 21/5/12 - Si no fos tan habitual, ens hauríem de sorprendre de la incoherència
de fer extensiva una vaga en defensa de l’ensenyament públic a l’escola concertada.
Això és el que, un cop més, han fet alguns sindicats amb relació a la vaga convocada per
demà, 22 de maig.
Algú ha vist mai una vaga a l’escola pública en
defensa de l’homologació de condicions del
professorat de la concertada? O contra la pèrdua
d’unitats concertades que genera l’acomiadament
del professorat corresponent? O perquè a les llars
d’iniciativa social es mantinguin les ajudes perquè
els pares no hagin de fer-se càrrec de tot el cost i
esdevinguin centres elitistes?
Avui informem dels serveis mínims que els centres
han de garantir demà, però esperem que no sigui
necessari aplicar-los a cap dels nostres centres. El
professorat i tot el personal de l’escola concertada,
per poc que s’hagi informat, s’haurà adonat del
despropòsit. I és que la destrucció de la
concertada mai serà una bona política per als seus treballadors, ja que suposa també la
destrucció dels llocs de treball.
Les retallades han polvoritzat l’esforç per un acostament entre pública i concertada. Els que
més aixequen la veu en la pretesa defensa de l’escola pública són els que creuen que
milloraria la seva situació si la concertada desaparegués. Resulta una mica sospitós,
després de tants anys.
Quina nosa els fem, si estalviem recursos que empitjorarien la situació de la pública? Quina
nosa els fem si, malgrat les retallades, els recursos de la pública segueixen superant els de
la concertada en pràcticament la mateixa proporció que fins ara? Deu ser que els posem en
evidència?
En qualsevol cas, i malgrat tots els atacs, seguim defensant un model d’eficiència, de
llibertat i de pluralisme.
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Exercicis Espirituals a Raimat
Casal Sant Pere Claver. Raimat (Lleida)
Ctra. D’Osca (N 240), Km 107 - casal.claver@fje.edu
Un lloc de pau dins d’un entorn de naturalesa senzilla i oberta que contagia serenor i
retrobament.
Acull activitats de cap de setmana durant l’any i Exercicis espirituals els mesos d’estiu.
Per aquest any hi ha una tanda oberta del 8 (vespre) al 14(tarda) de juliol dirigida pel Mn.
Ramon Prat.
I una altra personalitzada de l’1 al 10 d’agost. A càrrec d’Ignasi Vila sj, Marga Bofarull rscj, i
Xavier Rodríguez, sj.
Contacte: Ignasi Salat, sj, 649.032.313

Una trobada intercongregacional de celebració
La Comunitat de les Germanes Capuxines de
la Mare del Diví Pastor van compartir el dia
18 de maig un capvespre de pregària i un
sopar de germanor amb motiu de la cloenda
de la celebració del bicentari del naixement
del Beat Josep Tous. Hi foren convidades les
dues comunitats properes del barri: les
adoratrius del carrer Violant d’Hongria i els
germans maristes de Sants. Periòdicament,
es mantenen reunions de pregària, intercanvi
i convivència.

«Cristians i Claretians davant la crisi»
Dissabte 12 de maig es reunien a la Sala Claret 30 claretians i
6 col·laboradors per participar en l’exposició del tema:
«Cristians i Claretians davant la crisi».
El Sr. Joan Vera, treballador de Càritas de Vic, va ser el
primer dels ponents convidats a aportar la seva visió personal
sobre el tema, i va subratllar entre altres qüestions que la crisi
que sofrim és, per sobre de tot, una crisi d’humanitat. «Són els
mercats, va comentar, els que obliguen els Estats a prendre
mesures, a fer retallades».
I l’Església què hi té a veure en tot això?
Què pot aportar? Segons Vera davant els fets reals sempre ha d’aprendre de nou, i
desaprendre, perquè quan teníem la resposta ens han canviat la pregunta. L’Església no ho
pot fer tot, tot sola. No ho podem fer tot, tot sols. l’Església ha de donar l’«humanitat» que li
falta en aquesta crisi. Veure les coses des de l’evangeli.
A continuació el P. Joan Soler, claretià resident a Vic, va exposar la dimensió espiritual
que s’hauria de viure enmig d’aquesta crisi. Acceptar una economia solidària que no vol dir
únicament «donar peix» ni tampoc «ensenyar a pescar», com diu el conegut proverbi, sinó
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«pescar junts». Fer empreses d’inserció sense ànim de lucre. Per mitjà de Càritas entrem en
el món del dolor i del sofriment de la nostra societat. És una bona aportació.
En finalitzar les ponències es va aprofitar el moment per presentar la Trobada de Joves
programada per a l’any 2013 al Brasil.
propera reunió.

