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L’escola concertada convoca una concentració 
“per un tracte just i equiparable”

Sota el títol ‘Per un tracte just i equiparable. 
Igualtat, gratuïtat i diversitat’, les entitats re-
presentatives de l’escola concertada han con-
vocat una concentració a la plaça Sant Jaume 
de Barcelona el proper dilluns 28 de juny, a les 
18 hores, juntament amb sindicats i confedera-
cions d’AMPAs. La concentració és un “acte uni-
tari del sector per a reivindicar-se com un actiu 
necessari del sistema educatiu, així com per 
cridar l’atenció” davant la complicada situació 
en què es troba. 

La presidenta de la Confederació Cristiana d’As-
sociacions de Pares i Mares d’Alumnes de Cata-
lunya (CCAPAC), Maria del Mar Pla, apunta les 
causes que “dificulten i entorpeixen el dia a dia 
de l’acció de les escoles”. I subratlla la neces-
sitat d’articular una resposta unitària: “Tota la 
comunitat educativa ha de prendre mesures de 
forma conjunta per garantir el futur de l’educa-
ció dels nostres fills i filles en l’entorn escollit”. 

En una carta adreçada a les famílies dels cen-
tres diu que “la urgència d’aquestes mesures 
afecta tan als treballadors i treballadores, com 
als pares i mares i les titularitats del sector de 
l’ensenyament concertat de Catalunya”. I con-

Fotografia: FEDAC

http://www.escolacristiana.org/ccapac/
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/carta-ampas-concentracio-28j.pdf
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vida “pares i mares, professorat i personal d’ad-
ministració i serveis a participar en aquesta 
concentració que pot ser determinant”.  

Des de la Fundació Escola Cristiana de Catalu-
nya, parlen del “desgast derivat de la publicació 
de la resolució de concerts”. Consideren “inac-
ceptable admetre cap motivació encoberta de 
l’Administració per a transvasar alumnes de 
centres concertats a centre públics no elegits 
pels pares, en base a una opció política de re-
duir l’ensenyament privat concertat”. I assegu-
ren que aquesta dinàmica “xoca tant amb pre-
ceptes constitucionals, legals i reglamentaris 
com amb la voluntat d’una part important de 
la societat”. 

LEC, finançament i ràtios 

Els convocants de la concentració sectorial de 
dilluns dia 28 consideren que “un futur amb 
garanties” passa pel “desplegament definitiu 
de la LEC” per tal “que aporti seguretat i res-
pecte als drets –inclosos els constitucionals– 
reconeguts en matèria educativa a les famí-
lies, a les titularitats i als treballadors/es dels 
centres concertats”. 

En segon lloc, demanen “la millora del finança-
ment del mòdul econòmic del concert que per-
meti arribar de forma progressiva, però decidi-
da i efectiva, a la gratuïtat de la plaça escolar”. 

I, en última instància, reclamen “una rebaixa de 
les ràtios en consonància amb la natalitat actu-
al, que garanteixi el manteniment de l’ocupació 
i aporti millor qualitat al sistema”. 

Un diàleg sectorial fructífer 

Sindicats, titularitats i AMPAs convocants de la 
concentració sostenen que hi ha “elements de 
caràcter estructural” determinants per enten-
dre el moment: la davallada demogràfica o la 
manca de solució al problema de l’infrafinança-
ment crònic dels centres educatius concertats”, 
a més a més dels “perjudicials efectes de la pan-
dèmia en les economies familiars d’àmplies ca-
pes de la població”, la qual cosa dificulta que 
es puguin fer càrrec del “finançament comple-
mentari del cost de la plaça escolar que hauria 
d’assumir l’Administració”.  

Hi ha també decisions de l’Administració que 
“no només no ajuden, sinó que tenen un efecte 

contrari”, com ha estat el canvi de criteri en la 
concertació d’unitats de P3 en relació al curs ac-
tual, amb la “consegüent afectació en les planti-
lles i el mòdul de despeses, o la indefinició dels 
ajuts a l’escolarització de l’alumnat amb neces-
sitats de suport educatiu” i la “supressió d’uni-
tats que reuneixen els requisits establerts”, es 
queixen des de l’escola concertada. “En aquest 
context es fa necessari articular fórmules de 
recol·locació de les plantilles, sigui en el propi 
centre o en d’altres, i exigir la corresponsabilitat 
per a l’escolarització equilibrada de l’alumnat”. 

Després de les eleccions al Parlament del 14 
de febrer, de la formació del nou Govern de la 
Generalitat i de l’equip del Departament d’Edu-
cació encapçalat pel conseller Josep González 
Cambray, les entitats convocants demanen un 
“diàleg sectorial fructífer amb la nova Adminis-
tració per tal de trobar solucions acordades a 
les diverses problemàtiques que ens afecten”. 
Les Confederacions d’AMPAs també presenta-
ran les seves reivindicacions, així com els sin-
dicats representatius del sector. 

fecc –cr | llegir al web +  

https://images-editor-acmb.s3.amazonaws.com/images/acumbamail_eFHwA0Mr38lTK8wg11ZC/Fecc 823 21-06-2021.pdf?utm_campaign=fecc-informa-823&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-concertada-aigua-coll
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-concertada-aigua-coll
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-concertada-convoca-concentracio-tracte-just
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Sor Lucía Caram, en audiència privada 
amb el Papa

Nova trobada del papa Francesc amb Sor Lucía 
Caram, però aquesta vegada en un audiència pri-
vada. És un dels formats de visita al Papa més res-
tringits i més buscats, que permeten una estona 
de conversa privada amb el pontífex. La trobada 
ha tingut lloc aquest dijous i ha permès a Sor Lu-
cía presentar directament al papa el treball de la 
Fundació Sant Clara. Francesc també l’ha rebut 
com a nova priora de la comunitat, després d’en-
viar-li fa uns dies un nota felicitant-la per l’elec-
ció. Sor Lucia ha descrit la trobada com “un regal” 
i “un consol, una força i una alegria” pel projecte.

cr | llegir al web +

Manifest dels religiosos sanitaris a favor de 
la cura i d’alleujar el patiment al final de vida 

Compromesos amb alleujar el patiment i amb 
la cura de la vida, l’Orde Hospitalari de Sant 
Joan de Déu, l’Orde de Religiosos Camils a Es-
panya, Hospitals Catòlics de Madrid, la Confe-
rència Espanyola de Religiosos CONFER i la Fe-
deració Nacional LARES han presentat aquest 
dimecres una jornada oberta per mostrar el seu 
posicionament sobre la Llei d’Eutanàsia que 
entra en vigor aquesta setmana i han signat un 
manifest conjunt. 

sant joan de déu | llegir al web +

Últims vots del jesuïta Àlvar Sánchez: 
enamorat i identificat amb Jesús 

“El teu cor, com el seu, et bat en revolta i el teu 
desig per estendre el seu Regne és tan gran que 
ara són també la teva mirada, el teu parlar, el 
teu fer i el teu ser que infonen pau, serenitat i 
esperança en aquestes nits de tempesta”. Així 
es va descriure el tarannà evangèlic d’Àlvar 
Sánchez el dia en què celebrava els últims vots 
com a jesuïta. Va ser diumenge, a Raimat. En 
l’homilia, el seu amic Roger Torres va explicar 
així com Jesús ha captivat a Sánchez i aquest 
ha après a fer camí al seu costat: “T’has enamo-
rat d’un valent i t’has identificat amb Ell”. 

