
    
Coincidint amb el dia de Reis i amb motiu de l’Any de la Fe, 
“Signes dels Temps” emet un programa dedicat a les vocacions 
religioses i sacerdotals. Què porta un jove a plantejar-se la 
vocació? És clara la crida de Déu? Com reaccionen la família i 
els amics? Taula rodona amb el claretià Joan Bové, la 
salesiana Elsa Franco i el capellà David Codina. 
Altres temes:  
- Treballs premiats en el Quart Concurs d’Animacions organitzat per Fundipau - Fundació per 
la Pau. 
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials. 
 
Data: diumenge 6 de gener de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

Barcelona, 3 de gener de 2013                                                                     ANY VI. núm.      

Joves amb vocació 
 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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El passat dissabte 22 de desembre, 
els novicis Mercedaris, les novícies de 
les Germanes Caputxines de la Mare 
del Diví Pastor i les novícies de la 
Puresa de Maria, alumnes del CEVRE, 
es van reunir al noviciat d’aquestes 
últimes per celebrar-hi una trobada 
fraterna. Van començar amb una 
pregària a la capella a l’estil de Taizé. 
A continuació, van rebre una xerrada 
amb el seu professor, el caputxí Josep 
Manuel Vallejo, en la qual es va parlar 
de com Jesús entén i concep el cel i 
en la qual també va proposar una 
sèrie de textos bíblics amb què van 

pregar durant una hora. Després de trobar-se amb el Senyor, es van reunir en dos grupos 
per treballar unes preguntes relacionades amb les experiències del cel i l’infern viscudes per 
cadascun. Per oferir tot el que s’havia viscut aquell matí a Déu van compartir tots junts la 
taula del Senyor i van acabar la trobadar amb un dinar de germanor. 
 
 

Convivència de novicis i novícies per preparar el Nadal 
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1. Oferir els nostres esforços i els nostres recursos als que més pateixen amb respecte 
i estimació. 

2. Partir de la realitat, de les veritables necessitats. 

3. Fer una revisió crítica del que fem com a persones, com a entitats. 

4. Adaptar-nos al canvi social i canviar els nostres papers i funcions. 

5. Augmentar el grau de proximitat i d’atenció local. 

6. Tenir una resposta integral i així descobrir la part positiva de les persones, el 
potencial que té cadascú, per mitigar el dolor i acompanyar processos personals, 
estimular el compartir, la correspondència... 

7. Tenir creativitat. 

8. Tenir consciència de la limitació. 

9. Acompanyar i formar reforçant la relació entre voluntaris i professionals. 

10. Passar de la por a la confiança o a l’esperança. 

11. Passar de la indignació a l’acció. 

12. Sensibilitzar la societat civil i les 
nostres comunitats cristianes. 

13. Potenciar el compromís social en el 
barri, entre els veïns, en les 
comunitats cristianes, promovent el 
voluntariat , la implicació i la 
responsabilitat social. 

14. Fer-nos complementaris entre unes 
entitats i altres, coordinant-nos amb 
continguts, per fer-nos útils i 
servicials els uns als altres, 
visualitzant el que tenim cada entitat: 
compartir, emprar serveis i recursos, 
tenir-se recolzament mutu, crear 
serveis comuns. Activar les sinergies, 
sumar esforços... 

15. Tenir disponibilitat de la nostra 
entitat envers les demandes de les altres. 

16. Tenir flexibilitat organitzativa, evitant la burocratització. 

17. Ser una veu cristiana, de denúncia pública comuna de les injustícies, del model 
econòmic injust, del frau fiscal, de la corrupció, 

18. Relacionar-nos amb altres entitats civils i de les administracions. 
  

 
PROPOSTES DE SERVEIS COMUNS PER LA XARXA D’ENTITATS CRISTIANES DE 
QUART MÓN 
Nota: entre parèntesi poso els punts numerats amb * que em sembla van quedar com 
més acordats. Les altres són algunes que en la reflexió comuna van anar sortint, i/o 
que se’m van anar acudint en la jornada i que poden ser motiu de realitzar-les més 
endavant... 
 

Resum del treball fer en la Trobada d’Entitats Socials d’Església 
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1. DEFINICIÓ de la COORDINADORA –oberta a tothom- (*1) 
 qui som? 
 què podem oferir? 
 què estem disposats a rebre? 
 En un Document de presentació amb la visió de la persona i societat que 

desitgem, amb la idea de fons, els criteris d’atenció a les persones, la missió 
que tenim , els valors que volem potenciar... 

2. ESTUDI 
 Anàlisi de la situació social des del quart món 
 Teologia des, amb i pel quart món 
 Estudis, investigació 
 Elaborar criteris de bones pràctiques... 

3. FORMACIÓ 
 Formació dels professionals i del voluntariat 

4. ESPIRITUALITAT 
 Recessos 

5. ACCIÓ 
 Compartir experiències 
 Accions comunes 
 Grups i comissions de treball 

6. SENSIBILITZACIÓ 
 Sensibilització social i eclesial 
 Denúncia pública comuna de les injustícies que veiem (*4) 

7. COORDINACIÓ i SERVEIS COMUNS 
 Complementacions 
 Derivacions d’una entitat a una altra 
 Serveis jurídics comuns 
 Per assessoraments, Plans estratègics 
 Interlocutor comú davant de les administracions 
 Recerca de financiacions 
 Participació en els coordinacions de la societat civil 
 Avançar en el treball en xarxa en cada zona (*5) 

8. DIFUSIÓ 
 Butlletí 
 Plana web (*3) 
 Guia per donar-se a conèixer com coordinadora, a les entitats, a la societat 

civil, a l’església...(*2) 
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El passat mes de novem-
bre es va projectar dins la 
Setmana de Cinema 
Espiritual el document-
tal Clara d'Assís i Pe- 
dralbes. L'ancoratge ur-
bà dins l'eternitat. Ara 
s'ha publicat i ja està en 
format DVD per a la seva 
venda. Si heu de fer un regal aquest dies, 
potser us interessa veure la promo que tenim 
penjada al Yotube. En el mateix DVD hi ha la 
versió catalana i castellana. Joan Grané. 

