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Lectures
Diumenge XI durant l’any

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

L’amor en el dia a dia

És una petita anècdota real. Un matrimoni vivia en una 
casa amb jardí. El marit va morir de manera sobtada i, 

com que a més era molt conegut perquè era el metge del 
poble, molta gent va acudir a la vetlla que es feia a casa 
seva. Als peus del fèretre la vídua hi havia dipositat una 
rosa. El gest cobrava especial significat per a qui sabia que 
durant molts anys, quan hi havia flors al jardí, la dona en 
collia una cada matí per a posar-la a la taula de despatx del 
seu marit.

L’amor matrimonial necessita posar-se en relleu en 
circumstàncies especials —una malaltia, un contratemps—, 
però també en el dia a dia, com s’expressa en l’exhortació 
del papa Francesc Amoris lætitia.

Perquè aquest amor conservi la seva frescor inicial, i 
l’augmenti fins i tot, el Papa anima els esposos a utilitzar 
tres paraules clau que ja ha recomanat altres vegades: 
permís, gràcies i perdó. Són tres actituds: la delicadesa en 
dirigir-se a l’altre cònjuge, la gratitud pels petits serveis, 
que a vegades no requereix paraules sinó que n’hi ha 
prou amb una carícia o un somriure, i saber disculpar-se 
per qualsevol imperfecció que hagi pogut molestar en la 
convivència.

L’amor matrimonial no pot aturar-se, perquè, com l’aigua 
estancada, es corrompria. Tampoc no pot ser fruit de la 
inèrcia, és a dir d’un apassionament inicial que té força 
suficient per a durar tota la vida. Ha de renovar-se cada 
dia, encara que no s’ha d’expressar sempre de la mateixa 
manera.

Hi ha una maduració en l’amor dels esposos. El primer 
impacte, caracteritzat per una atracció marcadament 
sensible, deixa pas a la necessitat de percebre l’altre com 
a part de la pròpia vida. Ja no sols és algú que m’agrada, 
que m’atrau i em fa feliç, sinó que és algú a qui veig com 
inseparable del meu destí.

Respectant la intimitat de l’altre, ja són dues mirades que 
conflueixen en un mateix objectiu: l’amor i l’atenció als 
fills, en la majoria de casos. I sempre un acompanyament 
enmig de les vicissituds de la vida personal i social.

El Papa constata també que la prolongació de la vida en 
l’època actual fa que es produeixi una cosa menys freqüent 
en altres temps: l’experiència d’envellir junts a través 
d’una pertinença mútua que pot ser de quatre, cinc o sis 
dècades. També en l’ancianitat, quan la passió amorosa no 
és tan viva, hi ha la necessitat d’escollir-se una vegada i una 
altra. L’amor autèntic no envelleix, es reforça.

‘
L’amor matrimonial 
no pot ser fruit de la inèrcia, 
ha de renovar-se cada dia

Lectura del segon llibre 
de Samuel (12,7-10.13)

En aquells dies, Natan digué 
a David: «Això diu el Senyor, 
Déu d’Israel: Jo t’he ungit 

rei d’Israel, i t’he salvat de les mans de 
Saül. He posat als teus braços la filla del 
teu senyor i les seves dones, t’he donat 
el poble d’Israel i de Judà i, si tot això 
fos poc, encara estava disposat a afegir-
hi altres favors. ¿Per què, doncs, has 
menyspreat el Senyor cometent això que 
és malvist per ell? Has fet matar Uries, 
l’hitita; has pres per esposa la seva dona, 
i a ell l’has fet matar amb l’espasa dels 
ammonites. Per això, ja que tu m’has 
menyspreat prenent per esposa la dona 
d’Uries, l’hitita, l’espasa no s’apartarà mai 
més de casa teva.» David digué a Natan: 
«He pecat contra el Senyor.» Natan li 
respongué: «Està bé: el Senyor passa per 
alt el teu pecat; no moriràs.»

