
 

   

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Music for Hope 
Música per a l’esperança 

 

Plegària d’Andrea Bocelli al Duomo de Milà 
En el dia que se celebra la confiança en la Vida que venç, estic joiós de dir a la ciutat 

i a l’arxidiòcesi de Milà. Crec en la força de pregar junts. Crec en la Pasqua cristiana, 

símbol universal d’un renaixement del qual creients o no en tenim necessitat. 

“Celebrem la Pasqua cada dia” 1 C 5,8 

Barcelona, 16 d’abril de 2020                                                                                       ANY XIII  núm.       
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Salutació pasqual 
Fra Eduard Rey, president de l’URC 

 
“Amb els àngels i els infants aclamem fidelment el vencedor de la mort: Hosanna a 
dalt del cel.” (antífona de laudes de diumenge de Rams)  

Diumenge de Rams, al matí, vam enterrar un frare. A causa de les limitacions imposades 
en aquest temps de confinament, no vam poder vetllar-lo al convent ni tan sols celebrar 
l’eucaristia de cos present. Tres frares (el màxim autoritzat) ens vam trobar a peu de nínxol 
al Cementiri de les Corts de Barcelona per un moment breu de pregària. És una situació 
que s’està repetint en moltes de les comunitats de vida religiosa a Catalunya i arreu. Si la 
defunció ha estat a causa del Covid-19, crec que les restriccions encara són més fortes. 
Compartim així la situació viscuda per tantes famílies en aquests dies. Alguns han vist sortir 
el pare o la mare de casa cap a l’hospital i ja no han pogut tornar-lo a veure més. 

Les notícies de la televisió es feien ressò d’aquesta situació no fa gaires dies. Es parlava 
de la necessitat del comiat i del dol. Apareixien experts. Em va cridar l’atenció que la 
perspectiva era totalment laica, enfocada únicament des de la necessitat psicològica dels 
qui es queden. Ja no esperava (ni reclamaria) una perspectiva creient cristiana, però hauria 
pogut ser interreligiosa, per exemple. Però no. Qualsevol visió transcendent o qualsevol 
convicció sobre el després de la mort eren senzillament obviades.  

De fet, ja fa temps que a casa nostra la mort més aviat s’amaga, s’intenta ignorar. Els ritus 
de comiat que ara sembla que es troben tant a faltar fa temps que s’han reduït a la mínima 
expressió. I és normal. No es vol percebre el to tràgic que adquireix tota la vida humana si 
davant de la mort l’únic discurs que tenim és que “cal acceptar-la”. Vénen al cap els versos 
que, a l’origen mateix de la nostra cultura occidental, la Ilíada posa en boca d’un Aquil·les 
implacable abans de travessar amb la llança Licàon que li demana pietat arrapat als seus 
genolls: Au, amic meu! Mor tu també. Per què gemegues d’aquesta manera? ¿No em veus 
a mi també, com ho soc, de gran i de bell? Però també damunt meu hi ha Mort, i la Parca 
imperiosa.     

En contrast amb aquesta mort implacable, simple punt final de tot, que no es pot mirar de 
front i que el nostre món s’esforça a la vegada per posposar-la i per acceptar-la, els tres 
frares reunits al peu del nínxol recitàvem sant Francesc: Lloat sigueu, Senyor, per la nostra 
germana la mort corporal. Podria semblar el mateix, una manera d’acceptar la mort. Però 
la mort a qui sant Francesc anomena germana no és la mort vencedora, aquella contra la 
que lluitem sabent que al final ens guanyarà. La germana mort és la mort vençuda, la mort 
després de Pasqua, la mort convertida en un pas que ens despulla certament de tot, però 
per renovar-ho, transfigurar-ho i omplir-ho de Déu.  

A la URC ens van arribant notícies de diverses congregacions. Mirarem de posar a 
disposició de tots alguna manera de compartir la memòria dels religiosos que ens han deixat 
a causa de la pandèmia. No entro aquí en casos particulars, per por de deixar-me’n algun. 
Sabem que algunes situacions estan sent molt dures. També és molt el que es segueix fent 
a favor dels més desvalguts, i valdria la pena que ho poguéssim conèixer amb més 
exactitud. Enmig d’aquesta situació, hem viscut aquests dies sants d’una manera insòlita. 
Però més que mai han de ser uns dies per renovar la fe en Crist vencedor de la mort. Ara 
que resulta ineludible parlar de la mort, que aquesta sigui la nostra mirada i la convicció 
ferma del nostre cor.  

Bona Pasqua de Resurrecció a tothom! 
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CONFER 
Pascua de Resurrección 

 
 
12 de abril de 2020  
 
Queridos hermanos, queridas hermanas:  
 
En este tiempo hemos vivido una Cuaresma y una Semana Santa singular, seguramente 
con una hondura distinta, con una conciencia diferente, en una cercanía al Señor con el 
deseo de mirar con Él y desde Él lo que estamos viviendo como humanidad; de mirarlo a 
Él, el Siervo, el Crucificado... y reconocerlo en el rostro de nuestros hermanos.  

 
En este tiempo en que tantos hermanos y hermanas nuestras están sufriendo, estamos 
participando de este dolor, no sólo en la cercanía, en el servicio, en la oración… sino 
también, “como uno de tantos”, en propia carne. Tenemos presentes de modo especial a 
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las religiosas y religiosos, a las comunidades, que están experimentando en ellas mismas 
la enfermedad y la muerte causada por la pandemia.  
 
Hoy, “cuando aún está oscuro”, se nos anuncia la Vida cuando nos acercamos al sepulcro 
donde sólo esperábamos encontrar muerte, dolor, sufrimiento…; se nos hace presente el 
Resucitado mostrando sus heridas y comunicándonos su paz que aleja de nosotros los 
miedos.  
 
A la luz de la Pascua se nos dan ojos nuevos, 
mirada honda para reconocer, seguir 
reconociendo, los signos de vida nueva que 
este tiempo de dolor nos va entregando: la 
conciencia más fuerte de ser familia humana; 
las señales de gratuidad, generosidad, vida 
entregada… en tantas personas; la cercanía 
a los demás a pesar de la distancia física; el 
cuidado mutuo desde la responsabilidad 
cotidiana; la posibilidad de reconocer, de 
poner rostro, a los vecinos a los que tal vez 
nunca habíamos mirado a los ojos, y con los 
que nos hermanamos cada día en el aplauso 
de la tarde; el permanecer al lado de los 
sufrientes, el acompañar soledades, el 
servicio menudo y posible a los más frágiles; 
la creatividad evangélica para buscar nuevas 
formas, en esta situación, de tender la mano a los otros, de compartir la fe y la oración, que 
nos hace vivenciar de modo nuevo ser comunidad eclesial a través de los medios de 
comunicación…  
 
Hoy experimentamos con alegría que el Resucitado nos envía a proclamar que está entre 
nosotros, que nos da aliento para ir a nuestros hermanos; nos promete encontrarlo en 
nuestra Galilea, esta Galilea que es nuestro mundo herido, donde comunicar su presencia 
pasa por “vendar corazones desgarrados”, “consolar a los afligidos”, tejer comunidad y 
fraternidad, reconocerlo en el compartir y partir pan y vida, anunciar que Él es el Señor de 
la Vida.  
 
Después de la Pascua nada es lo mismo, aunque parezca que todo es igual; después de 
la experiencia pascual que estamos viviendo, nada será lo mismo. Está también en nuestras 
manos que la vuelta a Galilea no sea la vuelta a lo anterior, a la “normalidad”; que este 
misterio de muerte y vida que vivimos no sea un paréntesis, sino que lo que se nos está 
revelando experiencialmente, lo que se nos está desvelando de nuestro mundo, de nuestro 
modo de vivir, de nosotros mismos… sean brújulas en el camino nuevo que estamos 
llamados a recorrer como humanidad y como creyentes.  
 
En este hoy donde el Resucitado se nos acerca cuando “aún está oscuro”, resuena en 
nosotros el Salmo 30: “Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor”.  
 
¡Feliz Pascua de Resurrección! 

 
Mª Rosario Ríos, odn     Jesús Díaz Sariego, op  
Presidenta       Vicepresidente 
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Set mirades 

 
Obertura: invisible. 
Una de les frases més famoses de Saint-Exupéry pertany a la seva obre “El petit príncep”: 
L’essencial és invisible als ulls. Costa molt d’acceptar que el visible adquireix el seu sentit 
més profund i la seva explicació més clara en l’invisible. En la fe és evident, però no ho és 
menys en el camp de la ciència. COVID-19 es un coronavirus invisible als ulls. La seva 
grandària es mesura per nanòmetres, que són la milionèsima part de un mil·límetre. Tot el 
món s’ha posat potes enlaire pel virus que, a més, no és cap ésser viu, com si ho és una 
bactèria. El món invisible als ulls ens pot portar la vida o la mort. Això ja ha passat en el 
tema dels “marcians”, com habitants del 
planeta Mart. Orson Welles, quan tenia 23 
anys, el 30 d’octubre de 1938, va emetre 
un programa de ràdio per la CBS dient que 
arribaven éssers marcians, alienígenes que 
provocaven la destrucció. La reacció de la 
gent va ser esbojarrada i caòtica. Decennis 
després, Steven Spielberg, va dirigir una 
pel·lícula de ciència ficció titulada “E.T., 
l’extraterrestre”. A diferència dels 
marcians de Welles, E.T. és un personatge 
tendre, amable, amorós. Dues visions del món extraterrestre. En allò que és invisible als ulls 
ens hi juguem la vida biològica i la vida espiritual. El coronavirus ens ho recorda a una 
humanitat confinada a casa. Ens submergeix en la incertesa perquè ens costa molt defensar-
nos d’allò que no veiem. En el camp espiritual, però, tal com ens s’ho ha revelat Jesús, el 
Déu que ens presenta és amor, misericòrdia, compassió, vida. El virus de la mundanitat 
espiritual ens impedeix de veure’l així. Ara, invito a realitzar set mirades tot sabent que més 
enllà de les coses observades hi ha un factor invisible, que atorga a l’existència en el seu 
sentit més profund. 
 
Primera mirada: ànsia 
Amb la pandèmia que ens amenaça per tot arreu de manera invisible, busquem una 
explicació i un sentit a allò que vivim. Com Maria i Josep quan perden el seu fill en retornar 
de Jerusalem. Les caravanes anàvem per sectors i sovint els membres de la família es podien 
distribuir per trams específics: homes, dones... Quan es retroben en la pausa del primer dia, 
se n’adonen que Jesús no hi és. Sentiment de pèrdua i d’angoixa. Busquen entre els amics 
i coneguts. Res de res. Ni rastre. Només queda una opció. Tornar a Jerusalem, que es buscar 
una agulla en un paller. De Natzaret, un poble petit on tothom es coneix, a Jerusalem, la 
capital, una munió de pelegrins, turistes, comerciants... Tres dies, matí, tarda i nit, que 
anticipen els tres dies del buit que provocarà la seva  mort. Sensació d’impotència, de fracàs, 
de preocupació creixent... Per salvar-lo de la matança d’Herodes, el van portar a Egipte i 
ara el perden de manera incomprensible a Jerusalem. Finalment, el troben al temple parlant 
entre mestres de la Llei. Semblaria que el primer sentiment seria l’alegria de trobar-lo, però 
aquí es diu que els seus pares van quedar sorpresos. Estan sobrepassats pels fets viscuts. 
Maria, de la qual es recullen poques frases als evangelis, no calla. Jesús l’ha fet massa 

D’entrada 
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grossa: Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb 
ànsia. Vindria a dir: tu saps el que ens has fet patir? La resposta de Jesús és desconcertant: 
Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del meu Pare? Nova sorpresa. 
Ni el guionista més agosarat sabria continuar aquest diàleg. Lluc només diu: ells no 
comprengueren aquesta resposta. I acaba el relat amb una frase existencial: La seva mare 
conservava tot això en el seu cor. És a dir, el cor és la seu 
de la memòria. No pot oblidar-ho. S’ha de digerir. Jesús 
aleshores té 12 anys. Com succeirà a la filla de Jairo, entra 
a l’edat adulta segons criteris de l’època. Nosaltres, 
immersos en la pandèmia del coronavirus, experimentem 
també tots els sentiments que afloren en aquest episodi: 
angúnia, preocupació, pànic, sorpresa, ànsia, desbordament. 
 
Segona mirada: desconcert. 
El món no s’acaba avui. No és l’apocalipsi. No és la fi del 
món. Potser sí la fi d’un món, d’una forma d’entendre la vida. 
Les profecies apocalíptiques defineixen malament el que 
estem vivint. Apocalipsi té dos significats. El més conegut fa 
referència a la catàstrofe. En la Bíblia, l’apocalipsi significa 
revelació. Podem unir els dos significats i fer-nos un 
pregunta: Què ens està revelant aquesta catàstrofe mundial? 
Yuval Noah Harari, l’any 2018, abans d’aquesta pandèmia, 
invita a canviar de mode pànic a mode desconcert: El primer pas és abaixar el to de les 
profecies sobre la fi del món i canviar de mode pànic a mode desconcert. El pànic és una 
forma d’arrogància. Procedeix de la sensació prepotent de saber exactament cap a on es 
dirigeix el món: cap avall. El desconcert és més humil, i per tant té una visió més clara, Si 
teniu ganes de sortir corrent pels carrers tot cridant: “S’acosta l’apocalipsi”, proveu de dir-
vos a vosaltres mateixos: “No és pas això. La veritat és que no entenc què passa al món. 
(21 lliçons per al segle XXI). Una vegada més la incomprensió. Moltes reaccions palesen que 
se’ns escapoleix el sentit. Encara no l’hem copsat i no és fàcil trobar-lo. No es veu a primera 
vista. 
 
Tercera mirada: estadístiques 
Catalunya, en data de 2019, té 7.619.494 habitants. Fins al matí d’ahir, 10 d’abril, divendres 
sant, s’hi havien mort 3.148 persones. Representa el 0,04% de la població, és a dir, 41 
persones cada 100.000 habitants. Des de la perspectiva dels morts segons l'edat, a data de 
9 d’abril i a tot Espanya, el 86,7% concerneix a majors de 70 anys i el 95,6% a majors de 
60 anys. Malauradament, Espanya és el país del món en més morts per habitants (29,3 per 
100.000). En certa manera, les estadístiques objectiven el problema. Per tant, haurien 
d'atenuar el pànic a la letalitat del virus, però de res serveixen les estadístiques per a qui 
mor. La majoria, en concret el 99.96% es troba en el sector supervivent. Qui formi part del 
grup absolutament minoritari del 0,04% ha arribat a la seva fi. En aquest cas, les 
estadístiques no són cap consol. En la vida religiosa, ateses les edats força elevades, moltes 
persones majors estem a la zona de risc.  
Per altra banda, segons l’OMS, “cada any moren prop de 1,3 milions de persones en les 
carreteres del món sencer. El 93% de les morts per accidents de trànsit es produeixen en 
països d’ingressos baixos o mitjans, que només compten amb el 54% dels vehicles 
matriculats al món” (actualització juliol 2017). Crida l’atenció que cap organisme 
internacional ni cap país hagi confinat els cotxes als garatges. També al matí del divendres 
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sant, consulto a La Vanguardia digital i hi veig que al món han mort per coronavirus 95.745 
persones. En canvi, continuen els  confinaments en diversos graus a tot el planeta. 
 
Quarta mirada: confinament 
El confinament no és l'objectiu, sinó el mitjà per reduir els contagis i, així, evitar morts. De 
sobte, les agendes s'han cancel·lat i s'ha generat un buit, que provoca la voràgine de la por. 
Immediatament, han sorgit iniciatives de tota mena per ocupar les hores lliures. Un catàleg 
ple d'entreteniments. Hem substituït un frenesí (la vida abans de coronavirus) amb un altre 
frenesí (la fugida del buit en el període d’un confinament sense antecedents). Es 
descobreixen noves possibilitats d’ocupar el temps. Les plataformes digitals es tornen 
imprescindibles. S'acaba el dia pensant que ha faltat temps per fer les coses. No tothom el 
viu de la mateixa manera. No tothom té els mitjans per distreure’s i deixar de veure el que 
no es vol veure. Si s’hagués caigut internet i els mòbils haguessin quedat inutilitzats, el buit 

en moltes llars seria enorme. 
Algunes persones, a més, han 
de viure en aïllament. Per altra 
banda, aquest fet ens fa 
replantejar tantes coses... 
Representa una crida a prendre 
consciència del nostre estil de 
vida planetari. Insostenible. 
Tenim oportunitat d’aprendre 
moltes lliçons. Comencem a 
adonar-nos-en a poc a poc, 
però no sabem si serem 

capaços de fer el canvi real. Aquesta pandèmia serà un parèntesi o un punt d’inflexió a 
millor? Parlem molt del confinament i dels terminis. També com realitzar el procés des 
desconfinament, que si es fa de forma prematura i poc esglaonada per produir centenars 
de morts evitables. Sovint, però, oblidem el problema de fons. Quin és? 
 