 
  

 

La Mare de Déu de Bellpuig de les Avellanes es diposita al Museu de Lleida: Diocesà i 

Comarcal després de ser restaurada al Centre de Restauració de Béns Mobles 

 El dipòsit de l’obra al Museu de Lleida te com a finalitat garantir-ne la 
conservació i difusió 

  
 Es tracta d’una talla escultòrica del segle XIV, atribuïda a Bartomeu de Robió, de 

la denominada Escola de Lleida 
  

 El Departament de Cultura va adquirir la Mare 
de Déu el març de 2011 en una subhasta 

  
 El CRBMC treballa conjuntament amb el 

Metropolitan Museum of Art de Nova York per 
comparar la policromia de la talla i la de les 
tombes dels comtes d’Urgell localitzades al 
Cloisters Museum de Nova York 

 
L’escultura del segle XIV de la Mare de Déu del monestir 
de Bellpuig de les Avellanes ha estat dipositada al Museu 
de Lleida: Diocesà i Comarcal després d’haver estat 
restaurada al Centre de Restauració de Béns Mobles de 
Catalunya (CRBMC) del Departament de Cultura. 
  
D’aquesta manera s’acompleix el desig del Departament 
de Cultura i del Museu de Lleida de dipositar l’escultura 
al Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, que ja posseeix 
una notable col·lecció d’escultura pètria de la mateixa 
època, per tal de garantir-ne la seva conservació i difusió. 
  
El dipòsit de l’obra al Museu de Lleida compta amb l’aval 
de la Junta de Museus, que l’abril de 2011 el va 

Clara d’Assís i Pedralbes. L’ancoratge urbà dins l’eternitat 
 

La Mare de Déu del monestir de Bellpuig de les Avellanes 
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autoritzar basant-se en el fet que l’obra complementa la col·lecció del Museu d’obres 
d’escultura de pedra adscrites a l’Escola de Lleida del segle XIV i que procedeix d’un 
monestir emblemàtic del territori lleidatà. 
  
Han participat en l’acte de dipòsit de l’obra al Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, el 
delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré; el director general de Patrimoni 
Cultural del Departament de Cultura, Joan Pluma, la directora del Museu de Lleida: Diocesà i 
Comarcal, Montserrat Macià; i la directora del CRBMC, Àngels Solé. 
  
Dins el museu, la mare de Déu es presenta a la instal·lació museogràfica Maria vers Maria, 
l’encís de l’Escola de Lleida per tal de confrontar-la amb un altre exponent rellevant de 
l’Escola d Lleida: la Mare de Déu de Saidí,, obra atribuïda al taller de Bartomeu de Robió. 
Aquesta escultura forma part del fons del Museu de Lleida; procedeix de l’església parroquial 
de Sant Joan Baptista de Saidí i, actualment, es conserva en ús litúrgic dins l’església de 
Sant Llorenç de Lleida. 
  
Característiques de la Mare de Déu 

  
 La Mare de Déu del monestir de Bellpuig de les Avellanes és una de les peces gòtiques 
més importants del patrimoni català. És una talla escultòrica de pedra policromada del segle 
XIV, atribuïda a Bartomeu de Robió, artista que va tenir una forta influència italiana i una de 
les màximes figures de la denominada Escola de Lleida. L’escultura, que té unes mesures 
de 108x43x26 cm, molt probablement presidia originàriament la sala capitular del monestir 
de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. 
  
L’obra representa la Mare de Déu dempeus sostenint el fill amb el braç esquerre. A la mà 
dreta hi portava, probablement, una flor, avui desapareguda. Destaca el luxe de la seva 
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indumentària —amb un escot inusual—, potenciada pels motius tèxtils policromats i per les 
elaborades peces d’orfebreria que llueix, delicadament executades per l’escultor i enriquides 
amb l’aplicació de full d’or. 
  
Estilísticament, l’obra s'inscriu dins la denominada Escola de Lleida, un important taller 
d'escultura en pedra que va treballar a les comarques de la plana de Lleida en l'època de 
màxim esplendor de la construcció de la Seu Vella. 
  
Vicissituds de l’obra 

  
Fins al moment no s’ha localitzat cap document que faci referència a la procedència de 
l’obra. La tradició oral del antiquaris la situava decorant una estança en el monestir de Santa 
Maria de Bellpuig de les Avellanes, al municipi d’Os de Balaguer (Noguera). 
  
Al marge del seu valor artístic, l'obra té una innegable força simbòlica, atès que el monestir 
de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes és un dels exemples que millor il·lustren les 
nefastes conseqüències que va tenir la desamortització de Mendizábal per al patrimoni 
català i que va culminar amb la venda, el 1906, dels sepulcres que integraven el panteó 
funerari dels comtes d'Urgell, que avui són al Metropolitan Museum de Nova York, a la 
secció dels Cloisters. 
  
Sembla, doncs, que l’obra va estar en el monestir fins al 1894, quan fou comprada pel 
banquer lleidatà Agustí Santesmases, que més tard la va vendre al col·leccionista nord-
americà Charles Deering, assessorat pels seus amics Miquel Utrillo i el pintor Ramon Casas. 

Deering tenia com a objectiu fixar la seva residència a Sitges on exposaria la seva col·lecció, 
al Palau Maricel. Però desavinences amb Utrillo van ser la causa que el col·leccionista 



8 

 

s’acabés emportant la major part de les obres a Estats Units. Per sort, entre les poques 
obres que van restar a Catalunya hi figurava aquesta Mare de Déu. 
  
Després d’aquest llarg periple, l’any 1991 es declara bé cultural d’interès nacional (BCIN) i 
surt a subhasta l’any 2010. El Departament de Cultura va adquirir l’obra el 17 de març de 
2011 per un preu de 130.000 euros, per mitjà de l’exercici del dret de tempteig en una 
subhasta. El fet que es tractés d’un BCIN va ser decisiu pel que fa a la prioritat de la 
Generalitat en la seva compra. Posteriorment, el 17 d’abril de 2011, la Junta de Museus de 
Catalunya va autoritzar dipositar l’escultura del segle XIV de la Mare de Déu del monestir de 

Bellpuig de les Avellanes al Museu de 
Lleida: Diocesà i Comarcal. La Junta 
va fonamentar la seva decisió en el fet 
que l’obra complementa la col·lecció 
del Museu d’obres d’escultura de pedra 
adscrites a l’Escola de Lleida del segle 
XIV i que procedeix d’un monestir 
emblemàtic del territori lleidatà 
  
Estudi previ i diagnosi 
  
Un cop ingressada l’escultura en el 
CRBMC, la talla es va sotmetre a un 
seguit de proves científiques per 
estudiar amb més profunditat el suport 
petri i la policromia, i per valorar quin 

era el seu estat real de conservació. Aquestes proves van consistir en diversos exàmens 
científics (radiografies, fotografies amb llum ultraviolada i amb reflectografia d’infrarojos) i en 
l’extracció de mostres representatives de la policromia i del suport petri, que es van analitzar  
a través de diferents tècniques: microscòpia estereomicroscòpica, microscòpia òptica (MO), 
espectrometria d’infraroigs (FT-IR), microscòpia electrònica de rastreig (SEM–EDX) i 
cromatografia de gasos (GS/MS). Els resultats van determinar que l’escultura presentava un 
estat de conservació excepcional, que estava esculpida en pedra sorrenca de ciment calcari 
(pedra de la zona de Lleida) i que conservava quatre capes de policromia fetes amb la 
tècnica del tremp d’ou. L’estudi d’aquestes capes pictòriques va evidenciar que durant les 
operacions de repolicromia sempre es van respectar, pel que fa a la indumentària de la mare 
i del nen, els motius decoratius tèxtils propis del gòtic, sense caure en els modismes 
imperants en el moment que es van dur a terme. 
  
