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NATURA I DÉU
Sovint sentim parlar d’ecologia, però és una paraula tècnica que ens 
costa traduir a la nostra vida. En canvi, si ens parlen de no malbaratar 
els recursos naturals o de gestionar correctament les nostres deixalles... 
ja sentim que ens afecten.

Aquest número de Galilea.153 vol ajudar-nos a prendre més 
consciència de la fragilitat de la natura que hem rebut de Déu. 

La natura ens obre a Déu

Per poc disposats que estiguem, les meravelles de la natura ens 
condueixen a Déu: la grandesa de les muntanyes, la immensitat del 
mar, les meravelloses estructures moleculars que veiem al microscopi 
o la grandiositat del cel nocturn, ens obren el cor a una immensa 
acció de gràcies al Creador. 

També elements que ens dona la natura, com el pa, el vi, l’oli, 
l’aigua... són signes que usa la litúrgia per simbolitzar el diàleg entre 
Déu i l’home.

Algun articles d’aquest número desenvolupen aquest camí de la natura 
cap a Déu.

Déu ens condueix a tenir cura de la natura

Altres articles tracten de com la fe en Déu ens compromet amb la 
natura.

En efecte, la ciència ens parla, amb dades objectives, dels greus 
problemes ecològics que tenim: esgotament dels recursos naturals, 
canvi climàtic, deixalles no biodegradables que envaeixen la natura... 
problemes que si no s’afronten condueixen a veritables catàstrofes. 

El papa Francesc, amb l’encíclica Laudato si’, fa un toc seriós d’alerta. 
Va a la raó profunda d’aquests greus problemes: l’egoisme humà, tant 
a nivell nacional, com empresarial, com individual... que fa prendre 
decisions en benefici propi sense tenir en compte l’altre. Entenent com 
a altre el que viu al costat, el que viu a un altre continent, el que viurà 
d’aquí cinquanta o cinc-cents anys, com també el clima, el paisatge, 
la vida animal o vegetal, els recursos geològics... Si la fe en Déu és el 
motor de la nostra vida, aquesta resposta egoista no té cap sentit.

Per això el Papa ens parla de conversió al Déu de Jesucrist, al Déu 
creador: una conversió ecològica global.

I en aquest número trobareu iniciatives que volen respondre en 
diferents àmbits. Resposta que no podem deixar de donar, tant a nivell 
personal com comunitari.

M. Àngels TerMes 
matermes@cpl.es

Per a la reflexió personal i el diàleg en grup

Responent a la demanda que ens ha arribat, en algunes pàgines d’aquest 
número trobareu preguntes que ajuden a la reflexió. 

Agraeixo molt els vostres suggeriments.

Sumari
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ELS POBRES SALVARAN EL MÓN
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La xarxa de Parròquies EcoSolidàries, que impul-
sa Justícia i Pau, vol promoure en àmbits eclesials, i 
sobretot en les parròquies, la posada en pràctica del 
model de societat just, solidari i respectuós amb la 
natura que es desprèn de l’encíclica Laudato si’ del 
papa Francesc.

Es tracta que les institucions eclesials, en resposta 
al clam de la Terra i al clam dels pobres, animin la 
conversió ecològica integral, i esdevinguin un espai 
on experimentar un nou estil de vida fruit d’aquesta 
conversió, assumint des de la realitat pròpia de cada 
comunitat:

1 La Perspectiva Laudato si’, que relaciona de 
manera indestriable crisi social i crisi medi-
ambiental.

Donar a conèixer la riquesa del contingut de 
l’encíclica, propiciar la reflexió i aprofundir en 

aquells àmbits que ajuden a donar respostes, des de la 
fe, als grans reptes socials i mediambientals dels nos-
tres dies a través de  publicacions, xerrades, col·loquis, 
seminaris, tallers, jornades d’estudi, grups bíblics, de 
catequesis, de revisió de vida...

2 Una Espiritualitat Eco-Social, sobre la qual 
ancorar els canvis de mentalitat necessaris 
que planteja l’encíclica.

Fonamentar, fomentar i practicar una espi-
ritualitat cristiana, tant en l’àmbit personal 

com en el comunitari, amb continguts que fan refe-
rència al do de la creació i a l’ésser humà com a cria-
tura de Déu en comunió amb la natura; a la interde-
pendència de tots els éssers i la lloança a Déu present 

en tots i cadascun d’ells; a la Terra com casa comuna i 
la fraternitat universal;  a la sobrietat alliberadora i a 
l’opció radical pels febles i empobrits.

Tot plegat a través de la litúrgia ordinària (monici-
ons, cants, homilies, pregàries...), espais de pregària, 
vetlles, itineraris contemplatius, recessos, celebració 
dels sagraments, diades i temps forts (Dia de la Terra, 
Temps de la creació...), etc. 

3 Nous estils de vida, fruit del compromís per 
a una societat més justa, solidària i respectu-
osa amb la natura.

Transformar les pràctiques de la comunitat 
i dels seus membres a través de petits passos 

que portin progressivament des del materialisme a la  
transcendència, del malbaratament a la sobrietat, del 
consumisme al consum conscient, de la competitivitat 
a la cooperació, de les desigualtats a l’equitat, de l’indi-
vidualisme a la consciència global, de la indiferència a 
la solidaritat, de la inhibició a la participació activa en 
xarxes ecosolidàries ...

Justícia i Pau (projectes@justiciaipau.org) us pot 
proporcionar informació, assessorament, formació, 
materials i  contacte amb parròquies ecosolidàries.

PARRÒQUIES ECOSOLIDÀRIES
grup ecologia i JusTícia, JusTícia i pau

Fotografia: Pixabay

Seria bo que ens preguntéssim, tant a nivell 
individual com de comunitat, quin grau de 
responsabilitat tenim en els greus conflictes del 
nostre món (canvi climàtic, migracions massives, 
contaminació, violència, sobreexplotació de 
recursos, extinció d’espècies, explotació laboral, 
desigualtats escandaloses, fam, pobresa...) i quins 
compromisos, des de la fe, estem disposats a 
assumir per revertir aquesta situació.