Marató Pobresa: “Que ningú es quedi fora de joc”
"Veurem el mateix rigor i transparència
de La Marató de TV3 amb l’objectiu
d’ajudar els que ajuden"
Entre guions, escaletes i els
centenars de detalls d'un programa
de 13 hores en directe, l'equip de la
Marató per la pobresa viu amb gran
intensitat les últimes hores fins
diumenge. El seu director, Lluís
Bernabé, ens ha explicat com ha
projectat aquesta Marató única
dedicada a un tema social, quins són
els reptes que ha suposat aquesta
iniciativa excepcional i què aportarà
a la trajectòria de La Marató i de
Televisió de Catalunya.
Com viu el teu equip la recta final del
programa?
Amb molta il·lusió i amb molt de
respecte per un programa especial com
és la Marató per la pobresa, on la
sensibilització i la divulgació són els
principals objectius juntament amb la
recaptació de diners per a projectes
presentats per diferents entitats que
treballen en el Tercer Sector.

Com has projectat aquesta Marató única i excepcional, dedicada a un tema social?
Amb un plantejament molt humil i alhora de treball conjunt amb les entitats. Hem volgut
reflectir la feina que fan les entitats del Tercer Sector, des de fa molts anys per pal·liar les
diferents situacions d’exclusió social a Catalunya a partir del retrat d'històries humanes on
els protagonistes són les persones afectades i els professionals i voluntaris del Tercer
Sector.
Sense oblidar l'entreteniment dintre del programa, perquè per divulgar i sensibilitzar hem de
fer un programa atractiu per a l'espectador.
En el programa, què veurem de La Marató que coneixem des de fa 20 anys i què
veurem de nou?
Veurem el mateix rigor i transparència que al llarg d'aquests 20 anys amb La Marató de TV3,
però amb l’objectiu d'ajudar els que ajuden.
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El programa estarà presentat per Antoni
Bassas i Agnès Marquès (TV3) sota el lema
"Que ningú es quedi fora de joc". Combinarà
la divulgació i la sensibilització amb
l’entreteniment: reportatges, entrevistes amb
testimonis, voluntaris, professionals de les
entitats, experts, accions al plató, connexions
amb les activitats, crides, actuacions al plató
i fora del plató i un partit de futbol sala del
Barça contra el Barça.
Catalunya Ràdio emetrà també un programa
especial de 9 a 1 del migdia, dirigit i
presentat per Sílvia Cóppulo.
Quin és el repte més important que planteja la Marató per la pobresa?
Sensibilitzar el màxim nombre de persones i mobilitzar-les. I que aquest programa no quedi
com una bombolla televisiva, sinó que tingui continuïtat a partir de les accions de molta gent
cap a les persones en risc d’exclusió social.
Què creus que aportarà aquest programa a la trajectòria de La Marató i de TV3?
Si em permets... diria que és la Marató de TV3 la que sempre aporta una sèrie de valors,
que hem intentat reflectir en tot moment. I en aquesta línia, també s’ha de destacar que un
cop més la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la Fundació de TV3 s’han bolcat
en aquest projecte amb les mateixes ganes i entusiasme que en qualsevol altre
esdeveniment d’aquestes característiques.
Voldria afegir l’agraïment a totes aquelles persones, entitats, institucions, associacions,
empreses ... que s’han implicat i col·laborat en aquest projecte.

Millora de Gestió per a les Entitats Religioses d’Acció Social
El Tercer Sector en general, i particularment les Entitats Religioses que treballen en acció
social, volen i, fins i tot cada vegada més, necessiten millorar la seva gestió reforçant les
seves pròpies organitzacions per estar a la alçada dels reptes que avui dia els planteja el
seu entorn.
Ningú dubta que hi posen el cor i la bona voluntat però cada vegada han de poder oferir un
bon servei i de la millor manera possible en la proximitat amb el beneficiari i amb els valors
propis i el carisma de la pròpia Entitat, però també amb criteris d’eficiència.
També tenint en compte el valor afegit que hi aporta treballar amb voluntariat ben reconegut i
fidelitzat, per seguir tenint en el “com” la gran vàlua diferencial que distingeix aquestes
Entitats d’altres que puguin fer activitats semblants a elles.
Tot això és especialment rellevant davant la creixent competència mercantil en l’àmbit de la
acció social en aquesta situació de crisi i la major demanda d’eficiència i de transparència en
retre comptes a les parts implicades, molt especialment a les Administracions Públiques i a
la societat en general.
Algunes entitats religioses d’acció social ja avancen per aquest camí de la Millora de Gestió.
Però altres assisteixen encuriosides a la creixent professionalització del sector. La realitat del
dia a dia és que amb els recursos disponibles, humans i econòmics molt ajustats, qualsevol
plantejament que comporti un treball extra sobre la tasca diària, encara que sigui per ser
més eficients en allò que es fa, suposa una barrera difícil de superar.
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En aquest context, l’àrea de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés proposa per
aquestes Entitats un mètode de treball amb la sensibilitat específica del sector per fer passos
per la Millora de Gestió amb models senzills, específics i amigables per a elles.