 Per aprofundir més en el coneixement de la 
policromia, el CRBMC es va posar en 
contacte amb el Metropolitan Museum of Art 
de Nova York, per fer un estudi comparatiu 
entre la policromia de la Mare de Déu i la 
conservada en les tombes dels comtes 
d’Urgell, també procedents del monestir de 
Bellpuig i servades al Cloisters Museum de 
Nova York. Actualment l’estudi encara està 
en curs, però ja es pot avançar que s’han 
trobat moltes connexions entre els pigments 
i la tècnica emprada, tant en les decoracions pictòriques de les tombes novaiorqueses, com 
en les de la Mare de Déu: en concret, una tècnica tan singular i poc freqüent en la policromia 
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sobre pedra, com és l’aplicació de laca vermella en la decoració pictòrica d’algunes peces 
d’indumentària, sent més pròpia aquesta de la pintura sobre suport de fusta (taula i talla). 
  
Procés de conservació–restauració 
  
La recuperació d’aquesta imatge ha estat un pas important pel que fa al restabliment del 
patrimoni d’aquest monestir. Un cop dut a terme el diagnòstic de l’escultura, es va convocar 
una sessió clínica en la qual van intervenir conservadors–restauradors i historiadors de l’art 
especialitzats en art medieval. L’objectiu era donar a conèixer els resultats de l’estudi 
científic i exposar una proposta de restauració. D’aquesta reunió en va sortir una directriu 
consensuada molt concreta: la de no eliminar cap de les repintades que conservava la Mare 
de Déu. El motiu d’aquesta decisió es basava en el fet que durant l’examen científic no es va 
poder determinar amb certesa si la talla conservava íntegrament la  policromia original del 
segle XIV. Per tant, davant d’aquest dubte —que no es va poder esvair  amb la tecnologia 
actual—, es va decidir mantenir les repintades, i la intervenció es va limitar a eliminar el 
vernís superficial. Aquest presentava un aspecte brillant, notablement enfosquit, per la 
pèrdua de les seves propietats originals, a causa de l’alteració dels components orgànics 
que l’integraven. Els anàlisis van identificar, entre altres components, l’ou i la cera com a 
elements  majoritaris.  
  
Durant el test de neteja es va poder constatar la duresa i la resistència d’aquest tractament 
superficial a l’acció dels dissolvents. Després de fer diverses proves, es va optar per utilitzar 
una emulsió, combinada puntualment amb l’acció mecànica d’un llapis de fibra de vidre i 
bisturí. La intervenció de neteja va ser molt lenta, ja que es va fer en petits quadrants i 
sempre treballant sota la lupa binocular. La retirada total d’aquesta capa ha permès 
recuperar la vivesa i exuberància dels colors, la qual cosa intensifica la magnificència i 
noblesa de les seves robes i joies, més pròpies d’una  comtessa d’Urgell que d’una 
marededéu. 
  
Finalment, pel que fa a la identitat dels seus promotors, ni durant l’examen científic, ni en el 
decurs del procés de restauració ha estat possible esbrinar quins eren els motius heràldics 
dels escuts que la Mare de Déu llueix en el brial inferior. Ara per ara, aquesta identitat 
continua sent un misteri que aboca en una via morta la vinculació d’aquesta imatge al 
monestir, a través de la identificació dels elements heràldics dels seus dos escuts. Tot i això, 
l’estudi comparatiu entre els materials artístics utilitzats, tant en la Mare de Déu com en els 
sepulcres del comtes d’Urgell, podrà confirmar l’origen avellanenc d’aquesta escultura i, per 
tant, acreditar la denominació d’origen amb la qual aquesta havia sortit a la venda en el 
mercat d’antiguitats, ja fa mes d’un segle. 
 
 
 

 
(RD/Agencias.) La Comisión de Derechos Humanos de 
la Cámara de Diputados de Brasil emitió hoy 
una moción de apoyo al obispo y humanista Pere 
Casaldáliga, quien la semana pasada dejó la aldea de 
Sao Félix do Araguaia, en el interior de Brasil, debido a un 
recrudecimiento de las amenazas que recibe. 

“Ante las nuevas amenazas por su actitud corajuda de 
solidaridad con los pueblos indígenas y trabajadores de la 
tierra”, la comisión expresó “su más fuerte apoyo y 
solidaridad con el obispo Casaldáliga, un humanista que 

El Parlament de Brasil dóna suport a Pere Casaldàliga 
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enorgullece a Brasil y a todos los que están comprometidos con los Derechos 
Humanos“. 

Casaldáliga, de 84 años y quien desde hace tiempo sufre del mal de Parkinson, fue 
trasladado a un lugar no informado y cuenta con protección de la Policía Federal, después 
de recibir amenazas por su lucha a favor de los indios Xavante en un proceso por la 
propiedad de unas tierras cercanas a Sao Félix do Araguaia. 

Según los legisladores, la comisión reconoce “la presencia solidaria y la autoridad moral del 
obispo en la resistencia de los Xavante para la devolución de su territorio”, además de la 
“legitimidad de la militancia de él como defensor de derechos humanos para actuar en 
defensa de los pueblos oprimidos del campo”. 

La moción “repudió” la ocupación de las tierras indígenas y recordó que “la retirada de los 
hacederos es imperativa para la paz en el campo”. 

De igual manera, la comisión instó al poder público a “acelerar los procesos de demarcación 
y asentamiento de pueblos indígenas en sus territorios de Mato Grosso (occidente) y en los 
demás estados donde hay conflictos por la ocupación de áreas indígenas”. 
 
 
 
 

CONFERÈNCIA EPISCOPAL 
TARRACONENSE 

 
SUPORT DE MONS. VIVES, EN NOM DELS BISBES DE CATALUNYA, 

A MONS. PERE CASALDÀLIGA, 
BISBE EMÈRIT DE SÂO FÈLIX D’ARAGUAIA. AL MATO GROSSO DEL BRASIL 

 
 El dia 26 de desembre de 2012, i dins la 
celebració de la festa de Sant Esteve, protomàrtir, 
a Andorra la Vella, l’Arquebisbe d’Urgell i Secretari 
portaveu de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, manifestà el suport dels Bisbes de 
Catalunya a Mons. Pere Casaldàliga. 