Sumari
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ACOLLIDA

RECICLEM ROBA, INSERIM PERSONES
rubén requena, Madrid
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El passat 24 d’abril, Càritas Espanyola va celebrar el 
primer aniversari de «moda re-», un projecte els ob-
jectius principals del qual són la generació d’ocupació 
social i sostenible, la transparència, el destí ètic de les 
peces que es donen i l’impuls del consum responsable 
i la cura de la creació, promovent l’economia social i 
solidària a través de la reutilització, reciclat, donació i 
venda de roba usada.

A més de la inserció laboral i la dignificació de la 
forma en què reben la roba aquelles persones que la 
necessiten, el projecte està lligat a la cura de la creació.

Aquesta iniciativa està basada en una economia cir-
cular: quan els donants dipositen la roba en un dels 
4.500 contenidors que Càritas té instal·lats al carrer, 
les peces es traslladen a una de les tres plantes indus-
trials de preparació per a la reutilització situades a 
Barcelona, Bilbao i València, on s’agrupen i classifi-
quen per donar-los el millor destí possible. Després es 
porten a les botigues de la marca on es distribueixen 
per a la seva venda o donació social. Hi ha més de  
80 botigues repartides per tot el territori nacional.

Aquelles persones i famílies que requereixen roba per 
una necessitat social són acompanyades en el procés 
per la seva Càritas parroquial o diocesana i van a les 
botigues de «moda re-» on poden emprovar-se i triar 
de forma gratuïta les peces que necessitin, perquè a 
més de ser un punt de venda obert a qualsevol perso-
na, les botigues seguiran garantint la finalitat social 
que Càritas Espanyola sempre ha perseguit.

Un dels principals objectius del projecte és la creació 
de treball social i sostenible, en l’actualitat són  
750 llocs de treball els que se sustenten gràcies a 
«moda re-», 450 en són d’inserció, dirigits a persones 
que per les seves biografies vitals moltes vegades molt 
complexes tenen l’oportunitat d’aprendre a treballar 
treballant. Aquestes ocupacions es creen en empreses 
d’inserció, que són una eina per culminar processos 
d’acompanyament en l’adquisició d’habilitats i millora 
de l’ocupabilitat de persones que no només tenen difi-
cultats per trobar una feina, sinó que en tenen moltes 
més per mantenir-la.

Trencar amb la lògica «compro-llenço»

Hi ha moltes empreses que veuen negoci en el comerç 
de la roba usada. No obstant això, amb «moda re-» 
donar una nova vida a la roba i a les persones que més 
ho necessiten «val més del que costa». En donar part 
de la roba que ja no usem, no només compartim el 
que ens sobra, sinó que entenem i fem entendre als 
qui ens envolten que el que no volem pot tenir gran 
valor per a altres. A més, en reciclar sortim del model 
de consum «compro-llenço» i contribuïm a la cura de 
la creació.

En definitiva, participar d’un projecte d’economia 
solidària i circular, sostenible, alternatiu i realment 
transformador pot traduir-se de forma directa i visible 
en grans beneficis, com caminar vers una societat més 
inclusiva i sostenible.

Més informació a www.modare.org

Sumari
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LLUC TORCAL: CONTEMPLACIÓ I 
GESTIÓ RESPECTUOSA DE LA NATURA
El P. Lluc Torcal és, des de 1995, monjo del monestir cistercenc 
de Santa Maria de Poblet, a la comarca de la Conca de Barbe-
rà. Va ser-ne el prior entre el 2007 i el 2016, etapa en què va 
impulsar un procés, alhora comunitari i personal, de conver-
sió ecològica que ens explica, també, en aquesta entrevista. 
Actualment és Procurador de l’Orde Cistercenca i viu a Roma. 
Mitjançant el correu electrònic ens ha respost les preguntes 
d’aquesta entrevista, cosa que li agraïm profundament. Físic 
de formació, la seva inquietud per la crisi ecològica l’emmar-
ca en la tradició monàstica i el magisteri de l’Església.

¿Com s’ha vinculat tradicional-
ment l’orde del Cister amb la 
natura?

El Cister, com a reforma que 
és de la Regla de Sant Benet, 
conviu amb la natura des del 
seu inici. Una de les voluntats 
inicials dels monjos que van 
iniciar l’aventura cistercenca 
era recuperar el treball manual, 
especialment vinculat al món 
de l’agricultura i la ramaderia. 
De fet, són famoses les granges 
cistercenques, els camps i les 
pastures, així com tots altres 
elements vinculats al món agrí-
cola com els molins, els graners 
o el canals.

Però, unit a aquest aspecte que 
revela una òptima gestió de 
l’entorn natural inspirat en la 
mateixa Regla de Sant Benet, 
«el monestir, si és possible, 
s’ha d’establir de tal manera 
que totes les coses necessàri-
es, és a dir, l’aigua, el molí, el 
forn, l’hort i els diversos oficis, 
s’exerceixin a l’interior del mo-
nestir, per tal que els monjos no 
tinguin necessitat de córrer per 
fora, perquè no convé de cap 
manera a les seves ànimes» (RB 
66, 6-7), hi trobem un aspecte 

més contemplatiu de la 
natura, un aspecte pel 
qual la natura esdevé 
símbol i element d’ac-
ció de gràcies per l’obra 
creadora de Déu, segons 
la bella imatge de Sant 
Bernat: «Els arbres i les 
roques us ensenyaran 
coses que no podríeu 
escoltar en altres llocs» (Carta 
106, paràgraf 2).

¿Què ha significat l’encíclica 
Laudato si’ del papa Francesc per 
a l’Església?

L’encíclica ha introduït de ple, 
al pensament social de l’Es-
glésia, el problema de la cura 
per la nostra casa comuna, el 
problema de l’ecologia i de la 
crisi socioambiental que està 
vivint aquesta humanitat d’inicis 
del III mil·lenni, una crisi que, 
ras i curt, pot acabar fonamen-
talment amb l’existència i la 
presència del gènere humà al 
planeta Terra, a més de moltes 
altres espècies.