cr / jesuïtes | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/recull/regio-7/sor-lucia-es-nova-priora-santa-clara-missatge-279642
https://www.catalunyareligio.cat/ca/sor-lucia-caram-en-audiencia-privada-papa
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/2021-manifiest_asistencia_final_vida.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/manifest-dels-religiosos-sanitaris-favor-cura 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/ultims-vots-jesuita-alvar-sanchez-enamorat 
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Deu-me la fe…

JOSEP GALLIFA
A UNIVERSITAS

“Deu-me la fe dels meus pares” fa la conegu-
da cançó que m’ha vingut en aquests temps 
de dol per la mort del meu pare. El meu pare 
ens va donar moltes coses, però sobretot el seu 
exemple de fe i també de vida, doncs era un 
home de fe coherent en l’obrar. El seu traspàs 
m’ha portat a un temps de silenci i de reflexió. 
Un aspecte d’aquesta reflexió ha estat sobre la 
fe i les obres, una qüestió que ha estat teolò-
gicament prou controvertida en el transcórrer 
de la història, i que voldria compartir per posar 
en valor la senzillesa de l’exemple de vida que 
ens va donar el meu pare. Potser són coses que 
ja se saben i se n’ha parlat (per exemple Josep 
Lligadas a Catalunya Religió), però no està de 
més recordar-les, encara que sigui fent-ne una 

reflexió potser intel·lectualizada, que és el que 
puc fer aquí en petita recordança. Parlem doncs 
de la fe i les obres. Una de les frases de l’evangeli 
segurament més interpretades en el transcurs 
de la història ha estat la següent de Sant Pau: 
“Nosaltres sabem, en efecte, que l’home és fet 
just gràcies a la fe, al marge de les obres de la 
Llei” (Rm  3,28).

Sant Pau volia exposar la novetat del cristianis-
me als jueus convertits i als nous cristians pro-
vinents de religions paganes, cercant el punt 
de trobada en la fe en Jesucrist. Havia conegut 
molt bé les “obres” tal i com les entenien els ju-
eus fariseus del seu temps, les mitzvot de la Llei 
rabínica que eren preceptes més amplis i deta-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/universitas
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre/fe-obres-malentes-268630
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre/fe-obres-malentes-268630
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llats que els Manaments de la Llei donats per 
Déu a Moisès al Sinaí. També la manera d’en-
tendre el compliment de la Llei dels saduceus. 
En els debats que es produïren va insistir a tots, 
jueus i no jueus, en donar centralitat a la fe.   

És conegut que Martí Luter va afegir la parau-
la “només” al “gràcies a la fe” d’aquesta frase, 
quan va traduir la Biblia a l’alemany, adduint 
que aquest és el significat que Sant Pau volia 
donar a les seves paraules, inaugurant la traduc-
ció moderna, per uns, però per altres infringint 
la tradició de no alterar el textos sagrats. Sabem 
que aquesta màxima de la “sola fe” i no les obres 
anava dirigida a rebutjar les indulgències conce-
dides per l’Església, abundants en el seu temps. 
La Reforma protestant va fer d’aquest principi 
una fonamentació que, junt també amb moti-
vacions polítiques, va dividir la cristiandat, com 
explica molt bé Antoni Gelonch en el seu llibre 
sobre Luter. On queda doncs l’obrar? 

Un coetani humanista de Luter, Erasme, parti-
dari d’una reforma a l’interior de l’Església, de-
fensava el lliure arbitri que Luter negava. Eras-
me deia —simplificant— que som lliures per de-
cidir estimar. Encara que per la neuropsicologia 
sabem avui que el lliure albir és petit, però es-

devé significatiu quan l’home té la possibilitat 
de decidir sortir de les inèrcies, en llenguatge 
religiós diríem del pecat, penedir-se, decidir po-
sar estimació, canviar la pròpia natura reactiva. 
Malgrat la raó afinada d’Erasme, els humanistes 
en general cregueren que se salvaven per sí ma-
teixos. D’aquí la separació de l’humanisme i la re-
ligió, sobretot en l’àmbit protestant, però tampoc 
la Contrareforma va seguir el camí humanista. 
També els moralistes creuen que la salvació ve 
pel fet de “ser bons”, per seguir les normes d’allò 
que és el formalment correcte. Són, per posar un 
símil evangèlic, com el germà gran del fill pròdig, 
fan el correcte en lloc del penediment i la trans-
formació personal del fill petit. La paràbola ens 
ensenya que la salvació està no tant en l’obrar bé 
sense més, sinó en Déu i la seva gràcia que es ma-
nifesta quan hi ha penediment i retorn. 

La fe, fides en llatí, es pot traduir com a creença, 
però també vol dir fidelitat. En grec hi ha la pa-
raula pistis (també fidelitat), i en hebreu emu-
nah, que també vol dir fidelitat i fermesa. La fe 
des d’aquesta accepció és doncs quelcom ob-
servable en comportaments i accions. Es a dir 
que la fe es fidelitat a la Llei. “No us penseu que 
he vingut a anul·lar els llibres de la Llei o dels 
Profetes; no he vingut a anul·lar-los sinó a dur-

los a la plenitud”, diu Jesús (Mt 5,17). La Llei o 
els Manaments, o si es vol el seu resum d’esti-
ma Déu i estima els altres com a tu mateix (Mc 
12,30-31). Així la fe es fa manifesta en l’amor, en 
la caritat, és fides caritate formata. Porta implí-
cits els actes d’estimació, “la fe sense obres es 
morta”, diu la carta de Jaume (Jm 2,26). 

L’obrar en l’estimació genuïna pot ser un punt de 
trobada entre confessions religioses diferents i 
fins i tot amb postures allunyades agnòstiques o 
atees. El cristià, tanmateix, sap que per la fe i el 
penediment s’acosta a la salvació. Aquesta cons-
ciència és fonamental quan els temps són difícils. 

Aquest és l’exemple de vida del meu pare i de 
com van viure la fe molts de la seva generació. 
En podem aprendre que, des de l’estimació 
genuïna, tal vegada el món d’avui pugui en-
tendre millor la lògica de la fe, com ho van fer 
els primers cristians amb Sant Pau. L’exemple 
d’aquesta generació pot ajudar-nos doncs a ex-
plicar al món d’avui en què creiem els cristians. 
Per això devia recordar en aquests temps de 
dol la cançó que amb senzillesa diu: “deu-me la 
fe dels meus pares”. 

josep gallifa –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/universitas/deu-me-fe-280721
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Teresa Llach: “Com Joaquima de Vedruna, 
cal tenir projecte” 

“Experta en humanitat”. Així defineix Maria 
Teresa Llach Galilea a la fundadora de la seva 
congregació en el llibre que n’acaba de publi-
car. Joaquima de Vedruna. Quatre vides en una 
(Claret, 2021) és una biografia que actualitza la 
documentació disponible sobre la santa. El lli-
bre, disponible en català, castellà, francès i an-
glès, està pensat per a tota la família Vedruna. 
I presenta una figura inspiradora. En aquesta 
entrevista parlem amb l’autora sobre feminis-
me i sobre la tenacitat i l’espiritualitat d’aquesta 
dona d’Església. 