Cinquena mirada: mort 
En les funeràries, es maquilla de forma estètica i magistral els difunts. Una forma subtil de 
maquillar la mort. Sovint es tracta d'invisibilitzar-la o, al contrari, de convertir-la en un 
espectacle consumista, com succeeix en tantes pel·lícules. Dues formes diferents de 
trivialitzar-la. Hi ha també qui parla de superar-la. La tecnologia ens promet la immortalitat 
com afirmen els defensors del posthumanisme. Només un virus contagiós, tan invisible i 
letal com el COVID-19, tira per terra aquests somnis de grandesa. Fa molts anys vaig 
preguntar als meus alumnes de filosofia si tenien por a la mort. Una alumna de gran 
intel·ligència va contestar-me: Més que a la mort, tinc por a l’envelliment. No he oblidat mai 
aquella resposta. No es estrany que la joventut es mitifiqui i es vulgui perllongar al llarg dels 
anys, en comptes d’acceptar que, com diu la famosa composició de Vivaldi, la vida té quatre 
estacions. La mort i l’envelliment, que es en gran part la seva antesala, es relacionen amb 
una por ancestral al sofriment. Moltes propostes de l’eutanàsia amaguen una por al 
patiment, malgrat l’existència de les cures pal·liatives. Davant d’aquestes tres situacions, 
què fer? Com viure-les en profunditat sense renunciar a una vida en plenitud? La pandèmia 
aguditza el nostre sentit de perill i el nombre de morts mina la nostra seguretat i la nostra 
inconsciència. Aquest és el problema. Tard o d'hora arriba. Estem en l'andana de l'estació i 
no sabem a quina hora passarà el tren. Ara som conscients que el virus ens pot portar per 
davant. S'obre la pregunta pel sentit. 
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Sisena mirada: Jesús  
Jesús, quan prega a Getsemaní, viu la immediatesa de la seva mort. Surt de l’espai protegit 
de l’Últim Sopar, del “confinament” del cenacle, per afrontar les seves darreres hores. 
Experimenta la tristor de la mort. Prega en el silenci de la nit, en soledat, en intimitat: Pare, 
si ho vols, aparta de mi aquesta copa. Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva. 
(Lc 22,42). L’evangelista afegeix: ple d'angoixa, pregava més intensament, i la seva suor 
semblava com gotes de sang que caiguessin fins 
a terra. He parlat per telèfon en persones que 
pateixen el coronavirus i palesen que han viscut 
moments d’intensa angoixa. Jesús, quan 
demana al Pare que li retiri la copa del 
sofriment, no fa literatura. Diu la veritat. No 
busca el sofriment, però tampoc no el defuig si 
fer-ho implica deixar de complir la voluntat de 
Déu, que consisteix a proclamar la bona notícia 
als homes i a les dones. El sofriment no es 
busca. Si arriba, se afronta, sense narcisismes 
ni actituds masoquistes. L’evangeli (la bona 
notícia) incomoda als poders polítics i religiosos 
del seu temps. Per això volen eliminar-lo. La 
voluntat de Déu no és que pateixi, sinó que 
anuncií el Regne de Déu, fins i tot al preu de 
morir: es féu obedient fins a la mort, i una mort 
de creu. (Fil 2,8). La creu és el signe radical de 
la fidelitat al projecte de Déu. No és l’objectiu, 
sinó la prova de fins on arriba la voluntat 
d’anunciar la bona notícia i d’alliberar les 
persones. El sofriment, en Jesús, adquireix tals 
proporcions que dels seus llavis surt amb tota força l'interrogant més impactant de la Bíblia, 
reproducció del salm 22: Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat? (Mt 27,46). Mateu 
reprodueix les seves paraules en arameu. Es tracta d'un tema massa personal per a no 
proclamar-lo en la llengua materna del protagonista. Jesús no se submergeix en la rebel·lió 
ni busca claudicar. La seva nit fosca culmina en la confiança: Pare, a les teves mans 
encomano el meu esperit (Lc 23,46). Tanta gent, especialment persones grans, haurà mort 
en aquestes setmanes amb una sensació d’abandó i soledat, sense l’afectivitat de la família 
i sense cap consol espiritual!  
 
Setena mirada: Etty Hillesum 
La mort no ha estat una realitat absent a la meva vida. Quan tenia tres anys i mig va morir 
el meu pare. Poc abans de complir quinze anys, la meva mare. Vaig arribar a pensar que 
em moriria jove. Vaig atribuir a la mort un to familiar. Si no he tingut massa oportunitats 
d’haver viscut com a fill en clau presència, n’he tingut i en tinc moltes més de viure com a 
germà en el nucli de les meves germanes i els meus germans. Fins i tot, pertanyo a l’Institut 
dels Germans Maristes, en el qual la fraternitat és un valor existencial i religiós. Sigui com 
sigui, la mort fa respecte. A voltes, molta angoixa i temor. Em crida poderosament l’atenció 
que Déu, Jesús o un àngel quan s’apareixen en nombrosos textos bíblics a la vida d’una 
persona el primer missatge que transmeten és No tinguis por. La por impedeix l’amor i la 
llibertat. La por sorgeix d’estar enganxat a les coses, a la vida, de manera patològica. La 
por és la conseqüència d’apegar-me. El despreniment de les coses a les que estic apegat 
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pot causar-me pànic... Potser desapegar-me em donaria tanta llibertat! La situació actual, 
viscuda amb actitud confiada i lliure, em genera una profunda pau. Pau que visc només en 
petites ràfegues, en moments de gràcia, quan no em deixo endur pel virus de la mundanitat 
espiritual. 

Hi ha un text que sempre porto al mòbil 
en una petita nota. La seva autora és Etty 
Hillesum (1914 Middelburg, Paixos Baixos 
-1943 Oświęcim, Polònia). Com a dona 
jueva, va estar confinada a Amsterdam  i 
va morir després en un camp de 
concentració. Deu mesos abans de la 
seva mort, quan tenia 28 anys, va 
escriure l’11 de juliol de 1942 en el seu 
Diari el fragment que recullo tot seguit i 
que demano que Déu em concedeixi de 
viure’l com a actitud vital: No em sento 
atrapada en les arpes de ningú, només 
em sento en els braços de Déu, per dir-
ho d'una forma bella. És igual que estigui 
asseguda aquí davant el meu benvolgut 
escriptori o que visqui, dins d'un mes, en 
una pobra habitació al barri jueu, o tal 
vegada en un camp de treball sota la 
custòdia de la SS. Crec que sempre i a tot 
arreu em sentiré en els braços de Déu. 
Tal vegada em destrueixin físicament, 
però res més. Tal vegada caigui en la 
desesperació i hagi de suportar unes 
mancances que no pugui imaginar-me ni 
en les meves fantasies més ombrívoles. I, 
no obstant això, tot és insignificant si es 

mesura amb l'immens sentiment de la confiança en Déu i amb les possibilitats que ofereixen 
les vivències interiors. 
 
Pausa: ulls clucs 
Aquestes reflexions i aquests sentiments personals estan tramats amb la comunitat humana 
i creient. No estic sol. Els altres també hi són. Com succeí a l’arca de Noè la salvació és 
col·lectiva. Hem descobert la força del contagi a causa del coronavirus. Hem vist en els 
darrers temps com les fake news, les mentides, l’odi, la corrupció, l’ambició de poder... 
s’estenen amb tant i més perill que el COVID-19. El mal és encomanadís. Cal no oblidar, de 
cap manera, que la vida espiritual, també s’encomana de manera constructiva. El bé, l’amor, 
la fe, la solidaritat, la pregària, la bellesa... també són difusius. Hi ha històries d’amor, de 
generositat, de dedicació... aquests dies, que no passaran a la història, però sí a l’eternitat. 
La fe i l’esperança passaran, però l’amor no passarà mai. 
Això no és el final de la història. Només, una pausa per tenir el ulls clucs i per albirar, encara 
que sigui a les palpentes, les paraules de sant Pau: “Estic crucificat amb Crist. Ja no soc jo 
qui visc; és Crist qui viu en mi. (Gal 2,19-20). 
 

Lluís Serra Llansana 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01DUD2mofF-QXMP1tjuKmpAiYTRzA:1586519615801&q=O%C5%9Bwi%C4%99cim&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCnKM8lQAjONDAuMCrTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxcvkfnV2eeWRmcmbuDlZGAEoCExpJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjQ4IOR5t3oAhV65OAKHfz9DPgQmxMoATAcegQIDRAD&sxsrf=ALeKk01DUD2mofF-QXMP1tjuKmpAiYTRzA:1586519615801
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EN TEMPS DE PANDÈMIA 
 

Missatge Pasqual 

Papa Francesc 

A les 12.10 del 12 d’abril, Pasqua de Resurrecció, des de la part posterior de l’Altar de la 
Confessió, a l’interior de la Basílica Vaticana, el papa Francesc ha adreçat  als fidels que 
l’han escoltat a través de la ràdio i de la televisió el Missatge pasqual. 

Després de l’anunci de la concessió de la indulgència realizat pel cardenal Angelo 
Comastri, arxiprest de la Basílica de Sant Pere, el Papa ha impartit la Benedicció “Urbi et 
Orbi” 

 

Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua! 

Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia: “¡Jesucristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha resucitado!”. 

Esta Buena Noticia se ha encendido como una llama nueva en la noche, en la noche de un 
mundo que enfrentaba ya desafíos cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la 
pandemia, que somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba. En esta noche 
resuena la voz de la Iglesia: «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!» (Secuencia 
pascual). 



11 | 51 

 

Es otro “contagio”, que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano 
espera esta Buena Noticia. Es el contagio de la esperanza: «¡Resucitó de veras mi amor y 
mi esperanza!». No se trata de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. 
No, no es eso la resurrección de Cristo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal, una 
victoria que no “pasa por encima” del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, 
abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder 
de Dios. 

El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas 
indelebles, heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra 
mirada para que sane las heridas de la humanidad desolada. 

Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus: los 
enfermos, los que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos, 
y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós. Que el Señor de la 
vida acoja consigo en su reino a los difuntos, y dé consuelo y esperanza a quienes aún 
están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están 
solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes se encuentran en 
condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los centros 

de salud, o viven en los cuarteles y en las cárceles. 
Para muchos es una Pascua de soledad, vivida en 
medio de los numerosos lutos y dificultades que 
está provocando la pandemia, desde los 
sufrimientos físicos hasta los problemas 
económicos. 

Esta enfermedad no sólo nos está privando de los 
afectos, sino también de la posibilidad de recurrir 
en persona al consuelo que brota de los 
sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la 
Reconciliación. En muchos países no ha sido 
posible acercarse a ellos, pero el Señor no nos 
dejó solos. Permaneciendo unidos en la oración, 
estamos seguros de que Él nos cubre con su 
mano (cf. Sal 138,5), repitiéndonos con fuerza: No 
temas, «he resucitado y aún estoy contigo» 
(Antífona de ingreso de la Misa del día de 
Pascua, Misal Romano). 

Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y 
esperanza a los médicos y a los enfermeros, que 
en todas partes ofrecen un testimonio de cuidado 

y amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas y, no pocas veces, hasta el sacrificio 
de su propia salud. A ellos, como también a quienes trabajan asiduamente para garantizar 
los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden y a los 
militares, que en muchos países han contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos de 
la población, se dirige nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud. 

En estas semanas, la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos, 
permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo 
de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para 
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muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que 
corre el riesgo de perderse y por las demás consecuencias que la crisis actual trae consigo. 
Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien 
común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para 
permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las circunstancias lo 
permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas. 

Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene 
que estar unido para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado conceda esperanza a 
todos los pobres, a quienes viven en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un 
hogar. Que estos hermanos y hermanas más débiles, que habitan en las ciudades y 
periferias de cada rincón del mundo, no se sientan solos. Procuremos que no les falten los 
bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora cuando muchos negocios 
están cerrados, como tampoco los medicamentos y, sobre todo, la posibilidad de una 
adecuada asistencia sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las 
sanciones internacionales de los países afectados, que les impiden ofrecer a los propios 
ciudadanos una ayuda adecuada, y se afronten —por parte de todos los Países— las 
grandes necesidades del momento, reduciendo, o incluso condonando, la deuda que pesa 
en los presupuestos de aquellos más pobres.Este no es el tiempo del egoísmo, porque 
el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas. Entre las 

numerosas zonas afectadas por el coronavirus, pienso especialmente en Europa. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, este continente pudo resurgir gracias a un auténtico espíritu 
de solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado. Es muy urgente, sobre 
todo en las circunstancias actuales, que esas rivalidades no recobren fuerza, sino que todos 
se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente. Hoy, la Unión 
Europea se encuentra frente a un desafío histórico, del que dependerá no sólo su futuro, 
sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para demostrar, una vez más, la 
solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Es la única alternativa al egoísmo 
de los intereses particulares y a la tentación de volver al pasado, con el riesgo de poner a 
dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones. 

Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen 
responsabilidades en los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento 
por un alto el fuego global e inmediato en todos los rincones del mundo. No es este el 
momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero 
que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. Que sea en cambio el tiempo para 
poner fin a la larga guerra que ha ensangrentado a la amada Siria, al conflicto en Yemen y 
a las tensiones en Irak, como también en el Líbano. Que este sea el tiempo en el que los 
israelíes y los palestinos reanuden el diálogo, y que encuentren una solución estable y 
duradera que les permita a ambos vivir en paz. Que acaben los sufrimientos de la población 
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que vive en las regiones orientales de Ucrania. Que se terminen los ataques terroristas 
perpetrados contra tantas personas inocentes en varios países de África. 

Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de 
lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas 
personas. Que el Señor de la vida se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África 
que están atravesando graves crisis humanitarias, como en la Región de Cabo Delgado, en 
el norte de Mozambique. Que reconforte el corazón de tantas personas refugiadas y 
desplazadas a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja a los numerosos 
migrantes y refugiados —muchos de ellos son niños—, que viven en condiciones 
insoportables, especialmente en Libia y en la frontera entre Grecia y Turquía. Y no quiero 
olvidar de la isla de Lesbos. Que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en 
Venezuela, orientadas a facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de 
la grave coyuntura política, socioeconómica y sanitaria. 

Queridos hermanos y hermanas: 

Las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no son indiferencia, 
egoísmo, división y olvido. ¡Queremos suprimirlas para siempre! Esas palabras pareciera 
que prevalecen cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte; es decir, cuando no 
dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida. Que 
Él, que ya venció la muerte abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas 
de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso. 

Con estas reflexiones, os deseo a todos una feliz Pascua. 
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HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO EN LA MISSA IN CŒNA 
DOMINI 
 
Jueves Santo, 9 de abril de 2020 

La Eucaristía, el servicio, la unción. Son las realidades que hoy vivimos en esta celebración. 
  
El Señor que quiere quedarse con nosotros en la Eucaristía, y nosotros nos convertimos 
siempre en sagrarios del Señor, llevamos al Señor con nosotros, hasta el punto que Él 
mismo nos dice que si no comemos su Cuerpo y no bebemos su Sangre no entraremos en 
el Reino de los Cielos (cfr. Jn 6,53). Este misterio del pan y del vino: el Señor con nosotros, 
en nosotros, dentro de nosotros. 

 

Servicio. Ese gesto que es condición para entrar en el Reino de los Cielos. Servir, sí, a 
todos. Porque el Señor, en ese intercambio de palabras que tuvo con Pedro (cfr. Jn 13,6-
9) le hace entender que, para entrar en el Reino de los Cielos, debemos dejar que el Señor 
nos sirva, que el Siervo de Dios sea siervo nuestro. ¡Esto es difícil de entender! Si no dejo 
que el Señor sea mi servidor, que el Señor me lave, me haga crecer, me perdone, no entraré 
en el Reino de los Cielos. 

El sacerdocio. Hoy quisiera estar cerca de los sacerdotes, de todos los sacerdotes, desde 
el recién ordenado hasta el Papa: ¡todos somos sacerdotes… los obispos, todos! Estamos 
ungidos, ungidos por el Señor, ungidos para hacer la Eucaristía, ungidos para servir. 
  