Salm responsorial 
[31,1-2.5.7.11 (R. 5c)]

Feliç el qui ha estat absolt de la falta
i ha vist sepultat el seu pecat.
Feliç l’home a qui el Senyor
no té en compte la culpa,
qui dintre seu ja no manté l’engany.

R. Senyor, m’heu perdonat 
la culpa comesa.

M’he decidit a reconèixer la falta,
no us he amagat més el meu pecat.
Tan bon punt m’ho he proposat, Senyor,
m’heu perdonat la culpa comesa. R.

En vós he trobat el meu recer,
vós em guardeu del perill.
Tothom celebra al voltant meu
el goig de veure’m lliure. R.

Alegreu-vos, justos, celebreu el Senyor;
homes rectes, aclameu-lo. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Galàcia (2,16.19-21)

Germans, sabeu que ningú no pot ser just 
perquè hagi complert les obres que mana 
la Llei, sinó només perquè ha cregut en 
Jesucrist. Per això nosaltres, jueus, hem 
cregut en Jesucrist, perquè ens faci justos, 
no el compliment de les obres de la Llei, 
sinó el fet d’haver cregut en Crist, ja que 
Déu no hauria pogut absoldre ni un sol 
home, si calia haver complert les obres 
que mana la Llei. Jo, per obra de la Llei, 
vaig morir pel que fa a la Llei, a fi de viure 
per a Déu. Estic clavat a la creu juntament 
amb Crist. La vida que ara visc, ja no és la 
meva; és Crist que viu en mi. La vida que 
ara visc en aquesta carn, la visc gràcies a 
la fe en el Fill de Déu, que m’ha estimat 
i s’ha entregat ell mateix per mi. No vull 
refusar la gràcia de Déu: Si algú pogués 
ser just per obra de la Llei, Crist hauria 
mort inútilment.

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 
(7, 36-8,3)

En aquell temps, un fariseu invità Jesús a 
menjar amb ell. Jesús, doncs, anà a casa 
del fariseu i es posà a taula. Hi havia al 
poble una dona que portava una vida 
pecadora. Quan sabé que Jesús era a taula 
a casa del fariseu, hi anà amb un gerret 
d’alabastre ple de perfum, i es quedà 

enrere plorant als peus de Jesús. Amb les 
llàgrimes començà de mullar-li els peus, i 
els hi eixugava amb els cabells; després li 
besava els peus i els hi ungia amb perfum. 
El fariseu que havia convidat Jesús, en 
veure això, pensà: «Aquesta dona que el 
toca és una pecadora. Si ell fos profeta, 
sabria qui és i quina vida porta.» Jesús 
li digué: «Simó, t’he de dir una cosa.» 
Ell li contestà: «Mestre, digueu.» Jesús 
continuà: «Dos homes devien diners a 
un prestador: l’un li devia cinc-centes 
monedes de plata, i l’altre, cinquanta. Cap 
d’ells no tenia res per pagar, i el prestador 
els perdonà el deute. ¿Quin d’aquests 
et sembla que l’estimarà més?» Simó li 
respongué: «Jo diria que aquell a qui ha 
perdonat el deute més gran.» Jesús li diu: 
«És així mateix.» Llavors Jesús es girà cap 
a la dona i digué a Simó: «¿Veus aquesta 
dona? Quan he entrat a casa teva, tu no 
m’has donat aigua per rentar-me els peus, 
però ella me’ls ha rentat amb les llàgrimes 
i me’ls ha eixugat amb els cabells; tu no 
m’has rebut amb un bes, però ella, d’ençà 
que he entrat, no para de besar-me els 
peus; tu no m’has ungit el cap, però ella 
m’ha ungit els peus amb perfum. Per això 
et dic: Has vist que aquesta dona estima 
molt i és que eren molts els pecats que 
li han estat perdonats, però quan no hi 
ha tant a perdonar, no hi ha tant amor.» 
Després digué a la dona: «Els teus pecats 
et són perdonats.» Els altres que eren a 
taula començaren a pensar: «¿Qui és 
aquest, que fins i tot perdona els pecats?» 
Digué encara a la dona: «La teva fe t’ha 
salvat. Ves-te’n en pau.» 