Llach és nascuda a Barcelona, té 87 anys i viu a 
Vic, a la comunitat que pertany originàriament a 
l’escola. Ja havia escrit tres històries documentals 
sobre la Congregació de les Germanes Carmelites 
de la Caritat, recollint el període de 1889 a 1953. 
Ara durant la pandèmia s’ha reunit el Consell Ge-
neral Ampliat de la congregació. I una prioritat de 
la trobada ha estat el tema ‘Dones Vedruna, en 
una església sinodal, profètica i en sortida’. 

La dona és la gran prioritat per a la congregació... 

Jo ho tinc molt present, quan parlo de santa Jo-
aquima. És una prioritat per la congregació i ho 

https://www.claret.cat/ca/llibre/JOAQUIMA-DE-VEDRUNA-849136354?tkn=c1cb65195cea05d47cc207568ff77a24


Dv, 25/06/2021 | Catalunya Religió | núm. 13011 | VIDA RELIGIOSA

és socialment. En el llibre parlo de la valentia 
que va tenir Joaquima. A més, els homes que 
en aquell moment li feien costat se li van anar 
morint. Se li va morir el marit; se li va morir el 
qui ella anomenava pare fundador, el pare Es-
teve d’Olot; i se li va morir el bisbe Corcuera, 
que l’havia recolzat moltíssim. 

Es va anar trobant que prenia les decisions i, 
a més a més, amb tanta llibertat! En una carta 
l’administrador d’un hospital li reclama que en-
viï més germanes, i li contesta: “Els homes no 
entenen d’aquestes coses [aquí es veu la dona 
que s’ha fet mestressa d’un mas rural], però jo 
sí que hi entenc: quan unes plantes es volen 
trasplantar quan encara no està la terra prepa-
rada, això dona mals resultats”. 

Els diu “espereu”. 

Sí, “espereu”. I en una altra reunió s’exclama 
amb uns senyors: “En aquesta em sap molt 
de greu perquè jo hi hauria d’haver estat”. Són 
dues coses molt concretes, però una mica cri-
daneres en el seu temps. És veritat que és filla 
del seu temps, és dòcil a la jerarquia. Però tam-
bé és cert que Joaquima entén que amb la seva 
llibertat ha de dir la seva paraula, i ho fa. 

Ara Vedruna i la dona religiosa està dient 
la seva paraula a l’Església amb tota llibertat? 
Està en l’espai que hauria d’estar, amb plena 
participació? 

Jo crec que no hi està encara. Sobretot perquè 
hi ha moltes mentalitats entre el món de les re-
ligioses. I n’hi ha que encara estan molt enrere, 
això és evident. Penso que des de les Vedruna 
sí que estem amb això, tot i que, segurament, 
entre nosaltres també deu haver diversitat, 
com a tot arreu amb un gran col·lectiu. 

Com s’ha de fer el diàleg amb aquests àmbits 
d’Església que no prioritzen la dignitat 
de la dona o no veuen que hi hagi 
una discriminació? 

Amb tacte, amb amabilitat i amb un diàleg en 
què es pugui dir la pròpia paraula de forma que 
no ofengui, però que proposi. 

A l’estil de Joaquima? 

Sí, sempre amb aquest caire propositiu, mai coer-
citiu, i d’alguna manera tractant d’anar més enllà. 
Avui ens hi empara de totes totes el papa Fran-
cesc. Només cal llegir-lo per veure per on cal anar. 

Si parlem d’estructures, l’Església sembla 
que tendeixi més a preservar més que no pas 
a una visió creativa. 

Quan nosaltres parlem d’estructures ens ado-
nem que moltes comunitats, sobretot a Espa-
nya, es van envellint. No es poden mantenir 
totes, s’ha de tenir la valentia de reduir: ho 
hem fet i ho hem de seguir fent. Però, al ma-
teix temps, a Espanya, l’Índia, l’Àfrica, etc., te-
nim segur dues-centes o més germanes joves. 
Per tant, han d’estar molt interconnectades, de 
cara al present i al futur. I això ho té molt clar 
la superiora general i ho tenim molt clar totes 
nosaltres. 

  
“LA SITUACIÓ DE LA DONA A L’ESGLÉSIA 
ENS INTERPEL·LA I DONEM LA CARA” 

  
El paper de capacitació i empoderament 
de la dona en àmbits d’exclusió i marginació, 
també es treballa en aquests territoris 
on tenen presència? 

És fonamental. Si mirem l’Índia: hi podem te-
nir un col·legi major i algunes escoles intercul-

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc
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turals, o podem estar en zones de la selva on les 
nenes, perquè tenen un internat, poden tenir 
un ensenyament o altrament es quedarien sen-
se res. Això, traslladat a l’Àfrica, els últims anys 
s’ha anat sistematitzant. Tenim al Gabon tot el 
treball amb les nenes esclaves. Això no ve d’ara, 
ja ho portem de temps. 

Sembla mentida que l’esclavitud encara 
existeixi. 

L’esclavitud encara és una realitat, encara que 
oficialment estigui abolida. Aquí ens inclinem 
a favor dels drets de la dona. Des de la congre-
gació, fem el que podem. 

A Catalunya hi ha la coordinadora de dones 
creients Alcem la veu. Els seguiu la pista? 

Vam estar escoltant la darrera trobada amb en 
Xavier Morlans, Noemí Ubach i una germana 
nostra, la Carme Molist. La situació de la dona 
a l’Església ens interpel·la i donem la cara. Si ho 
mirem des de Joaquima de Vedruna i les seves 
arrels, ella va ser una dona que va mirar de re-
soldre les necessitats del seu temps, però que 
d’altra banda es va avançar. A punt sempre de 

donar resposta a allò que es veia a venir. I l’ac-
ceptació en aquell moment de l’escola per nenes, 
el 1826... Era la primera congregació d’educació 
a Espanya, fora només hi havia la Companyia 
de Maria. Evidentment, Joaquima va conduir 
aquelles noies perquè altrament no tindrien cap 
mena de coneixement ni instrucció. 

En el llibre també explico que demana molt a la 
mestre de novícies que les germanes aprenguin 
a llegir i a escriure. Algunes germanes ja s’havien 
educat en alguna escola nostra, com la de Cardo-
na. Però d’altres venien de poblets on no hi ha-
via escola de cap mena. I havien de començar 
de zero. Ella insistia molt: “Que sàpiguen de tot”. 
Llegir i escriure, és clar que ens sembla priorita-
ri! Però aleshores era una necessitat urgent: per 
no estar només abocades o al teler, si estaven a 
la indústria, o als fogons, si estaven a casa. Fins i 
tot les dones riques i benestants, l’única paraula 
que tenien era sobre el servei. 

“HI HA UN DISCURS DE DESCONEIXEMENT 
QUE MINIMITZA LA PRESÈNCIA DE LES 
DONES A L’ESGLÉSIA” 

Aquest moviment d’Església reivindica 
igualtat de la dona, la plena participació
 en els espais de decisió i de govern. 
Hi ha qui interpreta que això és només 
una recerca de poder. 

Des d’altres sectors no ho sé, però pensar-ho des 
de l’Església seria contrari a l’evangeli. Jesús no 
ens parla mai del poder, sinó del servei. Per tant, 
hem d’estar en aquesta línia necessàriament. 

No es posa en qüestió que un bisbe estigui 
fent un servei o qualsevol altre càrrec 
directiu dins d’una delegació diocesana, 
per exemple. 

