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A LES PORTES DE L’ADVENT
A les portes de l’Advent intuïm ja la vinguda de l’Emmanuel, 
Déu-amb-nosaltres. Aquell que ens va obrir a la llibertat de Déu, el seu 
únic Fill. Serem lliures si ho som en Jesús. Aquest és el missatge que la 
revista Galilea.153 que tanca el 2021 us vol apropar.

«Si us manteniu ferms en la meva paraula, realment sereu deixebles 
meus; coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures» (Joan 8,31-32). La 
seva paraula és l’Evangeli, que és la veritat, i en ell el pecat és combatut. 
A l’hora de sentir-nos deixebles de Jesús és important referir sempre la 
nostra vida a l’Evangeli: ¿Què faria Jesús en la situació que haig d’afrontar 
pròximament? ¿Com tractaria aquesta persona que a mi no m’acaba de 
caure bé? ¿Què em diu Jesús davant d’aquesta circumstància?

I en aquesta contínua referència de Jesús a la nostra vida també hi ha 
l’aliment que ens enforteix, l’Eucaristia. Amb ella i els sagraments que 
l’Església ens ofereix, la nostra vida, no sense entrebancs ni dificultats, la 
podem viure en llibertat, sabent-nos estimades tal com som.

Lliures en Jesús

I aquí, algunes aportacions que trobarem en aquesta revista sobre el tema 
plantejat.

L’entrevista de la Carme Munté a Francesc Torralba ens deixa aquestes 
claus: La llibertat sense límits ens porta a la barbàrie, en tots els àmbits; 
i els límits de la llibertat són els drets dels altres... La persona lliure és 
aquella que finalment s’ha alliberat del més difícil de tot, que és l’ego.

Agustín Rodríguez i el fer de Jesús: «El Déu que s’encarna en Jesús ens 
proposa una altra manera de fer les coses que té a veure amb el que som 
de veritat. Déu entra en la història de la humanitat, per suggerir una for-
ma nova de viure, de ser, de fer humanitat que ens permet centrar-nos en 
el petit, en el que sembla que no compta».

Maria Outomuro i les xarxes socials: «Penso que aquesta llibertat cris-
tiana es fa palesa quan... fem servir les xarxes socials com un mitjà per 
formar-nos i desconstruir el nostre racisme i masclisme; quan fem visibles 
situacions personals complicades amb intenció d’ajudar les persones que 
puguin estar passant pel mateix».

Joan Torra amb interrogants suggeridors: ¿Com usarem la gran llibertat 
que litúrgicament tenim per ajudar que puguem sentir el pas de Déu per 
la vida, l’única cosa que val la pena de ser celebrada?

M. Àngels Termes i la vivència en la celebració: «Quan ens trobem en 
comunitat per celebrar l’Eucaristia, per celebrar el memorial de la seva 
passió, mort i resurrecció, d’alguna manera també fem memòria d’aques-
ta Llibertat, ens empeltem en aquesta Llibertat».

Tenim novetats

Paula Depalma, liturgista i integrant del Consell de la revista, inicia un 
nou contingut per a la secció Ras i curt. El dedicarem als llenguatges de 
la celebració litúrgica, el verbal i el no verbal, els gestos i els símbols, per 
apropar-los a qui ens llegeix o navega pel nostre web. 

Us desitgem un Advent fructífer i un bon Nadal.

Quiteria Guirao abellán
qguirao@cpl.es
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Jesús brinda una forma de fer que 
dona sentit a l’experiència humana 
perquè, fins i tot dins del caos, 
aquesta experiència pugui ser 
viscuda

ELS POBRES SALVARAN EL MÓN
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EL FER DE JESÚS, EL NOSTRE FER
aGustín rodríGuez teso, Madrid

Qüestions per a la reflexió

 – ¿Quins són els teus/nostres fers?

 – ¿Com estic/estem en els compromisos socials que abordo/abordem?

 – ¿Quin reflex hi ha dels nostres fers en la celebració litúrgica?

Mirant la vida de Jesús, veiem que es troba en 
situacions canviants i que ha de donar resposta en 
funció del que va descobrint d’ell mateix i de com 
interpreta la realitat que s’obre i desplega al seu 
voltant. Jesús, com nosaltres, rep pressions, impactes, 
camins que es tanquen i que s’obren. Si ens asserenem 
una mica i entenem que aquesta realitat de Jesús és 
una realitat de vida i de plenitud, aleshores, quan ens 
trobem en situacions complexes i urgents d’alguna 
manera podem sentir una mica de tranquil·litat. 

Com a Església no podem sinó estar presents d’una 
manera que tindrà impacte. Per això és fonamental que 
ens plantegem quina és la nostra manera d’estar, perquè 
d’ací es desplegarà també la nostra manera de fer. 

El Déu que s’encarna en Jesús ens proposa una altra 
manera de fer les coses que té a veure amb el que som 
de veritat. Déu entra en la història de la humanitat 
per suggerir una forma nova de viure, de ser, de fer 
humanitat que ens permeti centrar-nos en el que és 
petit, en el que sembla que no compta. I des d’aquí, és 
capaç d’expandir-se. 

El canvi absolut 

Sense Església no pot haver-hi Regne, perquè el regne 
necessita ser servit des d’unes claus concretes per 
realitzar aquest servei. 

Jesús brinda una forma de fer que dona sentit a 
l’experiència humana perquè, fins i tot dins del caos, 
aquesta experiència pugui ser viscuda; de concebre la 
necessitat del canvi com a canvi absolut; de generar 
una terra nova, un cel nou, una societat nova. 

Amb l’experiència que vivim en pandèmia, del que es 
tracta és d’adonar-se de l’important que és seguir el 
fer de Jesús. Amb una proposta reactiva molts cops 
diem: «A això, no hi arribo». És dolorós i comporta 
conèixer les nostres limitacions. Mentre que el fer que 
Jesús proposa és proactiu: la resposta del Regne. 

La clau que ens dona Jesús per fer realitat el Regne 
està en la relació que establim amb Déu com a Pare 
(Abbá); de confiança que, com a «font que raja i 
corre» (sant Joan de la Creu), dona sentit a tot el que 
vivim i ens omple de vida; una confiança (un fiar) 
que, encara que tot sigui tan canviant, aquell de qui 
m’he fiat roman estable. 