El fet meravellós de la misericòrdia de Déu

A l’evangeli d’aquest diumenge veiem la dona que estima molt perquè són molts els pecats que li han estat perdonats. La dona 
marxa perdonada i en pau gràcies al Senyor, i això provoca el judici crític del fariseu que havia convidat Jesús a casa seva.

És per a tots motiu d’agraïment saber que el nostre Déu és amor, que perdona totes les nostres culpes. I també és per a tots 
motiu de responsabilitat dir i dir-nos que la presència del pecat en les nostres vides és real, que ens fa mal, fa mal als germans i 
ofèn Déu. Si en alguna cosa ens ajuda l’acollida de la Paraula de Déu és perquè il·lumina l’interior de les nostres vides, les judica 
i les salva, perquè el nostre Déu, el Déu de Jesucrist, no vol la mort del pecador sinó que es converteixi i visqui salvat.

El sagrament del perdó de Déu és do del Senyor per als membres de l’Església, on trobem el perdó dels pecats. Hem de ser 
conscients de la misericòrdia de Déu envers la meva vida de cristià necessitada de perdó per les incoherències pròpies.
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—Tarragona acollirà la 3a Trobada de Càritas 
Catalunya. A la secció En un minut

—L’exhortació ‘L’alegria de l’amor’ i els projectes de la 
pastoral familiar a l’arxidiòcesi
A la secció de L’entrevista  

DESTAQUEM...

Enfoca el codi QR 
i accedeix al vídeo «Als Quatre Vents»

Mirada endins Joan Cañas Coch, pvre.

(p.3) (p.5)

l’entrevista
Josep Masdéu Aymamí, pvre., 
delegat diocesà de pastoral familiar:

«Val la pena aprofundir en la 
misericòrdia aplicada en àmbits de 

sofriment o conflicte»

A principis del mes d’abril es donava 
a conèixer l’exhortació apostòlica 

del papa Francesc Amoris lætitia (AL), ‘L’alegria de l’amor’, 
que recull els resultats dels dos darrers Sínodes sobre la 
família convocats pel Sant Pare els anys 2014 i 2015. El papa 
Francesc, a l’igual que els seus predecessors, reconeix la 
complexitat de la vida familiar moderna però accentua molt 
més la necessitat que l’Església i els seus ministres estiguin 
a prop de les persones sense importar la situació en què es 
trobin, amb la finalitat de comprendre, acompanyar, integrar 
i tenir els braços ben oberts especialment als qui més 
pateixen (AL 312).

A nivell diocesà, com «s’aterra» amb un document com 
aquest?

L’exhortació L’alegria de l’amor ens fa aterrar amb molta 
esperança. Primerament en allò que no es veu, que és en 
el dia a dia de les famílies: la quotidianitat de l’amor, de la 
fidelitat, del servei, la dedicació als fills, a les persones grans 
de les nostres famílies.

I en allò que es veu: la parròquia és l’eix vertebrador de la 
família cristiana, des de la preparació remota, del sagrament 
del matrimoni a la preparació immediata als diversos 
sagraments com són el baptisme, la comunió, la confirmació 
dels fills…

I en quins projectes es concreta a l’arxidiòcesi?

En la catequesi familiar, d’adults, els moviments familiars, 
Vida Creixent per als més grans… Ho podríem resumir en els 
següents punts.

1. Aprofundir en allò que fa molts anys que anem fent: 
la preparació per al matrimoni, a càrrec del Centre de 
Preparació al Matrimoni (CPM), com es va marcar en els 

objectius a la reunió dels arxiprestos 
de fa un parell d’anys.

2. Oferir una trobada per a 
matrimonis trimestralment que es 
proposa respondre a les inquietuds 
dels participants o de la vida de 
l’Església en l’àmbit familiar.