Hoy no hay Misa Crismal —espero que podamos tenerla antes de Pentecostés, porque si 
no, habrá que dejarla para el año que viene— , pero no puedo dejar pasar esta Misa sin 
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recordar a los sacerdotes, sacerdotes que ofrecen la vida por el Señor, sacerdotes que son 
servidores. Estos días son muchos más de 60, aquí en Italia, para la atención de los 
enfermos en los hospitales, también con los médicos y las enfermeras… ¡Son los santos 
de la puerta de al lado! Sacerdotes que, sirviendo, han dado la vida. Pienso en los que 
están lejos. Hoy he recibido una carta de un sacerdote, capellán de una cárcel, lejos, y 
cuenta cómo vive esta Semana Santa con los detenidos… un franciscano. Sacerdotes que 
van lejos para llevar el Evangelio y mueren allí. Decía un obispo que lo primero que hacía 
cuando llegaba a esos sitios de misión era ir al cementerio a ver la tumba de los sacerdotes 
que se dejaron la vida allí, jóvenes, por las epidemias del lugar… no estaban preparados, 
no tenían los anticuerpos. Nadie sabe su nombre: los sacerdotes anónimos, los párrocos 
del campo, que aquí son párrocos de cuatro, cinco, siete aldeas de montaña, y van de una 
a la otra, que conocen a la gente… Una vez uno me decía que conocía el nombre de toda 
la gente de los pueblos. “¿De verdad?”, le dije yo. Y él me dijo: “hasta el nombre de los 
perros”. Lo saben todo. ¡La cercanía sacerdotal! ¡Bravo, buenos sacerdotes! 
  

Hoy os llevo en mi corazón y os llevo al 
altar. Sacerdotes calumniados, que 
muchas veces —pasa hoy— no pueden 
salir a la calle porque les dicen cosas 
feas, en referencia al drama que hemos 
vivido con el descubrimiento de 
sacerdotes que han hecho cosas feas… 
Algunos me decían que no pueden salir 
de casa con el clergyman porque les 
insultan, pero ellos continúan… 
Sacerdotes pecadores que, junto a los 
obispos pecadores, al Papa pecador, no 
se olvidan de pedir perdón y aprenden a 
perdonar, porque saben que necesitan 
pedir perdón y perdonar: ¡todos somos 
pecadores! Sacerdotes que sufren 
alguna crisis, que no saben qué hacer, 
están en la oscuridad… 

Hoy, todos vosotros, hermanos 
sacerdotes, estáis conmigo en el altar, 
vosotros consagrados. Solo os digo una 
cosa: ¡no seáis testarudos como Pedro! 
¡Dejaos lavar los pies!  El Señor es 

vuestro siervo, Él está cerca de vosotros para daros la fuerza, para lavaros los pies. 

Y así, con esta conciencia de necesidad de ser lavados, sed grandes perdonadores, 
perdonad. Corazón grande de generosidad en el perdón. Es la medida con la que seremos 
medidos. Como tú hayas perdonado, así serás perdonado. Es la misma medida. ¡No tengáis 
miedo de perdonar! A veces nos vienen dudas… Mirad a Cristo: ahí está el perdón de todos. 
Sed valientes, incluso al arriesgaros a perdonar, a consolar… Y si no podéis dar un perdón 
sacramental en ese momento, al menos dar el consuelo de un hermano que acompaña y 
deja la puerta abierta, para que vuelva. 

Agradezco a Dios la gracia del sacerdocio, y doy gracias a Dios por vosotros sacerdotes. 
¡Jesús os quiere mucho! Solo pide que vosotros os dejéis lavar los pies. 
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PLEGÀRIA D’ANDREA BOCELLI AL DUOMO DE MILÀ 

Music for Hope 
Música per a l’esperança 

 

En el dia que se celebra la confiança en la Vida que venç, estic joiós de dir a la ciutat 

i a l’arxidiòcesi de Milà. Crec en la força de pregar junts. Crec en la Pasqua cristiana, 

símbol universal d’un renaixement del qual creients o no en tenim necessitat. 

 

El tenor italiano Andrea Bocelli elevó este domingo de Pascua una “plegaria” musical 
desde la Catedral de Milán, con la que, según explicó en una entrevista con Efe, pidió 
“por el don de la fe y la esperanza” de la humanidad, no solo durante la actual 
pandemia del coronavirus, sino para lo que viene después. 

“Estoy preocupado, como todas las personas responsables, no tanto por el problema 
presente del virus, que me parece que pronto va a estar superado. Sino porque el 
futuro presentará grandísimas dificultades que debemos superar con buena voluntad 
y paciencia”, dijo Bocelli en una conversación a través de internet desde su casa en Forte 
dei Marmi, un pueblo costeño en el norte de la Toscana. 

Según el cantante, un equipo de personas muy reducido organizó todo ya para hacer la 
transmisión en vivo desde su casa, que pudo ver a través del canal de YouTube del 
artista. Bocelli lleva semanas confinado en su vivienda, en medio de una crisis que 
ha llevado a los italianos a ver morir a más de 18.000 personas por el virus, de 
acuerdo con las últimas cifras. 
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A través de su fundación, The Andrea Bocelli Foundation, ha tratado de financiar equipos 
de protección para los trabajadores de la salud, "que son la primera fila en esta guerra", 
consideró. 

"Yo lo que siempre pido es el don de la fe, de la esperanza y la humildad, que creo que es 
el único antídoto para poder eliminar el virus de la faz de la tierra", añadió sobre su intención 
de elevar también dicho pedido este Domingo de Resurrección. 

La idea de este recital, justamente, nació de las autoridades de la Catedral y la 
Alcaldía de Milán, por lo que el cantante de inmediato les dijo que sí, pues le 
conmueve poder hacerlo en el norte de Italia, la zona cero de la pandemia en ese 
país.  

"El Duomo de Milano tiene un significado especial. Es un símbolo muy importante de la 
Cristiandad y en este momento es el emblema de una de las ciudades más afectadas por 
el virus a nivel mundial, acotó. 

 

Con total libertad para escoger el repertorio, Bocelli reveló que interpretaría cuatro 
piezas reconocidas de música sacra y el himno cristiano “Amazing Grace”, que para 
muchos “es el símbolo de pasar de una vida disoluta a una vida de gran fe y 
esperanza”. 

Acompañado únicamente por el organista oficial del Duomo, Emanuele Carlo Vianelli, y con 
una catedral vacía, Bocelli inició con “una invocación a la virgen, que es la que nos socorre 
a todos”. Se trata del “Ave María” del compositor francés Charles Gounod, seguido por el 
aria soprano “Sancta María”, parte del intermedio de la ópera “Cavalleria Rusticana” del 
compositor italiano Pietro Mascagni. 

Luego seguió con “Domini Deus” de la “Petite messe solennelle” de Gioachino Rossini 
y terminó el apartado de música religiosa con el “Panis Angelicus” de Santo Tomás de 
Aquino. 

Todas estas piezas ya han formado parte del repertorio del tenor desde hace varios años, 
incluso acompañado de Vianelli, por lo que está tranquilo. “Conozco bien el Duomo, por eso 
no hemos ensayado”, indicó. 

Lo cierto es que el trabajo de Bocelli no terminará este domingo. El próximo sábado, 18 
de abril, participará por invitación de Lady Gaga en el concierto de recaudación de 
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fondos “One World: Together At Home”, que busca financiar el Fondo de respuesta 
solidaria de la Organización Mundial de la Salud. 

Ese dinero se destinará a comprar equipo de protección personal, así como tests para el 
coronavirus y la capacidad de procesarlos en laboratorios, con la finalidad de luchar contra 
una pandemia que ya ha infectado a casi dos millones de personas en todo el planeta. 
“Muchos artistas van a participar y le dije (a Gaga) inmediatamente que sí también”, 
manifestó el cantante. 

Allí, Bocelli estará acompañado de otros grandes artistas como Chris Martin, Billie 
Eilish, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, J Balvin, Eddie Vedder o Stevie Wonder. 

Esta presentación también se podrá ver en todo el mundo de forma gratuita desde 
plataformas como YouTube, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Tencent, 
Twitch, Twitter, Alibaba, entre otras, además de canales locales de televisión. 

El artista italiano contó también que tiene en marcha un programa de recaudación de fondos 
a través de la página de su fundación en GoFundMe. Pero además del dinero, necesario 
para “ayudar a los que nos ayudan”, para Bocelli es esencial que las personas descubran 
su esperanza y su fe, porque “la mayoría de nosotros pensamos que tenemos fe, más que 
bien”. “Como yo, soy creyente y siempre he tenido fe, pero somos, creyentes de 
oportunidad, se creen cercanos. Pero creo que es una fe templada, porque si la fe del 
hombre fuera verdaderamente profunda, creo que este problema no existiría”, reflexionó. 

De hecho, Bocelli dice que durante esta crisis ha “descubierto, más bien confirmado, la 
extrema fragilidad humana, que la humanidad es muy frágil y solo con fe y unidos podemos 
protegerla”. 

Vegeu: ttps://www.infobae.com/america/entretenimiento/2020/04/12/en-medio-de-la-cuarentena-total-
por-el-coronavirus-andrea-bocelli-ofrecera-un-show-en-vivo-por-pascua-desde-el-duomo-de-milan/ 

Link per al concert: https://www.lavanguardia.com/musica/20200412/48424529975/directo-andrea-
bocelli-concierto-solidario-duomo-milan-music-for-hope-video-seo-ext.html 

https://www.lavanguardia.com/musica/20200412/48424529975/directo-andrea-bocelli-concierto-solidario-duomo-milan-music-for-hope-video-seo-ext.html
https://www.lavanguardia.com/musica/20200412/48424529975/directo-andrea-bocelli-concierto-solidario-duomo-milan-music-for-hope-video-seo-ext.html
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PASQUA 
 
Pilar Rahola 
 
La Vanguardia, 12 d’abril de 2020 
 
 
 

Sense cap temptació d’interpretació teològica (Déu me’n guard!), però amb una inesgotable 
curiositat pels conceptes de la transcendència religiosa, gosaria dir que les dues grans 
festivitats de la Pasqua, l’hebrea i la cristiana, envien un mateix i poderós missatge: el de 
l’esperança. És a dir que, més enllà de la renovació de la fe religiosa i de la lògica glorificació 
a Déu, tant la Péssah jueva com la Pasqua cristiana són un crit en favor de la humanitat, 
perquè es basen en la convicció que, més enllà del patiment i la foscor, sempre hi ha 
renovació de vida. El missatge és religiós, però, precisament perquè s’inscriu en la 
religiositat, resulta un poderós missatge civil: creure en Déu, que alhora significa creure en 
l’ésser humà. 

La festa jueva, la Péssah, és un autèntic clam en favor d’aquestes grans idees de renovació. 
Nascuda cap al 1300 abans de Crist, la Pasqua hebrea es la primigènia i commemora la 
fugida de més de 600.000 famílies jueves que vivien esclavitzades a Egipte des de feia més 
de 200 anys. Comença el 14 del mes de Nissan –que acostuma a coincidir amb l’abril del 
calendari gregorià–, just la nit de lluna plena després de l’equinocci vernal, i dura set dies a 
Israel i vuit a la diàspora. “Hauràs de recordar que vas ser un esclau a Egipte, i observaràs 
els preceptes”, diu el Deuteronomi, i de la memòria de l’esclavatge en fan una festa de 
llibertat. Amb l’afegit històric que també va ser en una Péssah del 1943 quan Mordechai 
Anielewicz va començar la rebel·lió del gueto de Varsòvia. La llibertat, doncs, com a 
aspiració abastable. I de la llibertat al dret, perquè la gran lliçó de la Péssah jueva és la 
convicció que l’home està fet a semblança de Déu i, en conseqüència, té drets com a 
persona. El poble jueu, doncs, celebra la llibertat i la llei, atorgada per Déu al mont Sinaí, i 
així concilia tres grans motors de la civilització: el dret individual, les regles socials i la 
trascendència espiritual. És a dir: fins i tot en la desolació, hi ha esperança. 
 

Tant la Péssah jueva com la Pasqua són un crit en favor de la humanitat  

 
La Pasqua cristiana arrela en la mateixa idea d’esperança a través de la mort i la resurrecció 
de Jesús, el símbol màxim d’un nou naixement. Des de la perspectiva religiosa, el missatge 
és inequívoc: creure en Déu és creure en una vida més enllà de la vida. Però també és fort 
el missatge civil: la vida sempre pot renovar-se. És a dir, novament, l’esperança. 

Resiliència, esperança i llibertat, no puc imaginar uns conceptes més necessaris en aquests 
dies de confinament, dolor i desconcert. És la Pasqua de la vida, que renova la llum, més 
enllà de la foscor.  



20 | 51 

 

A LA RECERCA DE SENTIT 
 

A la recerca del sentit: 
transformacions de la religió en temps convulsos 

 
Mar Griera | @grieramar 
 
Directora del centre de recerca ISOR especialitzat en sociologia 
de la religió. És també professora de teoria sociològica i vice-
degana de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (UAB). 

Alguns diuen que el COVID-19 és un ultimàtum del planeta terra. 
D’altres afirmen que és un forma d’auto-sabotatge del capitalisme. També hi ha qui creu 
que és un oportunitat per repensar-nos com a humanitat. I són molts els que estan 
convençuts que això és el final, l’avantsala de l’apocalipsi. Aquestes darreres setmanes les 
teories proliferen de forma desbocada per les xarxes socials. N’hi ha per tots els gustos. 
Algunes amb to de conspiració, d’altres amarades d’humanisme ecològic, n’hi ha que 
recorden l’estil d’un manual de creixement personal i altres que beuen d’una matriu 
clarament religiosa. El ventall és ampli però totes tenen un denominador comú: la voluntat 
de donar sentit al moment actual, a la pandèmia, a la interrupció de la vida tal i com la 
coneixíem. Buscar pistes, interpretar-les, avaluar-les i construir una explicació. En certa 
manera, això és el que, d’una forma més o menys explícita, més o menys barroera, tots 
fem: cercar una teoria que ens permeti domesticar l’angoixa i, alhora, si és possible, que 
ens doni eines per afrontar la quotidianitat i pensar el demà. 

Al llarg de la història, les religions han tingut un paper preponderant, i gairebé hegemònic, 
en aquest àmbit. Les religions com a proveïdores, i transmissores, de relats. També com a 
creadores de normes i de mecanismes per imposar-les. Les religions com a font de sentit i 
garants de la moral. Avui dia les explicacions de caràcter religiós continuen gaudint de 
protagonisme arreu del planeta però, en molts indrets, com a casa nostra, han perdut el seu 
status hegemònic. Catalunya es perfila com un dels territoris més secularitzats del món 
contemporani. Una secularització que va estretament lligada amb la caiguda, gairebé en 
picat, de les persones que s’identifiquen com a catòliques. És una transformació 

condensada en una generació. Les dades que tenim ens mostren que entre les persones 
de més de 64 anys, un percentatge del 87,1 es declaren catòliques. Una xifra que davalla 
fins al 34,3% entre aquells que s’ubiquen a la franja entre els 16 i els 24 anys. Un canvi que, 
segons les dades de les que disposem, és molt més moderat a l’estat espanyol, on 
la mitjana de persones que s’identifiquen com a catòliques voreja el 68%. 

Mapa de les religions 

Catalunya, en termes d’identificació religiosa, i també de nivell de pràctica, s’assimila a 

països com Noruega o Suècia. Ara bé, Catalunya no és un país del Nord d’Europa. Tampoc 
en termes de religió. Al Nord d’Europa, l’Església continua gaudint d’un fort prestigi social.  I 
si bé és cert que, allà també, les esglésies cristianes han perdut fidels en les darreres 
dècades, això no ha implicat que la reputació de la institució fes fallida. L’Església és 
percebuda com una institució amb legitimitat per intervenir en la vida pública i amb 
credibilitat per fer sentir la seva veu. A Catalunya no. L’Església Catòlica és una de les 
institucions que surt més mal parada a les enquestes. L’explicació no és unívoca. Per una 

https://elmondedema.cat/autors/mar-griera/
https://twitter.com/@grieramar
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/barometre/
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3260_3279/3269/es3269mar.html
https://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/
https://www.pewforum.org/2018/10/29/eastern-and-western-europeans-differ-on-importance-of-religion-views-of-minorities-and-key-social-issues/
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banda, la història, a vegades, passa factura. I el paper de l’Església durant el franquisme 
encara té un pes preeminent en la memòria social del país. Per altra banda, la jerarquia 
eclesiàstica no ha sabut fer-se seva, o visibilitzar, la tasca d’una església associativa i 
compromesa que, sovint, gaudeix de bona reputació a nivell local però que és vista com a 
deslligada –gairebé com a antagònica- de la institució. 

Si bé el creixement de les minories religioses és un fenomen rellevant, no és un 
fenomen substancialment nou. Només cal passejar pel call de Barcelona o de Girona 
per fer-se’n cabal. Allò que és realment nou, seguint amb el filòsof canadenc Charles 
Taylor, és que aquest pluralisme es produeix en el que ell anomena l’era secular. 