Laudato si’ representa un nou 
element de la Doctrina social 
de l’Església i, per tant, el seu 
contingut s’ha d’integrar dins 

del Magisteri de l’Església i no 
es pot qualificar d’opinió o 
de concessió a les modes del 
temps. Per aquesta raó, l’Encí-
clica no tracta simplement del 
problema ecològic i ambiental 
des d’una perspectiva teorètica 
sinó que està enfocada clara-
ment a l’acció a través d’un pro-
cés de conversió ecològica inte-
gral. Aquest procés de conversió 
integral, però, precisament pel 
seu abast, no es queda en la 
immediatesa, sinó que obre el 
cor a una mirada contemplativa 
capaç de lloar Déu per les seves 
obres i treballar per la guarició 
de la nostra casa comuna, del 
nostre planeta. Aquesta mirada, 
per tant, veu l’univers com un 
misteri que invita a descobrir un 
missatge d’harmonia universal 
que evoca el misteri més pro-

Sumari
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fund de la comunió i del destí 
comú de tota la creació. Per 
aquesta raó, tota la vida cristia-
na, tota forma de vida cristiana, 
en virtut de la dimensió profèti-
ca que li confereix el baptisme, 
està cridada a viure sota el signe 
d’aquesta conversió integral que 
el Papa proposa.

El Papa ens crida a una conversió 
ecològica integral. Si ens hem de 
convertir, ¿com definiria vostè el 
nostre pecat ecològic? ¿Quines 
són les seves arrels?

Sobre aquets punt el Papa és 
molt clar: les raons profundes 
del desastre ecològic que vivim 
no poden sinó trobar-se en la 
violència que hi ha al cor de 
l’home (cf. LS 2). Per això, com 
apunta la pregunta, la resposta 
a la crisi ecològica global passa 
per la conversió a un ecologia 
integral, és a dir, una transfor-
mació envers tot allò que és 
comú i que com a tal només 
amb la integració del que és 
comú, pot començar a resol-
dre’s. Aquesta ecologia integral 
ha d’incloure en si mateixa les 
dimensions ambientals, evident-
ment, però també econòmiques, 
socials, culturals, de la vida 
quotidiana... sempre en vista 
a obrar pel bé comú, l’única 

font capaç d’assolir una justícia 
vertadera i perdurable. 

Per això, tot el que va contra 
aquesta direcció integradora de 
totes les dimensions humanes, 
constitueix el pecat ecològic, 
també la nostra indiferència da-
vant d’aquest problema. El Papa 
és especialment dur davant la 
indiferència dels cristians, davant 
l’alegre indiferència 
que no és capaç de 
reconèixer la gravetat 
del moment històric 
que ens toca viure i la 
necessitat que tenim 
de reaccionar tots a 
l’una per fer front a un 
dels problemes més 
grans que mai s’hagi 
enfrontat la huma-
nitat: el de la seva 
pròpia supervivència (cf. LS 59).

I això es fa encara més punyent 
quan l’arrel de la crisi ecològica 
que vivim és fonamentalment 
humana: «No ens servirà des-
criure els símptomes, si no reco-
neixem l’arrel humana de la crisi 
ecològica. Hi ha una manera 
d’entendre la vida i l’acció hu-
mana que s’ha desviat i que con-
tradiu la realitat fins a danyar-la. 
¿Per què no podem aturar-nos a 
pensar-ho?» (LS 101). 

Vostè, en altres ocasions, ha dit 
que aquesta conversió té dues 
dimensions: la de gestió i la 
de contemplació, ¿ens ho pot 
explicar?

En efecte, la relació d’un cristià 
amb la naturalesa té dues com-
ponents bàsiques: la contem-
plació i la gestió respectuosa, i 
per a dur a terme una autèntica 

conversió ecològica integral, 
ambdues components hi han de 
confluir en igualtat de condici-
ons. El llibre del Gènesi ens diu 
que la terra ens ha estat donada 
per a servir-nos-en i tenir-ne 
cura. Servir-se’n no és espoli-
ar-la: ben al contrari, implica 
gestionar-la fent ús del do de la 
intel·ligència i de l’estudi així 
com de l’esforç del treball que 
permeti obtenir tots els recursos 
necessaris per a la subsistèn-
cia del gènere humà en aquest 
planeta, sempre partint de la 
consciència que els recursos 
són finits. Però per poder ges-
tionar sense egoismes ens cal 
mirar la natura com un do de 
Déu per a tots, és a dir, mirar-la 
contemplativament: com a regal 
de Déu i com a expressió seva, 
com a epifania del seu amor i 
de la seva bondat per a tots els 
homes. 

Dit breument, amb l’aproxima-
ció contemplativa a la naturalesa 
activem, per dir-ho amb una 
imatge contemporània, la caritat 
envers Déu, perquè cada vegada 

La conversió ecològica 
integral obre el cor a una 
mirada contemplativa 
capaç de lloar Déu per les 
seves obres i treballar per la 
guarició de la nostra casa 
comuna.
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que despleguem el nostre cor 
contemplant l’obra de la creació, 
el que fem és estimar Déu per 
damunt de totes les coses. La 
gestió intel·ligent i integral de la 
naturalesa, en canvi, ens ajuda 
activar l’amor al proïsme, ja que 
és gràcies a aquesta gestió que 
podem ser capaços de distribuir 
a tothom tot el que necessiten 
per viure. I ja sabem que l’amor 
a Déu i al proïsme són el cor de 
l’Evangeli... 

¿Com hauríem de concretar 
aquesta conversió a nivell de 
comunitat cristiana i a nivell 
personal? ¿Quins àmbits hauríem 
de tenir en compte?