 
Tot recordant el coratge dels màrtirs i dels cristians que avui sofreixen persecució a tants 
llocs del món en els nostres temps, Mons. Vives envià una salutació i un record fet de 
comunió i de solidaritat a Mons. Pere Casaldàliga, bisbe emèrit de Sâo Fèlix d’Araguaia, al 
Mato Grosso del Brasil, i català universal, que ha de romandre amagat als seus 85 anys, per 
causa de les seves valentes i compromeses denúncies de les arbitrarietats amb què són 
tractats els indígenes i pel seu posicionament a favor del retorn de les terres indígenes 
Marâiwatsédé als indígenes Xavantes, i li envià el suport dels Bisbes de Catalunya, dels 
quals Mons. Vives és Secretari i portaveu. 
 
Mons Pere Casaldàliga, nascut a Balsareny (bisbat de Solsona) l’any 1928, missioner 
claretià, resideix al Brasil des del 1968. Pau VI el va nomenar bisbe administrador de Sâo 
Fèlix d’Araguaia l’any 1971, servei que prestà fins a la seva jubilació l’any 2005. 
 
Ha rebut el reconeixement oficial del govern de Catalunya amb la concessió del Premi 
Internacional Catalunya l’any 2006 per la “seva meritòria tasca entre els més desvalguts, en 
especial els indígenes i camperols sense terra, amb els que ha col·laborat en la 
transformació socioeconòmica del Mato Grosso brasiler”. 

Barcelona, 28 de desembre de 2012 

Suport dels Bisbes de Catalunya a Pere Casaldàliga 
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Ha mort la religiosa Montserrat Rius Camps, Carmelita de Sant Josep a la Casa 
Generalícia de Barcelona. Era germana del Claretià Servent de Déu Ramon Rius Camps, 
màrtir de la Comunitat de Cervera. Fou ella la que, a mitja nit de l’1 al 2 de setembre de 
1936, quan els milicians van trucar a la casa pairal de Santa Fe i van demanar que es 
presentés el religiós, va comunicar-ho immediatament al Ramon. El claretià Ramon, en 
sentir la veu de la seva germana Montserrat, va veure 
clarament arribada la seva hora i es va presentar als qui 
després d'una llarga estona de tortura moral dintre de casa 
el van fer afusellar a la porta del cementiri de Cervera.  
La Gna. Montserrat tenia 102 anys. Havia presenciat molts 
favors del claretià Servent de Déu Ramon, alguns 
extraordinaris, per no dir miraculosos. Va ingressar molt 
jove a l'orde carmelitana, i era encara postulant quan anava 
a cuidar, amb la seva germana Maria, que ja era religiosa 
professa, els afers de la casa (al Parc Güell) del Venerable 
Antoni Gaudí, l'arquitecte del Temple de la Sda. Família. 
La Montserrat recordava que el primer dia que va conèixer 
Gaudí li va fer respecte, amb aquella barba que duia, deia.  
Els claretians PP. Ignasi Ricart i Miquel Bonjoch i el P. 
Manuel Bellment, salesià, van concelebrar la Missa 
exequial, el diumenge 16 de desembre, l'endemà del seu 
traspàs. 
Podeu llegir la història de la seva vida en el llibret 
«Recordant Gaudí». 

 

 

30 dic 2012 - La Vanguardia - ORIOL DOMINGO  

L’últim testimoni de l’arquitecte de la Sagrada Família desapareix amb la mort de la 
carmelita centenària Montserrat Rius Camps 

L’últim testimoni que va conèixer i tractar Antoni Gaudí acaba de morir en aquest temps de 
Nadal. La germana Montserrat Rius Camps ha mort al convent de la seva comunitat 
carmelita de Sant Josep al barri barceloní d’Horta. La missa exequial ha estat concelebrada 
per tres bons amics de la religiosa: els claretians Ignasi Ricart i Miquel Bonjoch i el salesià 
Manuel Bellment. Les seves despulles han estat enterrades al cementiri vell d’Horta. 

La carmelita Montserrat Rius Camps ha mort als 102 anys 

 

Montserrat Rius va perdonar sempre els qui afusellaren el seu jove germà Ramon, 

claretià 

La monja Montserrat Rius ha viscut 102 anys. Va néixer el 26 de juliol del 1910. Va conèixer 

Antoni Gaudí el 1924 quan ella tenia 14 anys. Gaudí (1852-1926) era llavors un home de 72 

anys. En aquells dies de la primera dècada del segle XX, Montserrat era postulant de l’orde 

carmelitana i amb la seva germana Maria, set anys més gran, que ja era religiosa professa, 

Mor Montserrat Rius, la germana carmelita que va conèixer Antoni Gaudí 
 

“Vaig cuidar Gaudí” 
 

http://www.claret.cat/ca/llibre/recordant-gaudi
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foren encarregades de cuidar els afers domèstics de la torre del Park Güell i del taller de la 

Sagrada Família on residia i treballava el genial i venerable arquitecte. 

La germana Montserrat Rius recorda alguns aspectes de la personalitat i vida de Gaudí, 

recollits per Marta Masdeu en un deliciós llibret que es llegeix en deu minuts, Recordant 

Gaudí (Editorial Claret). “El primer dia –confessava– em va fer respecte, amb aquella barba 

que duia, tot i que era baixet. Després d’haver parlat amb ell per primera vegada em va 

semblar com si hagués parlat amb el meu pare o el meu germà. El seu semblant amable i 

cordial em va inspirar confiança. Sempre es mostrava agraït de la feina que fèiem. Per 

esmorzar, sovint menjava fruita i un tros de pa”. 

Montserrat Rius va intervenir en el seu dia com a testimoni en el procés de beatificació de 

Gaudí. “Farien molt bé de beatificar-lo –són les seves paraules– perquè seria una manera de 

donar-lo a conèixer i que sorgissin 

imitadors seus. A tot arreu hi posava 

Jesús, amb la seva manera de fer i en 

les seves obres”. 

La germana Montserrat ha estat els 

sis darrers anys de la seva llarga vida 

impossibilitada al llit en una austera 

habitació conventual, a causa de la 

seva edat centenària i de la seva 

delicada salut. El P. Ignasi Ricart la 

visitava tres o quatre vegades a l’any i 

també havia presidit la celebració de 

la missa o eucaristia a la seva 

habitació. 