Es basa en un treball d’acompanyament gradual, quotidià, constant, sense urgències,
adequant-lo al grau de maduresa i als ritmes de cada organització, integrant-lo en la tasca
diària, quasi sense adonar-se’n.
Aquest model de treball és autoavaluable i això permet que cada Entitat pugui avançar en la
Millora de Gestió al seu propi ritme de manera sostenible per a ella.
La metodologia queda explicada en l’annex adjunt. Estem acabant d’ajustar el finançament i
la participació en el mateix per part de l’Entitat serà de 500 €.
Estem volent començar de forma bastant immediata.
Si hi teniu interès i per qualsevol aclariment o informació addicional, poseu-vos en contacte
amb Llucià Torras de la Fundació Pere Tarrés - tel. 93 410 16 02 ext. 3511 lltorras@peretarres.org

Un text profètic i revolucionari
Les realitats quotidianes, sovint, passen inadvertides. També els textos que es llegeixen
diàriament corren el risc de perdre la força del seu impacte. Passa el mateix amb el signe de
la creu, que es transforma en distintiu de pertinença i, fins i tot, en objecte d’art, elaborat amb
materials nobles i pedres precioses. La cruesa original es dilueix amb el temps i el seu
missatge també. Jesús crucificat ens parla de fidelitat a l’anunci de l’evangeli, de coratge
davant les forces que el volen fer callar, de denúncia dels poders que danyen les persones i
la societat, d’obediència a la voluntat del Pare portada fins a l’extrem de perdre la seva
pròpia vida, del resultat d’una sentència injusta... La litúrgia de les hores inclou cada dia al
final de vespres un càntic, extret de l’evangeli segons sant Lluc (1,46-55). Es tracta del
Magníficat, posat en boca de Maria de Natzaret, la mare de Jesús. La seva figura s’ha
idealitzat tant que ens hem allunyat del sentit original. La seva aportació és un cant al goig, a
la fe en Déu, a la humilitat, a la misericòrdia divina, però no només això. Apunta de manera
profètica i revolucionària a desactivar les forces del poder, dels diners i del prestigi. L’acció
de Déu «dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalta els humils.
Omple de béns els pobres, i els rics se’n tornen sense res».
La situació actual és una glossa al Magníficat. La perversió dels valors, portada a terme pels
poderosos i els superbs, especialment en el món occidental, ens ha conduït a una situació
16

greument conflictiva. Nombrosos caps de govern han estat derrocats dels seus trons en les
eleccions generals de molts països. El món financer s’ha ensorrat i els rics que especulaven
amb el totxo i la construcció tenen milers de pisos buits. El sistema intenta protegir-se i, en
comptes de demanar responsabilitats, deixa anar els causants i els permet indemnitzacions
substancioses. Però els humils teixeixen un discurs que frena la impunitat dels que haurien
d’afrontar un judici imparcial. Les seves propostes de canvi, a partir de la indignació de veure
patir els famolencs, comencen a trobar ressò en la societat. Els superbs de cor han pensat
que podien disposar del món a plaer. Els poderosos són observats amb lupa i fins i tot han
de demanar disculpes per anar de cacera en temps d’austeritat. La corrupció dels que són
considerats servidors públics no pot
romandre durant més temps oculta als ulls
de tothom. Ara surt a la llum i es demanen
responsabilitats als seus autors. Les
resistències no són poques, però la
constància de la denúncia fa efecte en la
cuirassa
defensora
del
que
és
indefensable.
És el temps dels pobres, dels humils, dels
famolencs... Sense venjança, però amb
justícia. Sense violència, però amb la
papereta democràtica del vot a la mà.
Sense fatalisme, però amb l’esperança que
un altre món és possible. Sense silenci, però amb una veu que denunciï les injustícies i
defensi els oprimits. La misericòrdia de Déu arriba a través de cada persona que viu la
solidaritat amb els més necessitats. No plou del cel sinó que es transmet a través de la vida
de les persones compromeses. Cal resar el Magníficat amb fe i convicció, com Maria de
Natzaret, sense passar per alt els fragments d’un text que continua sent profètic i
revolucionari. No és una pregària ensucrada sinó una proposta valenta de viure la fe des de
l’amor i el compromís social.
Lluís Serra