Els àmbits de la nostra conversió 
estan molt ben explicats a la 
Laudato si’: l’energia, la gestió 
de l’aigua (definida com un 
dret fonamental de l’home), els 
residus, els aliments, la mobili-
tat, així com l’organització de 
les ciutats, entre altres, són els 
elements bàsics amb els quals 
cal repensar i refer les nostres 
relacions. Per a fer-ho, una de 
les millors maneres que tenim 
és a través de la gran virtut 
de l’austeritat i la sobrietat: la 

reducció del nostre consum, la 
simplicitat del nostre estil de 
viure, la generositat... en poques 
paraules el «de res massa», és el 
nostre millor aliat.

Això es pot fer concret de mil 
maneres: tantes com situacions 
humanes existeixen. Convé sem-
pre partir de prendre consciència 
del problema. Després avaluar 

en les situacions particulars de 
cadascú i de cada comunitat on 
ens trobem en relació a aquesta 
presa de consciència i, en base a 
tot plegat, emprendre les accions 
necessàries més pertinents per fer 
concreta en les nostres circums-
tàncies, la crida a la conversió 
integral que demana el Papa. 
Això és el que vam fer a Poblet a 
partir del 2007, anticipant-nos a 
la Laudato si’. 

¿Què van fer a Poblet?

L’any 2007 vam prendre consci-
ència que la nostra relació amb 
el medi ambient no era la millor 
possible, ni des del punt de vista 
merament ecològic, ni d’acord 
amb els avisos de la comunitat 
científica, ni tenint en compte 
la nostra tradició monàstic o 
el mateix magisteri de l’Esglé-
sia. Per posar un exemple, ni 
la nostra gestió de l’aigua ni la 
de l’energia necessària per a la 
calefacció, es podien qualificar 
d’exemplars.

En base a aquesta consciència, 
vam iniciar un procés comuni-
tari i personal alhora de con-
versió ecològica que, a més de 

produir un text que 
fou aprovat per 
tots els monjos i 
monges cistercencs 
de Catalunya, ens 
ha menat a reduir 
el nostre consum 
d’aigua en un 
95%, a evitar la 
contaminació de 
les aigües residuals 

gràcies, sobretot, a les dutxes 
que permeten rentar-nos sense 
sabó. També és fruit d’aquest 
procés, la renovació dels siste-
mes de calefacció del monestir, 
que ha vist com des del seu 
inici hem reduït molt conside-
rablement el consum de gasoil 
(gairebé al 75%) introduint 

sobretot elements aerotèrmics 
de producció d’energia calo-
rífica. També encara dins del 
sector energètic, les instal·laci-
ons de panells fotovoltaics i les 
làmpades solars han fet reduir 
la dependència energètica de 
fonts externes d’origen fòssil. 
Encara dins d’aquets camp, el 
canvi de gestor energètic, ha 
suposat un gran estalvi econò-
mic per a la comunitat. Aquesta 
consciència ens disposa també 
a considerar els materials i la 
planificació sencera amb els que 
hem abordat les noves renova-
cions o construccions d’espais 
del Monestir: en són exemple 
la botiga-recepció de Poblet, el 
nou Centre de Visitants o la res-
tauració de les sales del Museu. 
Però aquesta conversió s’estén a 
altres molts detalls com ara els 
jardins del Monestir (renovats 
amb plantes autòctones, més 
resistents a les condicions ambi-
entals del nostre entorn imme-
diat), l’hort i les plantacions de 
Poblet, la relació amb el bosc de 
Poblet i el Paratge Natural d’In-
terès Nacional que embolcalla 
el cenobi cistercenc, la reducció 
de la mobilitat dins del recinte 
monàstic, les compres a l’engròs 
(capaces de reduir considera-
blement els envasos i els residus 
conseqüents) i un llarg etcètera 
d’elements que van encade-
nant-se a aquest rosari a mesura 
que hom s’endinsa en el procés 
de conversió que el papa Fran-
cesc ens invita urgentment a fer.

Pots trobar 
l’entrevista 
sencera al 
nostre blog

Amb l’aproximació 
contemplativa a la naturalesa 
activem la caritat envers Déu.
Amb la gestió intel·ligent 
i integral de la naturalesa 
activem l’amor al proïsme.

Sumari
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ENTRE TOT@S, LITÚRGIA

LITÚRGIA IMPREGNADA DE NATURA
paula DepalMa, Madrid

Fotografia: Antoni M. C. Canal

La nostra litúrgia està plena de símbols poderosos. 
Albirar en un element de la natura un signe de la 
presència de Déu és una acció religiosa essencial. En 
la nit de Pasqua es ressalta, per exemple, el foc com a 
element de la resurrecció i de la vida. Les espelmes, 
sempre enceses, ens recorden aquest foc devorador 
que restaura la vida en la Pasqua de Crist i que ens 
la segueix donant a cada celebració. L’aigua, beneïda, 
marca el naixement dels cristians i recorda la sang i 
l’aigua que va brotar del costat de Crist a la creu.

El pa i el vi són també elements de la naturalesa, però 
treballats per les nostres mans. En la litúrgia reco-
neixem el moviment de transformació que inclou 
l’agraïment a Déu per tot el que ens dona, l’ofrena del 
nostre treball i la transformació com a acció de Déu: 
«Us beneïm, Senyor, Déu de l’univers, per aquest pa 
que hem rebut de la vostra bondat i que és fruit de la 
terra i del treball dels homes: us el presentem perquè 
es converteixi per a nosaltres en pa de vida». El pa, de 
la nostra terra i del nostre treball, és transformat per 
Déu en font de vida.

I així podríem continuar amb innumerables signes.

Però no només els diferents elements de la natura 
per separat són susceptibles de significació litúrgica. 
L’ofrena eucarística recorda que «tot» ve de Déu («de 
vós provenen aquests dons...») i que tot troba en Ell la 
seva benedicció i energia. Com afirmem cada vegada 
que cantem el Sant: «El cel i la terra són plens de la 
vostra glòria». Cantem d’aquesta manera l’alegria que 
tot allò que viu està ple de la benedicció i presència 
del «Senyor de l’univers».