Espai de llibertat, de justícia i de pau

Perquè tots trobin en nosaltres, l’Església, un motiu 
per seguir esperant (esperança), hem de traçar un 
itinerari de llibertat, justícia i pau. Aquests valors no 
es poden donar l’un sense l’altre i han de ser imatge i 
semblança de la llibertat, la justícia i la pau que el Pare 
vol per a nosaltres. 



Ser cuidadora et porta a viure 
l’autenticitat de la vida. T’adones 
que entres «en una terra sagrada», la 
veritat absolutament despullada de tot 
el que no sigui el teu jo més interior
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TENIR CURA DELS MÉS FRÀGILS

AMAR EN LA CURA
M. ÀnGels dresaire, Mataró

Quan el Senyor va veure que Moisès s’atansava 
per mirar, el cridà de la bardissa estant: «Moisès, 
Moisès!». Ell respongué: «Soc aquí». Déu li digué: 
«No t’acostis. Treu-te les sandàlies, que el lloc que 
trepitges és sagrat» (Èxode 3, 4-5).

Començo aquest escrit amb el text de l’Èxode, quan 
el Senyor es manifesta a Moisès des de la bardissa, 
perquè crec que m’ajuda a explicar des d’on intento 
cuidar les germanes grans i malaltes (Carmelites 
Descalces de Mataró). Al llarg dels meus vint anys 
a la meva Comunitat, he anat cuidant a algunes 
germanes que s’havien fet grans i estaven malaltes, 
i ho necessitaven absolutament tot. A poc a poc, el 
que comences a fer com un servei a la germana gran 
i malalta, es va convertint en una escola d’amor i 
humilitat. Humilitat, entesa com deia santa Teresa 
de Jesús «andar en verdad». Ser cuidadora et porta 
a viure l’autenticitat de la vida. T’adones que entres 
«en una terra sagrada», la veritat absolutament 
despullada de tot el que no sigui el teu jo més interior, 
allà on Déu fa estada en la persona i la converteix 
en absolutament única i sagrada. Intueixes que 
estàs davant del més vulnerable de la germana, però 
també del més autèntic i sagrat, i Déu et crida i et 
diu «descalça’t» que on ara et trobes, és el més sagrat, 
el més bonic d’ella, perquè jo hi soc. I aprens que en 
la cosa més petita i més feble, hi ha la gran Veritat 

de la vida: «Aleshores, abromada per l’alegria vaig 
exclamar: “Jesús, amor meu. Finalment he trobat la 
meva vocació. La meva vocació és l’amor. En el cor 
de l’Església, mare meva, seré amor i així ho seré 
tot”» (santa Teresa de Lisieux). I, ¿què és per a mi 
descalçar-me? Doncs, jo ho entenc com a acostar-me 
a la germana des de la meva vulnerabilitat, essent, 
igual que ella, amor, mostrant la teva feblesa, el 
teu temor i la teva petitesa. Vols fer el millor per la 
persona, creus saber què necessita, però em pregunto 
si realment el que jo penso que necessita, és el que 
serà millor per a ella. La part més física i material de 
la cura de la persona, segurament està coberta, ¿però 
aquí s’acaba tot? No, aquí comença el diàleg del teu 
jo més profund que temorós s’acosta al seu jo més 
profund i van fent camí junts, de costat, donant-se 
l’una a l’altra, trobant la formosor que res pot treure 
de la persona, perquè li ve de Déu mateix. Quan estàs 
davant d’una persona a aquest nivell, ets testimoni 
privilegiat de l’acció de Déu en ella, i et surt pensar 
que ella pugui ser testimoni privilegiada de la teva 
història d’amor amb Déu, al mateix nivell. Sense 
paraules, sense fets, sent, estimant. A poc a poc, 
sense presses, sense mesura, caient, tornant a provar-
ho, demanant-ho al Senyor –que és l’únic que ho fa 
possible–, perquè Ell és l’Amor.



PARLEM-NE
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¿Què és la llibertat?

La llibertat és un concepte sum-
mament polisèmic. M’agrada 
definir-lo com la capacitat de 
fer de la pròpia vida un projec-
te personal; un projecte únic 
i singular; una obra d’art, en 
paraules de Kierkegaard. 

El determinisme nega la llibertat.

El determinisme nega les pos-
sibilitats de l’acte lliure en 
defensar que tot allò que fem 
està determinat per forces que 
són anteriors a la nostra decisió. 
Altres filòsofs, en canvi, consi-
derem que es tracta de condi-
cionaments, és a dir, factors ex-
teriors que faciliten o dificulten 
el fet de poder tirar endavant 
un projecte. En aquest sentit, 
hi ha projectes que demanen 
una gran audàcia, resistència, 
resiliència, capacitat d’insono-
rització i fidelitat a la pròpia 
motivació.

¿Quins són els límits de la 
llibertat? ¿El dret a la llibertat 
d’expressió és el més relliscós? 

Tenim molta llibertat d’expres-
sió en certs camps i molt poca 
en d’altres, perquè tenim por 
de les represàlies. Això és fer 
trampa. Si només posem els 
límits quan tenim por del més 
poderós, d’un lobby determinat, 
sempre acabaran patint els més 
vulnerables. La llibertat d’ex-
pressió ha de tenir límits, però 
no han de ser per causa de les 
represàlies, sinó senzillament 
per no ofendre ni ferir sensibili-
tats. La llibertat sense límits ens 
porta a la barbàrie, en tots els 
àmbits i els límits de la llibertat 
són els drets dels altres. Hau-
ríem d’arribar a un consens a 
l’hora de posar límits a l’humor. 
¿Puc riure’m d’un geperut o 
d’un discapacitat intel·lectual? 
Sí, ¿però quin tipus de societat 
estem creant? Per tant, llibertat 

d’expressió sí, però molta cura 
amb l’ús de la paraula i una 
cura que ha de ser autorespon-
sable i que aplica una regla 
d’or: no tractis l’altre com no 
voldries que et tractessin a tu.  

¿Quina és la idea deformada de 
la llibertat?