La germana Montserrat Rius ha tingut 

un altre referent en la seva vida. Quan 

tenia 26 anys va passar per una 

dolorosa experiència personal i 

cristiana a causa del seu germà, de 

22 anys, que era claretià. Un grup de 

milicians, la mitjanit de l’1 al 2 de 

setembre de 1936, van anar a buscar 

Ramon. El sotmeteren a una tortura 

mental durant molta estona a casa seva. Després se l’endugueren a la porta del cementiri de 

Cervera. Allà l’afusellaren. 

La germana Montserrat ha viscut aquest episodi sense cap ressentiment, perdonant sempre. 

Els pares Ricart, Bonjoch i Bellment la descriuen com una dona de cos feble en l’etapa final 

de la seva vida però alegre, amb humor, amant de la música, de cor fort i esperançat. 

“Al cel sia ella i pregui per nosaltres”, desitja i demana ara el sempre bondadós i animat 

claretià Ignasi Ricart. 

 

Monestir de Poblet. 26/12/2012 - Nadal 2012 - Com ja és habitual, els dies de Nadal porten 
més intimitat a la vida de la comunitat, i també més pau i més solitud, en bona part per la 
manca d’hostes. Un clima òptim per acollir el misteri del Fill de Déu fet home. Enguany, per 
primera vegada des de la reforma litúrgica i l’adopció de la llengua vernacla en les 

Nadal al Monestir de Poblet 
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celebracions, s’han cantat íntegrament 
les Matines solemnes de Nadal, abans 
de la Missa del Gall. D’altra banda el nou 
orgue Metzler ha solemnitzat el seu 
primer Nadal amb la bellesa i la 
profunditat del seu so. En l’àmbit més 
estrictament familiar, hi ha hagut la 
tradicional representació nadalenca, 
enguany la facècia titulada Aniset i 
Forrellat i l’Àngel Nyap, o l’estel dels Reis 
Mags. La sortida mensual a Castellfollit, 
que es fa coincidir sempre amb aquestes 
dates, el magnífic pessebre a la sala de 
recreació i l’arribada dels Reis Mags 
esperada per al dia 6 de gener (a Poblet 
passen sempre l’endemà) augmenten el 
caliu i la formosor d’aquests dies. 

 

 

 

 
(Eloi Aran/CR - 28/12/2012) Més de 220 joves catalans, provinents de les diòcesis catalanes 
i de les Illes Balears, participaran al Pelegrinatge de Confiança que organitza cada Nadal la 
comunitat de Taizé i que aquest any, en la seva trenta-cinquena edició,  s’esdevé a Roma. 
Els participants catalans es van citar el 26 de desembre, a les 16.30 h, al Moll de Sant 
Bertran del Port de Barcelona per agafar el vaixell fins a la Ciutat Eterna, on restaran fins al 
dia 2 de gener de 2013. 

Els joves són allotjats per famílies o en parròquies i participen dels grups de treball sobre 
temes relatius a la fe, la cultura, la societat o la vida interior. Pregaran a les basíliques i 
parròquies del centre de la ciutat, una d’elles serà amb el sant pare Benet XVI a la Basílica 

Més de 220 joves catalans pelegrinen a Roma per a la trobada de Taizé 
 

http://www.facebook.com/acollidabcn?v=wall&story_fbid=4441174500570
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de Sant Pere, visitaran les catacumbes i tindran un moment de trobada de tots els joves 
catalans a l’església de San Lorenzo de Roma. Podeu seguir el programa i les activitats de 
la trobada aquí.  

 

MONTSE ANDREU 

Fra Fidel és una d’aquelles persones que no 
fan soroll... Un frare que traspua pau i bé. 
Actualment forma part de la comunitat de 
Sarrià, on té cura de les plantes, els arbres, 
les flors, les males herbes... en definitiva, de 
tot el que viu a l’hort. Ens trobem un matí de 
finals de maig a l’hort jardí del convent, és un 
dia clar i la temperatura molt agradable. 
Busquem un lloc on seure i conversar... 
 
Digui’m quin és el seu nom sencer? On va 
néixer?  

Em dic Francesc Gálvez Pérez, vaig néixer el 22 de novembre del 1922 a Montefrío 
(Granada). Sóc el segon de set germans, cinc barons i dues dones. N’han mort quatre. 
 
Per què es va fer frare caputxí? 
Amb 28 anys vaig venir a treballar de pagès a Catalunya (en aquella época tothom hi venia, 
semblava que era un altre món) concretament vaig anar a Solsona. Allà vaig estar 8 anys,  
en aquest temps vaig anar madurant. Quan vaig fer 36 anys, vaig pensar que o m’havia de 
casar o m’havia de quedar “solterón”. De noies hagués trobat les que volgués, però, llavors, 
quan parlàvem unes quantes vegades, sempre 
els trobava defectes, no en trobava cap de 
perfecta. Llavors em vaig preguntar: i si em fes 
religiós? Vaig estar tres anys pensant-hi i vaig 
anar madurant aquesta idea. Un dia em vaig 
anar a confessar a  Manresa i vaig demanar 
consell. Això va ser definitiu, el frare caputxí 
que em confessava em va preguntar: no 
t’agradaria ser caputxí? I ho vaig veure clar. Era 
la crida de Déu. Llavors vaig anar a parlar amb 
el provincial, el pare Lleó. Van demanar 
informes al capellà de Solsona i vaig venir. Com 
que tenia 36 anys van haver de demanar 
dispensa. Vaig entrar l’any 1959 com  a novici a 
Arenys. 
 
Què és el que més li agrada de la vida 
franciscana? 
La vida franciscana ho és tot. M’agrada tot. És 
una forma de vida intentant imitar el nostre pare 
Sant Francesc. Tot el que sigui franciscà 
m’agrada i com Sant Francesc abasta tantes 
coses!  No podria triar res, tot el que té vida és 
franciscà: la sargantana, les flors..., tot és bonic. Estimar-ho tot i donar gràcies per tot. I si 

Conversant amb Fra Fidel 
 

http://www.taize.fr/es_article13776.html
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alguna cosa no ho és, se li ha de donar la volta i millorar-ho. Vull dir que si per exemple caic, 
dic: Gràcies, Senyor, perquè no m’he fet mal.../ Aquest és el franciscanisme que jo visc. 
 
Quines tasques ha fet durant aquests anys? 
Jo de professió he estat “obrero agrícola”, és 
a dir, feia de pagès, però no era propietari. 
Després d’estar 3 anys a Arenys, vaig anar a 
Igualada i vaig estar un temps fent diferents  
tasques al seminari. Llavors vaig venir uns 
anys a Sarrià, després a Arenys, a Mallorca i 
ara fa ja uns quants anys que torno a estar 
en aquest convent. 
 