La litúrgia ens recorda així que tot procedeix de Déu, 
que tot torna a Déu per rebre d’Ell una benedicció i 
que tot tradueix la gràcia de Déu. La creació sence-
ra està «plena de glòria» i, d’aquesta manera, parla 
de Déu: «El cel parla de la glòria de Déu, l’estelada 
anuncia el que han fet les seves mans. Escolten el seu 
llenguatge fins als límits del món» (Salm 18).

Des d’aquesta comprensió sacramental de tot el 
que existeix, tenir cura i protegir la creació no ha 
de respondre a una ètica imposada, sinó que és la 
conseqüència de reconèixer que la terra és la nostra 
germana (Francesc d’Assís), la nostra casa comuna 
(papa Francesc) i que compartim amb ella el fet d’estar 
creats per Déu, sense el qual res no existiria. Com 
ens animen molts salms, i per esmentar-ne només un 
triem el 99, tota la creació s’eleva constantment en una 
litúrgia festiva: «Aclameu el Senyor, arreu de la terra, 
doneu culte al Senyor amb cants de festa, entreu da-
vant d’ell amb crits d’alegria. Reconeixeu que el Senyor 
és Déu, que és el nostre creador i que som seus».

Per pensar i compartir

 – ¿Quins són els signes de la litúrgia que més em criden l’atenció? ¿Per què?

 – ¿Reconec en la litúrgia moments d’agraïment per tot el creat? ¿Quins són?

Per preparar-nos per a la celebració

 – Escric una estrofa a manera de salm en què lloï, amb les meves paraules, a Déu per la seva creació.

 – Posem en comú les estrofes i, unint-les totes, escrivim un salm complet.

 – Si és possible, resem el salm en algun moment de la missa. 

Sumari
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Quan el micro no queda ben posat
Continuem parlant de la manera com 

llegim la Paraula de Déu. Una cosa 
que cal fer abans de començar a 
llegir una lectura és assegurar que el 
micro estigui posat a la nostra alçada, 
perquè, si no, no se sent bé. Però, ¿i si 
resulta que ens despistem i no posem 
bé el micro? Doncs aturem un moment 
la lectura, el posem bé, i continuem. 
Però, ¿i si no ens n’adonem i el qui se 
n’adona és el monitor, o un acòlit, o 
el mateix celebrant? Doncs en aquest 

cas, no s’ha de fer res. Tothom quiet. 
Mentre el lector o la lectora estan 
llegint, no s’ha d’acostar ningú a 
l’ambó a posar-li bé el micro, perquè 
llavors la gent perd l’atenció en la 
lectura i es fixa en les maniobres del 
qui remena el micro. És millor que se 
senti poc però la gent que escolta 
s’esforci per entendre-ho, que no 
pas distreure-la amb les esmentades 
maniobres.

¿Por de les pauses? No, por de 
les presses

En aquest país, tendim molt a fer 
les coses amb presses. I això 
també val per a la lectura de 
la Paraula de Déu. Sembla que 
tinguem por de fer bones pauses 
perquè la lectura tingui temps de 
penetrar en l’ànim de l’assemblea 
que ens escolta. I no, no hauria 
de ser així. Del que hauríem de 
tenir por és, precisament, de la 

nostra tendència a les presses. 
Tenir-hi por, i combatre aquesta 
tendència. O sigui que ja ho sabeu: 
Sí a les pauses! Pauses quan hi ha 
un punt, pauses quan hi ha una 
coma, i pauses també quan no hi 
ha ni una cosa ni l’altra però resulta 
convenient per donar èmfasi a una 
determinada paraula o expressió.

Cantar sempre, sempre, una 
antífona de resposta al salm

El salm responsorial és un moment de 
pregària durant la litúrgia de la Paraula. 
L’ideal és que un salmista el canti i tots 
hi responguem amb una antífona. Però, 
si això no pot ser, el que cal és cantar 
una antífona de resposta i que un lector 
llegeixi les estrofes. I el que no s’hauria 
de fer mai és que la gent reciti sense 
cant l’antífona de resposta. ¿Per què 
no s’hauria de fer mai? Doncs perquè 
aleshores la gent està pendent de retenir 

a la memòria aquella resposta que 
haurà de recitar, i no pot dedicar la seva 
atenció a escoltar les estrofes en actitud 
de pregària, i el salm perd la seva funció. 
El que cal fer és, si es pot, aprendre la 
música de l’antífona que toca aquell dia. 
I si no es pot, cantar una altra antífona 
que tingui relació amb el salm. Però per 
favor, fem que aquest moment pugui ser 
un moment de pregària i no un moment 
de memorització!

Sumari



11

L’ESPERIT INSPIRA

Fotografia: Antoni M. C. Canal

MIRA EL CEL I COMPTA LES ESTRELLES!
JorDi cervera i valls, Barcelona

«Mira el cel i compta les estrelles, 
si les pots comptar!» (Gènesi 15,5). 
Aquesta invitació que Jahvè adreça 
a Abraham esdevé el detonant 
perquè el patriarca obri la seva 
existència a la fe. Admirant boca-
badat la immensitat del cel, Abra-
ham captarà la immensitat de Déu. 
Per això creurà en el Senyor com a 
resposta a un misteri tan fascinant 
(Gènesi 15,6). De retruc, el Senyor 
recompensà la seva fe establint una 
aliança perpètua amb ell. Així de 
meravellós i així de senzill! 

També nosaltres, admirant les nits 
estelades, contemplant la immensi-
tat del cel en silenci, ens transpor-
tarem cap a Déu amb una facilitat 
sorprenent. Aleshores entrarem en 
un àmbit on Déu ens embolcallarà 
i ens farà sentir meravellosament 
petits, corprenedorament insignifi-
cants, perquè haurem experimen-
tat la seva meravellosa grandesa i la 
seva corprenedora magnificència. 
És aleshores quan la fe brollarà 

amb naturalitat, quasi com un 
impuls. És aleshores quan establi-
rem aliances perpètues amb Déu, 
perquè haurà deixat la seva petjada 
gravada en el nostre interior.