I  hi ha una altra raó. I és més de fons. O de transfons, 
que diria el filòsof canadenc Charles Taylor. En la 
nostra societat, les grans institucions –també d’altre 
índole com sindicats o partits polítics- han perdut 
força com a estructuradores de la vida social i 
personal. Es multipliquen els proveïdors de sentit i es 
fragmenten les institucions que articulen la vida 
social. Allò que caracteritza el món contemporani és 

el pluralisme, i no la secularització, deia fa uns anys el sociòleg nord-americà Peter Berger. 
Un pluralisme que ens condueix a l’imperatiu herètic, la necessitat de triar. L’existència de 
múltiples opcions fa que les institucions religioses perdin plausibilitat i que l’acomodació 
automàtica a un món religiós heretat no pugui fer-se de forma donada per descomptat. En 
algun moment o altre ens veiem obligats a escollir –o en darrera instància, a assumir que 
no volem escollir- i a justificar la nostra opció. A més, en un món globalitzat com el nostre, 
on les migracions –tant de persones com d’idees- s’acceleren a velocitats inusitades, 
creixen les opcions disponibles. 

Avui dia a Catalunya hi ha 1360 centres de culte religiós, no catòlics. D’entre aquests, 
destaquen les esglésies evangèliques (725), difícils de descriure amb un únic adjectiu per 
l’heterogeneïtat de les comunitats que engloba. N’hi ha de profundament conservadores i 
de molt progressistes, n’hi ha que són molt austeres en el culte i d’altres on el fervor religiós 
s’hi expressa amb intensitat. La segona minoria és l’islam. Es comptabilitzen 256 oratoris 
musulmans a tot el territori català. Molts d’ells, encara, arquitectònicament invisibles, 
dissimulats enmig de polígons industrials. Testimonis de Jehovà, centres budistes i 
esglésies orientals ocupen les següents posicions. Seguits per altres grups amb una 
presència ja molt més minoritària (Hinduistes, Adventistes del Setè Dia, Mormons, Sikhs, la 
Fe Baha’í o el judaisme). El creixement exponencial de la diversitat religiosa ha esperonat 
les iniciatives interreligioses. També s’han posat en marxa nombroses accions polítiques, 
especialment en l’àmbit local, encaminades a acomodar aquesta diversitat. 

S’ha incrementat l’oferta religiosa. Ara bé, si parléssim en termes economicistes, diríem que 
no ens trobem a una situació de lliure mercat on totes les confessions religioses disposen 
de les mateixes opcions d’atraure fidels. La diversitat religiosa a casa nostra, encara massa 
sovint, es conjuga amb situacions de precarietat que complexifiquen i dificulten el 
reconeixement. Així mateix, i malgrat existeix una certa voluntat institucional encaminada 
combatre les discriminacions religioses, sovint les minories –i especialment l’islam- es 
converteixen en el blanc fàcil dels discursos populistes  i d’extrema dreta. La legislació, 
alhora, es troba ancorada en el que en diuen un reconeixement asimètric, on l’Església 
Catòlica continua tenint una posició preeminent. No és només la legislació, també 
l’existència de formes de catolicisme banal, sovint no reflexionat, que es fa visible en la 
creació d’una frontera entre “nosaltres” i “ells”. També una laïcitat que, a vegades, 
paradoxalment, fa conxorxa amb els sectors ultra conservadors per arremetre amb força 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/Mapa/
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contra l’islam. Un laïcisme que oblida que, a Catalunya, la laïcitat es va començar a forjar a 
finals del s. XIX i principis del XX a partir de la col·laboració de grups heterodoxos com 
espiritistes, lliurepensadors, teòsofs o maçons. La dictadura, però, va trencar aquest 
genealogia i determinats relats de la modernitat ens han soscavat aquesta memòria. 

Pluralisme a l’era secular 

Sigui com sigui, i si bé el creixement de les minories religioses és un fenomen rellevant, no 
és un fenomen substancialment nou. Només cal passejar pel call de Barcelona o de Girona 
per fer-se’n cabal. Allò que és realment nou, seguint amb el filòsof canadenc Charles Taylor, 
és que aquest pluralisme es produeix en el que ell anomena l’era secular. Un temps històric 
on l’individu ha desplaçat Déu del centre de l’univers, i la Veritat –en majúscules- deixa 
d’estar ubicada en entitats exteriors per passar a raure a l’interior de cadascú.  Un temps 
en el qual la recerca de la plenitud ja no es vehicula, exclusivament, a través de les religions 
tradicionals. Emergeixen nous proveïdors de sentit, es desregula el mercat dels símbols  
religiosos i, alhora, l’individu se sent capaç d’autentificar allò que creu, allò que sent, sense 
ajuda, o intermediació, d’una autoritat institucional. Un context d’experiències híbrides: des 
de catòlics que es compren un buda de jardí per fer bonic, a les adolescents musulmanes 

que desconfien de l’imam de l’oratori però 
segueixen amb devoció youtubers de l’òrbita 
musulmana o aquells que es consideren ateus 
però canten mantres amb els ulls tancats en un 
retir de ioga. 

La religió viu moments de transformació. Per una 
banda, la religió guanya preeminència com a 
vehicle identitari a nivell global i es produeix una 
embranzida dels moviments socials, polítics i 
culturals que s’expressen en clau religiosa. Això, 
inevitablement, i malgrat la força de la 
secularització, té un impacte a casa nostra. El 
mirall global revitalitza i dóna embranzida a la re-

articulació local en clau religiosa esperonada tant per determinats grups catòlics, com per 
algunes minories i altres actors polítics i socials. La batalla ideològica està servida i la moral 
pública esdevé un terreny per a la confrontació. La situació a Catalunya no és equiparable 
al que passa en d’altres indrets del món però l’influx d’aquesta tendència també ens arriba. 

Per altra banda, la recerca del sentit escapa, cada vegada més,  dels constrenyiments 
institucionals de la religió i s’expressa en nous llenguatges. El creixement de l’anomenat 
MacMindfulness o l’expansió de formes espirituals de consum ràpid guanyen presència com 
a vies –gairebé desesperades- de recerca de sensacions de benestar emocional o 
espiritual.  En paral·lel, però, també emergeixen nous espais d’espiritualitat que no només 
ofereixen eines per cultivar la transcendència sinó també noves mirades per pensar la vida 
social. El sociòleg alemany Hartmut Rosa descriu, moltes d’aquestes iniciatives, com a 
formes de des-acceleració social, espais de resistència a un vida viscuda en la constricció 
de les coordenades espai-temps. Són formes de recerca de sentit que es vehiculen, cada 
vegada més a través d’un ampli ventall de proveïdors que a mig camí entre la teràpia, les 
religions, la filosofia, l’espiritualitat o el do it yourself ofereixen pistes per aprendre viure en 
temps accelerats (o confinats). 

 
Vegeu: https://elmondedema.cat/a-la-recerca-del-sentit-transformacions-de-la-religio-en-
temps-convulsos/ 
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A LA RECERCA DE SENTIT 

Cap a una nova manera de 

comprendre la religió 
 

Xavier Melloni i Ribas 

 
Jesuïta, doctor en Teologia i llicenciat en Antropologia Cultural. 
Membre de Cristianisme i Justícia y professor a la Facultat de 
Teologia de Catalunya. Està especialitzat en diàleg interreligiós 
i mística comparada i és autor de diverses publicacions. Viu en 
el Centre d’Espiritualitat Cova Sant Ignasi (Manresa). 

Ens trobem davant d’un fenomen múltiple i desconcertant: d’una 
banda, el procés de secularització de la societat, tant en els hàbits com en la cultura, que 
comporta el relegament públic de les institucions i autoritats religioses tradicionals; d’altra 
banda, les múltiples migracions han fet reaparèixer la identitat religiosa com un factor de 
pertinença determinant en una societat globalitzada i anònima, amb el risc de 
fonamentalismes no només defensius sinó també ofensius; i d’altra banda, assistim a un 
ressorgiment de l’espiritualitat més enllà de les religions. No s’ha produït la mort de Déu 
preconitzada per Nietzsche i per molts filòsofs i sociòlegs del segle XX, sinó una mutació 
de la idea i de l’imaginari de Déu. Estem davant d’un panorama complex perquè som molts 
i els temps interns de cada un són diferents, alhora que som partícips d’un canvi d’època 
en què estem implicats. Per tant, el punt d’observació està afectat. El meu també. 

La dimensió espiritual no està en cap altre lloc que aquí mateix: és la profunditat i la 
lleugeresa, l’íntima llibertat de tot, que s’obre quan ens deseixim, quan ens 
desprenem de tot allò al que ens aferrem i que ens endureix o ens confina a mons 
construïts per nosaltres mateixos; mons que, al mateix temps que ens donen 
seguretat, ens segresten 

Malgrat això, el nucli del que està en mutació s’albira: una nova forma d’entendre les 
religions, quelcom molt diferent que l’aparició d’una nova religió. La pluralitat interreligiosa i 
aquesta etapa que podríem qualificar de post-secular -perquè es rebutja a el Déu 
institucionalitzat però no la dimensió espiritual de l’ésser humà- ens està portant a entendre 
que les religions són llenguatges sobre el sagrat, marcs d’accés per a cultivar aquesta 
dimensió, però que no són els únics, que no són infal·libles i que ells mateixos estan en 
procés. 

Dimensió espiritual 

D’aquesta manera emergeix la dimensió espiritual que, per la seva pròpia condició, és 
intangible i inaprehensible. D’aquí el seu nom: esperit, vent, hàlit, alè, etc., 
(spiritus, pneuma, ruah, atman, etc.) termes presents en totes les religions que apunten a 
quelcom  molt semblant a l’experiència que tenim amb l’aire que respirem: no el veiem però 
és omnipresent i és la condició mateixa de la vida. No s’imposa. Hi és, silenciós, sempre 
disponible, discret, generós, esperant simplement al fet que el respirem i experimentem per 
nosaltres mateixos la vida que aporta. 

https://elmondedema.cat/autors/xavier-melloni-i-ribas/
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Aquesta dimensió no està en cap altre lloc que aquí mateix: és la profunditat i la lleugeresa, 
l’íntima llibertat de tot, que s’obre quan ens deseixim, quan ens desprenem de tot allò al 
que ens aferrem i que ens endureix o ens confina a mons construïts per nosaltres mateixos; 
mons que, al mateix temps que ens donen seguretat, ens segresten. Aquell Allà o Més-

Enllà de les religions tradicionals es descobreix com l’Aquí i l’Més-Ençà més proper a 
nosaltres que nosaltres mateixos. No cal anar a cap altre lloc ni esperar l’aparició de cap 
Presència que ja no sigui aquí. Som nosaltres els que estem absents. Com més conscients, 
com més presents a nosaltres mateixos, més es palpa aquesta Presència com l’aire que 
respirem. Ens travessa i ens habita tant com ens transcendeix. 

L’espiritualitat no es contraposa necessàriament a la religió, sinó que és l’antídot perquè 
aquestes no es converteixin en presó. La religió seria aquella instància comunitària i social 
que emmarca la vivència personal i compartida del sagrat, del transcendent o invisible, però 
no l’esgota. La triple possible etimologia de el terme permet copsar tota la seva plasticitat: 

religió com religere (relligar), relegere (interpretar) i reeligere (escollir). La preposició “re-” 

que les precedeix remet al seu caràcter viu, dinàmic i vivificant, no fix o repetitiu. 
L’espiritualitat entra com aire fresc per les finestres i les portes de les nostres esglésies, 
mesquites, sinagogues, temples o pagodes per recordar-nos que, si bé podem necessitar 
recintes on recollir-nos i convocar-nos, hi ha un espai immens per sobre de les nostres 
voltes i cúpules on tenim costum de pintar el firmament. Aquesta disponibilitat radical de 
l’infinitament obert és el que espiritualitat i la mística recorden les religions. 

Ara bé, com més amplitud i llibertat, més es requereix el discerniment. En ‘relativitzar o 
abandonar les referències que cada tradició donava com normatives i absolutes, cal estar 
atents per saber si el camí que es recorre ajuda a créixer cap a més veritat i cap a més vida 
o si atrapa en les subtileses de l’ego. El criteri de discerniment és clar: el signe de 
creixement és el des-ego-centrament en un procés creixent d’abraçar major realitat no des 
de l’estreta autorreferència sinó des de cada manifestació mateixa, rebent 
incondicionalment i captant la interrelació de tots els elements. 

Deseiximent, compassió i saviesa 

Raimon Panikkar parlava de la realitat cosmoteàndrica: món (kósmos), el diví (theos) i 

l’humà (andros). Amb aquest terme sintetitzava la percepció que tot està en tot, 
inseparablement entrellaçat i alhora sense confondre les diverses dimensions. El que 
anomenem espiritualitat seria captar el continu dinamisme d’aquesta única Realitat de la 
qual formem part, responent amb adequació a cadascuna de les seves instàncies i 
descobrint que tot és sagrat, que “tot és revelació de ser rebut en estat naixent”, segons les 
paraules inspirades de María Zambrano. 

El que entenem per espiritualitat, ja sigui a l’interior o al marge de les religions constituïdes, 
és el cultiu i l’experiència d’aquesta circularitat diví-humà-còsmica, de manera que creixem 
en profunditat i amplitud. Tot està obert, i alhora, hem de ser molt concrets i curosos perquè 
aquest spiritus prengui cos. Si no, ens quedaríem a mig camí, o pitjor encara, ens 

alienaríem. D’alguna manera, tot camí espiritual ha de contenir tres elements: deseiximent, 
compassió i saviesa. El despreniment implica atenció i contenció dels propis impulsos i 
capacitat de silenciament; la compassió comporta la sortida d’un mateix cap a la alteritat, i 
la saviesa implica la capacitat d’escolta i d’interpretació de del silenci i de l’acció que 
emanen d’aquest fons sense fons que sosté tot el que és i som. Posant en relació la tríada 
cosmoteàndrica, la contenció té a veure amb el respecte i veneració amb la natura (la via 
ecològica); la compassió té a veure amb l’humanum (la via ètica), i la saviesa tindria a veure 

amb l’accés a l’Misteri (la via mística). 

Vegeu: https://elmondedema.cat/cap-a-una-nova-manera-de-comprendre-la-religio/ 
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ME TAPARÉ LA BOCA CON LA MANO 

La mascarilla de Job 

Dolores Aleixandre 

“Me taparé la boca con la mano. Me siento pequeño ¿qué replicaré?…” dijo Job (40,3)   A 
lo largo de 37 capítulos había sido él quien le hacía preguntas a Dios hasta que, de pronto, 
cambia el tercio y es Dios quien se las hace: “El Señor replicó a Job desde la tormenta: 
(…) ¿Dónde estabas cuando cimenté la tierra? ¿Quién cerró el mar con una puerta? ¿Has 
examinado la anchura de la tierra? ¿Sabes tú cuándo paren las gamuzas o has asistido al 
parto de las ciervas? ¿Enseñas tú a volar al halcón? ¿Puedes sacar las constelaciones a 
su hora?, ¿Puedes pescar con anzuelo al cocodrilo?” (38-39). Ni a Job ni a nosotros nos 
gusta toparnos con nuestros límites. Alardeamos de nuestros poderes, exhibimos las 
conquistas de la tecnología, la proclamamos reina y señora de la economía y de la política. 
“Somos los propietarios y dominadores del planeta, estamos autorizados a expoliarlo”. 
“Pronto trascenderemos nuestros límites biológicos”. “El 5G va a permitirnos una velocidad 
de conexión inaudita”. “En 2045 el hombre será inmortal”. “Podremos parar el 
envejecimiento con una sola inyección.” 

 

Y, de pronto, llega el coronavirus propagándose, él sí, a la velocidad de 5G, y derriba 
violentamente cualquier suficiencia: pedimos con ansiedad información a los expertos, pero 
ellos reconocen: “No sabemos cuál es su origen. No tenemos ni idea de cuál es la fuente 
de infección ni tampoco el tiempo que tarda en incubarse. No hay vacuna. No hay 
tratamiento específico”. – “Y entonces ¿qué podemos hacer?”, preguntamos despavoridos. 
Las respuestas son simples: “Lávense las manos; al toser o al estornudar, hay tápense la 
boca con un pañuelo de papel y tírenlo. Si no tienen pañuelo, protéjanse con la manga y 
luego laven la ropa. Y si tienen la suerte de encontrar una mascarilla, se la ponen”. 

Justo lo mismo que hizo Job. Quizá nos sirva también a reconocer lo pequeños que somos. 

https://www.rscj.es/la-mascarilla-de-job-por-dolores-

aleixandre/?fbclid=IwAR2zNt0ubXH5lu05AxvvIu_9uBKvOBhU2ZY1avCh27Af-iA2hhKX4a_rSAU 

https://www.rscj.es/la-mascarilla-de-job-por-dolores-aleixandre/?fbclid=IwAR2zNt0ubXH5lu05AxvvIu_9uBKvOBhU2ZY1avCh27Af-iA2hhKX4a_rSAU
https://www.rscj.es/la-mascarilla-de-job-por-dolores-aleixandre/?fbclid=IwAR2zNt0ubXH5lu05AxvvIu_9uBKvOBhU2ZY1avCh27Af-iA2hhKX4a_rSAU
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LA PASQUA, UNA CATEGORIA PLENA DE SIGNIFICAT 

La Pasqua com a categoria 

Divagacions en confinament 

Ramon Maria Nogués 

 
 El primer que cal és intentar aclarir, encara que sigui per sobre, 
què vull dir amb el mot categoria : vull indicar la propietat general 
d’un fenomen que s’aplica a situacions concretes i variades en un 
sentit similar. Aristòtil ja va més o menys qualificar aquest 
significat. En conseqüència vull comentar com em sembla que la 
Pasqua pot ser considerada una categoria plena de significat, 

que descriu alliberament i que es realitza en condicions i situacions molt diverses, però 
sempre presidides per un significatiu pas a la llibertat. 
 