És una de les paraules més gra-
pejades, malinterpretades i abu-
sivament utilitzades. La llibertat 
no és l’explosió arbitrària dels 
desitjos, perquè això és tirania 
i despotisme. Dels tres ideals 
–igualtat, llibertat i fraternitat–, 
el més hipertrofiat i deformat és 
el de la llibertat, perquè l’hem 
separat de la responsabilitat, 
dels drets i de l’anàlisi de les 
conseqüències. I així com hem 
desenvolupat i guanyat cotes 
d’igualtat, la fraternitat, tractar 
l’altre com un germà, està per 
estrenar. Per això valoro tant 
l’encíclica Fratelli tutti, del papa 
Francesc. 

FRANCESC TORRALBA: LLIBERTAT 
EN UN MARC DE FRATERNITAT

CarMe Munté MarGalef
Fotos: antoni M.C. Canal

«La llibertat sense límits ens porta a la barbàrie», assevera Francesc Torralba, 
filòsof, teòleg, pedagog i una de les trajectòries més sòlides i prolífiques 
plasmada en multitud de llibres, articles, conferències, entrevistes... Francesc 
Torralba, professor de la Fundació Blanquerna, ens rep al Rectorat de la 
Universitat Ramon Llull, quan falten pocs dies per a l’inici del curs escolar.

En un moment en què el concepte de llibertat està denigrat, deformat i 
hipertrofiat socialment, Torralba ens convida a situar-nos conceptualment i 
a recuperar la profunditat dels mots, com ja va manifestar en el llibre Món 
volàtil (Columna).

Segons ens diu, el concepte de llibertat ens remet a l’Evangeli i a la figura de 
Jesús, «model sublim de llibertat», perquè «Jesús s’allibera del que diu la 
gent, de les possessions, es desprèn de tot allò que és artificial i adven-
tici, i se centra en l’essencial». No només això, sinó que la llibertat 
de Jesús s’ha de situar en un marc de fraternitat, la que és capaç de 
lliurar-se plenament a l’altre.

https://serveis.blanquerna.edu/
https://www.grup62.cat/llibre-mon-volatil/273225
https://www.grup62.cat/llibre-mon-volatil/273225
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En temps de pandèmia, hem 
escoltat autoritats polítiques que 
esgrimien la llibertat de fer una 
cervesa a la terrassa del bar.

El polític que potencia l’explo-
sió arbitrària del desig té rèdit 
electoral, mentre que el que 
hi posa restriccions té conse-
qüències a les urnes. Amb la 
pandèmia s’ha vist molt clara-
ment. Polítics que han estat 
molt responsables, pensant en 
el bé comú, en la salut pública 
i restringint molt, han provocat 
malestar en molts sectors, cosa 
que els passarà factura el dia 
de les eleccions, mentre que 
els que no posen límits resul-
ten premiats per l’electorat. La 
democràcia ha de fer un salt 
qualitatiu, ha de ser molt més 
reflexiva, deliberativa i autocrí-
tica. La deriva populista no ens 
va gens bé, perquè les mesures 
que hem de prendre a escala 
planetària són molt dràstiques 
i serioses. Necessitem polítics 
responsables que siguin capa-
ços de prendre-les.

¿Quina és la llibertat que ens 
proposen la Bíblia i la Teologia? 

Déu es revela al poble d’Israel 
amb un missatge i una finali-
tat: alliberar-lo de l’esclavitud 
d’Egipte. Aquest alliberament 
suposa una llarga travessia pel 
desert, en què hi ha moments 
de recança i nostàlgia, mentre 
es va fent camí cap a la terra 
promesa. És un camí difícil i 
llarg, amb dubtes i angoixes, 
però té una gran força d’allibe-
rament. Segons l’antropologia 
teològica, l’ésser humà no és 
un ésser determinat, sinó creat 
lliurement per Déu. La grandesa 
de la creació és precisament el 

fet que Déu no crea un teatre de 
marionetes, sinó homes i dones 
lliures i en igualtat de dignitat. 
Lliures fins al punt de decidir 
si diuen sí o no a la creació, 
al projecte i a la crida de Déu. 
És més: fins i tot si optem pel 
no, Déu sempre ens ofereix la 
possibilitat de la reconciliació i 
del perdó. Des del punt de vista 
escatològic, Déu ens promet un 
paradís on seran conciliables la 
llibertat i fraternitat, una mena 
de banquet celestial on conti-
nuarem sent el que som encara 
que sota una forma i una mo-
dalitat diferent de l’actual. Ens 
crea lliures no només per aquest 
món, sinó amb la vocació d’una 
llibertat plena en un marc de 
fraternitat.

¿En quin sentit Jesús és lliure i 
exerceix la seva llibertat? ¿Com 
ens convida també a nosaltres a 
ser lliures?

Jesús és un model sublim de 
llibertat que es palesa d’una 
manera clara en molts episo-
dis i situacions. Per exemple, a 
Jesús no li importa el que diguin 
d’ell. Els deixebles intenten 
protegir-lo i l’aconsellen que no 
s’acosti a la dona de mala vida, 
al cobrador impostos, a l’impur. 
Però Jesús trenca constantment 
les muralles, perquè tant li fa el 
que diguin d’ell. No com nosal-
tres, que estem preocupats pel 
que diran a les xarxes o per la 
reputació de la nostra empresa, 
de la nostra universitat. D’altra 
banda, la llibertat de Jesús és la 

de portar el projecte de vida fins 
a les últimes conseqüències, la 
de practicar l’alliberament de 
tot allò que ens té engarjolats, 
i la capacitat de lliurar-se ple-
nament a l’altre. Finalment, la 
persona lliure és aquella que 
s’ha alliberat del més difícil de 
tot, que és de l’ego. Jesús s’alli-
bera del que diu la gent, de les 
possessions, es desprèn de tot 
allò que és artificial i adventici, 
i se centra en l’essencial. Això 
en la seva dimensió històrica. 
En la dimensió divina, Jesús re-
presenta un Déu que s’ha lliurat 
a la humanitat plenament, per 
ajudar-nos a créixer. És un acte 
de llibertat enorme.   

En el llibre La llibertat que 
necessites (Ara), afirma que els 
humans tendim a construir gàbies 
invisibles. ¿Quan Jesús allibera 
dels dimonis, ens allibera d’allò 
que ens esclavitza?