Fundació Benallar – Memòria 2011: “Una mirada diferent”
Normalment ens costa posar-nos en el lloc de l'altre, és difícil si no passem per la mateixa
situació. Lamentablement, l'exclusió està cada vegada més a prop nostre. Tots tenim un veí,
un cosí, un germà, un amic, una persona coneguda, que està a l'atur i ha començat o és a
punt de començar el camí cap a l'exclusió social. Nosaltres mateixos?
Per això és una bona època, per a, entre d’altres coses, començar a mirar de forma diferent:
i si tot el que està caient em passés a mi?
Per sorpresa nostra, hem començat de nou a ser un país d'emigrants. La nostra joventut
està emigrant a la recerca de treball i oportunitats que en aquests moments no troben al
nostre país, i veiem, amb tota naturalitat, que en altres països del sud se'ls obri la porta i no
trobin cap dificultat legal ni burocràtica per entrar ni per quedar-se, si així ho desitgen. Ens
horroritzaria que en aquests països existissin els CIE, que posessin unes presons per retenir
els europeus, no perquè haguessin comès cap delicte, sinó perquè arribessin a la recerca de
treball i no tinguessin encara els seus papers en regla. Ens insultaria que als espanyols que
arriben els retinguessin sense drets durant 60 dies i seguidament els retornessin de nou al
seu país.
No hi ha res com sentir en les pròpies carns el problema de l'altre per començar a sintonitzar
amb ell. Per això, aquesta és una bona època per posar-nos en el lloc de l'altre, per
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comprendre, acollir, incloure, respectar, per aprendre, i per callar. L'exclusió està massa a
prop per no fer-li cas.
Les solucions no ens vindran de dalt, en tot cas, més que solucions seran obligacions. Les
veritables respostes les tenim nosaltres mateixos: es troben en la lluita per la justícia social,
a emprendre gestos de compromís i de defensa dels més desfavorits, a compartir el poc o
molt que tenim perquè uns altres no visquin tan malament.
Hussein, un noi de 18 anys, que viu al nostre pis d'acolliment, va arribar fa un any fugint de
Guinea Bissau, on havien matat els seus pares i en la fugida havia perdut la seva germana
petita, l'única. Els pocs euros que es dóna setmanalment a cada persona acollida per a
petites despeses personals
algunes vegades els utilitza per
convidar
tots
els
seus
companys quan un d'ells
aconsegueix els papers.
L'acolliment, la celebració,
viure austerament i confiar
sempre en Déu són alguns
dels valors que ens ensenyen
les persones que vénen de
fora. L'any 2012 és un any de
celebració per a la Fundació
Benallar: complim 10 anys! I
volem celebrar-ho amb tots.
Volem
celebrar
que
la
convivència intercultural no és
un problema, sinó una font de riquesa. Volem celebrar que gràcies a la immigració ja no som
els mateixos que fa 10 anys, que hem canviat. Ara tenim una mirada diferent: volem celebrar que junts marxem fent història, la història del Regne, parafrasejant Pere Casaldàliga:
“Mis manos, esas manos y Tus manos hacemos este gesto: compartida la mesa y el destino,
como hermanos.
Unidos en el pan los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unida Ciudad de Dios,
Ciudad de los humanos.
Llamados por la luz de Tu memoria, marchamos hacia el Reino haciendo historia, fraterna y
subversiva Eucaristía.”
Ana Royo, Directora
Els nostres números:
84 voluntaris
5 persones contractades
146 persones acollides al projecte d’habitatge
30 pisos tutelats per Benallar
92 persones ateses en primera acollida
188 alumnes en els cursos d’inserció laboral i tallers artesanals / 276 sol·licituds
760 persones han participat en les activitats interculturals
52 alumnes en el cursos d’idiomes i informàtica
20 persones ateses en el servei d’assessoria jurídica
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Reunió del SIRBIR
El dia 23 de maig, a la seu de l’URC, a la plaça Urquinaona, s’ha celebrat la
tercera i darrera reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocsà de Relacions
Bisbes i Religiosos), corresponent al present curs escolar.
Sota la presidència de Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i enllaç de la
Conferència Episcopal Tarraconense amb la vida religiosa, s’han tractat els
temes habituals. Com a reflexió, s‘ha parlat del fet de compartir l’espiritualitat
i la missió entre religiosos i laics.
Integren el SIRBIR el bisbe de Vic, com a president, els delegats episcopals
de les províncies eclesiàstiques de Tarragona i de Barcelona, el president, la
vicepresidenta i el secretari general de l’URC.