1. La Pasqua com a pas evolutiu : esdevenir humans. 
 El primer gran pas a la llibertat, per als humans, fou esdevenir humans. Sortir de la 
dependència de les pulsions de supervivència, (que no són cap esclavatge però sí molt 
determinants), per a endinsar-nos en l’encisador panorama de la intuïció, el raonament , la 
recerca de la bellesa, l’amor enriquidor de l’atracció sexual reproductora, la preocupació per 
un món millor i just, i la immensa passió per una realitat superior a la que capten els nostres 
sentits, observant les fascinants dimensions de l’Univers interior i exterior. L’impressionant 
art que anomenem rupestre, feliçment habitat per animals totèmics,  ens ha quedat com a 
record elegant i admirable ( una mena de sagrament) d’aquest pas a la llibertat.  Em prenc 
la llicència de interpretar i aplicar la categoria pasqual a aquest sorprenent pas de l’animal 
a la inquietant llibertat humana. Podem imaginar que el pas a la humanització fou una mena 
de Pasqua embrionària. Aquest pas a la riquesa de l’alliberament no es produí sense el 
corresponent peatge. El món interior humà esdevingué responsable, impressionat per les 
previsions de futur, angoixat a voltes i culpabilitzat, en definitiva entrant en l’equilibri 
inestable d’un psiquisme ric,  complex i exigent que intuïa perspectives de salvació. I tot 
plegat no es produí només fa un milió d’anys, posem per cas, sinó que segueix essent una 
aventura en la que seguim embrancats, perquè això de ser del tot humans encara és una 
feina pendent, una feina pasqual. 
 
2. La Pasqua històrica d’un poble que se sent alliberat. 
 Fa entre tres i quatre mil anys, un petit grup humà protagonitza un fet sorprenent : 
trenca una situació d’esclavatge i fuig portat pel coratge que comporta la Fe en un Déu que 
havia promès com a herència a Abraham, a Ur de Caldea, la constitució d’un poble 
nombrós. Aquest pas no es fa sense dures condicions de sortida i també dures condicions 
de pelegrinatge per terres desèrtiques i mancades dels bons aliments del país on eren 
subjugats. Tot plegat recorda que no hi ha llibertat sense esforç i sacrifici, fins al punt que 
la temptació de tornar a l’esclavatge per a poder menjar a desdir pot esdevenir real. La 
memòria d’aquesta Pasqua presideix l’imaginari més qualificat del poble jueu. Malgrat les 
dificultats, domina un horitzó d’esperança messiànica que no es rendeix davant de cap exili. 
Aquesta vella història es produí en el mateix escenari en el que la nostra generació ha vist 
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tota mena de guerres i conflictes : Irak, Iran, Israel, Egipte, Palestina, Jordània, Síria... ¿És 
una Pasqua que no te aturador? 
 
3. La Pasqua com a festa de Jesús. 
 La Pasqua és el clímax de la vida de Jesús que un evangelista presenta com una 
“pujada a Jerusalem”. Es tracta d’una festa, d’una celebració precedida de gestos conflictius 
pel seu caràcter transgressor i alliberador en favor d’aquells que la societat tenia marginats. 
És realment una festa, però no per divertir-se sinó per a responsabilitzar-se. En la pujada 
cap a la festa Jesús va entrar en conflicte amb tècnics religiosos i amb tota mena de 
legalitats, projectant arreu alliberament personal i social. Al cor del moment àlgid de la festa 

un Sopar real i ritual, que evocava el 
de la constitució del poble hebreu i 
preludiava la constitució del poble 
cristià. El sopar tingué una 
sobretaula nocturna tràgica que 
acabà al dia següent en un patíbul. 
Però aquesta fi tràgica en els límits 
del visible, s’obrí a una suggeridora 
albada en les dimensions  d’allò que 
no és visible a través de les ones 
electromagnètiques que incideixen 

en la retina, però anunciada en el llenguatge de l’esperança : la mort no te la darrera 
paraula. Al final impressionant  de la seva segona simfonia, Mahler ho proclama dient : “He 
destruït la mort, prepara’t per  a la vida, una llum que cap ull no ha vist mai; sereu portats a 
Déu”.  I Màrius Torres ho recorda a l’altiva segadora de la dalla :  “¿de què et val afollar les 
espigues sens nombre, si et cau una llavor a cada brot que culls?”. La mort és un misteriós 
preludi de nova vida. 
 La Pasqua de Jesús fou un esborronant pas a la llibertat per part d’un Fill de Deu 
que més enllà de preceptes, temples, costums i enginyers religiosos, revelava la veritat de 
Déu com a aigua viva que brolla del cor, capaç de saciar tota set, a una senzilla samaritana 
que havia anat a pouar l’aigua de sempre. I en aquesta revelació s’hi jugava amb coratge 
la vida. 
 
4. La Pasqua, procés personal de cada cristià. 
 Cada creient cristià va fent de la Pasqua la referència dels petits processos 
d’alliberament que són fites d’un camí cap a la maduresa amorosa, objectiu de l’evolució 
personal de cada u. Recordem-ne alguns. 
 La pasqua ens pot permetre anar llegint l’Evangeli més enllà del ritualisme, el 
moralisme i el legalisme, lectura personal que cal anar aprenent en contacte amb la vida 
real de les persones i les seves situacions concretes. Sovint aquesta forma de llegir 
l’Evangeli l’aprenem de grans. Sol anar en paral·lel amb la pèrdua de la por com a amagada 
i traïdora clau de volta de la relació envers Déu. 
 Aquest procés específicament cristià va acompanyat d’un creixement psicològic que 
ens constitueix com a subjectes responsables i autònoms, capaços d’aquest acte ètic 
central de la vida en què hom es decideix per ell mateix d’acord amb una llei que no està 
escrita enlloc. És la llei escrita als cors, de la que ja parlaven els grans profetes d’Israel. 
Aquest acte ètic és absolutament original i en el creient cristià sintonitza amb  la revelació 
religiosa de Jesús que situa la persona al centre de tota relació amb Déu. 
 A través de la Pasqua podem avançar en la confiança bàsica incondicional. La 
incondicionalitat total només la podem trobar en Déu. Déu és el nom que donem a aquella 
Realitat inefable que està més enllà de la nostra comprensió. Creiem però que en Jesús i 
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la seva Pasqua tenim un besllum d’alguns aspectes d’aquella Realitat que es refereixen a 
nosaltres. I aquests aspectes ens testimonien la bondat de Déu ( no evident) envers aquesta 
espècie humana arrencada del fang per a què manifesti l’esperit. 
 El lliurament pasqual de Jesús ens orienta també cap al sentiment de germanor 
universal que ens compromet amb una solidaritat basada en la justícia. És la dimensió 
social d’una Pasqua per a tots. Jesús ens ha igualat a tots en la dignitat de fills : ens 
correspon a nosaltres l’anar concretant i fent efectiva aquesta difícil igualtat. Es tracta d’una 
epopeia secular en la que hem de participar tots, però en la que els creients en Jesús estem 
cridats a un protagonisme ben específic.  
 
5. La Pasqua del traspàs a noves dimensions. 
 En català, quan una persona mor diem : “ha traspassat”. Indiquem un traspàs a altres 
dimensions. La sospita-convicció que a la mort segueixen altres dimensions d’existència ha 
estat present en totes les cultures de totes les èpoques en formes diverses. Curiosament a 
Israel aquesta convicció fou tardana, sembla que comença amb els  nacionalistes 
Macabeus i en temps de Jesús encara no era comuna. Les expressions de la fe en una 
nova forma de vida després de la mort s’ha anat expressant en paral·lel amb les dades 
culturals de cada moment.  
 La modernitat científica no ha afeblit aquesta convicció. N’ha suprimit aspectes 
relatius a la personalització i a les imatges cosmològiques antigues. Avui molts admeten 
des de plenes conviccions científiques que hi ha moltes dimensions de la Realitat que no 
intuïm ni comprenen, ni que sigui pel fet de tenir un cervell limitat, cosa que no crec que 
ningú s’atreveixi a negar. Pensar que ho tenim tot sabut i controlat és inversemblant. El 
nostre cervell és eficient i concret dins de la sectorialitat de la matèria que toquem 
directament o amb les nostres eines tècniques, però no més. Queda doncs oberta la via de 
sempre cap a altres dimensions. Fins i tot els gnòstics de la celebèrrima Universitat de 
Princeton, a la costa Est dels Estats Units, alguns d’ells físics de primer nivell que 
amalgamen el pensament oriental i occidenta,l diuen que allò fonamental és l’Esperit, 
essent la matèria una degradació visible d’ Ell. 

 
 Jesús va dir que en morir seriem rebuts a la casa del Pare amb lloc per a tots. És 
una manera de dir. Quan el que rep és Déu (en el Misteri i el símbol), el lloc és una casa 
fora de l’espai, i cada u de nosaltres ha traspassat més enllà de la biologia i la psicologia 
terrenals ( un petitet barri de la immensa Realitat Universal), l’entesa de la promesa de Déu 
només pot ser obra de la confiança. Però tota possibilitat de vida digna és obra de la 
confiança. I per això confiar te categoria d’alliberament.  
 Traspassarem, serem rebuts, veurem la llum, estarem en “mans de Déu”,  i això 
tindrà per a tots tons d’alliberament, de Pasqua. 
        

Ramon M. Nogués 
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SI NO SOM CAPAÇOS DE TENIR CURA DELS VELLS, EL 
NOSTRE FRACÀS COM A SOCIETAT SERÀ DEVASTADOR 

 

Els vells, qüestió d’Estat 

Francesc-Marc Álvaro 
 

09/04/2020 La Vanguardia 

El professor José Luis López Aranguren, que va estar 
molt de moda durant la transició i la primera època 
dels governs de Felipe González, va escriure una 
cosa que, ara, sembla més veritat que mai: “Jo crec, 
com deia José Ortega, que als vells la gent jove ni ens 
veu”. Aquests dies de pandèmia, sembla que als vells 
no els vol veure ningú, de manera que es van morint 
com una pura abstracció, inexorablement. Els ancians són reduïts a les xifres de morts que 
es comuniquen –amb la boca petita– durant les rodes de premsa oficials. L’assumpte és 
d’una gravetat enorme, més que no sembla. Perquè tenim la sensació –i això és duríssim– 
que el traspàs de la gent gran s’ha assumit com el mal menor, per part de tota la societat, 
inclosos els que ens governen. Costa escriure-ho i dir-ho en veu alta, però és fàcil arribar a 
aquesta conclusió. 

El retaule de la vergonya ha de ser consignat. Les residències geriàtriques s’han convertit 
en el forat més negre d’aquesta crisi, l’angle mort de la situació, un no-lloc on, massa sovint, 
han confluït la imprevisió, l’oblit, la manca de recursos, la incompetència, la deixadesa i un 
fatalisme cínic que –ho vull remarcar– ens descriu com una societat tramposa: parlem molt 
de certs valors, però, a l’hora de la veritat, no els practiquem. No faig una crítica, faig una 
autocrítica, perquè tothom n’acaba sent partícip, per una cosa o altra. 

Diré, abans de continuar, que hi ha residències geriàtriques que fan les coses bé, totes no 
són iguals, esclar. Però les que actuen correctament també han estat víctimes de 
plantejaments polítics i burocràtics erronis, però se n’han sortit millor. Les altres, les 
residències que ja eren precàries, els centres que només s’entenen com a pàrquings de 
iaios, les instal·lacions que sobreviuen per inèrcia, totes aquestes s’han vist abocades al 
col·lapse, al caos i al drama. Aquest diari recollia dimecres el testimoni d’una treballadora 
ocasional que, des de dins, ha explicat el que va veure en un geriàtric deixat de la mà de 
Déu. Són detalls esfereïdors que haurien d’interpel·lar-nos a tots, començant per les nostres 
autoritats, fets que exigeixen la depuració de responsabilitats. 

Mentre escric aquestes ratlles, escolto que el Govern ha decidit traspassar al departament 
de Salut les competències en residències geriàtriques, que fins ara han estat en mans del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Em consta que han estat diversos i 
rellevants els líders del món sanitari que han demanat aquesta mesura, per poder abordar 
amb eficàcia i garanties l’emergència en uns establiments pensats inicialment com a simple 
substitutori de la llar, i no pas com a hospitals. El coronavirus ha trencat les categories 
establertes per l’Administració en aquest àmbit i ha posat en evidència que –com m’explica 

https://www.lavanguardia.com/autores/francesc-marc-alvaro.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200408/48302930142/coronavirus-residencia-ancianos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200408/48302930142/coronavirus-residencia-ancianos.html
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un metge amb una llarga experiència sobre el terreny– les persones que viuen en aquestes 
residències, a mesura que sumen anys, necessiten, cada cop més, un tipus d’atenció 
especialitzada que només es pot donar en centres sanitaris i a càrrec de metges i personal 
d’infermeria acreditat. La crisi de la Covid-19 ha revelat que cal una mirada nova de 
l’administració sobre les llars d’avis. 

Al meu parer, aquesta nova mirada política sobre la gestió geriàtrica hauria de partir –un 
cop superem les urgències d’ara mateix– d’un examen minuciós de tot el que està passant 
aquests dies, per establir amb precisió qui i què ha fallat. L’assumpte és de prou entitat com 
per no descartar, si calgués, una comissió d’investigació parlamentària que aportés llum 
sobre una realitat que no hem volgut mirar, que hem eliminat del nostre radar de manera 
frívola, fins que les coses han petat. Cal recordar que la majoria de residències d’ancians 
són de caràcter privat i que, d’altra banda, les llistes d’espera per poder accedir a alguna 
de les places que gestionen les administracions públiques són molt llargues. 

 
La situació dels vells és un assumpte de país de màxima prioritat, allò que a Madrid en 
diuen una qüestió d’Estat. El model que tenim és obsolet, i les inèrcies socials poden ser 
letals. Tocarà fer noves lleis i normes i, sobretot, caldrà impulsar polítiques ben dotades 
pressupostàriament, que posin les dones i els homes veterans en el centre, com un 
imperatiu indiscutible de dignitat col·lectiva i com un termòmetre de la tan esmentada 
qualitat democràtica. Si no som capaços de tenir cura dels vells, el nostre fracàs com a 
societat serà més profund i més devastador que no ens pensem. Un fracàs polític i social, 
però també moral. Si no ho corregim, no tindrem autoritat ni credibilitat per fer res de res. 

Milan Kundera, que té noranta-un anys i és una de les veus que més bé han explicat el 
temps que vivim, ha escrit, en una de les seves novel·les, que “els morts són tímids”. 
Afegiria, amb permís de l’autor txec, que els vells, quan traspassen, porten aquesta timidesa 
a la màxima expressió. La majoria se’n van sense voler molestar, amb una elegància 
especial. Sapiguem estar a l’alçada de tota aquesta gent. 

 
Vegeu: https://www.lavanguardia.com/opinion/20200409/48393825205/els-vells-questio-
destat.html 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20200409/48393825205/els-vells-questio-destat.html
https://www.lavanguardia.com/opinion/20200409/48393825205/els-vells-questio-destat.html
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REFORMA EN PROFUNDIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

Estado sí, però que funcione 

Manel del Castillo 

director gerente del hospital Sant Joan de Déu de Barcelona 
 
La Vanguardia, 10 de abril. 
 
Numerosos analistas afirman que los partidarios de lo público 
saldrán reforzados tras la pandemia. Ni la propia Margaret 
Thatcher probablemente mantendría hoy su célebre frase: “La 
sociedad no existe, sólo hombres y mujeres individuales”. La 
sociedad, no sólo existe, sino que nos hemos descubierto 
vulnerables y dependientes del comportamiento de grupo para 
controlar una epidemia. El Estado, como forma de 
organización social, se percibe más necesario que nunca. La 
cuestión es: ¿funciona el Estado que tenemos? Podemos 
plantear al menos tres dilemas respecto de la gobernanza de lo público. 