Quan Jesús allibera dels dimo-
nis, dels mals esperits, en rea-
litat ens allibera dels ressenti-
ments, de l’esperit de venjança, 
de l’ambició, de l’avarícia, de 
tota aquella font de negativitat 
que ens atreu i ens fa decantar 
per aquest tipus de forces que 
destrueixen l’altre. Això es pot 
representar iconogràficament 
amb la imatge del dimoni, però 
per a mi vol dir totes aquelles 
pulsions destructives que, si 
no som capaços de dominar, 
controlar i canalitzar, ens porten 
a la violència, a l’insult i a la 
destrucció de l’altre. 

La llibertat sense límits ens porta a la 
barbàrie, en tots els àmbits; i els límits  
de la llibertat són els drets dels altres

La persona lliure és aquella que finalment 
s’ha alliberat del més difícil de tot,  
que és de l’ego
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¿SOM LLIURES DAVANT LES 
PANTALLES?

Maria outoMuro, Badalona

Internet és ple d’articles i estudis sobre la influència 
de les xarxes socials en la nostra quotidianitat, 
especialment, en la de les joves. Si bé molts d’aquests 
estudis posen l’accent en els riscos que pot comportar 
un mal ús de les xarxes socials, com l’addicció 
o el ciberassetjament, les xarxes socials també 
ofereixen noves oportunitats per a l’aprenentatge, la 
comunicació i la participació.

Jordi Callejón, en un article que va escriure per a 
Catalunya Religió, constatava que les xarxes socials 
havien transformat la nostra manera de viure, 
de relacionar-nos i de comprendre el món, però 
ressaltava que aquest fenomen era intergeneracional. 
Segons Callejón, caiem en l’error quan això ho agafem 
com una crítica a les joves i les estigmatitzem dient 
que són diferents de la resta de generacions. 

Personalment, crec que les joves som conscients dels 
inconvenients de les xarxes socials i busquem els 
mitjans per evitar que l’ús que en fem ens perjudiqui, 
per exemple, bloquejant els perfils que ens generen 
malestar, limitant el temps que hi dediquem o parlant 
obertament de com ens afecten les interaccions –
positives i negatives– que rebem (comentaris, likes, 
número de seguidors, etc.). 

Amb relació al tema que tractem en aquest número, 
la llibertat que ens proposa Jesucrist i l’Evangeli, en 
l’homilia de la missa de divendres 13 d’abril de 2018 el 
papa Francesc va dir: «En la parla quotidiana moltes 
vegades pensem que ser lliure significa fer allò que 

jo vull, però significa també convertir-se en esclau, 
perquè si el que jo vull és una cosa que em té oprimit 
des del cor, jo en soc esclau, no lliure.» L’evangeli del 
dia era el de la multiplicació dels pans i els peixos 
(Joan 6,1-16). En l’homilia, el papa Francesc va posar 
com a exemple d’home lliure a Jesús, que fa el miracle 
de la multiplicació dels pans i els peixos i, sabent que 
la gent el busca per proclamar-lo rei, es retira a la 
muntanya, s’allunya del triomfalisme. 

Si entenem la llibertat cristiana com el papa Francesc 
i, com hem dit anteriorment, som conscients de la 
part negativa de les xarxes socials, el primer que 
pensaríem seria que no podem ser lliures davant les 
pantalles i el meu intent de trencar una llança a favor 
de l’ús de les xarxes socials que fem les joves resultaria 
en va. Això no obstant, penso que aquesta llibertat 
cristiana es fa palesa quan fem activisme a xarxes 
socials encara que sabem que no és el contingut que 
ens proporcionarà més likes i que ens exposem a 
rebre comentaris negatius i atacs personals; quan fem 
servir les xarxes socials com un mitjà per formar-
nos i desconstruir el nostre racisme i masclisme; 
quan visibilitzem situacions personals complicades 
amb intenció d’ajudar les persones que puguin estar 
passant pel mateix, etc. 

Les xarxes socials en particular i la tecnologia en 
general continuaran sent presents a les nostres vides, 
però no deixen de ser eines, el que vol dir que depèn 
de nosaltres que ens ajudin a créixer –o no– com a 
persones lliures i responsables. 

Qüestions per a la reflexió:

 – ¿Per a què faig servir les xarxes socials?

 – ¿Quines conseqüències té l’ús que faig de les xarxes socials en el meu dia a dia? ¿Afecta els altres? 

 – ¿Soc lliure davant les pantalles o soc esclau de les aparences, dels likes, etc.?

 – ¿L’ús que faig de les xarxes socials ajuda a fer créixer o impedeix avançar el Regne de Déu?
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ENTRE TOT@S, LITÚRGIA

¿CELEBRAR… QUÈ?
Joan torra, Barcelona

1 Assegut a classe de litúrgia i sagraments a la Facultat 
de Teologia escoltant amb deler l’extraordinari 

professor que era el bisbe Pere Tena, vaig gravar en 
el meu cor una sentència seva que m’ha acompanyat 
sempre i m’ha fet reflexionar molt. Va dir: «Hi ha 
celebracions que només se celebren elles mateixes».

Quanta raó tenia! «Ens trobem per celebrar la nostra 
fe», diem sovint sense pensar massa què diem. «Hem 
fet una gran festa; ens hi hem trobat tots molt bé; quin 
bon ambient!», satisfets de nosaltres mateixos. «Tot 
ho teníem molt ben preparat, i no ha fallat res!». I en 
acabar, ho resumim: «¿Ha anat molt bé, oi?» «Tots hi 
hem participat, ens ho hem sentit ben nostre».

Sí, és clar, ens ha passat com qualsevol festa que fem per 
celebrar el que sigui en l’ambient que sigui, a la família, 
amb amics, a la feina, a l’escola, amb la colla… Ens hem 
celebrat nosaltres mateixos, i amb nosaltres s’exhaureix 
la celebració. O hem celebrat un esdeveniment, o un 
aniversari i s’ha acabat tot sol. I hem mirat de fer-ho ben 
fet, seguint tots els rituals que ens imposem.

2 ¿I Déu, hi té alguna cosa a veure? M’ho deia una 
persona molt estimada: Déu no deu saber com 

participar-hi a les nostres celebracions, nosaltres ja ho 
fem tot! Prou diem que és Ell qui ens hi convoca i que 
és Ell el protagonista, ara bé, ¿el convidem de debò a la 
nostra festa? ¿Quin paper li deixem fer?