Les preguntes quedaran enrere i 
començarà la contemplació del 
misteri inabastable de Déu. Les 
respostes vindran en forma de cer-
tesa interior, en el «murmuri d’un 
ventijol suau» (1 Reis 19,12), com 
li succeí al profeta Elies després de 
pujar dalt la muntanya de l’Horeb. 
Allí no només s’hi estava bé, sinó 
que s’hi pregava bé. 

Gaudir d’una bella panoràmica 
dalt d’una muntanya és més que 
un sentiment o que una emoció: 
és una experiència religiosa que 
ultrapassa sentiments i emocions i 
que ablaneix el cos, el cor, l’ànima i 
l’esperit. Dalt la muntanya la pregà-
ria surt espontània, en forma d’ex-
clamació admirada, en forma de 
contemplació silenciosa, en forma 
de llàgrima incontrolada, en forma 

de somriure de complicitat. Dalt la 
muntanya, la mirada exterior i in-
terior es desplacen instintivament 
vers les altures, on hi ha l’Altíssim, 
el creador de tot.

Dalt la muntanya es resa amb 
desimboltura i amb concentració, 
perquè res no et destorba. Tot ens 
hi acompanya: la bellesa del paisat-
ge, que ens remet a la bella har-
monia de la creació; l’energia que 
destil·len la varietat d’éssers vius, 
que ens remet a l’energia divina 
que sosté l’univers; els vitalitzadors 
raigs de sol, que ens remeten a 
l’autor de la vida; la remor constant 
de l’aigua que llisca, que ens remet 
a qui sacia les sets existencials.

Per això ens agrada pregar envol-
tats de natura, en santuaris mun-
tanyencs, o en ermites aïllades, 
perquè la pregària en aquests in-
drets té més densitat, i la presència 
de Déu s’arrapa a la pell, t’escalfa el 
cor i t’alegra l’esperit.  
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ECOLOGIA I EXERCICIS ESPIRITUALS
llorenç puig, Barcelona

La Laudato si’ ha estat un gran im-
puls en la presa de consciència dels 
catòlics de la necessitat de la cura 
de la creació i del nostre entorn. 
Però la força i l’ambició del missat-
ge del Papa va més enllà: ell parla, 
en tot un apartat de l’encíclica, de 
«conversió ecològica»: «Hem de fer 
l’experiència d’una conversió, d’un 
canvi del cor» (Laudato si’ 218). 

En aquest article presentem l‘ex-
periència feta a la Cova de Man-
resa d’uns Exercicis Espirituals en 
clau ecològica. La fórmula és ben 
simple: uns Exercicis Espirituals de 
vuit dies seguint l’esquema ignasià, 
però introduint elements sobre la 
creació, la natura, el nostre ser-en-
el-món, la nostra relació amb ella, 
amb els altres i amb Déu… i tot 
això treballant sobretot els aspectes 
contemplatius i vivencials, més que 
els purament cognitius. 

1) Sortiu, preneu-vos un dia de 
desert i passeig contemplatiu: 

En els primers dies dels exerci-
cis, hem buscat que les persones 
entressin en un contacte profund 
i tranquil amb la natura. Aquesta 

proposta es feia acompanyada d’uns 
textos que convidaven a la contem-
plació amb els sentits, a deixar de 
costat les idees i conceptes que tan 
sovint ens atrapen. En el dia de de-
sert proposat, hem ofert un text que 
anava resseguint els diversos àmbits 
del nostre món (la Terra, les pe-
dres, els arbres, els rius, els animals, 
les persones…) tot veient els seus 
múltiples significats per les religions 
i les cultures. 

2) Aquesta nit, pel·lícula: 

Cada nit, després de sopar, hem 
proposat una pel·lícula contem-
plativa sobre el cosmos, la Terra, la 
natura, la vida de les persones, els 
grans drames humans de la injus-
tícia, la violència i la pobresa… 
tots sabem que el cinema té una 
enorme capacitat expressiva i de 
transmetre des de la sensibilitat 
coses profundes. 

3) Exercicis per ordenar la pròpia 
vida, sense determinar-se per cap 
afecció que sigui desordenada: 

Els Exercicis de sant Ignasi bus-
quen la conversió del cor de 
l’exercitant per deixar de banda els 

autoenganys i els que provenen de 
la pròpia dinàmica del consumis-
me, de l’immediatisme, de l’oblit 
dels més pobres i exclosos… Per 
això, és tan apropiada la dinàmica 
dels Exercicis ignasians, amb els 
dies de consideració del mal i del 
pecat del món i el propi, els dies de 
contemplació de la Passió de Jesús 
i la passió de tantes altres víctimes, 
o finalment la contemplació de 
l’acció i la presència del Senyor, ac-
tuant, en el nostre món, i buscant 
la nostra col·laboració en la seva 
causa del Regne. 

Tot això pensem que ajuda a treba-
llar «la consciència que cada cria-
tura reflecteix alguna cosa de Déu 
i té un missatge que ensenyar-nos, 
o la seguretat que Crist ha assumit 
en ell aquest món material i ara, 
ressuscitat, habita en la intimitat 
de cada ésser, envoltant amb el seu 
afecte i penetrant-lo amb la seva 
llum. També el reconeixement que 
Déu ha creat el món inscrivint-hi 
un ordre i un dinamisme que 
l’ésser humà no té dret a ignorar» 
(Laudato si’ 221).
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ELS POBRES SALVARAN EL MÓNPREGÀRIA - Manolo Juárez

EL CANT DE LA CREACIÓ  
CLAMA EN EL MEU COR

Joan Pau II va proclamar sant Francesc patró dels ecologistes l’any 1979.
Segons el Papa, sant Francesc ofereix als cristians
l’exemple d’un respecte autèntic per la integritat de la Creació:
«El pobre d’Assís ens dona testimoni que estant en pau amb Déu
podem dedicar-nos millor a construir la pau amb tota la creació,
la qual és inseparable de la pau entre els pobles».