¿Estado nación o instancias supranacionales? Pese a la resistencia de los países a 
renunciar a su soberanía, aumenta la lista de retos globales, como el cambio climático o las 
pandemias, a los que ningún país puede enfrentarse aisladamente. La UE era en esta 
ocasión más necesaria que nunca, y ha perdido nuevamente la oportunidad de jugar un rol 
de liderazgo; los EE.UU. ni están ni se les espera; y China ha emergido ocupando el espacio 
dejado por el resto. No sabemos cómo serán los nuevos equilibrios geopolíticos, pero si 
sabemos que, para afrontar retos globales, son necesarias instancias globales 

 
¿Un Estado aislado o en red? El filósofo israelí N. Harari afirma que el ser humano se  
caracteriza por su capacidad de cooperar conscientemente y a gran escala. En esta crisis 
estamos viendo ejemplos extraordinarios de cooperación, como la construcción conjunta 
de respiradores. Pero los Estados no tiene los instrumentos para vehiculizar estas 
iniciativas sociales. Se han creado barreras ideológicas que separan artificialmente lo 
público de lo privado, que hacen perder parte de estas iniciativas. Un Estado moderno ha 

https://www.lavanguardia.com/autores/francesc-marc-alvaro.html
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de evolucionar hacia modelos inspirados en el concepto de “redarquía, que mediante la 
colaboración con la sociedad civil potencien las respuestas ágiles y la inteligencia colectiva. 

¿Un Estado orientado a la burocracia o a la eficacia? Han surgido numerosas críticas a la 
gestión de la pandemia por parte de administraciones. Aunque que se ha hecho un esfuerzo 
sin precedentes para agilizar la toma de decisiones, es evidente que resulta mejorable la 
gestión de materiales de protección para los profesionales. Pero de poco sirve hacer una 
descalificación ad integrum de los políticos estatales o autonómicos. ¿Alguien cree que 
cambiándolos por sus homónimos en la oposición hubiera mejorado algo? No confundamos 
el objetivo. El problema no es el músico, es el instrumento. El problema es el tipo de 
administración que tenemos, orientada al control, no a los resultados. Una administración 
diseñada en el siglo XIX, cuando el Estado tenía 

De nada sirve hacer una descalificación ad integrum de los políticos estatales o 
autonómicos 

por función dictar leyes, que ha de hacer frente en el siglo XXI a la prestación de servicios 
a las personas (educación, sanidad, etcétera), con unos instrumentos de gestión pensados 
para hacer funcionar un negociado, no un hospital. 

No tendríamos que resignarnos a la lentitud, a la falta de innovación, a que tarde un año la 
concesión de una licencia de obra. Podemos buscar la solución en la colaboración público-
privada, un modelo muy extendido en el entorno europeo que claramente es útil en la 
prestación de servicios. Pero no es suficiente. También para concertar servicios 
necesitamos una administración que funcione, que pueda estar al timón, más que remar. 
Que sepa externalizar el trámite e internalizar el conocimiento. 

J. Kotter nos dice que los dos primeros pasos para gestionar el cambio son generar sentido 
de urgencia y formar una poderosa coalición. La pandemia ha puesto de manifiesto la 
urgente necesidad de disponer de un Estado que funcione, y se empieza hablar de unos 
nuevos pactos de la Moncloa. No deberíamos perder esta oportunidad para incorporar en 
la agenda política la reforma en profundidad de la administración. Quizás sea wishful 
thinking, pero pasada la pandemia, cuando los ciudadanos salgan de la UCI, el Estado 
debería pasar por el quirófano. 
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COM ES POT POSAR FI AL TRACTE INDIGNE A LES RESIDÈNCIES? 

Un 4% de la gent gran viu en centres i té un alt grau de dependència; alguns 
estan a l’etapa final de la vida 

La Vanguardia, 15 Apr 2020 La Consulta 
JOSÉ A. GARCÍA NAVARRO, President de la Societat Espanyola de Geriatria i 
Gerontologia (SEGG) 
 
La situació que viuen les residències de persones grans a Occident és fruit d’un fet que, tot 
i que és dolorós, no ens hauria de fer por afrontar: ens hem adonat molt tard que eren, i 
isón, una peça vital per aturar la propagació de l’epidèmia. A més ara ens estem adonant, 
aterrits, que els hem de protegir i donar una atenció digna. Des dels serveis sanitaris s’ha 
reaccionat tard perquè les residències de gent gran no són un servei sanitari, sinó social. I 
els serveis socials s’han activat quan s’han vist desbordats per un problema que no era social, 
sinó sanitari. I, a més, l’epidèmia ens ha desbordat pel nombre de casos i perquè ha arribat 
molt de pressa. Cal reconèixer que ha estat una sorpresa per a la societat en general, encara 
que ara molta gent denunciï que les nostres autoritats han actuat tard.  

Quan parlem de persones grans pensem en un 96% d’aquest col∙lectiu, que viuen a casa, 
participen activament en les seves comunitats, ens aporten experiència i saviesa, cuiden laf 
amília, viatgen... Un 4% de gent gran, en canvi, viu en residències i té un alt grau de 
dependència física. En molts casos (més del 50%) pateixen un deteriorament cognitiu 
normalment per una demència, a més de malalties cròniques. Moltes d’aquestes persones 
viuen l’etapa final de la seva vida. Aquest 4% necessita ajuda contínua per fer la seva higiene 
diària, moure’s i, molts d’ells, per menjar o canviar de postura. Alta dependència.  

I aquesta ajuda es presta en institucions que no són hospitals,sinó espais de convivència 
pròxima i d’interacció en grup. Alta interacció amb el grup.  

I aquesta ajuda la presten uns professionals dedicats en cos i ànima a la seva atenció però 
que necessiten un contacte físic intens amb les persones que cuiden per ajudarles en les 
tasques que no són capaces de fer autònomament. Per tant, hi ha un alt grau de contacte 
físic.  

 

El coronavirus s’ha aprofitat de les circumstàncies per penetrar a les residències i 
multiplicarse en un entorn d’alt contacte físic, alta dependència, alta vulnerabilitat i baixa 
alerta de tots nosaltres. Encara som a temps de vèncer aquest enemic que s’ha colat per la 
porta de darrere si detectem el virus (tests diagnòstics), si protegim els cuidadors (equips de 
protecció individual), si informem les famílies i la societat de la nostra lluita, i si apliquem els 
plans que ja han dissenyat les autoritats sanitàries.  

Arribar tard és millor que no arribar. I si anem plegats podrem recuperar el temps perdut. 
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YUVAL NOAH HARARI: ‘LES COSES QUE FEM EL MES VINENT 

CANVIARAN EL MÓN DURANT ANYS’ 

 
Pablo Duer 
Vilaweb. 11.04.2020 
 
Yuval Noah Harari és més que un historiador israelià de quaranta-quatre anys. També és 
més que un filòsof, un professor o un escriptor reconegut. És un dels pensadors més 
destacats del segle XXI i les seves opinions han influït alguns dels dirigents polítics i 
econòmics més importants a escala internacional. Barack Obama, Bill Gates, Emmanuel 
Macron, Mark Zuckerberg o Angela Merkel són a la llista dels qui l’han consultat o que han 
expressat admiració envers la seva anàlisi de la societat. 

Les seves opinions, difoses en la seva reeixida trilogia Sàpiens, Homo Deus: Una breu 
història del demà i 21 lliçons per al segle XXI, abasten dels temes més globals, com ara per 
què els humans vam dominar el món, fins als més específics, com ara l’impacte dels 
algoritmes computacionals en el nostre esdevenidor. 
 
Després d’haver repassat tota la història de la humanitat a Sàpiens, publicat el 2014 i que 
va vendre més de 13 milions de còpies, actualment es dedica a analitzar el present i, 
sobretot, els anys a venir. 
Els perills de la ingerència d’estats i corporacions en l’esfera privada mitjançant la 
tecnologia, el futur de l’ocupació, un sistema de renda bàsica universal i les possibles 
conseqüències de l’enginyeria genètica en la desigualtat són alguns dels temes sobre què 
conversa de la seva residència al moixav Mesilat Tsiyon (entre Tel Aviv i Jerusalem), on 
assegura que treballa ‘més que mai abans’ arran de la pandèmia. 
 
Quins seran els efectes més importants de la crisi del coronavirus? 
Crec que és important d’entendre que ara reescrivim les regles del joc. Del joc econòmic i 
polític. Presenciem molts experiments en milions de persones, com als Estats Units, que 
implementarà la renda bàsica universal donant diners a tots els seus ciutadans durant la 
crisi. Ja s’hi havia pensat abans però ningú no ho havia fet a aquesta escala i no sabem 
quines en seran les conseqüències. Subratllaria dos elements principals: el primer, que no 
hi ha res predeterminat a l’hora d’afrontar aquesta crisi i que hi ha moltes opcions, no una 
de sola i, el segon, que les decisions que prenguem tindran un impacte durant anys i 
dècades i reconfiguraran el planeta. La meva preocupació principal és que, a causa de 
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consideracions a curt termini, la gent prengui decisions equivocades com, per exemple, 
encarar la crisi implantant règims autoritaris o fins i tot totalitaris, en compte de donar poder 
als ciutadans. O que hi hagi estats que optin per l’aïllacionisme i segueixin interessos 
nacionalistes, cosa que tindria conseqüències terribles per al món una vegada acabada la 
crisi. El que fem el mes vinent o els dos mesos vinent canviarà el món durant anys o 
fins i tot dècades. 
 

 
 
Quins canvis geopolítics poden sorgir? 
Crec que hi ha una cosa important que és veure si aconseguim lluitar units, com a 
humanitat. Per exemple, establint un sistema mundial de producció i distribució 
d’equipament mèdic, en què alguns països emprin recursos per a produir respiradors i 
medicaments i després els distribueixin de manera justa, en compte que els països rics 
monopolitzin els recursos i no en resti res per als pobres. Si ho aconseguim, aquesta crisi 
podria deixar un llegat de solidaritat, confiança i cooperació que ens ajudaria molt a lluitar 
amb moltes més crisis en el futur. Però si acaba predominant una competició egoista i 
nacionalista entre països per a aconseguir tant com sigui possible per si mateixos sense 
que els altres importint, danyant l’eficiència en la producció i resultant en una distribució no 
equitativa dels equipaments, això deixaria un llegat tòxic, una cosa que podria afectar les 
relacions internacionals molts anys. 
 
I quina serà la distribució de poder entre països? 
És cridaner la manera en què els Estats Units, d’ençà que va començar el govern de Donald 
Trump, ha abandonat completament el seu paper de lideratge en el món respecte de crisis 
prèvies, com va ser l’epidèmia d’Ebola o la crisi financera de l’any 2008, quan va liderar un 
esforç al costat dels altres països i van evitar un desenllaç pitjor. Però en aquesta crisi, quan 
ha començat, Estats Units se n’han desentès completament i no hi han fet res. Quan s’ha 
expandit de l’est d’Àsia més i més, al principi va negar que hi hagués un problema i fins i tot 
ara, quan finalment ho reconeix, continua sense prendre un paper de lideratge i continua 
amb la seva política de ‘Amèrica primer’. Però ara en allò que Amèrica és la primera és en 
infeccions. Els Estats Units bàsicament han abandonat el seu paper de dirigent global i ham 
deixat un buit que alguns altres països proven d’omplir, com Alemanya, que fa un treball 
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impressionant. Després de mostrar dubtes en la reacció inicial, ara tracta d’adoptar una 
posició de lideratge responsable, no solament econòmicament, sinó també enviant ajuda i 
rebent pacients de més països per ajudar-los amb la crisi, i això és una cosa molt 
encoratjadora. També veiem que la Xina envia ajuda, equips d’experts i equipaments 
mèdics a països d’arreu del món. Molta gent els acusa d’explotar aquesta situació, però 
crec que és injust, perquè realment necessitem això en aquest moment, que els països 
s’ajudin entre si. I si hi ha cap motivació política, què importa? 
 
Institucions com ara la Unió Europea o les Nacions Unides són prou fortes per a 
dirigir la lluita contra la pandèmia? 
Aquests últims anys el poder d’aquestes organitzacions ha estat afeblit pel creixement de 
les polítiques aïllacionistes i populistes. I molts estats que abans eren els principals pilars 
del multilateralisme i l’ordre internacional, especialment els Estats Units i la Gran Bretanya, 
hi han renunciat. Ara nosaltres en paguem el preu, en un moment de crisi. Quan necessitem 
cooperació mundial més que mai, les organitzacions internacionals són relativament febles. 
No sé què passarà, però espero que la gent se n’adoni amb la crisi de l’error que hem 
comès afeblint la solidaritat i cooperació internacional, i que a la fi d’aquesta crisi en sortim 
amb organitzacions internacionals més fortes i amb un aprofundiment de la solidaritat 
mundial que ens ajudi a lluitar no 
solament amb aquesta crisi, sinó 
amb més anys a venir. 
 
Què creieu que passarà amb el 
mercat laboral una vegada que 
això s’acabi? 
Crec que hi ha dos possibles 
impactes principals. El primer, el 
mercat laboral es reestructurarà, 
perquè ara tenim un experiment en 
massa de treballar a casa i el 
resultat modificarà l’economia del 
futur. Moltes coses que es van pensar però que mai no s’han intentat, com ara 
l’ensenyament universitari per internet, és ara que s’experimenten. Si les universitats 
s’adonen que poden ensenyar-hi, una vegada que s’acabi la crisi, encara que molts cursos 
tornin a la normalitat, alguns altres se seguiran impartint en línia, cosa que significa que 
poden contractar persones a l’estranger per a fer classes, i que podria canviar el mercat 
laboral acadèmic, per exemple, amb universitats europees contractant professors de l’Índia, 
que els serien molt més barats i podrien ensenyar de forma virtual. És només un exemple 
de què podria passar en moltes més indústries. Un altre possible impacte és l’acceleració 
de l’automatització i la implementació de robots, intel·ligència artificial i aprenentatge 
automàtic en feines que fins ara eren fetes per humans. Això que passa ara a la crisi és que 
hi ha molta pressió en moltes indústries per a reemplaçar els humans. Si un treball pot ser 
fet per un robot, encara que no sigui tan bo com l’humà, en aquest moment és molt més 
convenient perquè no es poden contagiar. Llavors, si hi ha una fàbrica que té només robots 
i una fàbrica que té només humans, la fàbrica humana, encara que sigui una mica millor en 
producció, ara està tancada per la quarantena i la por del contagi, cosa que podria significar 
un estímul immens perquè moltes companyies experimentin amb un sistema de producció 
automatitzat. El tema és que, quan la crisi s’acabi, difícilment tornarem on érem abans. 
Hi ha moltes indústries que podrien travessar un procés d’automatització ràpid, sobre el 
qual s’ha parlat molt aquests últims anys i que, mentre que en condicions normals podria 
haver trigat deu o vint anys, per aquesta epidèmia arribarà només en dos mesos o tres. 
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Si això passa així de ràpid, podria tenir conseqüències devastadores per als 
treballadors. 
Sí, i actualment la pandèmia se centra en els països més rics del món, com a Europa, Estats 
Units, abans a la Xina, Corea de Sud o el Japó. Però a llarg termini, la pitjor de les crisis es 
patirà als països pobres. Ara no parlem gaire sobre què passa a Amèrica de Sud, a l’Àfrica 
o al sud-est asiàtic, però tant l’epidèmia en si com la crisi econòmica probablement 
colpejaran els països pobres i en desenvolupament molt més que no pas els rics. I si el 
sistema de salut d’un país com Espanya té dificultats per a bregar amb aquesta crisi, pensa 
què pot passar quan l’epidèmia s’estengui a països com el Perú, el Bangladeix o Sud-àfrica. 
El major nombre de morts, probablement, serà en aquests països, no pas a Europa o els 
Estats Units. Igual amb la crisi econòmica: ara la veiem a Europa, l’est de l’Àsia o Amèrica 
de Nord, però en última instància podran sobreviure mitjançant salvaments econòmics com 
el que ara implementen els EUA i, fins i tot, podrien beneficiar-se’n a llarg termini mitjançant 
processos com l’automatització. Però si pensem en els països pobres o en vies de 
desenvolupament, que no tenen aquestes capacitats econòmiques i que probablement 
també experimentaran aquests processos d’automatització, molts podrien col·lapsar 
totalment econòmicament i políticament. Per això crec que cal una xarxa de contenció 
mundial per a ajudar-los a enfrontar les conseqüències econòmiques de l’epidèmia. 