És ben clar que Ell parla, que Ell actua, i ho fa en els 
moments i en els espais que ritualment nosaltres tenim 
ben establerts: Ell no falla mai! És clar també que 
nosaltres li parlem, preguem tots junts harmoniosament 
o cadascú individualment de costat amb els altres.

3 En les nostres celebracions cristianes, ¿no hauria 
de ser Ell qui celebra i qui ens fa celebrar? ¿No 

hauria de ser Ell qui ens dona alguna cosa que nosaltres 

no tenim per nosaltres mateixos? ¿No és aquest do 
de Déu, aquesta Pasqua de Jesús, aquella que ens és 
donada en la celebració? ¿No hi celebrem aleshores 
comunitàriament que Déu ens fa celebrar allò que tots 
sols mai no podríem arribar a tenir? ¿I no és per a això 
que anem a la celebració? ¿I no és l’Església la que ens 
ha de donar festivament aquesta Pasqua salvadora 
de Jesús que Déu li ha confiat precisament per a 
administrar-la a favor dels fidels? ¿No és per a això que 
existeix l’Església? ¿I el ministeri ordenat?

«Déu ha passat avui per la meva vida»

4 Aquí ve la darrera impressió personal. Un dia em 
van fer comprendre que com a prevere no tan sols 

celebrava la salvació que venia Déu sinó que l’havia de 
fer celebrar tant com pogués a la comunitat i a cadascú, 
i que Déu esperava això del meu ministeri i per a això 
em necessitava com a prevere: per arribar Ell al cor del 
creient. És «molt fàcil» celebrar; només cal seguir els 
rituals. És un gran repte, sempre nou, «fer celebrar», 
és a dir, mirar de fer que aquell que hi participa 
pugui sortir de la celebració dient: «De veritat Déu 
ha passat avui per la meva vida», perquè Déu mateix 
ho ha preparat i ho ha fet per a nosaltres. «He fet una 
experiència del pas de Déu per la vida». ¿Serà això allò 
que n’hi diuen l’ars celebrandi?

5 He omplert el text d’interrogants per convidar 
a preguntar-nos-ho tot i a fer-ho millor en 

grup. ¿Com ho farem junts per celebrar, amb tota 
l’obediència de la fe al Déu que ens hi convida, a 
l’Església que ens diu com cal fer-ho? ¿Com usarem la 
gran llibertat que litúrgicament tenim per ajudar que 
puguem sentir el pas de Déu per la vida, l’única cosa 
que val la pena de ser celebrada?

Quin repte més bonic!

És un gran repte, sempre nou, «fer 
celebrar», és a dir, mirar de fer que 
aquell que hi participa pugui sortir de 
la celebració dient: «De veritat Déu ha 
passat avui per la meva vida», perquè 
Déu mateix ho ha preparat i ho ha fet 
per a nosaltres 
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Antífones d’Advent
Les antífones consisteixen en una tornada que 

està pensada per a ser cantada. Les trobem a 
la missa (tant en les antífones a l’entrada com 
en les de comunió) i en la Litúrgia de les Hores 
(que acompanyen musicalment la pregària dels 
salms).

 Una de les antífones més boniques i conegudes 
és la del dia 17 de desembre que es resa en les 
Vespres: «Oh Saviesa de l’Altíssim, que abasteu 
totes les coses i les disposeu vigorosament i 

amb bondat, veniu a ensenyar-nos el camí de la 
prudència».

 En aquest temps d’Advent, les antífones són 
com una invocació o una trucada, i bé poden 
resumir-se en un crit de: «Vine, no tardis més».

 Cantar aquestes antífones ens introdueix 
d’aquesta manera en l’esperit de l’Advent. 
Un esperit d’obertura a la transcendència i de 
confiança en la realització dels projectes de Déu.

Pregó de Nadal
Com el seu nom indica, el pregó és un anunci, 

una proclamació. El pregó de Nadal és un dels 
més importants i coneguts, perquè justament 
recorda i mostra que Déu irromp i ve enmig de 
la història, transformant el temps en kairos, és a 
dir, en temps oportú per a la trobada amb Déu.

 Les primeres paraules són: «Us anunciem, 
germans, una bona nova que portarà a tot el 
poble una gran alegria; escolteu-la amb cor 
joiós».

 I es narra a continuació la intervenció de Déu 
al llarg de la història. Com va intervenir Déu en 

altres moments, el pregó anuncia que vindrà 
també en el nostre temps present i enmig 
nostre.

 És bastant habitual que cada comunitat 
actualitzi, amb les seves pròpies paraules i 
sentiments, aquest pregó, per donar-li actualitat 
i sobretot per expressar des de les vivències de 
les diferents comunitats l’alegria per la presència 
de Déu. A més, si bé el pregó sol ser «pregonat» 
com el seu nom indica, en moltes comunitats 
és «cantat» i adaptat amb música i ritme per 
accentuar el seu to festiu i alegre.
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MÚSICA I CELEBRACIÓ

La Paraula fecunda de Déu sempre 
sorgeix del silenci: en la creació 
del món, en el naixement de Jesús 
o en la nit de la nova creació,  
la Pasqua, després del gran silenci 
del Dissabte Sant

«VINGUÉ DEL CEL»
Jordi GuÀrdia, Tarragona

Gosaria dir que els ritus inicials de la missa, si una 
cosa tenen, és que són molt senzills. Reunir-nos com 
a comunitat; saludar-nos i reconèixer-nos pecadors; 
invocar Jesucrist, la misericòrdia de Déu; el cant de 
l’himne Glòria a Déu; una oració. Res més. Breu i 
àgil. Ens preparen per escoltar com cal la Paraula de 
Déu i celebrar l’Eucaristia. Per fer possible una acció 
comunitària conscient.

Ara, durant l’Advent, no cantem el Glòria; però hi 
afegim l’encesa del ciri de la corona d’Advent. No 
cal fer-ne un ritu complex amb una monició, una 
pregària, un cant… Si ho incorporéssim a la processó 
d’entrada, per exemple, seria més senzill. Després 
d’encensar la creu i l’altar (o després de saludar l’altar 
amb un bes, si no hi ha encens), abans d’anar cap a 
la seu, qui presideix l’Eucaristia pot apropar-se a la 
corona i encendre el ciri corresponent. O bé el pot 
encendre un altre ministre o algú altre de l’assemblea 
eucarística. Si es fes així, només caldria allargar una 
mica el cant d’entrada.