Marta Nin: “Petit tresor evangèlic d'un català a Roma”
Llegeixo amb retard, però amb gran plaer, l’última circular del
Superior General dels Maristes, el català Emili Turú, resident a
la casa mare romana d’aquest Institut religiós. Es tracta d’un
libret en el qual, a partir del nom de Maria, del qual deriva
l’apel·latiu de la congregació, el germà Turú reflexiona sobre el
present i el futur de la institució que presideix. Però no és un
text per a experts, ni tampoc de lectura exclusiva marista; al
contrari, és un petit tresor evangèlic.
De ben entrada, ja les primeres reflexions del document es
poden extrapolar al context eclesial actual: fragilitat, davallada,
irrellevància. A partir d’aquí, Turú convida a “obrir-se a allò
inesperat”: també la mort forma part de la vida. I indica un
model de referència, Maria. La crida del Superior General dels
Maristes a donar més relleu al “rostre marià” de l’Església
podríem aplicar-la també a la vida de cada cristià, conegui o no
el carisma de Champagnat.
Des del començament fins al final es tracta d’una profunda reflexió que convida a la
meditació. El text inclou sovint cites i fragments tant del magisteri com de pensadors
creients i no creients.
Humilitat, autoanàlisi, empenta, força, renovació, il·lusió... tot això traspua el llibret “Ens va
donar el nom de Maria” del germà Emili Turú, que us convido a llegir sencer i que podeu
descarregar aquí: http://www.champagnat.org/510.php?a=5a&id=3868
a