¿Ens recordem també de la Carta enviada al president Franklin Pierce
atribuïda al Cap indi Seattle?
En aquell magnífic text es deien coses com aquestes:
«Si els venem la terra, vostès hauran de recordar que ella és sagrada,
i hauran d’ensenyar als seus nens que ella és sagrada...
La remor dels rius és la veu dels meus avantpassats.
Els rius són els nostres germans, sadollen la nostra set...
Sabem que l’home blanc no comprèn els nostres costums...
El seu apetit devorarà la terra, deixant enrere només un desert».

El papa Francesc, en la seva Carta Encíclica Laudato si’
sobre la cura de la casa comuna, ens parla de la necessitat 
d’una educació i espiritualitat ecològica.
Aquesta nova espiritualitat ecològica ens fa apostar per un altre estil de vida.

Aquests tres exemples em fan alçar la veu i cridar:
Senyor, quan vas fer la Creació, la vas fer per Amor i des de l’Amor,
i, per això, al contemplar l’obra de les teves mans,
puc admirar la teva Bellesa i la teva Bondat...
però jo, sovint, tancat en el meu egoisme,
soc incapaç de copsar la teva presència.
Dona’m la pau interior que necessito per contribuir a la pau del món,
perquè allò que li passi a la Terra, ens passarà també a nosaltres.

Ajuda’ns als cristians a ser els pioners d’un nou estil de vida,
que, des de l’Amor i el Compromís, puguem canviar 
la mentalitat materialista i utilitarista del nostre món;
perquè tinc l’esperança que encara som a temps
per salvar la casa comuna que representa tota la Terra
i tots els éssers que la poblem. Amén.
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Aquest any en el cicle C de lectures anem llegint 
l’evangeli de Lluc. Per tant podem dir que nosaltres 
acompanyem Jesús en el seu camí tal com l’explica 
Lluc o bé ens ho podem mirar a l’inrevés i dir que és 
ell, Jesús, qui ens acompanya en el camí de la nostra 
vida. És un doble camí, d’anada i de tornada. Podem 
posar l’accent en anar de l’evangeli a la vida o en anar 
de la vida a l’evangeli. Dit d’una altra manera; a vega-
des ens fixem en les preguntes que nosaltres ens fem 
i mirem com l’evangeli ens hi respon; i altres vegades 
posem l’accent en les respostes que l’evangeli ens dona 
i veiem com ens serveixen per a la vida.

Tot amb tot, segurament que hi ha d’haver una pri-
macia de la pregunta. Perquè si no ens preguntem res, 
¿quin sentit té la resposta? I podria arribar a passar en 
el cas extrem que l’evangeli estigui carregat de respos-
tes per a la vida però que ho llegeixin persones que no 
es formulen les preguntes de la vida o que les tenen 
aparcades o que se les formulen malament. La culpa 
aleshores no és pas de l’evangeli.

Què bé si en la celebració litúrgica, en el cor de la qual 
ressona l’evangeli, podem ajudar a formular bé les 
preguntes ben humanes per veure com l’evangeli ens 
hi dona resposta i com aquesta resposta dona sentit a 
la vida.

El temps d’estiu, un temps de més calma i serenor,  
pot anar molt bé per adonar-se’n i el text de Lluc hi 
pot ajudar en aquests diumenges perquè, segons com, 
el mateix evangeli ens diu a quina pregunta nostra 
respon Jesús.

«Mestre…, ¿els diners em podrien assegurar la vida?» 
(diumenge 18). «¿Com ho he de fer per estar a punt 
i no tenir por?» (19). «¿Com és que no sabem ende-
vinar els moments que estem vivint?» (20). «Senyor, 
¿són pocs els qui se salven?» (21). «¿Quin és el meu 
lloc correcte a la vida?» (22). «Si algú vol venir amb 
mi…¿com ho he de fer per a seguir-lo bé?» (23). 
«¿Com és Déu (Pare) i com he de ser jo (fill)?» (24). 
«¿Administro bé la meva vida i tots els dons que se 
m’han donat?» (25). «¿Miro de fer cas de Moisès i 
dels profetes i d’aquell que ha ressuscitat d’entre els 
morts?» (26).

Segur que si m’adono de les preguntes podré fer 
ressonar les respostes que Déu ha donat a la meva 
vida. El Càntic de Maria que escoltem en la solemnitat 
de l’Assumpció de la Mare de Déu, ¿no és la llista de 
les respostes que Déu li ha donat a Ella i ens dona a 
nosaltres?

LES PREGUNTES
Joan Torra, Torelló

Fotografia: Pixabay
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Diumenge Primera lectura Segona lectura Evangeli

Diumenge 18 

4 agost

¿Què en treu l’home de 
tot el seu esforç?

Cohèlet 1,2; 2,21-23

Cerqueu allò que és de 
dalt, on hi ha el Crist

Colossencs 3,1-5.9-11

Tot això que volies 
guardar-te, ¿de qui serà?

Lluc 12,13-21

Diumenge 19

11 agost

Tots quedaren plens de 
l’Esperit Sant
Fets 2,1-11

Esperava aquella ciutat 
que té Déu mateix com 
arquitecte i constructor
Hebreus 11,1-2.8-19

Estigueu a punt també 
vosaltres

Lluc 12,32-48

Assumpció

Mare de Déu

15 agost

Una dona que tenia el sol 
per vestit i lluna sota els 

peus
Apocalipsi 11,19a; 

12,1-6a.10ab

Crist, el primer; després 
els qui són de Crist
1 Corintis 15,20-26

El Totpoderós obra en 
mi meravelles. Exalça els 

humils
Lluc 1,39-56

Diumenge 20

18 agost

Mare meva! M’has posat 
al món a mi que tinc 

contra meu tota la terra
Jeremies 38,4-6.8-10

Sense cansar-nos-en, 
llancem-nos a córrer en 
la prova que ens ha estat 

proposada
Hebreus 12,1-4

No he vingut a portar la  
pau sinó la divisió

Lluc 12,49-53

Diumenge 21

25 agost

De totes les nacions 
portaran els vostres 

germans
Isaïes 66,18-21

El Senyor reprèn aquells 
que estima

Hebreus 12,5-7.11-13

Vindrà gent d’orient i 
d’occident i s’asseuran a 
taula en el Regne de Déu

Lluc 13,22-30

Diumenge 22

1 setembre

Fes-te petit, i Déu 
s’apiadarà de tu

Siràcida 3,3.19-21.30-31

Us heu acostat a la 
muntanya de Sió, a la 

ciutat del Déu viu
Hebreus 12,18-19.22-24a

Tothom qui s’enalteix 
serà humiliat, però el qui 

s’humilia serà enaltit
Lluc 14,1.7-14

Diumenge 23

8 setembre

¿Qui pot descobrir la 
voluntat del Senyor?