El silenci compta

«Mentre un silenci tranquil embolcallava l’univers i 
la nit tocava a la meitat de la seva carrera, la vostra 
Paraula totpoderosa, Senyor, vingué del cel, deixant 
els trons reials, al·leluia» (Saviesa 18,14-15) Aquest 
és el cant d’entrada del segon diumenge després de 
Nadal. I em serveix per a parlar-vos del silenci en la 
litúrgia.

Quan no són monicions per a qualsevol ritu que 
s’explica per ell sol, és una llarga homilia, o bé 
l’organista o els del grup de guitarres que toquen 
alguna cosa per a omplir… la qüestió és que les 

nostres celebracions acaben farcides de so, verbal o 
no. Potser és que tenim una por exagerada al buit.

«Mentre un silenci tranquil». La Paraula fecunda de 
Déu sempre sorgeix del silenci: en la creació del món, 
en el naixement de Jesús o en la nit de la nova creació, 
la Pasqua, després del gran silenci del Dissabte Sant.

En la litúrgia, com en la música, el silenci forma part 
del desenvolupament ritual. N’hi ha de previstos i que 
caldria fer sense gasiveria: durant l’acte penitencial 
i després de la invitació a la pregària, ajuda al 
recolliment; després de les lectures o de l’homilia, és 
un reclam a meditar el que s’ha escoltat (en silenci, 
per cert); després de la comunió, afavoreix la pregària 
interior de lloança i agraïment.

També podem crear moments de silenci: abans i 
després de la celebració, a l’església i a la sagristia; 
al final de les celebracions, durant el temps de 
Quaresma; o l’inici, els dies entre setmana en què no 
s’escau una festa o solemnitat…

El silenci, com a part de l’acció litúrgica, com en 
la música, no és absència, sinó presència; i ha de 
conduir a l’atenció, a la unió amb allò que s’està 
llegint, amb l’acció que s’està desenvolupant, a sentir-
s’hi part activa i conscient. És a dir, a no distreure’s i 
pensar que allò que el lector o el diaca llegeix, allò que 
el cor o el salmista canta, el que els ministres realitzen, 
mentre estem en silenci, no va amb nosaltres, com si 
fóssim espectadors muts.

Preparem-nos per viure la presència alliberadora de 
Déu en el silenci i en la música.



Fotografia: Naixement, Arcabas
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Aquesta Llibertat, amb 
majúscula, de Jesús no 
és gens fàcil. Neix de la 
fidelitat profunda al Pare 
i de l’estimació vers els 
altres

LA LLIBERTAT DE JESÚS
M. ÀnGels terMes, Barcelona

Jesús és l’home lliure per excel·lència. Els dos actes 
sublims de la seva llibertar han estat l’encarnació 
(fer-se home) i la passió i mort. Ho expressa molt bé 
un dels primers himnes del cristianisme i que sant 
Pau inclou en la seva carta als Filipencs: «Jesucrist, 
que era de condició divina, no es volgué guardar 
gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va 
fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-
se fet semblant als homes i començant de captenir-se 
com un home qualsevol, s’abaixà i es feu obedient 
fins a acceptar la mort i una mort de creu». Himne 
que cantem a la Litúrgia de les Hores, les Vespres 
d’Advent. 

La seva vida també està marcada per les decisions 
lliures: adolescent es queda a Jerusalem mentre els 
pares se’n tornen a Natzaret després de la peregrinació 
anual, ja adult resol decididament anar a Jerusalem 
tot i saber que aniran mal dades, guareix en dissabte 
cecs, sords i invàlids, menja amb pecadors, parla amb 
una dona samaritana, té llargues controvèrsies amb 
els fariseus, i un llarg etcètera.

Aquesta Llibertat, amb majúscula, de Jesús no és 
gens fàcil. Neix de la fidelitat profunda al Pare i de 
l’estimació vers els altres.

Quan ens trobem en comunitat per celebrar 
l’Eucaristia, per celebrar el memorial de la seva 
passió, mort i resurrecció, d’alguna manera també 
fem memòria d’aquesta Llibertat, ens empeltem en 
aquesta Llibertat. Ens hi ajuda molt la lectura de la 
Paraula on diumenge rere diumenge anem descobrint 
i redescobrint els gestos tan lliures de Jesús.

Voldria destacar unes paraules de Jesús d’una llibertat 
absoluta que m’ajuden a concretar. Ens ho explica 
Mateu en el capítol 25 del seu evangeli. Diu Jesús: tot 
el que feu –o deixeu de fer– als afamats, als assedegats, 
als forasters, als despullats, als malalts, als presoners, 
m’ho feu –o deixeu de fer– a mi. Sovint crec que de 
tant escoltar aquestes paraules no acabo de copsar la 
novetat que expressa Jesús.

Per a mi és –o hauria de ser– una invitació, tant en 
l’Eucaristia com en la pregària personal, a cercar Déu 
a les altures, però també mirant cap a baix, buscant 
i escoltant el clam dels afamats, dels assedegats, dels 
forasters, dels despullats, dels malalts, dels presoners... 
que s’identifiquen amb el mateix Jesús.
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LA LLIBERTAT 
CRISTIANA
Ens diu l’evangeli de Lluc que, a Natzaret, 
Jesús va aprofitar la lectura d’un text del profeta Isaïes (Isaïes 61,1) 
per anunciar la seva missió:
«L’Esperit del Senyor reposa sobre meu, perquè ell m’ha ungit. 
M’ha enviat a portar la bona nova als pobres, 
a proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, 
a posar en llibertat els oprimits, 
a proclamar l’any de gràcia del Senyor» (Lluc 4,18).
¿I quina és aquesta «llibertat» a la qual,
segons sant Pau (Gàlates 5,13) estem tots cridats?
Ell mateix ens hi dona la resposta:
«on hi ha l’Esperit del Senyor hi ha la llibertat» (2 Corintis 3,17).
Gràcies a la Salvació del Senyor, som lliures, 
però, com diu sant Pere, ens hem de comportar
«com a servents de Déu» (2 Pere 2,16),
no sigui que acabem esclaus d’allò que ens domina (v.19).