La igualtat no suposa que ens vulguem carre-
gar els homes, sinó que hi hagi d’entrada un 
tracte de dignitat i de participació. Sense haver 
d’entrar ara en el tema del sacerdoci, que ja ani-
rà venint. Sí que en aquest moment podem es-
tar en molts llocs i això ens demanen una bona 
preparació. Ja en trobem algunes, de dones. 
Penso en la biblista Núria Calduch, per exem-
ple. A vegades, per part dels mitjans, hi ha un 
discurs de desconeixement que minimitza la 
presència de les dones a l’Església. 

https://youtu.be/FwiIDn8jyJM
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-nomena-nuria-calduch-primera-secretaria-comissio-biblica
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Fa una lectura positiva dels canvis actuals, 
encara que arribin molt a poc a poc? 

Sí. Objectivament anem a poc a poc, potser po-
dríem anar una mica més de pressa. Però totes 
les coses importants necessiten un procés. La 
pedagogia de Déu és aquesta. Déu no té pres-
sa. No podem forçar, però sí que hem d’empè-
nyer. No vull dir que ens haguem de quedar de 
braços plegats. Es tracta que la gent s’hi senti 
impulsada i atreta; que cadascú, des de la reali-
tat comunitària, congregacional, institucional, 
vagi fent. I tant de bo això vagi donant els seus 
resultats. Com que l’esperit és enmig, ja sortirà. 

  
“NO HI HA REALITAT QUE NO PUGUEM 
AFRONTAR DES DEL FRACÀS” 

  
Parlem de com ha viscut la congregació 
la pandèmia, que ha afectat i molt 
les comunitats. A Tarragona ens explicaven 
com és d’important en aquests moments 
la fraternitat entre germanes. 

Ens hem fet costat. També en casos més ex-
trems, com va ser per exemple a Madrid: una 

cuidadora sense saber que era positiu va infec-
tar la infermeria. Allà va caure tothom. Germa-
nes joves hi van anar a tenir-ne cura. I ho hem 
anat trobant en altres llocs, a Catalunya, per 
descomptat. Entre totes les defuncions, alguna 
ha sigut per edat o per patologies prèvies, però 
n’hi ha hagut per Covid-19. A sobre, vivim tam-
bé tota aquesta realitat al Perú, al Brasil... on 
el Gobierno ho ha portat tan malament! I des-
prés tot aquest rebrot tan seriós de l’Índia: en 
un mes hem tingut tres defuncions. Ho vivim 
en la pròpia pell. Però sobretot hem sentit que 
ens recolzàvem les unes a les altres. I també 
des dels nostres confinaments, online, o des de 
contactes més personals, hem mirat d’animar i 
acompanyar a d’altres persones que se sentien 
deprimides, soles... 

Els creients han de fer aquest paper d’animar 
una societat que està molt tocada? 
Què hi diu l’Evangeli a aquesta situació? 

La paraula de Jesús és molt clara, sempre és la 
mateixa: “Estimeu-vos com jo us he estimat”. I 
darrera d’aquest “estimeu-vos”, hi ha un amor 
incondicional, un amor que abraça totes les 
pandèmies. En ple confinament estava escri-
vint el llibre. Santa Joaquima va morir d’una 

pandèmia: la del còlera, el 1854. En el moment 
del seu contagi, ja estava deteriorada, a la casa 
de Caritat que regentàvem a Barcelona. Ella va 
saber de nenes que s’havien mort. Ens consta 
que ho va viure tot amb una gran acceptació i se-
renor. Des de les arrels, a les continuïtats, al llarg 
del temps hem estat presents en diverses epidè-
mies. No hi ha realitat que no puguem afrontar 
des del fracàs. El fracàs no és mai el fracàs de la 
persona: això és el que avui preocupa més. Quan 
això porta a que la gent acabi amb la seva vida... 
El fracàs ve de les circumstàncies, potser d’una 
mala gestió... Però si nosaltres ens sentim ager-
manades i en comunitat, quan una se sent més 
deprimida, l’altra l’anima. Això és fer pinya. 

  
“NO ENS PREGUNTARAN TANT PEL QUE 
HAS FET, SINÓ PEL QUE HAS SIGUT” 

Som a Vic, una ciutat complexa, que demana 
estar atents a situacions de marginació 
i pobresa que es poden derivar de processos 
migratoris... 

Des de l’escola això es té molt i molt present. A 
l’escola venen alumnes de tota mena, molts del 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/vedruna-viscut-pandemia-com-familia
https://www.catalunyareligio.cat/ca/coronavirus-ofega-als-mes-vulnerables-india


Dv, 25/06/2021 | Catalunya Religió | núm. 13014 | VIDA RELIGIOSA

camp de la immigració. Alguns amb circums-
tàncies molt dures. Nosaltres hi estem direc-
tament implicades com a congregació. Ja sigui 
amb entitats que treballen amb els immigrants, 
ja sigui perquè una comunitat n’acull o cedeix 
un pis... 

La reacció més espontània, sense un treball 
de fons, és el rebuig i l’hostilitat cap al diferent. 
S’entén que l’educació a l’escola juga 
un paper clau alhora de donar elements 
de comprensió... 

Hi estem a sobre. Ens trobem amb diverses fac-
tures. La fractura amb Déu, la fractura amb els al-
tres, la fractura amb nosaltres mateixos. I la frac-
tura amb nosaltres mateixos, com la solventem? 
És evident que el que ens pot humanitzar més 
és la transcendència. Tots tenim esquerdes. Hi 
hem de posar el nostre esforç, Déu ja farà la res-
ta. Però l’esforç personal, no te’l pot treure ningú. 
Tinguis l’edat o el càrrec que tinguis, facis el que 
facis. És una responsabilitat. I a l’hora de la veri-
tat, no ens preguntaran tant pel que has fet, sinó 
pel que has sigut. Estar pendents del que puguin 
pensar és una mena de superprotecció que ens 
posem a sobre i ens esgarrapa. 

A Catalunya hi ha sequera de noves 
vocacions? 

A Catalunya i a Espanya, hi ha sequera. A l’Ín-
dia floreixen les noves vocacions, tenim mol-
tes germanes índies. Són vocacions molt con-
sistents, gent d’una gran espiritualitat. El Japó 
està patint el mateix que el nostre occident. 
Però a l’Àfrica també hi ha vocacions. 

Què viurà la vida religiosa a Catalunya 
els propers vint anys? 

No ho sé. Fa de molt mal dir, perquè de vegades 
la vida té sorpreses. La vida religiosa com a tal, 
n’ha passat de totes al llarg de la història, des 
dels primers eremites. Poden desaparèixer con-
gregacions, no cal dir-ho. També és veritat que 
calen unes famílies carismàtiques, la unió de di-
verses congregacions. Però no tornarem a aquell 
nombre exorbitant de vocacions com al segle 
XIX. A l’Església hi ha una gran consciència, pro-
gressiva, de la importància del laïcat entre els 
creients. I Déu segueix cridant, amb entregues 
radicals, forma part del seu projecte. El que tinc 
molt clar és que tots plegats, com Joaquima, cal 
tenir projecte. Si no hi ha projecte, no hi ha futur. 

“SI NO ACCEPTEM AMB NATURALITAT 
LA DECREPITUD, ESTEM PERDUTS”

  
Quin és el projecte avui de Maria Teresa Llach? 