Saviesa 9,13-19

Onèsim ha de ser rebut 
no com esclau, sinó com 

un germà
Filemó 9b-10.12-17

Per ser deixeble cal 
renunciar a tot 

el que es té
Lluc 14,25-33

Diumenge 24

15 setembre

El Senyor es desdigué del 
mal que havia amenaçat 

de fer al seu poble
Èxode 32,7-11.13-14

Jesucrist vingué al món 
a salvar els pecadors
1 Timoteu 1,12-17

Al cel hi haurà alegria per 
un sol pecador convertit

Lluc 15,1-32

Diumenge 25

22 setembre

Contra els qui «compren 
amb diners gent 

necessitada»
Amós 8,4-7

Feu pregàries per tots els 
homes a Déu, que vol 

que tots se salvin
1 Timoteu 2,1-8

No podeu servir Déu 
i les riqueses
Lluc 16,1-13

Diumenge 26

29 setembre

Els vividors seran els 
primers en les files dels 

deportats
Amós 6,1a.4-7

Guarda el manament 
rebut, fins que es 

manifestarà el Senyor
1 Timoteu 6,11-16

Et van tocar béns de tota 
mena, i a Llàtzer mals,  
però ara ell ha trobat 
consol, i tu sofriments

Lluc 16,19-31
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LES LECTURES DEL DIUMENGE - LLuís  Prat

Diumenges del 18 al 26 del 
Temps de durant l’any, cicle C

Del 4 d’agost al 29 de setembre de 2019

Suggeriments per als cants de cada 
diumenge o festa al nostre web: 
https://goo.gl/FXg1V1  
En castellà a  
https://goo.gl/Y17Siw

Sumari

https://goo.gl/FXg1V1
mailto:https://goo.gl/FXg1V1?subject=
https://goo.gl/Y17Siw


ENCARA NO HO HEU LLEGIT TOT

FernanDo FuenTes alcánTara 
Comissió Episcopal de Pastoral Social de la Conferència Episcopal Espanyola

Estem a la primavera. L’olor i 
la fragància de les flors, el mi-
llor dels nostres camps està 
naixent, a vegades amb la difi-
cultat de la contaminació, amb 
el desafiament de l’urbanisme, 
del consum desaforat. Malgrat 
tot, la creació es va obrint pas.
El papa Francesc, a través de 
Laudato si’, ens interpel·la per 
dialogar sobre el futur del pla-
neta. Aquesta crida ve a expres-
sar la necessitat de treballar per 
una nova cultura ecològica, com 
a compromís de tota la societat 
i de manera particular per a la 
comunitat cristiana. Per això, 
s’estan posant en marxa diver-
ses iniciatives que facin realitat 
una autèntica conversió ecolò-
gica. Aquesta conversió ha de 
ser la resposta de la fe al drama 
que pateix avui el medi ambient 
i que té la seva arrel en el cor 
ambiciós de l’ésser humà. Una 
resposta que suposa una revi-
sió antropològica del que som 
i del que fem. Una ecologia in-

tegral que no només contempla 
la naturalesa, també una ecolo-
gia humana en què s’inclouen 
els contextos socials i laborals, 
els espais urbans, les condici-
ons de dignitat de les persones.
La Conferència Episcopal Es-
panyola va iniciar fa uns anys, 
encara que de forma incipient i 
modesta, algunes iniciatives per 
ajudar a prendre consciència de 
la necessitat de comprometre’s 
en la recerca d’una ecologia in-
tegral. El camí recorregut l’hem 
fet amb Justícia i Pau, CONFER, 
Mans Unides, Càritas, REDES 
(ONGs per al desenvolupament), 
amb la intenció d’obrir camí vers 
una més gran sensibilitat en la 
conversió ecològica. En aquest 
esperit s’han organitzat tres se-
minaris (el darrer aquest any, del 
5 al 7 de juliol a Madrid), l’objec-
tiu principal del qual és conèixer 
i analitzar les experiències que ja 
s’estan donant en parròquies, en 
el temps lliure educatiu, en les 
iniciatives de reciclatge que s’es-

tan obrint pas 
(és el cas de 
«moda re-», 
 de Càritas), 
posant l’ac-
cent en grups 
d’exclosos que 
c o l · l a b ore n 
en la trans-
formació de la roba alhora que 
s’integren en la vida laboral. 
I hi ha dues dimensions que 
semblen fonamentals, i que cal 
vetllar. Per una banda, unir les 
nostres forces a la resta de la so-
cietat que ha entès la necessitat 
de canviar estils de vida, de pro-
ducció i de consum, al costat de 
la necessitat d’abordar els pro-
blemes ecològics que afecten els 
pobres. I per una altra, per a no-
saltres, els cristians, com molt bé 
subratlla Laudato si’, tenir curar 
de l’espiritualitat que uneix en 
estreta relació la fe processada, 
la fe celebrada i la fe viscuda.

Una cosa nova està naixent

Sumari

https://www.conferenciaepiscopal.es/seminario-de-ecologia-integral-2019-laudato-siempezamos-por-casa/
https://www.conferenciaepiscopal.es/seminario-de-ecologia-integral-2019-laudato-siempezamos-por-casa/
https://www.cpl.es/?lang=cat
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