Senyor, jo vull ser lliure amb la llibertat dels Fills de Déu:
Una llibertat capaç de denunciar les injustícies
i de lluitar a favor dels oprimits;
una llibertat que em permeti anar més enllà de la Llei,
per ser fidel a l’Esperit de la Llei;
una llibertat, en definitiva,
que m’ajudi a ser un testimoni veraç del teu Regne. Amén.
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LA FESTA DEL BAPTISME  
DEL SENYOR

José antonio Goñi, Pamplona

La festa del baptisme del Senyor, que se celebra el 
diumenge posterior a l’Epifania del Senyor,  –que 
popularment coneixem com el dia dels Reis– clou 
el cicle litúrgic de Nadal. Acaben els dies en què 
l’Església ha contemplat el naixement del Fill de Déu i 
els seus anys de vida oculta a Natzaret. 

La litúrgia d’aquest dia ens invita a contemplar un 
Jesús, ja adult, en el moment en què és batejat per 
Joan, és ungit per l’Esperit i és proclamat Fill de Déu 
pel Pare. El baptisme de Jesús jalona l’inici del seu 
ministeri públic, aquest temps en què realitzà l’anunci 
de la Bona Nova amb paraules i obres. És el punt de 
partida de l’etapa central de la vida del Senyor. 

Teofania

El baptisme de Jesús és una nova teofania, una nova 
manifestació: Déu torna a revelar-se a la humanitat, 
com ho feu a Betlem o com ho feu als mags d’Orient. 
En aquesta ocasió se’n revela, per una part, la filiació 
divina: Jesús és el Fill de Déu. I per altra part, junt 
amb la condició filial de Jesús, apareix la missió 
salvadora: ell és el Messies, l’Ungit de Déu. 

Baptisme del Crist i baptisme cristià 

La festa del baptisme de Jesús ens evoca el sagrament 
del baptisme que tot cristià ha rebut. Cal fer notar que 
els dos són diferents, com ja assenyalava el mateix 
Joan Baptista: «Jo us he batejat amb aigua, però ell us 
batejarà amb l’Esperit Sant» (Marc 1,8). 

Joan predicava un baptisme de conversió. Es tractava 
d’un ritu de purificació. Jesús rebé aquest baptisme 
no perquè necessités rentar-se del pecat, sinó perquè 
volia identificar-se amb els pecadors, com aquells als 
qui havia vingut a salvar. El baptisme de Jesús té, per 
tant, un valor merament simbòlic. L’important és la 
teofania que l’acompanya, ja que d’aquesta manera el 
baptisme de Jesús es converteix en una prefiguració 
del sagrament del baptisme, tal com s’afirma en el 
prefaci d’aquesta festa: «En el Jordà, anunciàreu amb 
signes admirables el nou baptisme». En el baptisme, 
Jesús és ungit per l’Esperit Sant perquè els homes 
i dones del seu temps hi reconeguessin el Messies 
i donar inici a la seva vida pública, a l’anunci del 
missatge del regne. 

El dia del nostre bateig fórem constituïts fills de Déu 
per adopció. Aquest sagrament ens empelta en el 
Crist tot fent-nos fills en el Fill: som fills d’adopció 
renascuts de l’aigua i de l’Esperit Sant. També 
nosaltres, en el baptisme, rebem l’Esperit Sant (do 
celeste que es completa en la confirmació). Finalment, 
també a nosaltres, en el baptisme se’ns encomana una 
missió: ser, en veritat fills de Déu.  

Podeu accedir als comentaris de les lectures 
del temps corresponent escanejant el codi QR 
o seguint aquest enllaç: https://bit.ly/2ZOqfT3

https://bit.ly/2ZOqfT3
https://bit.ly/2ZOqfT3
https://book.cpl.es/detalle.asp?codart=201132
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LES LECTURES DEL DIUMENGE - LLuís Prat

Advent i Nadal – cicle C
Del 28 de novembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022

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

Diumenge Primera lectura Segona lectura Evangeli

Primer Diumenge 
d’Advent

28 novembre

Faré néixer a David un plançó bo
Jeremies 33,14-16

Que el Senyor refermi els 
vostres cors per al dia que 

vingui Jesús
1 Tessalonicencs 3,12–4,2

Molt aviat sereu alliberats
Lluc 21,25-28.34-36

Segon Diumenge 
d’Advent

5 desembre

Déu farà que es vegi pertot 
arreu la teva resplendor 

Baruc 5,1-9

Que arribeu purs i sense 
entrebancs al dia de Crist

Filipencs 1,4-6.8-11

I tothom veuràla salvació de Déu
Lluc 3,1-6

Immaculada 
Concepció
8 desembre

Faré que siguin enemics  
el teu llinatge i el de la dona

Gènesi 3,9-15.20

Déu ens elegí en Crist abans de 
crear el món

Efesis 1,3-6.11-12

Déu te guard, plena de gràcia, el 
Senyor és amb tu

Lluc 1,26-38
Tercer Diumenge 

d’Advent
12 desembre

Per tu el Senyor s’ha transportat 
d’alegria 

Sofonies 3,14-18a

Visqueu contents... El Senyor és 
a prop 

Filipencs 4,4-7

Què hem de fer també nosaltres?
Lluc 3,10-18

Quart Diumenge 
d’Advent

19 desembre

De tu sortirà el qui ha de regir 
Israel 

Miquiees 5,2-5a

Vinc a fer la vostra voluntat 
Hebreus 10,5-10

Qui sóc jo perquè la mare del 
meu Senyor vingui a visitar-me? 