Solemnitat de l’Ascensió: Homilia del P. Abat Josep M. Soler

AC 1, 1-11; EF 4, 1-13; MC 16, 15-20
Llunyania o proximitat? L’ascensió del Senyor, ¿què significa, germans i germanes?
¿separació o inici d’una nova forma de presència? El fragment final de l’evangeli que ens
acaba de proclamar el diaca ja ho diu: l’ascensió no allunya Jesucrist de nosaltres, sinó que
inaugura una nova forma de relació, una nova forma de presència. Per tant, una nova forma
de proximitat. Jesús se’n va cap a la Vida eterna, cap al Pare. Després de la separació que
va suposar el sepulcre, quan semblava que havia estat vençut per la mort, Déu li va donar la
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raó. Va ressuscitar. Amb l’ascensió, pren possessió de la glòria que té com a fill únic del
Pare (cf. Jo 1, 14) després d’haver vençut el pecat i la mort per mitjà de la creu. I des
d’aquesta glòria divina és proper a tothom i present arreu.
En el període de temps intermedi transcorregut entre la resurrecció i l’ascensió, va acabar
d’educar els seus deixebles perquè entenguessin millor les coses del Regne i la manera de
fer de Déu. Els obrí la intel·ligència i el cor perquè el coneguessin millor, a ell, com a Amic,
Mestre i Senyor. Volia que no en tinguessin només una idea, un concepte, sinó que
establissin amb ell una relació vital que toqués el nucli més íntim de les seves persones.
D’aquesta manera, no es limitarien a conèixer Jesús i el seu missatge evangèlic des de fora,
sinó que el viurien en el seu interior. Els ensenyà que, per l’Esperit Sant que rebrien, ell fóra
present quan la comunitat de deixebles s’aplegués per a la pregària i per al discerniment de
la voluntat de Déu, que fóra present en la Paraula proclamada en l’assemblea cristiana o
meditada en el silenci del cor, que fóra present en l’Eucaristia. I això fins a la fi del temps.
Aquesta és la nova forma de presència, que no capten els nostres ulls però que la fe sap
descobrir.
Tal com ensenyen les lectures que hem proclamat, la missió que Jesús confia als seus
deixebles té una doble dimensió. D’una banda, està destinada a transformar l’interior de les
persones. I, de l’altra, a
transformar
la
societat.
L’ascensió mateixa ens mostra
a què estem destinats i quina
és la dignitat de la persona
humana, des del moment que
som cridats per Déu a seguir el
camí de Jesús i arribar a on ell
és, a la comunió d’amor del
Déu Trinitat. Per arribar-hi,
però, hem de treballar, fent-nos
dòcils a l’Esperit, per tal d’anar
vivint cada vegada més segons
el model de persona que ens
proposa l’Evangeli; i, alhora,
hem d’anar construint la
societat segons el model de
convivència basada en l’amor i
el servei que ens ha ofert
Jesús, el Senyor. Ell ens ajuda a posar-ho en pràctica amb la seva presència velada,
discreta, però eficaç.
A partir de l’ensenyament de Jesús, els membres de l’Església tenim una tasca fonamental a
fer en el context present de la societat. Efectivament, des de fa molt temps, cada dia podem
constatar amb aprehensió i amb noves dades la manca d’honestedat i d’ètica que hi ha
hagut en molts àmbits; podem constatar la crisi profunda de valors que hi ha a la base
d’aquests comportaments. I veiem com això fa incert el futur de la societat com a tal; com
cada dia creix la gravetat de la situació dels més vulnerables, tant a nivell dels qui passen
penúries econòmiques com dels qui veuen com s’acaben els recursos per atendre les seves
situacions de dependència. La gent està desconcertada i experimenta una crisi de confiança,
deguda a les mentides i falsos diagnòstics –potser interessats– que ha hagut d’escoltar
aquests darrers anys, tant d’alguns responsables de la governació com de certs gestors de
l’economia. La gent està desconcertada, també, en constatar l’afany lucratiu i especulatiu de
les altes finances, així com de la manera discriminada com en alguns mitjans de
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comunicació es tracten aquestes qüestions, amb silencis a favor d’uns i amb campanyes
contra d’altres.
El missatge evangèlic, aprofundit per la doctrina social de l’Església, a favor de la persona i
d’una societat equitativa, ens ensenya el camí de l’ètica en la política i de la humanitat en
l’economia. Ens toca posar-ho al servei dels nostres conciutadans; i, amb la paraula i amb la
vida, ser testimonis de justícia i de veritat, de respecte, de sobrietat, de solidaritat, de
responsabilitat, etc. Els cristians sabem que és possible una altra manera de fer, si es canvia
de mentalitat i es posa l’accent en l’amor i en el servei desinteressat. No és un camí fàcil;
està ple d’obstacles i de lluites, perquè els interessos dels qui d’amagat mouen els fils de
l’economia mundial són molt forts. És cert que ens poden retreure, als cristians, les nostres
incoherències amb la paraula de Jesús i amb el seu missatge evangèlic i els nostres pecats.
I ens n’hem de convertir.
Però hem de saber que, tot i ser vasos de terrissa, som portadors del tresor que és conèixer
Jesucrist i el seu Evangeli (cf. 2C 4, 7). Això ens infon confiança perquè el Senyor és amb
nosaltres. I, recolzats en ell, podem confiar en el futur malgrat la situació tant difícil i les
males noves que ens arriben cada dia.
La celebració anual de l’ascensió del Senyor ens fa comprendre cada vegada més la
grandesa de l’ésser humà i ens recorda el respecte que hem de tenir per cada persona; la
solemnitat de l’Ascensió ens torna la joia de treballar per la causa de la humanitat, per unes
condicions justes i dignes per als més desafavorits. La victòria de la resurrecció de Jesús ha
d’arribar als esclavatges que experimenten tants contemporanis nostres; ha de derrocar la
supèrbia dels qui només pensen en el seu lucre i provoquen l’empobriment creixent de
molts. L’objectiu últim, però, no és només crear una societat més justa i solidària. L’objectiu
últim és que tota persona humana vegi rehabilitada la dignitat que Déu li ha volgut donar en
cridar-la a la vida i pugui arribar a participar de la divinitat de Jesucrist.
Perquè puguem contribuir a fer realitat aquest pla admirable que Déu ha establert, hem de
familiaritzar-nos interiorment amb Jesucrist. L’eucaristia que celebrem i el sagrament del Pa
i del Vi que rebrem ens permeten de viure aquesta familiaritat amb ell i d’aprofundir la seva
nova forma de proximitat, inaugurada en l’ascensió.
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Dilluns de Pentecosta. Festa a Barcelona. Secretaria tancada.
Reunió dels delegats episcopals de Vida Consagrada a Solsona
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