3. En el marc més específic de 
l’exhortació val la pena aprofundir 
en la misericòrdia aplicada en 
àmbits de sofriment o conflicte 
en què es pugui trobar la persona 
o la família. D’aquí neix el desig 
d’impulsar el Centre d’Orientació 
Familiar (COF). Pensant sobretot 
en aquelles parelles o matrimonis 
a les quals puguem ajudar a afrontar realitats personals 
o de parella que els puguin portar a l’enfrontament o al 
conflicte.

4. En la mateixa línia, disposar de la Llar Natalis com 
espai d’acolliment d’aquelles dones que han d’afrontar 
la maternitat amb soledat o amb risc d’exclusió social. 
(llarnatalistarragona@gmail.com / tel. 618 683 790).

Cal veure si serem capaços d’endegar el complement a la 
Llar amb el projecte Maternity, es tracta d’oferir acolliment 
i acompanyament a aquelles mares amb nadons que no 
resideixen a la Llar ni hi estan relacionades, però que també 
es poden trobar soles i amb dificultats, no tant materials, 
que per a això ja hi ha les parròquies, sinó més aviat amb 
un acompanyament en allò que se’ls fa difícil d’afrontar… 
una mica com anar a ca la mare, que sempre hi és i sempre 
t’ajuda.

5. El projecte Raquel: per a aquelles dones que sofreixen 
la síndrome postavortament o per a aquells que han estat 
implicats en un avortament. Acollir, acompanyar, sanar, 
vers un procés de reconciliació/pacificació personal. En el 
cas de ser creients també de reconciliació amb Déu Pare de 
misericòrdia.

Més informació: http://pastoral.familiar.arqtgn.cat

proposta Anem junts a l’encontre de Jesús:
 Descobrir la catequesi

Amb la primera comunió no s’acaba l’itinerari catequètic. És aquest el missatge que la Delegació 
diocesana de catequesi i catecumenat vol fer arribar als pares que tenen fills en edats de fer 

catequesi. En un període en què els fills es plantegen preguntes sobre la vida, la mort, la bondat o 
l’amor, la catequesi els ajudarà a descobrir Jesús i el seu missatge de salvació a través de l’Evangeli, a 
pregar, a créixer en la fe a través d’activitats diverses, i a descobrir la vida de la parròquia i les persones 
que formen part de la comunitat. 

Anar a catequesi és descobrir la història dels grans personatges bíblics de l’Antic i Nou Testament, fer 
un viatge junts a través de la Bíblia, viure una experiència amb altres nois i noies, trobar-se, ser solidari 
i preocupar-se pels altres.

Per a més informació cal adreçar-se a la vostra parròquia.
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en el nostre món passa...

17 de juny

—Concert de l’Escolania de Montserrat al Santuari de Sant 
Magí de la Brufaganya, a les 21.30 h. Les entrades, a 20 
euros, cal reservar-les a través del web www.brufaganya.
cat. L’acte, inserit en la programació de les V Nits Musicals 
a la Brufaganya, està organitzat per l’Associació Musical de 
la Brufaganya.

18 de juny

—Visita guiada a la Catedral de Tarragona pel Dr. Antonio P. 
Martínez Subías, per a conèixer els elements renaixentistes 
de la Seu tarragonina. El punt de trobada serà a la porta 
d’accés a la Catedral del carrer Mare de Déu del Claustre, a 
les 11.00 h. L’activitat, organitzada per Catalonia Sacra, és 
gratuïta i es recomana realitzar inscripció prèvia a través 
del correu reserves@cataloniasacra.cat o bé trucant al tel. 
693 720 202. 

—Jornada de portes obertes a la Fundació Mn. Frederic 
Bara (c/ Racona 3-5 Reus) a les 18.00 h. Durant aquesta 
Jornada es donaran a conèixer les instal·lacions de la 
Fundació, es projectarà un audiovisual i es podran veure 
els treballs exposats dels infants. També es podrà adquirir 
una bicicleta solidària fent un donatiu que servirà per a 
comprar aliments i altres productes de primera necessitat. 
Més informació al web www.fundaciobara.org.