 
Quins elements positius se’n poden extreure? 
Més enllà d’entendre la necessitat de més solidaritat mundial, crec que aquesta crisi podria 
ensenyar-nos a encarar de manera més efectiva alguns altres problemes mundials, com 
ara el canvi climàtic. Aquests últims anys s’ha parlat molt sobre el perill d’una epidèmia i els 
governs i els ciutadans no han invertit esforços suficients per a preparar-se, perquè sempre 
és més fàcil d’enfocar-se en les preocupacions immediates que no pas en perills futurs. 
Però ara ens adonem que va ser un error enorme no preparar-nos per a aquesta 
eventualitat, i espero que aprenguem la lliçó amb relació al canvi climàtic: que és millor 
invertir diners ara per a evitar el pitjor escenari, que no pas esperar que la crisi ens colpegi 
i sigui massa tard. Una altra lliçó positiva és la importància de l’educació científica i la 
confiança en la ciència i en els seus experts. Aquests anys hem vist un creixement dels 
populismes, amb polítics soscavant la confiança de la gent envers la ciència, pintant els 
experts com una elit desconnectada de la gent a la qual no hem d’escoltar. Ara entenem la 
immensa importància d’escoltar aquests experts, que ens diguin què passa i què hem de 
fer. 

Vegeu: https://www.vilaweb.cat/noticies/yuval-noah-harari-el-que-fem-el-proxim-mes-
canviara-el-mon-durant-anys/ 



38 | 51 

 

NOVES UNIVERSALS 
 
Jesús Renau, S.J. 
 
4 d’abril en el seu mur de Facebook 
 
D'aquí a CENT anys, el 2120, i com avui, en el DISSABTE SANT EN LA SEPULTURA DEL 
SENYOR: 
 
«Aquesta setmana se celebra a tot el món i al satèl·lit “Magnus” el dia del “coronavirus”, 
que fa un segle va envair tota la humanitat i va representar un trasbals impressionant, tant 
des del punt de vista sanitari, com econòmic, polític i social. El parlament mundial i els 
parlaments continentals han mantingut 5 minuts de silenci i han escoltat activament  breus 
discursos dels líders científics, socials, religiosos i culturals. En molts llocs de la terra s’han 
celebrat tota mena de festes pel gran canvi que va viure la humanitat a partir del 
“coronavirus”. 
 
Aquella terrible pandèmia va portar una transformació només comparable a la caiguda de 
l’imperi romà o a les revolucions socials dels segles XIX i XX. Aquells canvis de fa un segle 
van constituir una gran revolució mundial, que va posar en el centre la prioritat de salvar la 
Mare Terra, la superació dels dits estats, un repartiment equitatiu de béns i serveis i la 
gradual destrucció de totes les armes atòmiques, biològiques, etc. Els exèrcits es van anar 
reconvertint en milícies d’ajuda humanitària i una justícia mundial eficaç va anar substituint 
aquelles que anaven quedant antiquades pel nacionalisme sectari i pel poder de les 
minories riques. 
 
Tots sabem que aquests canvis no van ser fàcils. I també sabem quines van ser les ajudes: 
l’immens treball científic, el creixement imparable de la “confrontació no violenta”, les 
notables aportacions de les dones en tots els àmbits, el respecte i ajuda mútua de les 
religions, l’aprovació dels nous drets humans i un esforç titànic en favor de la cultura i de 
l’art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Imatge de Gerhard Gellinger extreta de Pixabay 

Celebrem, doncs, aquesta efemèride universal recordant aquelles generacions del segle 
XXI que tant van treballar i lluitar per rescatar la terra i la humanitat d’aquella carrera 
absurda que portava al desastre total. La superació del “coronavirus” va unir, va despertar 
la màxima solidaritat i el convenciment que o ens salvàvem tots en una nova societat 
mundial o el món tenia els dies comptats pel desastre definitiu». 
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NECROPOLÍTICA, LA SOBIRANIA SOBRE LA VIDA I LA MORT 
 
Xavier Montanyà 
Vilaweb. 12.04.2020 
 
L’any 2006, el filòsof camerunès Achille Mbmebe, gran teòric del postcolonialisme, i un dels 
intel·lectuals africans actuals més importants, argumentava que el nou capitalisme del segle 
XXI es regeix per la ‘necropolítica’ i ‘el govern privat indirecte’. Va explicar tots dos 
conceptes en els sengles assaigs publicats a Raisons politiques (2006) i a Politique 
africaine (1999), recollits i publicats aquí per l’editorial Melusina (2011). 
 
Explicava llavors el filòsof, i en vaig donar compte en aquestes pàgines, que si a l’època 
colonial la violència s’utilitzava per aconseguir més rendibilitat, a la postcolonial havia 
esdevingut un fi per a si mateixa. Segons ell, la sobirania no se situa a l’interior de les 
fronteres estat-nació o de les institucions internacionals, sinó en el poder de decidir qui pot 
viure i qui ha de morir seguint criteris estrictament econòmics. 
 

 
Achille Mbembe (fotografia: Erick Christian Ahounou). 

 
Fer morir o deixar viure són els límits de la sobirania. Les guerres depenen d’empreses 
privades, en connivència amb els estats o no. Ja no volen conquerir territoris ni sotmetre 
poblacions, sinó obtenir beneficis immediats i recursos estratègics. Com més, millor. 
Aquesta evolució del sistema que ell va batejar per ‘necropolítica’, redueix els éssers 
humans a mercaderia per a intercanviar o llençar a les escombraries segons els interessos 
del mercat. 
 
La necropolítica és l’ànima del necroliberalisme. El sistema en què pasturen i de què viuen 
tots els partits polítics, de l’autoanomenada extrema dreta fins a l’autoanomenada extrema 
esquerra. Tots són el sistema. Per damunt d’això, la necropolítica proposa nous marcs 
d’anàlisi de la realitat, més enllà dels conceptes clàssics de dreta i esquerra. 
En l’assaig, Mbembe aplicava el concepte a les guerres colonials i de dominació i a les 
guerres actuals de la mundialització. Era el 2006. De llavors ençà, tinc la impressió, aquest 
funcionament ha penetrat profundament en l’esperit i la ideologia dels líders ideològics 
neoliberals: polítics, empresaris, banquers, intel·lectuals i els grans mitjans de comunicació. 
És a dir, en els actors principals d’aquest necroliberalisme que ja acceptem com a normal. 

https://www.vilaweb.cat/mailobert/3879194/necropolitica.html
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Sota aquest paraigua inqüestionable transcorre la farsa de la política que ja sembla limitar-
se, només, a batallar pels interessos de les elits, més o menys corruptes, amb mètodes 
més o menys populistes. 
 
La necropolítica i la pandèmia de la Covid-19 
La pandèmia de la Covid-19 ho posa tot en evidència. Morim sense que ens mati cap dels 
nostres enemics habituals. Morim poc en comparació amb la mort que nosaltres infligim als 
nostres enemics habituals, siguin fantasmes fills del dimoni exterior o interior. Ara és ben 
clar. L’enemic som nosaltres, els nostres errors, la nostra prepotència, i per evitar-los no 
tenim gaires armes. 
Els baixos instints del sistema necroliberal supuren per les esquerdes, que cada dia en són 
més i més grans. Si bé no es tracta d’un enemic visible, de guerra tradicional, colonial, de 
dominació, la reacció dels estats, majoritàriament, l’han tractat com a tal, aplicant-ne la 
terminologia i la lògica alhora que refermen la seva sobirania i el control sobre la vida i la 
mort dels ciutadans. 
Ens hem armat fins a les dents contra enemics de ficció, ells, els altres, i ara no tenim armes 
contra l’enemic real, que som nosaltres. 
Especialment, quan es fa evident, una vegada més, que la mort dels més desprotegits, els 
vells, els malalts, els pobres, els no productius, s’accepta solemnement en el discurs polític 
i mediàtic com un mal menor, malgrat els esforços que sembla que fan per simular 
preocupació. 
 

L’estat que decideix qui té més dret de viure que no 
pas els altres ens remet històricament al mètode nazi 
d’eliminació dels més febles. Han arribat a l’extrem de 
discutir codis ètics per decidir qui té més dret de 
respirador, si un vell o un jove. O de censurar i 
desinformar sobre què passa realment a les 
residències de vells. O a posar-les sota la 
responsabilitat de Salut, un mes i mil morts després. 
Qui mereix viure i qui mereix morir. 
Per contra, no fan un codi ètic per castigar, jutjar i 
inhabilitar per sempre els responsables de la 
precarietat sanitària. Ni el faran per evitar que això 
torni a passar. 
Precisament una de les premisses del sistema 
necroliberal és el desmantellament de la sanitat 
pública en benefici de la privada. És a dir, salvar la vida 
dels rics, vides útils, que aporten rendibilitat al sistema, 
i condemnar a la malaltia i a la mort els qui no ho són. 
A Catalunya i Espanya aquests dies fan molt mal les 

importants retallades sanitàries arran de l’anomenada Crisi del 2008. Tan culpables són 
aquelles retallades com tots els polítics que durant dotze anys han continuat aprovant 
pressuposts i administrant-los, sense revertir-les. Tots. De la dreta a l’esquerra. 
I el problema és mundial. Què passarà, per exemple, amb els quaranta milions de nord-
americans que no tenen assegurança mèdica i han d’anar a un hospital públic mal equipat 
i que inspira de tot menys confiança? 
I el pitjor és: Quants milions de nord-americans haurien pogut salvar la vida aquestes 
darreres dècades, si hagués existit un sistema sanitari públic adequat? O quantes vides 
s’haurien salvat a Catalunya i al conjunt de l’estat espanyol si les retallades en salut del 
2008 no haguessin existit? 
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Han privatitzat la vida. A quanta gent van condemnar a mort aquelles retallades? Són xifres 
que no interessen, estatístiques que no ha fet ningú, paradoxalment, en uns moments en 
què les estatístiques i les gràfiques semblen ser un recurs inapel·lable per a acostar-nos a 
la veritat. A la veritat que els governs creuen que ens convé saber. 
 
Més indicis del triomf absolut de la ideologia necroliberal 
Amb la pandèmia, la necropolítica aflora pertot arreu, entre els vius i els morts. 
Hi ha la voluntat que l’economia no pugui aturar-se encara que impliqui la mort de molts. 
Cal garantir la productivitat. Sí. Ho va defensar al principi 
Boris Johnson i més explícitament Jair Bolsonaro: ‘Que 
se’n moriran uns quants? Sí, se’n moriran. Ho sento, així 
és la vida.’ En aquests moments preservar la vida de la 
gent, tard i com es pugui, va en detriment de l’economia.  
Els morts són el sacrifici que cal oferir al sistema perquè 
continuï funcionant. Els morts es converteixen en metralla 
política per a atacar uns polítics o uns altres. Quan tots 
en són responsables, en la mesura de les seves 
responsabilitats, tots en són culpables, però tots es troben 
en una lluita perpètua pel poder i els seus interessos 
econòmics. 
Alguns bancs i caixes, quan administren els crèdits que 
l’estat facilita als treballadors autònoms necessitats, 
pretenen fer el seu negoci particular, posant com a 
condició un xantatge: ‘Si vols el crèdit, has de contractar-
nos a nosaltres una assegurança de vida ‒de vida!‒ amb 
interessos alts, per a compensar.’ 
Hi ha empresaris que, sense reunir les condicions legals, 
pretenen d’aprofitar-se de la situació fent un ERTO. 
Algunes funeràries i fabricants de gels desinfectants 
apugen els preus.  

Uns científics europeus demanen d’anar a l’Àfrica a fer 
proves amb els vaccins que assagen. Les vides dels 
negres sempre han tingut menys valor que les dels 
blancs. És el racisme. Segons Mbembe, que cita 
Foucault, ‘el racisme és la tecnologia que pretén 
permetre l’exercici del biopoder, “el vell dret sobirà de 
matar”‘. 
Els líders del necroliberalisme no s’han immutat pels 
milers i milers d’africans morts ofegats al Mediterrani. Ni 
per les víctimes dels camps de concentració de Grècia o 
Turquia. Però, ara tanquen els CIE per una necessitat de 
pràctica, de rendibilitat sanitària, en aquest cas, i fins i tot 
deixaran que els immigrants i els aturats puguin treballar 
de jornalers als camps en la recollida de la fruita. El 
mercat els necessita. 
Ara als immigrants els donen vida en benefici nostre, 
però normalment perquè treballen i viuen ja els 
condemnen, amenaçats per les lleis d’estrangeria, a 
sotmetre’s a l’explotació indecent del treball negre, quasi 
esclau, digne de l’època colonial. O a detencions 
racistes, maltractaments i ingressos reiterats als CIE i, 
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quan poden fer-ho legalment, en la minoria dels casos, són expulsats a la força, amb 
violència, i els condemnen una vegada més a tornar en barca i morir-se algun dia en l’intent. 
Pura necropolítica. 
Aquests detalls i molts més que posa en evidència la pandèmia s’observen per tot arreu. 
Es veu en les coses que semblarien més banals. En l’actitud insolidària dels qui s’escapen 
a la segona residència, amb el perill que implica de propagar la infecció, que posen per 
damunt de tot els seus interessos lúdics de rics, per damunt de la salut de la gent de pobles 
amb instal·lacions sanitàries més precàries, si fos possible, que no les urbanes. 
I es veu també, evidentment, en el destí de les inversions públiques i privades durant tots 
aquests anys. No m’importa de repetir-ho encara que sigui un tòpic. És un fet que la 
indústria d’armament i de seguretat és impressionantment rica, transversal i mundial, i les 
inversions en ciència, preservació de la naturalesa, o salut pública han estat ridícules, fins 
al punt d’haver estat incapaços de prevenir i aturar a temps una pandèmia causada per un 
virus.  
En una entrevista, publicada a Gauchazh el 31 de març 
passat, el filòsof Achille Mbembe, afirmava, entre més: 
‘Ara tots tenim el poder de matar. L’aïllament és només 
una manera de regular aquest poder. El sistema 
capitalista es basa en la distribució desigual de viure o 
morir. Aquesta lògica de sacrifici sempre ha estat al cor 
del neoliberalisme, que hauríem d’anomenar 
necroliberalisme. Aquest sistema sempre ha funcionat 
amb la idea que algú val més que no pas alguns altres. 
Els que no tenen valor poden ser descartats.’ 
Respecte de les conseqüències de la pandèmia, afirma: 
«Canviarà la manera de relacionar-nos amb el nostre 
cos. El nostre cos s’ha convertit en una amenaça per a 
nosaltres mateixos. La segona conseqüència és la transformació de la manera de pensar 
sobre el futur, la nostra consciència del temps. De sobte, no sabem com serà l’endemà.» 
I sobre el futur, opina: «La pròxima vegada serem colpejats encara més fort. […] Hi ha en 
joc la humanitat. El fet que revela aquesta pandèmia, si ens la prenem seriosament, és que 
la nostra història aquí a la Terra no és garantida. No hi ha garantia que serem aquí per 
sempre. Que sigui plausible que la vida continuï sense nosaltres és el tema clau d’aquest 
segle.» 
 
Desig de ser pell roja 

En tot moment crític, la literatura ens aporta, entre mil coses, la capacitat 
de fascinació, del desig de ser algú altre, del desig de ser allò que no 
existeix. També ens dóna arguments per a la crítica. Ho explicava molt 
bé el filòsof Miguel Morey a Deseo de ser piel roja (1994), XXII Premi 
Anagrama d’Assaig. 
Entre la crítica al present i la fascinació, apuntava una línia de continuïtat 
entre les reserves índies, les colònies africanes i els camps nazis: 
«Diguin què diguin tots els qui pugnen per anar-se’n ungits a la carreta 
de la història dels vencedors, no hi ha un després d’Auschwitz, som 
encara a Auschwitz –en un Auschwitz que avui cobreix la terra sencera. 
I pot ser que mantinguem, malgrat tot, l’horror allunyat de nosaltres: als 

suburbis, a les terres del Tercer Món– però no per això el genocidi deixa de ser allò que és, 
el mateix de sempre.» 
 
Vegeu: https://www.vilaweb.cat/noticies/necropolitica-sobirania-vida-mort-joc-de-miralls 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2020/03/pandemia-democratizou-poder-de-matar-diz-autor-da-teoria-da-necropolitica-ck8fpqew2000e01ob8utoadx0.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/necropolitica-sobirania-vida-mort-joc-de-miralls
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MISSATGE I ACOMPANYAMENT AL VOLTANT DEL COVID2019  
 
GTER/Consell Interreligiós de Catalunya 
 

En aquest moments de dificultats i patiment 
que estem vivint, el GTER/Consell 
Interreligiós de Catalunya, us fa arribar els 
següents recursos segons cada confessió 
religiosa. Com a signe de germanor, entesa 
i harmonia tots junts ens unim per fer-ne 
front.  

 
També us informem que estem preparant un acte conjunt entre totes les religions, com a 
GTER/Consell Interreligiós de Catalunya, a l’espera que es restableixi la possibilitat de la 
trobada presencial. 
 