I sempre ha fet tasques de pagès? 
Si i no. Vull dir que a Igualada vaig fer 
diverses tasques al seminari. Els nois entre 9 
i 15 anys estaven interns i jo ajudava al 
menjador, amb la roba, cuidant els que es 
posaven malalts. Després em van ensenyar 
a cuinar i vaig fer de cuiner a Mallorca i a 
Arenys. 
 
Aquest jardí hort està molt bonic, què és 
el que més li agrada d’aquesta feina? 
M’agrada tot, als sis anys vaig agafar l’aixada 
i encara  no l’he deixada anar! 
 
Té  alguna devoció especial per algun sant? 
No. Jo  a tots els sants els tinc estima i respecte però no tinc cap devoció especial. No tinc 
estampes ni aquestes devocions. Bé, només tinc les estampes de Sant Francesc, la Mare de 
Déu i Fra Leopoldo. Jo reso cada dia, m’encomano a Déu i, dels sants, no me’n recordo. 
Quan reso el Parenostre, hi entren tots! 
 
La seva pregària, en què consisteix? 
La meva oració és la meva vida. Jo ara mateix estic fent oració. Jo estic consagrat a Déu. 
Veig una flor, un ocell i dono gràcies a Déu. Si hi ha una contrarietat, també l’accepto. Jo no 
m’enfado mai amb els frares. Alguns sí que s’enfaden. Cada dia tenim l’oració comunitària, 
al matí les Laudes i Eucaristia, abans de dinar resem tres Salms i fem silenci, la Sexta. 
L’acció de gràcies després de dinar. Abans de sopar les Vespres i abans d’anar a dormir fem 
Completes. 
 
Què li aconsellaria a un frare que comença? 
Sobretot que sigui sincer. La vida religiosa és consagrar-se a Déu. Si ho vol, que demani a 
Nostre Senyor que l’ajudi a superar les contrarietats. Que pensi en Déu tot el dia, vivint però 
com si diguéssim “surant” en Déu. El que no pot ser és de cop recordar-te de Déu, no, no... 
Déu està dintre teu i tu estàs submergit en Ell. 
 
M’han dit que cada dia es pren la cerveseta? 
Sí, sí... una quan acabo la jornada de treball del matí i una altra quan acabo la del vespre. 
 
I això no pensa que va en contra de l’austeritat franciscana? 
Jo diria que no. Jo no ho considero. 
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I què és el més important de la vida? 
La vida mateixa que tens és el més important, res no es pot desaprofitar, tot és important. El 
que cal és assumir la vida. 
 
Ara farà 90 anys... com espera la mort? 
Com la son de cada dia. La mort la veig així: vas a dormir, t‘adorms, tanques els ulls i de cop 

et despertes en un altre lloc i dius: però que 
diferent que és això! Un dia vaig somiar que 
era al cel, no vaig somiar que havia mort, sinó 
que era al cel, i el que vaig notar és que no hi 
havia mosques. Ai, que bé! Saps, les mosques 
sempre estan molestant, et poses a treballar i 
ja les tens al voltant fent la guitza! En el meu 
somni del cel jo estava caminant per allí i era 
un espai lliure de mosques! Quina sort! 
 
I si es trobés Sant Francesc què li diria? 
No m’ho imagino, però  suposo que li faria una 
abraçada i li diria: “Hombre! Què tal?” Per a mi 
és un germà. 
 
I si es trobés Jesús? 
Mira, també ho vaig somiar una vegada. Em 
vaig quedar tan impressionat, que em vaig 

despertar. Encara me’n recordó, del lloc on era, un lloc on passava sovint quan era petit i va 
ser allà on el vaig veure. Fa molts anys, però no me n’he oblidat. El vaig veure i em vaig 
quedar paralitzat.  
 
Bé, moltes gràcies, Fra Fidel! 
 

 

 

 

 

Aquestes pàgines van adreçades a un públic en general que no disposa de 
gaire temps ni humor per lletrejar, com esdevé sovint en el col·lectiu dels avis i 
padrins. Com escriu Chesterton: “Hi ha una diferència entre la persona que 
demana llegir un llibre i la que demana un llibre per llegir”, és a dir, per formar-
se i informar-se. 
 

 

 

 

 

Jesús Renau - Dg, 30/12/2012 
  
Feia una 8 anys que no es veien. Dos companys, jesuïtes, amics i col·legues dels anys de 
formació. Després la missió els va distanciar. Avui es troben a l’aeroport internacional de 
Frankfurt. Pura casualitat. El Pere torna cap Espanya i el Pau espera connexió camí de 
Singapur. Com a mínim tres hores per endavant. Oficialment, el Pau sortirà mitja hora abans, 
però mai se sap amb el temps que fa qui serà el primer a marxar. A fora, diuen que està 
nevant. 

La vellesa encalmada 
Darrer llibre de Francesc Gamissans, ofm 

 

Adéu, 2012. Benvingut, 2013. 
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Una llarga abraçada. Comentaris propis de la trobada fortuïta: que si fas bona cara; com 
està; recordes?... 
  
Ara porten una estona al bar. Han recordat com l’anterior Pare General de la Companyia de 
Jesús, Peter Hans Kolvenbach, deia que els aeroports era un dels llocs on podia pregar més 
tranquil. Finalment, la conversa es centra en la seva missió actual (ja era hora!) i fan un 
repàs del més important que han viscut durant l’any que s’acaba dintre d’unes hores, 2012. 
El periodista del costat ha encès el petit micro que sempre porta a la butxaca i vet aquí 
algunes coses gravades! 
  
L’any 2012 per a mi ha estat en conjunt molt dur. Saps què significa estar en un grup de 
treball que encara que la majoria parlen molt bé l’anglès, entre ells parlen el xinès? 
Home, després de dos anys, el començo a entendre una mica, però el grup de treball 
investiga els corrents oceanogràfics i no és una acadèmia per aprendre una llengua! 
Treballem moltes hores, quan acabem vaig a estudiar el xinès... Imagina’t. Però, de 

vegades,  penso que el 
pitjor ja ha passat, que 
dintre d’un any hauré 
guanyat terreny. 
Noi, això de la missió resulta 
que és completament divers 
del que pensaves en el 
noviciat. Però, en fi, hi 
estem ficats, no hi ha res 
romàntic, i ben pocs consols 
apostòlics. Penses: què hi 
faig a aquesta part del món 
en mig de tanta ciència ? És 
interessant, sí. No t’ho 
negaré. És una presència 
creient, és clar, ho saben i 
fins ho respecten, però, de 

moment, al menys fins ara, no passa de ser un testimoni. 
Sort que Déu no et deixa, no ens oblida i de tant en tant es mostra. Li dic: “Senyor, estic fent 
la teva Voluntat”. Segurament dintre d’un temps podrem fer un pas endavant, car set de 
transcendència prou que n’hi ha en mig de tant materialisme. Tenim un somni: crear un 
institut superior. Quan? Segur que no encara el 2013! 
  