19 de juny

—Enviament dels joves que participaran a la Jornada 
Mundial de la Joventut a Cracòvia. La celebració, presidida 
pel Sr. Arquebisbe, tindrà lloc a la capella major del 
Seminari de Tarragona a les 17.30 h. Organitza la Delegació 
diocesana de pastoral de joventut.

Fins al 19 de juny

—Inscripcions a la Jornada arxiprestal a Montserrat 
del dissabte dia 2 de juliol, organitzada pels arxiprestats 
de Tarragona Centre i Perifèria. Per a més informació i 
inscripcions cal adreçar-se a la Parròquia de Sant Joan 
Baptista de Tarragona trucant als tel. 977 21 11 83 o bé al 
626 66 30 65.

Fins al 20 de juny

—Inscripcions a les XV Jornades Interdiocesanes de 
Responsables de Catequesi. Tindran lloc els dies 30 de juny 
i 1 de juliol al Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 
231), sobre el tema «La confirmació en el procés de la 
iniciació cristiana dels nois i noies». Organitza el Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears (SIC).

Any sant de la misericòrdia
   8 de desembre de 2015 
 20 de novembre de 2016

en un minut

Cicle C / Litúrgia de les Hores: Semana III

Diumenge, 12: Diumenge XI de durant l’any 
[2Sa 12, 7-10.13; Salm 31, 1-2.5.7.11; Ga 2, 16.19-21; 
Lc 7, 36-8,3; o bé més breu: 7, 36-50 (LE/LH pròpies)]

Dilluns, 13: Sant Antoni de Pàdua, prevere i doctor de 
l’Església (MO) [1Re 21,1-16; Salm 5, 2-3.5-6.7; Mt 5, 38-42]

Dimarts, 14: [1Re 21, 17-29; Salm 50, 3-4.5-6a.11 i 16; 
Mt 5, 43-48] Sant Eliseu, profeta

Dimecres, 15: [2Re 2, 1.6-14; Salm 30, 20. 21.24; Mt 6, 1-6. 
16-18] Santa Maria Miquela del Santíssim Sagrament, verge 
(ML)

Dijous, 16: [Sir 48, 1-15; Salm 96, 1-2.3-4.5-6.7; Mt 6, 7-15] 
Sant Quirze

Divendres, 17: [2Re 11, 1-4.9-18. 20; Salm 131,11.12.13-
14.17-18; Mt 6, 19-23] Sant Ismael

Dissabte, 18: [2Cr 24,17-25; Salm 88, 4-5.29-30.31-32.33-34; 
Mt 6, 24-34] Sant Marc

Diumenge, 19: Diumenge XII de durant l’any 
[Za 12,10-11; Salm 62, 2.3-4.5-6.8-9; Ga 3, 26-29; Lc 9, 18-24 
(LE/LH pròpies)]

La Misericòrdia en els Pares de l’Església

Sant Agustí, doctor de la misericòrdia (II)

Ja vam veure com la misericòrdia no era un concepte 
abstracte o llunyà en sant Agustí. El seu itinerari vital el va 

portar a fer una experiència molt viva de Déu misericordiós. 
Per això, en la seva tasca pastoral incansable i de reflexió 
intel·lectual, va intentar transmetre allò que per a ell era una 
certesa tan profunda.

Com a pastor, Agustí va ser un excel·lent predicador, de 
manera que ajudava a interpretar els textos de l’Escriptura 
des de la perspectiva de la misericòrdia amb què Déu tracta la 
humanitat ferida. Vegem-ho avui, per acabar, deixant que parli 
el sant bisbe d’Hipona en tres dels seus cèlebres sermons, 
comentant la paràbola del bon samarità i del fill pròdig:

«Ell ha guarit la nostra natura i el nostre intel·lecte: tant amb 
una com amb l’altre va usar misericòrdia el piadós samarità 
que va baixar per ajudar-nos: va embenar les nostres ferides, 
les va rentar amb vi —i sabem quin vi— va oferir la seva cura 
a la criatura i la va dur a l’hostal per tal que l’hostatgés el qui 
hi habita. L’hostal és l’Església; qui hi habita és l’Esperit Sant. 
Ell va treure del seu costat ferit la moneda amb què va pagar 
per nosaltres, miserables, a l’hostaler. Ell, un cop rebuda la 
moneda, va fer les cures amb el seu oli, va untar les ferides de 
la natura malalta amb el seu ungüent i la va curar; va encendre 
foc amb el seu oli per a il·luminar les nostres tenebres i va fer 
llum al nostre intel·lecte» (sermó 365).