Jo porto ja molts anys de vida. En aquest mo-
ment és implicar-me en tot allò que pugui, in-
tel·lectualment mentre pugui, físicament tam-
bé. I com dic en la pregària de cada dia quan em 
desperto: “Gràcies Senyor pel que tinc i gràcies 
pel que vaig perdent”. Si no acceptem amb na-
turalitat la decrepitud, estem perduts. Última 
hora, en la decrepitud, sigui lenta, sigui ràpida, 
ens acostem a la vida definitiva. Per nosaltres 
els cristians és preuada. Si s’ha de fer aquest 
traspàs de mica en mica o de pressa, això tam-
bé està a les mans de Déu. Hi ha una part de la 
que no podem prescindir, però n’hi ha una altra 
que l’hem de deixar a les mans de Déu. I punt. 

És el que deia fa una estona: que no és 
important allò que fem, sinó allò que som. 

I allò que som des de la pròpia realitat, amb les 
nostres febleses i amb les nostres possibilitats. 



Dv, 25/06/2021 | Catalunya Religió | núm. 13015 | VIDA RELIGIOSA

El que no és bo és comparar-se: Déu ens ha fet 
únics. Per què m’haig d’anar comparant amb el 
germà, si té més o menys qualitats? Déu dona i 
només em demana que faci fructificar la meva 
terra, no la del veí. 

A Joaquima de Vedruna, una persona 
intel·ligent i creativa, ningú no li va estalviar 
de viure contradiccions... 

Tot sovint. La primera, de joveneta, amb 12 anys. 

Quan li diuen que no pot entrar al convent! 

Pensava que volia ser Carmelita Calçada. Resul-
ta que acaba casant-se. Tampoc ho va fer força-
da, va creure que en aquell moment la volun-
tat del pare era el voler de Déu. Si no, s’hauria 
quadrat: en Teodor, el promès que la pretenia, 
li queia bé. Això per descomptat. 

L’altra contradicció? En va tenir moltes amb la 
família del marit; ja no vull parlar de les pobre-
ses que va arribar a patir. També pensava: “Quan 
tingui els fills col·locats, entraré en un convent 
de clausura que admetin viudes”. I li esmenen 
el pensament. Va haver de pregar i reflexionar. 

 “EN JOAQUIMA L’AMOR SUMA SEMPRE” 

  
Després, les dues primeres fundacions van ser 
un fracàs total. Un altre hagués tirat la tovallo-
la, ella va continuar. I va passar per exilis, pre-
sons... Però és cert que en Joaquima, tant de bo 
sigui també en nosaltres, l’amor suma sempre. 
Allò que havia estimat i allò que estimava, s’in-
corporava al nou amor de després. De manera 
que els fills seran sempre una prioritat. No els 
deixarà mai de banda, tot i que estarà tant al 
cas de la vida de les seves germanes, de la seva 
acció com a fundadora, i de les fundacions que 
anirà obrint arreu de Catalunya. 

Una bona capacitat de síntesi! De vegades 
sembla que l’amor s’hagi de restringir 
en uns calaixos concrets. 

No, no, l’amor és expansiu per naturalesa. Si 
no, l’esperit Sant no hi pintaria res. El pare i el 
fill, i l’amor és l’esperit. L’amor de dos infinits. 
Ella va tenir molt present la vivència essencial 
de la trinitat. Va tenir confiança en el pare, va 
seguir Jesucrist que era el seu centre, i es va fiar 

de l’esperit. I va anar capejant tots els tempo-
rals. Tenia defectes, era una mica manaire, era 
impacient. Amb el temps ho va anar treballant. 

Sempre ha fet investigació de la figura 
de Joaquima? 

L’he fet des de l’any 1983. Jo no era alumna de 
les Vedruna. Però des d’una vocació a la vida 
consagrada directa, quan em pensava que te-
nia el com, es va presentar ella. Aquest aire de 
família va marcar les seves comunitats, ser una 
sola classe de germanes... en aquell moment 
era impensable! I em va atreure. 

En el llibre, què pot sorprendre més 
de Joaquima? 

Mirem el subtítol: “Quatre vides en una”. Pri-
mer és Joaquima de Vedruna Vidal. Després 
és Joaquima de Mas i de Vedruna, el nom del 
marit anava davant de tot. Després és Joaqui-
ma viuda de Mas. Després Joaquima del pare 
sant Francesc. En el benentès que ella sempre 
va firmar Joaquima de Mas. Potser hi afegia de 
Mas i de Vedruna, però sempre en totes les fun-
dacions i convenis, i a les cartes sempre firma 
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Joaquima de Mas, o de Mas i de Vedruna. El 
seu cognom de casada no el va perdre mai més. 
Això vol dir que l’amor suma sempre. 

Avui una línia feminista diria que això 
de canviar el cognom a favor del cognom 
del marit era una renúncia a la seva identitat. 

Era com estava establert. Si ho diuen ara, que 
s’estudiïn la història i entendran que això de 
passar al davant el cognom del marit es va fer 
fins l’últim terç del segle. Cal posar-nos en el 
context de la història. 

Joaquima també va ser molt amiga de sant 
Antoni Maria Claret. 

Ho va ser sobretot a partir de 1843, perquè ell 
abans era molt jovenet. Però quan ella va tor-
nar de l’exili per refer-ho tot –només quedaven 
pràcticament quatre comunitats–. aleshores el 
va conèixer. Feia missions i tenia la residència 
a Vic. Des del Vaticà li van donar permís per fer 
exercicis espirituals. A partir d’això, van establir 
amistat. Ell va donar exercicis espirituals a les 
germanes del noviciat. I, fins i tot, una germa-
na seva, Maria Claret, que havia estat amb ell 
quan era rector a Sallent, va entrar amb 25 anys 

a la nostra congregació quan ell va marxar de 
missioner. I va ser mestra de novícies, supe-
riora... una excel·lent germana! Ja després de 
morta Joaquima, el pare Claret li esmena les 
constitucions primitives amb molt de tacte, 
després ell intervé en la aprovació pontifícia de 
les Constitucions i de l’Institut. 

Les dones d’Església han comptat amb 
el suport de molts homes al llarg de la història. 
Hi ha canvis que no venen només perquè 
se’ls creguin les dones. Cal compartir 
aquest camí... 

El pare Carlos Sánchez ha publicat un llibre in-
teressantíssim sobre les missions populars del 
pare Claret i els seus anys de missioner. En un 
moment determinat explica com havia fundat 
una associació en què hi havia laics, laiques, ca-
pellans, etc. I parlava de que hi haguessin diaco-
nesses. Llavors el bisbe de Tarragona ho va pro-
hibir. No només la lletra, sinó la mateixa associa-
ció. I es va acabar. Vol dir que en aquell moment 
també hi havia coses que eren molt innovadores. 

Sobre el diaconat femení, el papa Francesc 
no ha tancat carpeta definitivament. 
Hi ha recorregut a curt termini? 

No crec que això trigui gaire. A l’hora de la ve-
ritat és com quan han iniciat el ministeri de ca-
tequista. La vida ja anava per davant. Jo diria 
que hi ha realitats de germanes, religioses i de 
laics que pràcticament són figures de diaco-
nesses. Perquè hi ha parròquies que si no, no 
veurien el capellà. Ens hi ha portat la necessi-
tat? Potser sí. Però tant és! De vegades, sense 
més ni més no es generen idees. És per neces-
sitat, que en sorgeixen. 

Alguns només insisteixen en la importància 
de fer missa. 