*Comunitat Budista*  
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-budista/ 
 
*Església Catòlica* 
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/esglesia-catolica/ 
 
*Església Evangèlica* 
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/esglesia-protestant/ 
 
*Comunitat Fe Bahá'í* 
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-fe-bahai/ 
 
*Comunitat Hindú* 
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-hindu/ 
 
*Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies* 
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/esglesia-dels-darrers-dies/ 
 
*Comunitat Jueva* 
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-jueva/ 
 
*Comunitat Musulmana* 
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-musulmana/ 
 
*Església Ortodoxa* 
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/esglesia-ortodoxa/ 
 
*Comunitat Sikh* 
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-sikh/ 
 
*Comunitat Taoista* 
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-taoista/  
 
Plana web *GTER* amb tots els enllaços 
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/ 

http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-budista/
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/esglesia-catolica/
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/esglesia-protestant/
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-fe-bahai/
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-hindu/
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/esglesia-dels-darrers-dies/
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-jueva/
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-musulmana/
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/esglesia-ortodoxa/
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-sikh/
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/comunitat-taoista/
http://www.grupdereligions.org/covid2019-religions/
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      Unió de Religiosos de Catalunya 

FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 
“Tinguem la mirada fixa en Jesús” (Heb. 12,2) 

 

ETAPES CALENDARI ALGUNS CONTINGUTS 

   

Preparació 
 Assemblees generals: any 2018: 78 i 79. Any 2019: 80 i 81 

Reunions de la junta directiva 
   

Primera 
ESCOLTAR 

2020 
gener, 
febrer  
i març 

“Escolta, filla, i estigues atenta” (salm 44,11) 
"Parla, Senyor, que el teu servent escolta." (1 Sam 3,9) 
 Obertura del Fòrum a càrrec del president de l’URC 
 Pregària mensual per comunitats 
 Tres reunions comunitàries 
 Reunions sectorials (SIRBIR, administradors, formadors, 

comunicadors...) 
 Jornada Mundial de la Vida Consagrada: 2 de febrer 
 Jornades de Formació Permanent: 8 de febrer i 21 de març 
 82 assemblea general de l’URC 
 Reunió del grup Anawim 
 Nova secció sobre el Fòrum al web de l’URC: www.urc.cat 

   

Segona 
DISCERNIR 

2020 
abril, maig 

i juny 

“Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, ensenya'm els teus camins.” 
(salm 25,4) 
 Pregària mensual per comunitats 
 Dues reunions: intercomunitària i intercongregacional 
 Reunió d’Abats i Provincials 
 Tramesa d’aportacions al secretariat del Fòrum 

  
 

Fase 
intermèdia 

2020 
juliol, agost  
i setembre 

“Aquí trobareu repòs, feu reposar els cansats; és un recer tranquil”. Is. 
28,12 
 Invitació a pregar per la vida religiosa i elaborar un plantejament 

vocacional en profunditat, pregària per les vocacions inclosa 
 Tramesa als mesos d’estiu de documents, conferències, xerrades, 

entrevistes o textos referents a la vida religiosa  

  
 

Tercera 
RESPONDRE 

2020 
octubre, 

novembre  
i desembre 

“Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5) 
 Pregària mensual per comunitats 
 83 assemblea general de l’URC 
 Dues jornades de formació permanent 
 Una reunió comunitària, intercomunitària i/o intercongregacional per 

formular recomanacions Celebració de l’aplec - festa major de la vida 
religiosa. octubre 

   

Cloenda 
POSAR-SE 
EN CAMÍ 

2021 
gener, 
febrer  
i març 

“Es posaren en camí tots aquells a qui Déu va tocar el cor” (Esdres 1,5) 
 Difusió de les recomanacions 
 Pregària mensual per comunitats 
 84 assemblea general de l’URC 
 Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
 Jornades de formació permanent 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

EE1 
 Dates: 13 al 19 de juliol de 2020, dl.-dg. 

 

A la recerca de la felicitat 
Efrem de Montellà, monjo 
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 19 després de dinar 
Preu: 335 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020 

 

EE2 
Dates: 17 a 23 d’agost de 2020, dl.-dg. 

 

Els fruits de l’Esperit: pau, goig, amor... 
Anton Gordillo, monjo 
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 23 després de dinar 
Preu: 335 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020 

 

Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC 
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç  
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,00h a 13,00h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 

2. Segon pas: confirmació de la plaça. 
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places 
disponibles, podrà passar-se al tercer pas. 

3. Tercer pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 13-19 juliol) o EE2 Montserrat, 17-23 agost) 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions.  

Exercicis Espirituals a Montserrat 

amb el suport de l’URC - Estiu  2020 

http://www.urc.cat/
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ESCOLES D’ALTRES TEMPS 

 

BOLETÍN DE CALIFICACIONES ESCOLARES DE JESÚS 
 

 
Acercándose a las vacaciones… 
 
Jesús, un alumno de la escuela en Nazaret, regresa a casa con su 
informe escolar, que francamente no es muy bueno. Su madre, María, 
ya ha visto el mal informe, pero no dijo nada y prefirió meditar sobre 
todas estas cosas en su corazón. Sin embargo, hoy, lo más difícil está 
por venir: debe mostrárselo a José (su padre putativo) ... 
 
 
 

 
De: Escuela Simeón de Nazaret 
Destinatarios: José y María (tribu de David) 
Asunto: Boletín de calificaciones de Jesús 
 
 
Matemáticas: difícilmente puede hacer otra cosa que multiplicar los panes y los peces. 
 
Dirección de adición: No adquirida; afirma que él y su padre son uno. 
 
Escritura: nunca tiene cuadernos y lápices; se ve obligado a escribir en la arena. 
 
Geografía: no tiene sentido de orientación; afirma que solo hay un camino y que conduce 
al de su Padre. 
 
Química: no realiza los ejercicios solicitados; en cuanto le des la espalda, transforma el 
agua en vino para hacer reír a tus camaradas. 
 
Educación física: en lugar de aprender a nadar como todos los demás, camina sobre el 
agua. 
 
Expresión oral: gran dificultad para hablar con claridad; se expresa en forma de parábolas. 
 
Orden: Ha perdido todas sus cosas en la escuela y declara, sin vergüenza, que ni siquiera 
tiene una piedra como almohada. 
 
Conducta: desafortunada tendencia a frecuentar extranjeros, pobres, malos e incluso 
prostitutas. 
 
 
Reacción del padre: 
José, sabiendo que no puede durar, que debe tomar medidas severas, dice: "Bueno, mi 
pequeño Jesús, ya que así es, ¡puedes hacer una cruz en tus vacaciones de Pascua! " 
 

Traducció d’un document francès 
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In memoriam 

 

MOR LA GERMANA ANTONIA ORTIZ 
 
Apreciado/a, 
  
Sentimos comunicarles que ayer falleció la Hna. Antonia Ortiz 
víctima del COVID-19, fundadora de nuestra asociación e 
incansable trabajadora voluntaria durante todos estos años 
hasta hace 2 años que se jubiló y fue nombrada Presidenta de 
Honor de CSSCC. 
  
Queremos tenerla presente en nuestra oración, para que el 
Señor la haya acogido en su reino y descanse en paz para 
siempre. 
  
Unidos en el dolor y la Esperanza. 
  
Atentamente, 
  
Madre Milagros López – Presidenta de CSSCC 
  
Centres Socio-Sanitaris Catòlics de Catalunya 
Pl. Urquinaona, 11  3r 1a   Tel. 93 318 27 38 
08010 Barcelona                correo: csscc@csscc.org       
 
 
 

RECURSOS 

 

Un link d’interès: 
https://www.youtube.com/user/Reginagoberna/playlists  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:csscc@csscc.org
https://www.youtube.com/user/Reginagoberna/playlists
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EL CLARETIÀ JOSEP MARIA ABELLA, NOMENAT BISBE DE 

FUKUOKA AL JAPÓ 
 
Claretians, 14 abril 2020 
 

“La vida no deixa de donar-nos ensurts. Jo n'acabo d'experimentar un altre fa uns dies. El 
dimarts sant em va telefonar el Nunci dient que el papa Francesc m'enviava a Fukuoka com 
a bisbe d'aquella diòcesi". Així explica el bisbe claretià Josep Maria Abella la sorpresa amb 
què va rebre l'anunci que aquest dimarts 14 d'abril ha fet públic el Vaticà. El papa Francesc 
l'ha nomenat bisbe de la diòcesi de Fukuoka, al sud-oest del Japó. 

 
Abella ha servit la diòcesi d'Osaka com a bisbe auxiliar des de juny de 2018 i ara inicia una 
nova etapa. El claretià té previst trasllar-s'hi tan aviat com sigui possible, tenint en compte 
les restriccions de mobilitat pel coronavirus. 
  
El pare Josep Maria Abella va ser el màxim responsable mundial dels Missioners Claretians 
durant 12 anys, del 2003 al 2015. El pare Abella va néixer a Lleida el 1949. Va ingressar 
als missioners claretians i es va formar a Catalunya, des d'on va ser destinat al Japó el 
1969. Després de diverses responsabilitats en el Govern General dels Missioners 
Claretians, el 2015 va tornar al Japó on era rector de la Catedral d'Osaka. 
  
L'anterior bisbe de Fukuoka va renunciar ara fa un any. "Confio en la col·laboració dels 
sacerdots, religiosos i laics de la diòcesi de Fukuoka. Tots plegats mirarem de respondre a 
la crida del papa Francesc que demana una església en sortida, ben arrelada en l'Evangeli", 
apunta Josep Maria Abella en una carta adreçada a amics, familiars i germans de 
congregació. Amb 70 anys reconeix que se sent "feble davant aquest nou desafiament". 
Però assumeix el repte conscient que compta amb la complicitat de tota l'Església de 
Fukuoka. 
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ESPANYA S'UNEIX AL FONS D'EMERGÈNCIA D'OBRES MISSIONALS 

PONTIFÍCIES OBERT PEL PAPA FRANCESC 

 
Arquebisbat de Tarragona 
14 abril 2020 
 
El papa Francesc vol ser a prop dels qui 
més pateixen les conseqüències 
d’aquesta pandèmia en els països més 
empobrits. Per aquest motiu ha obert un 
Fons d’Emergència internacional a 
través d’Obres Missionals Pontifícies 
(OMP) per a sostenir el treball que 
l’Església missionera realitza en aquesta 
crisi mundial. OMP Espanya s’uneix a 
aquesta iniciativa amb la campanya 
#AhoraMásQueNunca, demanant la 
col·laboració de tots amb els missioners 
en aquestes circumstàncies tan difícils. 
 
Jose María Calderón, director d’OMP Espanya, s’uneix a la petició del Sant Pare de crear 
un Fons d’Emergència internacional per ajudar els territoris de missió davant les greus 
conseqüències que la pandèmia pot provocar en les zones més pobres del planeta. «Anem 
veient com aquesta pandèmia està fent-se poc a poc un lloc en la vida dels països d’Àfrica, 
Àsia, Oceania i Amèrica, que compten amb molts menys recursos que nosaltres, i en alguns 
llocs tenen greus dificultats per afrontar aquesta pandèmia i per poder viure un correcte 
confinament. Per això, els missioners ja ens estan donant la veu d’alarma… necessitaran 
molta pregària i molta ajuda per la nostra part!», afirma. «OMP és el canal que el Sant Pare 
i l’Església tenen per fer-los arribar aquesta ajuda, tant espiritual com material. Per això 
hem decidit iniciar aquesta campanya. Gràcies a tots per la vostra col·laboració», conclou. 
 
Arribar a les parròquies missioneres 
El Sant Pare va ser el primer a col·laborar amb aquest Fons, aportant 750.000 $. A través 
d’Obres Missionals Pontifícies aquests diners arribaran a totes les comunitats afectades en 
els països de missió a través de les estructures i institucions de l’Església. Aquest Fons és 
internacional i compta amb la capil·laritat d’Obres Missionals Pontifícies, que arriba a 1.111 
Territoris de Missió i sosté el treball dels missioners i de cada una de les parròquies en 
aquestes zones. 
 
Aquests territoris representen un terç de les diòcesis de el món, i en elles viu gairebé la 
meitat de la població mundial. En aquests països l’Església fa un ingent treball 
d’evangelització i promoció humana. De fet, en elles l’Església sosté 26.898 institucions 
socials (hospitals, dispensaris, residències d’ancians, orfenats…), i 119.200 escoles —més 
de la meitat de les que sosté l’Església en el món—. En els últims trenta anys, l’Església ha 
obert en els països de missió una mitjana de 2 institucions socials i 6 escoles al dia. 
 
Per unir-se al Fons d’Emergència d’OMP contra el coronavirus 
Donatiu a través del web  
BBVA – ES03 0182 1364 3300 1003 9555 
BANCO SANTANDER – ES25 0075 0204 9506 0006 0866 
Concepte: Ayuda Coronavirus Misiones 
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FECC INFORMA 14.04.2020 NÚM. 767 
  

Una esperançada Pasqua!  
 
Ressonen encara, plenes de força i sentit, les paraules de la Vetlla Pasqual: “No tingueu 
por. Busqueu Jesús de Natzaret, el crucificat? Ha ressuscitat, no hi és, aquí”. Després 
d’escoltar aquestes paraules, sabem que el bé és més fort que el mal, que l’amor és la força 
més poderosa que existeix. És el triomf que Crist ens ofereix. Per això som dones i homes 
d’esperança. 

Avui és el dia del ‘retorn’, l’inici del trimestre. Un temps que ha estat i continua sent d’un 
trasbals inusitat. Les escoles reprendran un particular seguiment de l’activitat docent gràcies 
a les tecnologies al nostre abast. Continuarem l’acompanyament dels alumnes, i també de 
les seves famílies. Restarem expectants per acollir les indicacions de les autoritats 
sanitàries, educatives... que ens puguin ajudar a reiniciar el camí cap la normalització en el 
nostre dia a dia... Un camí que serà costerut, però que procurarem recórrer sense perdre el 
nord. 

Recordarem els que ens han deixat aquests dies, en el tresor de records que ens ajuden a 
fer més suportable el nostre dol, segurs que la seva amistat, el seu amor i el seu exemple 
donaran molt de fruit en tots nosaltres. Pregant per ells i també pels qui travessen moments 
delicats, ingressats als hospitals, a les residències o aïllats a casa. La nostra força i alè 
perquè es recuperin ben aviat.  

Aquest trimestre s’inicia amb incògnites. La situació del final del curs preocupa en general 
i, en particular, la dels alumnes del darrer curs de formació professional, de batxillerat i de 
l’ESO. Ben segur, però, que de la mà de les administracions i de les institucions, amb el 
suport dels professionals que tant en saben, es trobarà la solució més adient o més 
oportuna. A les escoles cristianes, els educadors assenyalen el camí a seguir en aquestes 
circumstàncies, un camí que requereix un sobreesforç d’adaptació per a tots, on la 
metodologia de l’ensenyament i aprenentatge en un entorn virtual ens obliga a considerar 
les circumstancies emocionals i socioeconòmiques dels alumnes i les seves famílies, en un 
context de gran patiment en què es barregen neguits econòmics i laborals, a més de la 
convivència diària en un espai físic que no sempre és el més afavoridor. Ben segur que els 
nostres docents procuren tenir en compte tots aquests elements, aprenent dia a dia a 
considerar-los i treballar-los, una tasca gens fàcil.  

S’hi suma en el nostre entorn una preocupació ben seriosa per la situació econòmica dels 
centres. Les escoles han pres mesures, que tenen en compte la situació diversa i particular 
de cadascuna. I perquè pugui sostenir-se el sistema, reiterem la nostra petició a les 
autoritats, en especial les educatives, perquè amb el seu discurs ajudin a mantenir-lo. Com 
dèiem a la nota conjunta de les entitats representatives de les titularitats del sector, a les 
autoritats els “demanem coherència en el discurs i en els missatges. Ajudaria sens dubte a 
mitigar la gravetat de la situació en aquest col·lectiu i, que des de la màxima autoritat del 
Servei d’Educació de Catalunya i del seu equip de govern, es contribuís a fer entendre a la 
societat en general, i a les famílies que confien directament en els projectes educatius de 
l’escola concertada en particular, quina és la realitat del finançament del sistema i com és 
de necessària la col·laboració econòmica de les famílies fins que l’aportació del Govern de 
la Generalitat porti a la gratuïtat a les escoles concertades”.  

Sabent també que hi ha famílies que pateixen per la situació, els hem de mostrar tota la 
comprensió i col·laboració, com sempre hem fet i continuarem fent, evitant que la barrera 
econòmica sobrevinguda repercuteixi en el procés educatiu dels seus fills i filles.  
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Enmig d'aquests dies difícils i dolorosos, avui cal defensar tot el sistema educatiu, tots els 
centres i a tots els seus actors, perquè tots volem ser a punt quan toqui tornar a començar 
presencialment. Més que mai, hem de viure amb esperança, oberts a la vida i creient que 
un món millor és possible, amb la presència de tots. 

Solidaris i units, serem capaços de continuar.  

Bon trimestre “en confinament”, i que ben aviat el puguem abandonar per retornar a la 
nostra ‘casa gran’, la nostra escola. 

 

 

 

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 

 Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00  

Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  
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