«Retorna cap a tu mateix; i un cop retornat cap a tu, retorna 
cap a allò més alt, no restis en tu. Abans que res, torna cap 

a tu des d’allò que és fora de tu, i després retorna’t a qui 
t’ha creat, a qui t’ha cercat quan estaves perdut, a qui t’ha 
aconseguit quan fugies i a qui, quan li donaves l’esquena, et 
va retornar cap a ell. Retorna, doncs, cap a tu i adreça’t a qui 
t’ha fet. Imita aquell fill petit perquè potser ets tu mateix» 
(sermó 330).

«El pare mana que se li porti el vestit millor, el que havia 
perdut Adam en pecar. Després d’haver rebut el fill amb el 
perdó i d’haver-lo besat, ordena portar-li el vestit: l’esperança 
de la immortalitat que confereix el baptisme. Ordena posar-li 
l’anell, penyora de l’Esperit Sant, i les sandàlies als peus, per 
a la prestesa d’anunciar el missatge evangèlic de la pau, per 
tal que siguin preciosos els peus que anuncien el bé» (sermó 
112).

—Trobada de Càritas Catalunya a Tarragona. Uns 1.800 
voluntaris de les Càritas de tot Catalunya participaran en la 
3a Trobada de Càritas que es farà el 22 d’octubre al Camp de 
Mart de Tarragona amb el lema «Transformem la societat des 
de la Misericòrdia». El matí serà el moment de les ponències i 
el debat. Hi participarà el sociòleg basc Imanol Zubero, i Mons. 
Miquel Barbarà, amb la conferència «L’esperit de Càritas». 
Els assistents també gaudiran d’una experiència solidària 
amb els Pallassos Sense Fronteres i diferents visites culturals 
per la ciutat o bé un audiovisual que es projectarà al mateix 
auditori. La trobada es clourà amb la celebració de l’eucaristia 
presidida pel Sr. Arquebisbe al Camp de Mart.

—Nou Servei de Distribució d’Aliments a Tarragona. El Sr. 
Arquebisbe va beneir, el dia 31 de maig, el nou local de Càritas 
de la Parròquia de Sant Fructuós de Tarragona, ubicat al carrer 
d’Alfred Opisso de Tarragona, que es destinarà al Servei de 
Distribució d’Aliments (SDA). L’SDA és un projecte que té com 
a finalitat la promoció de la persona a través de la dignificació 
de la forma d’oferir l’ajut alimentari i de fer-la participant 
en la presa de decisions. L’acte va comptar amb l’assistència 
del rector de la Parròquia, Mn. Josep Masdéu; el director de 
Càritas Diocesana de Tarragona, Francesc Roig, i el director 
de Càritas Interparroquial de Tarragona, Mn. Raimon Mateu, 
entre d’altres.

—Jornada diocesana de pastoral de la salut. L’Hospital 
de Santa Tecla de Tarragona va acollir un any més aquesta 
Jornada diocesana celebrada el dissabte 28 de maig, que 
va comptar amb la participació de prop d’un centenar de 
persones. L’acte va ser presidit pel Sr. Arquebisbe i va comptar 
amb l’assistència i intervencions de la delegada diocesana de 
pastoral de la salut, Mercè Guasch, i el capellà de l’Hospital de 
Santa Tecla, Mn. Joan Aragonès. La ponència central va anar a 
càrrec de Mn. Lluís Simón, capellà del Sociosanitari Francolí, el 
qual va ajudar els participants a ser testimonis de misericòrdia 
en el món del sofriment, el dolor i la malaltia. «La tasca de 
l’agent de pastoral de la salut és ajudar el malalt a transformar 
la malaltia en oportunitat de creixement i maduració (humana 
i espiritual) i fer emergir en ell totes les capacitats i forces 
moltes vegades ignorades», va dir.