És clar, sí que és important. No podem deixar 
de dir que l’eucaristia, la Pasqua, és el centre 
de la vida cristiana. Però no podem cenyir-nos 
a l’eucaristia deixant de banda totes les altres 
realitats. L’anunci ha de ser fonamentalment 
de l’evangeli i de Jesús. Això és el primer, sense 
buscar massa excuses, però també s’ha de sa-
ber en quin moment oportú es fa. 

laura mor –cr/ vic | llegir al web +  

https://claretpaulus.org/ca/2019/11/15/nou-llibre-missions-populars-pare-claret-carlos-sanchez
https://www.catalunyareligio.cat/ca/implica-nou-ministeri-catequista
https://www.catalunyareligio.cat/ca/implica-nou-ministeri-catequista
https://www.catalunyareligio.cat/ca/teresa-llach-joaquima-vedruna-tenir-projecte


Dv, 25/06/2021 | Catalunya Religió | núm. 13017 | BREUS

La Filharmònica de Viena escull la Basílica 
de la Sagrada Família per al seu concert 
d’Anton Bruckner  

L’escenari elegit per a la celebració del concert es-
pecial d’Anton Bruckner per la Filharmònica de 
Viena ha estat la Sagrada Família. El concert tindrà 
lloc el 18 de setembre del 2021 a la basílica i serà 
retransmès per RTVE.  Aquest dimarts s’ha pre-
sentat aquest concert especial de la Filharmònica 
de Viena als mitjans de comunicació a l’interior de 
la basílica de la Sagrada Família. El 17 de setembre 
hi haurà una preestrena en què es convidarà la 
ciutadania a gaudir d’aquesta oportunitat única, a 
través d’un sorteig a les seves xarxes socials.

sagrada família | llegir al web +

Blanquerna llança una nova edició 
del postgrau en Comunicació i Religió 

La 8a edició del Diploma d’Especialització Uni-
versitària (DEU) en Comunicació Institucional 
i Religió en l’Era Digital que ofereix la Facul-
tat de Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna de la Universitat Ramon Llull ja 
ha obert les preinscripcions i enguany ofereix 
una novetat: la semipresencialitat. L’objectiu 
d’aquesta formació de postgrau és explorar les 
possibilitats comunicatives de les noves tec-
nologies per a transmetre el missatge religiós i 
institucional, a més d’oferir eines d’utilitat per 
al periodisme especialitzat en religió. 

cr | llegir al web +

Consiliaris i famílies d’esplai comparteixen 
mirada i projecte 

La família als centres d’esplai ha estat el tema 
de les Jornades d’estiu de consiliaris i consili-
àries i rectors de parròquia amb Centre o Club 
d’Esplai del Moviment de Centres d’Esplai Cris-
tians de Catalunya (MCECC). S’han celebrat 
aquest dilluns i dimarts en format virtual i han 
aplegat una quinzena de participants. De fons 
s’ha reforçat la idea de l’esplai com a lloc privi-
legiat per educar en la fe i crear comunitat. 

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/filharmonica-viena-escull-basilica-sagrada-familia 
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/masters-i-estudis-de-postgrau/masters-i-postgraus-url/diploma-d-especialitzacio-universitaria-en-comunicacio-i-religio-a-l-era-digital
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/masters-i-estudis-de-postgrau/masters-i-postgraus-url/diploma-d-especialitzacio-universitaria-en-comunicacio-i-religio-a-l-era-digital
https://www.blanquerna.edu/ca/fcc/masters-i-estudis-de-postgrau/masters-i-postgraus-url/diploma-d-especialitzacio-universitaria-en-comunicacio-i-religio-a-l-era-digital
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blanquerna-nova-edicio-postgrau-comunicacio-religio 
https://www.peretarres.org/mcecc
https://www.catalunyareligio.cat/ca/consiliaris-families-esplai-comparteixen-projecte 


Brisa
Una alenada d’aire fresc

EL NOU PROJECTE DE RELIGIÓ CATÒLICA 
PER A EDUCACIÓ INFANTIL
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Religiosos demanen deixar enrere la lògica 
de bàndols

Després de mesos en què les mesures sanitàri-
es no ho han permès, la Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC) ha celebreat presencialment 
la seva assemblea general. En aquesta 82a con-
vocatòria, que ha tingut lloc a Salesianes – Torre 
Gironella de Barcelona, els principals mandata-
ris d’instituts religiosos i de vida consagrada a 
Catalunya s’han trobat amb l’acompanyament 
del bisbe de Vic, Romà Casanova. Al llarg de 
la pandèmia la vida religiosa ha vist com per-
dia molts dels seus companys i companyes 
de camí, un fet que Eduard Rey, president de 
l’URC, ha recordat en el seu discurs d’obertura. 

Ja és temps de retrobar-se 

Amb el lema “Ja és temps de retrobar-se”, s’ha 
posat l’accent en l’alegria d’aquesta trobada en-
tre tots i totes. Un moment esperat després de 
les restriccions i dificultats viscudes durant el 
temps de pandèmia. En aquest sentit el presi-
dent de l’URC, Eduard Rey en les seves parau-
les de benvinguda, s’ha referit a aquest temps 
“d’inquietud, angoixa i por”. Ha fet èmfasi a 
l’existència dels bàndols que divideixen, però 
tal com ha dit, la Covid-19  ha situat a tots en el 
“mateix bàndol, el de la feblesa”. 

Fotografia: Unió de Religiosos 
i Religioses de Catalunya

https://urc.cat/28074/
https://urc.cat/28074/
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Rey ha recordat aquells que han mort i patit 
les conseqüències de la pandèmia.  “El cop ha 
estat dur a residències i centres sanitaris que 
molts de nosaltres tenim, però també ha estat 
difícil per a les escoles o els diversos centres 
d’acolliment”, ha dit. Alhora, Rey ha destacat 
les oportunitats, per exemple, en la tecnologia,  
amb “les videoconferències, de les quals hem 
descobert amb admiració les possibilitats i de 
mica en mica també els límits”. 

En consonància amb els bisbes de Catalunya 

En la seva intervenció, Rey s’ha referit a la si-
tuació política actual. Ha referendat i agraït el 
la nota dels bisbes de Catalunya, els quals afir-
men que “es mostrem convençuts de la força que 
tenen el diàleg i les mesures de gràcia en totes les 
situacions de conflicte”. Tal com ha exposat Rey, 
“ens adherim al seu contingut i al seu esperit”. 
Ha subratllat també la idea en que els bisbes as-
seguren com la situació política del nostre país 
es “necessita alguna cosa més que l’aplicació de 
la llei.” ”Com fa entendre la nota dels bisbes, – 
continuava fra Eduard- els indults o qualsevol 
altra mesura en aquest línia poden ajudar a 
trencar la lògica de bàndols en què malaurada-

ment molts estan instal·lats des de fa temps. 
Preguem perquè entre tots sapiguem aprofitar 
aquest pas i veure com cal traduir en decisions 
polítiques les diferències de sentit de pertinen-
ça i d’identitat que hi ha en la nostra societat”. 

“Tant de bo que aquest gest ajudi a trobar nous 
camins, que mai no seran al gust de tothom, 
però que ens puguin permetre tenir la sensació 
que caminem cap a algun lloc i que la lògica de 
bàndols i de pors va quedant enrere”, ha afegit. 
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Punts del dia, comiats i nomenaments 

Degut a que les darreres assemblees no s’han 
pogut celebrar a causa de la pandèmia, aques-
ta trobada ha estat l’oportunitat per presentar, 
valorar i aprovar diversos temes pendents. En-
tre aquests, l’aprovació formal, en assemblea, 
de Llorenç Puig com a nou secretari General 
de l’URC.  S’ha agraït el servei de Lluís Serra, 
que va cessar la seva funció com ha secretari 
general el passat mes de setembre, i s’ha donat 
la benvinguda oficial a Llorenç Puig. Aquest ha 
presentat el balanç de la memòria del darrer 
any i n’ha fet un balanç. 