La mentalitat dels pares ha canviat. Quan nosaltres érem estudiants al col·legi els professors 
sempre tenien raó. Els nostres pares sempre els defensaven, i no diguem si es tractava d’un 
jesuïta! En canvi, ara, els pares, no tots és clar, però potser la majoria tracten el col·legi com 
a clients, i la raó sempre la tenen els seus fills. és una manera de justificar-se de la seva 
absència de casa. Els donen la raó i pensen que així els guanyen. Noi, avui hi ha uns 
problemes familiars notables. En un grup d’uns 30 et pots trobar que quasi la meitat tenen 
els pares separats o tan distanciats entre ells que fins pot ser pitjor. 
També hi ha una gent estupenda, que han portat els seus fills a l’escola perquè volen una 
formació cristiana i recta. Valoren els esforços que fem i són més que col·laboradors. 
El temps millor per a mi és el diumenge a la tarda. Al matí ajudo a la parròquia; però a la 
tarda, després d’una bona migdiada, tinc unes hores per llegir, per pregar, fins i tot per fer 
una passejada i començar a preparar el dilluns al matí.  
Home, si que noto la presència de Déu... i tant. 
  



18 

 

“Senyors viatgers del vol 1814 amb destinació Singapur. Si us plau, zona C, porta 415....” 
Una abraçada de comiat. Bon viatge. No sabem fins quan. Estem en la mateixa missió, 
participem de la missió de Crist. El lloc, la llengua, les circumstàncies... en Ell són ben 
relatives. 

Adéu, 2012. Benvingut, 2013. 
Per meditar: 

1. Moments importants de la meva vida en el 2012. Acció de gràcies 
2. Situacions i desitjos que queden a mig fer 
3. Actituds personals sobre la situació social 
4. Principals desitjos i propòsits per al 2013 
4. Oferiment, acció de gràcies i pregària 
 

 

 

 
Dm, 1/01/2013 

 

(Carla Herrero Nebot/CR) Aquest 2013 la felicitació d'any nou per als lectors i amics de 
CatalunyaReligió.cat ens arriba a través de Lucía Caram, que ens ha obert les portes del seu 
monestir. 

És una monja activa, compromesa, lluitadora, amb les idees clares i amb molta sensibilitat 
per les injustícies i els més vulnerables. Això, però, no significa que no tingui una vida 
contemplativa. Per ella la opció de ser monja és la "millor i més lliure opció" que ha escollit 
mai i està convençuda que "Jesús és aquell que va captivar el meu cor. El referent de la 
meva vida". 

Sor Lucía és una peça molt important en l'engranatge de la seva comunitat, al Convent de 
Santa Clara, a Manresa. L'amistat, l'amor i el suport que es donen totes les monges de la 
comunitat és sorprenent, totes són necessàries i imprescindibles. Cada una té el seu paper, 
la seva tasca. I Lucía Caram, també. 

CatalunyaReligió.cat ha passat un matí amb ella i ha pogut veure com és el dia a dia real 
d'una de les monges més mediàtiques del panorama català. L'hem pogut acompanyar en 

Bon any nou amb Lucía Caram 

http://www.catalunyareligio.cat/bloc/punt-de-trobada
http://www.dominicos.org/manresa/Default.htm
http://www.dominicos.org/manresa/Default.htm
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alguns moments de la seva vida de pregària, a la cuina, al menjador, a la seva cel·la... i ha 
felicitat l'any a tots els lectors de CatalunyaReligió.cat 

Una vida que també relata en el seu nou llibre llibre, "Mi claustro es el mundo", editat per 
Plataforma. 

Vegeu un video d’aquesta noticia: http://www.catalunyareligio.cat/articles/34399 

 

 

 

 

L’anàlisi bíblica - Agustí Borrell, biblista 
 
La figura dels tres Reis Mags està fortament associada a les festes d’aquests dies, segons la 
tradició popular cristiana. Sempre els hem anomenat «els tres Reis de l’Orient». En les  
darreres setmanes diversos mitjans de comunicació han cridat l’atenció assegurant que el 
papa Benet XVI deia, en canvi, que el seu lloc de procedència era Andalusia. Què hi ha de 
cert en tot això? 
Tot prové de la recent publicació per part del Papa del tercer volum de la seva obra sobre 
Jesús de Natzaret, que va començar a escriure fa uns quants anys. Es tracta d’un estudi 
interessant perquè analitza els evangelis des del punt de vista històric, per reconstruir de 
manera versemblant una biografia, en la qual vol mostrar que la comunió amb el Pare és el 
centre de la personalitat de Jesús. El mateix Papa afirma que el llibre no vol ser de cap 
manera un acte del Magisteri de l’Església i que, per tant, tothom és lliure de contradir-lo. 
Aquesta tercera i última part està 
dedicada a la infància de Jesús, i es 
basa principalment en els primers 
capítols dels evangelis de Mateu i Lluc, 
segurament els més complexos i 
debatuts pel que fa a la historicitat dels 
esdeveniments que narren.  
L’evangeli de Mateu (2,1-12) explica que 
després del naixement de Jesús a 
Betlem van arribar uns savis o uns mags 
a adorar-lo, guiats per una estrella. 
L’evangeli no diu que fossin reis, però la 
tradició popular els va identificar com a 
tals. Tampoc no diu quants eren, si bé 
aviat es va parlar de tres, pel fet que les 
ofrenes que presenten a l’infant Jesús són tres: or, encens i mirra. Un altre detall que el text 
evangèlic no esmenta són els noms dels personatges, que la tradició posterior va batejar 
com Melcior, Gaspar i Baltasar. 
Sobre el seu origen, Mateu diu de manera genèrica que venien «d’Orient». Com pot ser, 
doncs, que s’arribi a pensar en un lloc situat a l’extrem contrari? Tal com passa sovint en el 

Nou Testament, aquest episodi de Mateu té com a rerefons 
diversos textos de l’Antic Testament. Mateu vol remarcar que en 
la història de Jesús es compleixen els anuncis profètics. En 
aquest cas, evoca el profeta Isaïes, que parla d’un temps en què 
la llum brillarà sobre Jerusalem i vindran reis d’arreu de la terra a 
portar or, encens i altres ofrenes per proclamar la grandesa del 
Senyor (Isaïes 60). Entre els noms geogràfics esmentats per 
Isaïes hi ha el de Tarsis, que de fet no correspon a cap lloc 
conegut. Una hipòtesi és que es refereixi a Tartessos, una regió 