—Diàleg interreligiós. El Centre Cívic vallenc Ca Creus va 
acollir, el 24 de maig, un diàleg interreligiós entre l’islam 
i el cristianisme per afrontar els reptes i oportunitats de 
futur entre ambdues religions així com també afavorir el 
coneixement mutu. La taula va tenir com a eixos temàtics 
la pau, l’acollida, l’equitat o justícia social i l’almoina. L’acte 
va comptar amb l’assistència del director general d’Afers 
Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell, i la 
participació del vicepresident de l’Associació Islàmica de Valls, 
Jalal Badaoui, i l’arxiprest de l’Alt Camp, Mn. Josep Bofarull. En 
finalitzar, el diàleg es va cloure amb un gest prou significatiu: 
l’intercanvi d’un exemplar de la Bíblia i d’un exemplar de 
l’Alcorà per part dels dos ponents.

Litúrgia de la setmana

…que a nivell mundial els drets de la dona estan molt 
trepitjats. La dona segueix tenint molta discriminació. 
Vegem algunes dades sobre les dones a nivell mundial:

– 900 milions viuen en pobresa extrema.

– Són les que treballen el 80% de la terra, 
però són propietàries d’un 1% com a màxim.

– Són les 2/3 parts de les persones analfabetes (666 milions).

– Tenen molta manca d’atenció sanitària especialment en la 
gestació i el part. I moltes pateixen mutilacions corporals.

– Pateixen abusos sexuals i comerç humà (2 milions a l’any).

– Moltes són obligades a casar-se fins i tot abans de la 
majoria d’edat.

– Moltes no tenen accés als recursos naturals i al crèdit.

– Moltes estan discriminades en l’accés al treball i en les 
condicions laborals.

Potser penses d’on he tret tot això. És fàcil que pensis que 
d’una publicació «progre». Doncs no. Precisament del 
calendari del Sagrat Cor, full del dia 7 de març d’aquest any, en 
la vigília del Dia internacional de la Dona.

Hi ha molt de camí a fer. I els cristians hauríem de donar 
exemple d’avançar per aquest camí. El papa Francesc així ho 
fa.

Miquel Barbarà Anglès, pvre.

retalls de vida

Creure és de valents

En acabar la celebració de l’eucaristia no em costa —al 
contrari, m’agrada— saludar les persones en el recorregut 
de retorn a la sagristia. Em sembla com una prolongació 
més propera del que hem celebrat. Et trobes amb coneguts i 
desconeguts. De cop i volta s’escurcen les distàncies.

A mig recorregut, pel passadís central veig un noi adolescent, 
el pare, una noia també joveneta i la mare. Tots al mateix 
banc. No resisteixo a parar-me i se m’escapa dir-los:

—Quin goig que feu!

La proximitat es palpa:

—Em dic Josep—, i un a un em van dient els seus noms.

—De Tarragona?

—Sí, de tota la vida…

No ens coneixíem de res i les paraules surten alegres i 
confiades. De cop i volta, la mare em diu:

—Mossèn, pregui pel nostre noi!

El noi és el que tinc més proper, i li dic:

—Que passa alguna cosa?

Contesta, ràpid:

—Em costa molt ser cristià…

—I doncs, que et penses que a mi no? Li responc amb la 
mateixa rapidesa. Noi, això de Jesús és cosa de valents!

Em ve la paraula de Pau: «Senyor, què haig de fer?» 
(Ac 22,10). I penso que en el si d’una família fa molts anys van 
plantar en la meva pobra persona la llavor de la tossuderia. 
Ser cristià és propi dels tossuts que volen estimar. Pensar que 
Jesús mateix es va fer gran en el si d’una família i va voler ser 
educat per Josep i Maria…

Josep Pascual, pvre.