També ha intervingut Anna Maria Martínez 
encarregada de l’àmbit de formació, que ha 
destacat l’objectiu de “crear experiències de co-
munió i trencar barreres per caminar tots els re-

ligiosos i religioses plegats”. D’altra banda, Ma-
ria Rosa Olivella ha presentat els pressupostos 
i, seguidament, s’ha procedit també a l’aprova-
ció de la modificació d’algun dels estatuts de la 
URC, més adaptats al context actual. 

Un dels punts  clau de l’Assemblea ha estat 
l’elecció de la nova vicepresidenta, Mª Teresa 
Brull de les Filles de la Caritat, que pren el re-
lleu a Rosa Masferrer. També han entrat Mª 
Assumpció Mató, Salesianes, i Óscar Muñoz, 
Pares Paüls, com a nous vocals de la junta, en 
relleu de Mercè Arimany i Llorenç Puig, que 
continua com a secretari. 

L’escola concertada en diàleg 

Com a totes les assemblees, s’ha reservat un 
temps de reflexió i diàleg. El tema triat ha estat 

la situació i les perspectives de les escoles de 
les congregacions, és a dir, l’escola concertada 
a Catalunya. Un tema que toca de prop moltes 
congregacions. Tal com ha exposat Eduard Rey,  
“des de la URC ens hem ofert a obrir canals de 
comunicació i diàleg entre els qui es trobin en 
la difícil situació de decidir què fer amb una 
escola que per les raons que sigui es comença 
a veure com a no viable i altres congregacions 
que puguin mantenir el caràcter cristià del cen-
tre, a vegades des de col·laboracions o ajudant 
a reformular el projecte, a vegades potser des 
d’un traspàs global del projecte a algú que el 
pugui assumir”. 

 

urc / cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/religiosos-demanen-deixar-enrere-logica-bandols
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Parlar com Déu mana

La nostra estimada llengua viu i perviu en un 
món cosmopolita cada cop més menys atrac-
tiu, on el gran venç el petit i la homogeneïtzació 
s’imposa sobre la diferència que ens enriqueix 
i alhora ens singularitza. Diuen els experts que 
cada any moren (o s’exterminen) llengües mil-
lenàries i en aquesta ‘terra de mar menuda’, 
com deia Josep Maria Ballarín, els catalans se-
guim ocupats -i preocupats- pel futur de la nos-
tra llengua. 

Una llengua que es resisteix a desaparèixer 
però alhora i de mica en mica, s’empobreix. 
Cada cop és més costós saber pel seu parlar si 
una persona és d’una contrada o d’una altra, 
un fenomen que s’accentua conforme davallen 
generacions que majoritàriament han viscut al 
lloc on van néixer i d’esquenes als grans mit-
jans de comunicació. 

I davant d’aquest aspirador uniformador, la 
nostra llengua perviu tot acceptant barbaris-
mes i anglicismes i a l’ensems, una castella-
nització de la seva estructura. Un procés que 
sembla lent -depenent com es miri- i tan peri-
llós pel resultat com per la seva invisibilitat, en 
no ser entès com un atac directe on reaccionar 
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amb fermesa. Que se consiga el efecto, sin que 
se note el cuidado, que diuen. I dins d’aquest 
fenomen, a mesura que marxen els més grans 
es van perdent també aquelles expressions 
pròpies d’una societat que ha estat tan pietosa 
com rural fins fa ben poc. I és aquí on, malgrat 
l’evolució i l’acceptació del moment que ens 
ha tocat viure, hem de fer-nos militants de les 
paraules, per tal de salvar-nos els mots, com 
deia el poeta arenyenc. 

Si no actuem amb aquesta militància, d’aquí 
poc serà massa tard quan en entrar en un lloc, i 
dir el tradicional Déu Vos Guard –i els seus deri-
vats Déulaguard i Deraguard– ja no ens miraran 
estranyats, sinó que ja no ens entendran. I és que 
l’A maria!’ que ens tenia acostumats la iaia Sun-

ción de Plats Bruts ha quedat encara més oblidat 
que el Déu Vos Guard empolsinat que encara hi 
ha als rebedors de moltes llars catalanes. 

Perquè a part de saludar, també podem agrair 
les coses en català i religiosament, perquè més 
enllà del gràcies, hi ha el mercès. I la contesta 
al gràcies, pot ser el De Res més comú, i un de 
més correcte, el No es mereixen. Si volem llen-
çar una floreta, podrem dir: vostè les té totes. I 
si volem encarrilar-ho religiosament, al gràcies 
de torn, respondrem: A Déu siguin dades. 

La nostra llengua, cada cop menys rica i menys 
plena, farà bé de preservar les seves singulari-
tats, vinguin d’expressions del nostre passat 
més pagès o bé més pietós. Per què si tenim 

vàries maneres de dir o expressar una mateixa 
cosa, n’hauríem de prescindir? 

Mentrestant, esperarem que algun famós o 
influencer posi de moda alguna d’aquestes ex-
pressions de manera desacomplexada, que faci 
revitalitzar-les i traspassar la barrera generaci-
onal on perviuen, on han quedat ancorades i 
d’on lentament van marxant. I és que sabem 
també, que com deia Joan Fuster, que la nos-
tra pàtria, és la nostra llengua, i per això, l’hem 
de voler tant rica com plena. Com sabran, el 
tema dona per més articles. De moment, però, 
m’acomiado amb un Arreveure si a Déu plau ( o 
si Déu vol). Continuarà. 

víctor rodríguez –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/parlar-com-deu-mana
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La Salle Tarragona celebra els 50 anys 
a les instal·lacions actuals  

Aquesta setmana s’ha celebrat a La Salle Tar-
ragona els 50 anys de treball i tasca educativa 
a les instal·lacions actuals, fent ja 115 anys que 
estan presents a Tarragona. Davant el creixe-
ment i la voluntat d’oferir el millor servei, l’any 
1971, concretament el 19 de juny, es va canviar 
la ubicació del centre. Des de l’escola, ho consi-
deren “un projecte sense precedents a Tarrago-
na que va tenir un gran ressò a la ciutat. Un any 
després van començar a construir les primeres 
promocions del barri de Sant Pere i Sant Pau. 

la salle | llegir al web +  

L’Escolania omple el Palau de la Música 
de solidaritat  

Dilluns 28 de juny, a les 20h, el Palau de la Mú-
sica Catalana de Barcelona acollirà el concert 
que l’Escolania de Montserrat, l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès, la Capella de Música de Mont-
serrat, el tenor Roger Padullés i el baríton Xa-
vier Mendoza, sota la direcció de Xavier Puig, 
acompanyat a l’orgue per Álvaro Carnicero, 
oferiran per aconseguir fons per a dues entitats 
que treballen per la inclusió de persones amb 
discapacitat intel·lectual i per la sensibilització 
social en la donació d’òrgans per al transplanta-
ment: Fundació Nen Déu i Fundació DTI. 