Lluc 1,39-45

Nadal – Nit
25 desembre

Ens ha estat donat un fill 
Isaïes 9,2-4.6-7

S’ha manifestat l’amor de Déu, 
que vol salvar tots els homes

Titus 2,11-14

Avui us ha nascut un salvador
Lluc 2,1-14

Nadal – Alba
25 desembre

El teu salvador és aquí
Isaïes 62,11-12

Déu ens salva per la seva 
bondat

Titus 3,4-7

Els pastors trobaren Maria i Josep 
amb el nen
Lluc 2,15-20

Nadal – Dia
25 desembre

D’un cap a l’altre de la terra 
veuran la salvació  

del nostre Déu
Isaïes 52,7-10

Déu ens ha parlat en la persona 
del Fill

Hebreus 1,1-6

El qui és la Paraula es va fer home 
i plantà entre nosaltres  

el seu tabernacle
Joan 1,1-18

Sagrada Família
26 desembre

Qui creu en el Senyor honora 
els seus pares 

Siràcida 3,3-7.14-17a
O bé opcional:

Samuel serà del Senyor  
tota la vida

1 Samuel 1,20-22.24-28

Vida familiar en el Senyor
Colossencs 3,12-21

O bé opcional: 
Déu ens reconeix com a fills seus, 

i ho som
1 Joan 3,1-2.21-24

Els pares de Jesús el troben  
entre els mestres de la Llei

Lluc 2,41-52

Santa Maria,  
Mare de Déu

1 gener

Interposaran el meu nom  
a favor del poble d’Israel,  

i jo el beneiré
Nombres 6,22-27

Déu envià el seu Fill,  
nascut d’una dona

Gàlates 4,4-7

Trobaren Maria i Josep  
amb el nen. Passats vuit dies,  

li posaren el nom de Jesús
Lluc 2,16-21

D. 2 després  
de Nadal
2 gener

La saviesa de Déu habita  
en el poble que ell ha escollit

Siràcida 24,1-4.12-16

Déu ens ha destinat a ser fills 
seus per Jesucrist
Efesis 1,3-6.15-18

El qui és la Paraula es va fer home 
i plantà entre nosaltres  

el seu tabernacle
Joan 1,1-18

Epifania del Senyor
6 gener

Sobre teu, Jerusalem, clareja 
com l’alba la glòria del Senyor

Isaïes 60,1-6

Déu ha revelat que tots els 
pobles comparteixen la mateixa 

promesa
Efesis 3,2-3a.5-6

Venim de l’Orient per adorar  
el vostre rei

Mateu 2,1-12

Baptisme  
del Senyor

9 gener

Aquí teniu el meu servent  
en qui s’ha complagut  

la meva ànima
Isaïes 42,1-4.6-7
O bé opcional: 

Apareixerà la glòria del Senyor  
i la veurà tothom alhora

Isaïes 40,1-5.9-11

El Senyor va ungir Jesús  
amb l’Esperit Sant

Fets 10,34-38
O bé opcional:

El Senyor ens salva per l’aigua  
i l’Esperit

Titus 2,11-14; 3, 4-7

Jesús fou batejat. Mentre pregava 
s’obrí el cel

Lluc 3,15-16.21-22

https://bit.ly/3l5Hw1F
https://goo.gl/FXg1V1
https://goo.gl/Y17Siw


ENCARA NO HO HEU LLEGIT TOT

rufino GarCía antón, delegat episcopal de la Pastoral de la Mobilitat Humana de la Diòcesi de Madrid

Quan l’avui cardenal  de Ma-
drid Carlos Osoro creà, el 2015, 
la Mesa per l’Hospitalitat, ho 
feu escrivint una carta pasto-
ral titulada; «Era foraster, i em 
vau acollir» (Mateu 25,35), un 
perfecte full de ruta per a la 
pràctica de l’hospitalitat. «No 
és temps de laments, sinó de 
donar un cop de mà i treure el 
mateix de nosaltres mateixos 
davant del sofriment aliè», ens 
diria el cardenal en aquella car-
ta. L’acolliment hospitalari és un 
senyal d’identitat que és en les 
entranyes de l’Evangeli i ha de 
ser també un senyal d’identitat 
en la vida dels cristians i de l‘Es-
glésia. 
Amb aquest full de ruta inicià 
el camí la Mesa per l’Hospita-
litat, constituïda per set enti-
tats diocesanes que treballen en 
diferents facetes de l’acollida a 
immigrants i refugiats i unides 
pel nexe del treball en comunió 
i en xarxa. Com una concreció 
d’aquest treball en xarxa sor-
gí, el juny de 2018, el projecte 
d’acollides d’emergència a im-
migrants i refugiats que es tro-
ben en situació de carrer i no 
han obtingut una resposta a la 
seva situació des dels recursos 
públics competents. En aquest 
projecte intervenen diversos 
agents: 

1. Els espais d’acollida que ofe-
reixen un lloc on les persones 
es poden rentar, sopar, dormir i 
esmorzar amb unes dignes con-
dicions d’habitabilitat i segure-
tat. Amb qualitat i calidesa. 
2. Les entitats que presenten la 
sol·licitud  i es responsabilitzen 
de l’acompanyament a la per-
sona o família: buscar un lloc 
per a menjar, cobrir despeses de 
transport i medicaments, etc., 
així com orientació en el procés 
migratori. 
3. Les persones voluntàries de 
nit que acompanyen les perso-
nes acollides per si tenen cap 
necessitat, i altres que s’oferei-
xen per donar un cop de mà en 
gestions diverses. 
4. L’Equip de Coordinació Ope-
rativa que acomplim la tasca 
de ser l’enllaç entre les entitats 
que acompanyen, els espais que 
acullen i les persones voluntàri-
es. És responsable del funciona-
ment de l’engranatge. Realitza 
igualment labors de formació i 
sensibilització. 
La Mesa per l’Hospitalitat con-
sidera també molt important la 
tasca que anomenem d’incidèn-
cia pública, que implica fer sen-
tir la nostra veu en els mitjans 
de comunicació i en les xarxes 
socials per cridar l’atenció quan 
es vulneren drets fonamentals 

dels immigrants i refugiats i per 
a sol·licitar a les administra-
cions que compleixin els seus 
deures en les tasques que els 
corresponen.
Unes vuit-centes persones aco-
llides i acompanyades fins ara és 
la dada quantitativa, però tant o 
més important que la quantitat 
el donat i rebut. L’experiència 
que podem compartir totes les 
persones i entitats implicades 
en aquest projecte de trobada i 
acollida és que ens rejoveneix i 
ens revitalitza. Vivim això que 
es resum en l’expressió que «hi 
ha més goig en donar que en re-
bre». Amb aquesta experiència 
estem duent a la pràctica d’una 
forma modesta i real el lema de 
la jornada Mundial del Migrant 
i del Refugiat que el papa Fran-
cesc ens ha proposat per a en-
guany: «Cap a un nosaltres cada 
vegada més gran».   

Acollida evangèlica en la 
Mesa per l’Hospitalitat

https://www.cpl.es/?lang=cat
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