Vindran d’Orient i d’Occident 

«El Papa diu que 

els savis d’Orient 

representen tota la 

humanitat quan 

emprèn el camí 

cap a Crist» 

http://www.claret.cat/ca/node/178231
http://www.catalunyareligio.cat/articles/34399
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que estava situada a la costa sud-oest de la península Ibèrica. Alguns estudiosos, tanmateix, 
identifiquen Tarsis amb Tars, al sud de la Turquia actual, i d’altres amb Tir, a la costa oriental 
del Mediterrani, o amb altres indrets. La veritat és que no sabem amb certesa on era Tarsis. 
El Papa en el seu llibre es decanta per relacionar Tarsis amb Tartessos, però sense entrar 
en detalls. De fet, tampoc no afirma que aquest fos l’origen dels savis que van a adorar 
Jesús. Tan sols diu que la tradició cristiana ha llegit la història dels mags a la llum dels textos 
de l’Antic Testament i que d’aquesta manera els mags van esdevenir reis i la seva 
procedència es va estendre fins a l’Occident. Ell mateix afegeix de seguida allò que és 
realment important, que els savis d’Orient representen tota la humanitat quan emprèn el 
camí vers Crist, i són un reflex de l’anhel humà que va a l’encontre de Crist. 
 

L’Orient com experiència - Josep M. Abella, missioner claretià 
 
Josep M. Abella, missioner claretià 
 

Parlar de l’Orient és massa ampli. cal precisar de quina part de l’Orient parlem. Cal pensar 
que a Àsia viuen els dos terços de la població mundial amb unes cultures i tradicions 
religioses mil·lenàries que donen a cada poble una forta identitat. La meva experiència de 
missioner a Àsia la vaig viure al Japó, i des d’ella comparteixo la meva reflexió.  
Els bisbes d’Àsia parlen sempre d’un triple diàleg: amb les cultures, amb les religions i amb 

els pobres. La paraula diàleg és, doncs, el nucli 
en torn del qual viu l’església la seva missió 
d’anunciar l’evangeli al continent asiàtic. Un 
diàleg, però, que sempre s’ha definit com a diàleg 
de vida, que, sense descuidar els elements de 
coneixement, se centra sobretot en el fer camí 
junts compartint allò que dóna sentit a la vida de 
cadascú. Torno al Japó. 
L’església és una minoria dins una societat que, 
des del punt de vista religiós, és sobretot sintoista 
i budista. Els catòlics japonesos no arriben al 
0,3% de la població total del Japó, tot i que 
actualment hi ha un bon nombre de catòlics 
d’altres països. Això comporta algunes 
característiques peculiars. La força de l’Església 
rau principalment en el testimoni. No es pot 
pensar en grans concentracions de gent. El 
magisteri dels Bisbes no té la ressonància 

mediàtica ni la influència social o política que pot tenir en altres llocs. Il·lumina el camí de les 
comunitats cristianes i es proposa amb molta humilitat a la societat. No defuig certament la 
denúncia, però ho fa amb aquella actitud que correspon a qui sap que l’única força que té és 
la de la veritat de l’evangeli i la coherència de la vida amb els valors que proclama. El diàleg 
intercultural i interreligiós ens ajuda a descobrir noves formes de plantejar les preguntes 
fonamentals pel sentit de la vida i ens obre els ulls i el cor a la bellesa i profunditat de les 
respostes que s’han anat donant al llarg de la història. En el diàleg s’enforteix el sentit de 
fraternitat i s’aprofundeix l’experiència de déu, a qui descobrim més vivament com a pare de 
tots. La trobada amb altres tradicions religioses, si és sincera, enforteix la nostra fe, perquè 
veiem com obre nous horitzons en la vida de moltes persones. 
L’acció pastoral ha de ser molt més personalitzada. No són gaires les famílies on tots 
comparteixen la fe cristiana. Cal escoltar, acompanyar i crear comunitats cristianes on es 
pugui compartir la fe per enfortir l’opció per crist i pel Regne de déu. Obliga a anar a 
l’essencial i mirar que toqui veritablement la vida.  
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A l’orient es dóna un gran valor a l’harmonia. No troba una ressonància gaire positiva en el 
cor de la gent allò de «multipliqueu-vos i domineu la terra» del llibre del Gènesi. Caldria 
traduir-ho com «conserveu l’harmonia del do que us he fet». Precisament per això el cristià 
se sent cridat a denunciar l’egoisme i el desig de posseir i dominar que trenca l’harmonia que 
Déu va posar en la seva creació i que produeix el sofriment i l’exclusió de moltes persones. 

Restaurar aquesta harmonia és una de les crides que sent 
qui es converteix a l’evangeli. Les diferències socials dins la 
mateixa societat i el tracte mancat de justícia vers altres 
pobles no han estat mai fora de l’horitzó de denúncia de 
l’església del Japó. 
La meva experiència al Japó m’ha ensenyat que cal 
aprofundir l’experiència de Déu, del Déu que Jesús ens ha 
revelat com a pare apassionat pels seus fills. Cuidar aquesta 

experiència ha de ser el centre de qualsevol programa catequètic. L’experiència de Déu ens 
acosta al més nuclear de cada persona i ens obliga a escoltar les seves inquietuds i sentir-
nos qüestionats pel seu sofriment. Ens fa  discrets en les nostres relacions i valents en les 
nostres opcions en favor dels altres. Una profunda experiència de Déu ens fa menys 
dogmàtics i més servidors, perquè ens ajuda a descobrir la seva presència en la vida de les 
persones i en la història dels pobles i a posar-nos incondicionalment al seu servei. Podria 
continuar, però ho deixo així. Tanmateix no vull deixar d’assenyalar la importància que per a 
mi va tenir el fet de sentir-me sempre en comunió amb la meva Església-mare de Catalunya i 
de Llleida, perquè, al cap i a la fi, l’Església és un misteri de comunió i la comunió cal viure-la 
concretament. 

Catalunya Cristiana, 6 de gener de 2013 
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8 dt. Junta Directiva URC 10,30 h. 

9 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

14 dl. CEVRE: comença el segon trimestre de classes de formació inicial 

20 dg. 
Bisbat de Terrassa (Delegació de la Vida Consagrada): Vespres al monestir 
contemplatiu de les Carmelites de La Roca del Vallès 

21 dl. Trobada de mestres de novicis i responsables de formació 

29 dt. Matinal de formació i estudi: acompanyament de religioses i religiosos grans 

30 dc. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 

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 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

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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La meva experiència al 

Japó m’ha ensenyat que 

cal aprofundir 

l’experiència de Déu 
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