abadia de montserrat | llegir al web +

Nou homenatge conjunt a Pere Casaldàliga

L’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Ara-
guaia i la Fundació Pere Casaldàliga retran un 
homenatge conjunt a Pere Casaldàliga a la ciu-
tat de Barcelona. Tindrà lloc el proper dilluns 
28 de juny. Presentat per Mònica Terribas i 
Antoni Bassas, comptarà amb la participació 
dels actors Eduard Fernàndez, Clara Segura i 
Núria Valls, així com de l’artista catalano-bra-
silera Priscila Barbosa. La paraula directa, clara 
i sempre lúcida de Casaldàliga en serà la prin-
cipal protagonista, acompanyada al piano pel 
músic Carles Cases i acaronada per desenes de 
testimonis que van treballar amb ell.

fundació pere casaldàliga | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/salle-tarragona-celebra-50-anys-installacions 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escolania-omple-palau-musica-solidaritat 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nou-homenatge-conjunt-pere-casaldaliga 
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Mor Ramon Barniol, capellà del santuari 
de Queralt durant 27 anys  

 Ha mort la vigília de Sant Joan amb 86 anys. 
Ramon Barniol i Roca va ser capellà custodi 
del santuari de Queralt des de 1993 a 2021. El 
mes de març, durant 27 anys, va deixar el santu-
ari per raó d’edat per anar a viure al Seminari de 
Solsona. L’enterrament serà aquest divendres, 
25 de juny, a les 11 del matí a l’església d’Avià. 

Fill de pagès, va néixer a Avià. Va fer la formació 
al Seminari de Solsona i ser ordenat capellà el 
20 de juliol de 1958. Va acabar sent el respon-
sable del lloc on es va formar, el Seminari de 
Solsona, i en acabar va ser secretari de mossèn 
Ballarín. L’any 1995 en va assumir el relleu com 

a capellà custodi del Santuari de Queralt, lloc 
de referència cultural, natural i espiritual pels 
berguedans. En una entrevista amb motiu del 
centenari de la coronació de la mare de Déu 
de Queralt, el 2016, descrivia la tasca pastoral 
d’acollir i acompanyar les persones que s’acos-
ten a un santuari. Molts li deien : “No crec en 
Déu, però sí en la Mare de Déu de Queralt”. 

El 2014 es va encarregar de promoure les obres 
de restauració de les pintures murals del 1814 
de la volta de l’altar de Queralt, i del seu arran-
jament, també amb la mirada posada amb la 
celebració del centenari. 

Va servir pastoralment les parròquies de Sant 
Guim de Freixenet, Ogern, Ceuró, Cervera, 
Ametlla de Merola, cal Manen, Navàs, Mollerus-
sa, i des del 1993 capellà del santuari de Queralt. 

També va servir el Seminari de Solsona i va ser 
professor de l’Escola de Formació Professional 
de Solsona. Fou beneficiat de la catedral i pre-
fecte administrador del Seminari Menor. 

Va estudiar també a Roma per ampliar estudis 
de Teologia Moral. 

laura mor –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/queralt-te-molta-potencia-gent-berga
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-ramon-barniol-capella-santuari-queralt
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Testimoni de la Llum

MARIA ROSA OCAÑA
A NADIEZDHA

Sant Joan, el Baptista, anant per tota la regió del 
Jordà predicava un baptisme de conversió, da-
vant de tots els qui l’interrogaven, qui era? Ell 
contestà de sí mateix:  “Jo sóc la veu d’un que 
clama en el desert: aplaneu el camí del Senyor, 
com digué el profeta Isaïes.” També el seu pare, 
Zacaries, profetitzà dient: … I tu, infant, et diran 
profeta de l’Altíssim  perquè aniràs al davant 
del Senyor, a preparar el seus camins... perquè 
el nostre Déu ens estima, ens visitarà un sol 
que ve del cel, per il·luminar els que viuen a la 
fosca, a les ombres de la mort, i guiarà els nos-
tres passos per camins de pau. 

Sant Joan és una festa que està molt arrelada 
al nostre país, donant pas a una revetlla que 

desperta el sentit d’una nit màgica, on el foc es 
protagonista i que, el fet de cremar coses velles 
implica una renovació en les vides d’aquelles 
persones que així ho senten. També dona pas 
a celebrar-ho amb amics i familiars, sent pro-
tagonista en la taula la coca de Sant Joan, una 
tradició popular ben viva. 

I tot això és bo, si a més encara no oblidem qui 
és Sant Joan i quin significat te en la transcen-
dència dels passatges bíblics. Sant Joan va viu-
re al desert, portant una vida retirada i meditant 
els escrits de la Llei i dels Profetes. Ell va batejar 
el Crist i va testimoniar: “... El qui em va enviar a 
batejar amb aigua em va dir: “Aquell damunt del 
qual veuràs davallar i posar-se l’Esperit, Aquest 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha
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és el qui bateja amb l’Esperit Sant. I jo l’he vist i 
he testificat aquest és l’Escollit de Déu.” 

En els temples de les esglésies ortodoxes en 
l’absis del santuari, quasi sempre (per no dir 
sempre) es troba la “Dèisis” (súplica): Es la ico-
na del Crist en Majestat, fent-li costat la Mare de 
Déu i Sant Joan Baptista. Ells dos amb les mans 
senyalen el Crist, que es troba al centre.  La in-
terpretació d’aquesta icona ens significa que 
son dos  Camins per arribar-hi a Ell. La Mare de 
Déu és el Fiat de la humanitat, és l’ Amén, “que 
així sigui”, és la voluntat humana al servei de 
lo diví, i Sant Joan es la veu que clama des del 
desert, és a través del desert que si arriba,  en el 
desert de les nostres vides, quan allunyats del 
món, en el silenci més pregon del nostre cor, i 
clamant Déu,  Ell es revela, allà en la soledat i 
fins i tot en el sofriment  del nostre propi de-
sert. Sant Lluc narra que Sant Joan va viure “en 
els llocs deserts fins el dia que es va manifestar 
davant d’Israel”. Ell és l’últim dels profetes de 
l’Antic Testament, preludi del Nou, com precur-
sor de Crist. 

Des de fa uns quaranta anys, en un veïnat del 
Baix Empordà, en un casal, que es troba enmig 
del camp hi ha una petita església en el baix 

de la torre,  que està dedicada a aquest Sant. 
Aquest petit temple, antigament era un estable 
que donava acollida a unes ovelles, ara conver-
tit en església acull a les persones que, en ha-
ver celebrat la Nit de Sant Joan, venen a pregar 
i encendre una llum a aquell que, un altre San 
Joan, en aquest cas,  l’Evangelista (el Teòleg), 
digué d’ell: “Es presentà un home enviat de Déu, 
que es deia Joan, ell vingué com a testimoni a 
testimoniar a favor de la llum, perquè per ell tots 
es fessin creients. Ell no era pas la llum, sinó el 
testimoni de la llum.” 

Foc, llum... aquests elements, juntament amb 
les paraules del Profeta, ens porten a reflexio-
nar sobre la importància del seu testimoniat-
ge quan diu: “Prepareu els camins del Senyor”, 
que, com tot, el fet de preparar-se ens fa cen-
trar en la idea de reunir en nosaltres els mitjans 
que enforteixen la nostra esperança i obren  la 
nostra consciència per poder reconèixer Aquell 
que és la Llum veritable. Si, celebrem Sant Joan 
en tota la seva plenitud. Un camí lluminós que 
reconforta el nostre ànim i beneficia la nostra 
salut integral, material i espiritual. 

maria rosa ocaña –cr | llegir al web +  

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/nadiezdha/testimoni-llum-280792
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