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ANY LXXIX

L’esperança és una virtut que hem de demanar a 
Déu que ens la regali. Però podem fer un esforç tam-
bé, l’hem de fer, perquè aquesta virtut arreli en els 
nostres cors. Una petita història ajudarà a entendre 
què vull dir amb adquirir hàbits d’esperança. 

«Un bon home va rebre una carta d’un amic. Li co-
municava que li regalaria un bell tapís. «És preciós», 
li deia, —i feia els elogis més grans d’aquest tapís 
brodat en or que estava a punt de rebre. «Represen-
ta meravellosament escenes d’una cacera. Té un va-
lor incalculable.»

Uns dies més tard van trucar a la porta per lliurar-li 
el tapís. El va desembolicar a corre-cuita i, al veure’l, 
no va poder deixar de sentir-se defraudat. Allò era un 
munt de fils mal distribuïts sense formar cap dibuix 
intel·ligible. Aquí i allà hi havia nusos empalmats 
de qualsevol manera. Enlloc es veien aquelles me-
ravelloses escenes de què li havia parlat. Va arribar 
a pensar: no deu ser tot fruit de la imaginació del 
meu amic? Tants elogis per tan poca cosa!

Tot d’una, gairebé sense adonar-se’n, va girar el 
regal al revés i va respirar alleujat. L’havia estat mi-
rant al revés. Ara sí podia admirar els riquíssims 
matisos dels colors, les belles escenes representa-
des... En fi, li va semblar que el seu amic s’havia 
quedat curt en les lloances.»

Això és el que ens pot passar a cada un de nosal-
tres. Depèn de per on mirem les coses. Si les mirem 
al revés, és a dir, amb pessimisme, amb tristesa, amb 
prejudicis, amb sentit utilitari... tot ens sembla des-
coratjador i desesperant. Al contrari, si ho mirem tot 
des de la mirada de Déu, des d’uns ulls moguts per 
la compassió, des de dins del cor... tot adquireix 

resplendor i bellesa. Perquè el que fa que una co-
sa sigui bella de veritat és que Déu li està donant 
l’ésser.

Com mires la teva dona, el teu marit, els teus fills, 
els teus sogres i gendres, els teus veïns? Com mires 
els polítics, els governants, els qui tenen autoritat? 
Com mires la gent senzilla que trobes pel camí, els 
immigrants, els malalts i els oprimits?

Hem d’aprendre a mirar sempre pel costat positiu. 
Totes les persones que ens envolten tenen coses po-
sitives, però, moltes vegades, ens entossudim a res-

saltar els fracassos, els aspectes negatius, i ens des-
animem. 

La societat i les persones tenen les seves llacu-
nes i les seves esquerdes, però també tenen valors 
inqüestionables, possibilitats i tasques pendents. 
Depèn de nosaltres que des de les seves capacitats 
i defectes, des de les seves fortaleses i debilitats, 
il·luminin una aurora d’esperança per al nostre món 
i sembrin la Bona Nova de Jesús en el cor de moltes 
persones. La teva petita aportació pot fer molt. Un gra 
no fa graner però l’altre l’agraeix.

El tapís meravellós

ACTUALITAT

Mons. Omella va adreçar aquestes paraules 
a les religioses i religiosos de l’arxidiòcesi du-
rant la missa celebrada a la catedral el pas-
sat 2 de febrer, dia en què se celebra la Jor-
nada Mundial de la Vida Consagrada. Va 
introduir la celebració el P. Màxim Muñoz, 
president de la Unió de Religiosos de Catalu-
nya qui va recordar que aquesta jornada fou 
instituïda per sant Joan Pau II l’any 1997 i 
que, per tant, la jornada d’enguany celebrava 

el 20è aniversari. També va glossar el lema 
d’aquest any: «Testimonis de joia i esperan-
ça». Mons. Omella va presentar la vida con-
sagra da con una «aventura d’amor», ressal-
tant el valor de la vida comunitària i fraterna 
que «és un testimoniatge profètic enmig d’a -
quest món orfe d’amor desinteressat, man-
cat de veritables i profundes relacions inter-
personals. Que el foc missioner ens cremi per 
dins».

« Que el foc missioner 
ens cremi per dins»
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ENTREVISTA

SÍLVIA ALBAREDA

L ’encíclica Laudato si’, en la qual el pa-
pa Francesc parla de la necessitat de 
tenir cura del planeta, convida a la re-
flexió, però també a un canvi d’estil de 
vida. A les darreres Jornades de Qües-
tions Pastorals de Castelldaura, sobre 
el tema «La conversió ecològica, una 
exigència de la fe», la Sílvia Albareda, 
directora de l’Oficina de Sostenibilitat 
de la UIC, va dir que «cal una visió del 
món més integral, amb un sentit humà 
de l’ecologia».

Quan el papa Francesc fa servir el ter-
me ecologia, es refereix a la ciència?
No només a la ciència que estudia els 
ecosistemes o al consum de productes 
ecològics, sinó a un desenvolupament 
humà que integri alhora els aspectes 
ambientals, econòmics i socials, i que 
tingui repercussions en la vida quoti-
diana i en la cultura. Cal un nou model 
de desenvolupament sostenible que 
sigui conscient que els béns naturals 
són limitats.

Es parla d’una conversió ecològica. 
En què consisteix?
Els problemes mediambientals i l’es-
calfament global provoquen proble-
mes socials. Com diu el Papa, afecten 
i afectaran més els més pobres i vul-
nerables. En aquesta visió integral de 
la sostenibilitat cal tenir cura alhora 
de les persones i del medi ambient. 
Aquest paradigma porta a un estil de 
vida més agraït, més auster i més soli-
dari que ens faci sentir interdependents 
i no éssers aïllats. Cal contemplar el 
planeta amb nous ulls.

Com podem dur a terme aquesta con-
versió?
Cal un canvi de mentalitat que porti a 
una economia centrada en el bé de les 
persones, en lloc de centrar-se en la 
producció. Es proposa viure de mane-
ra senzilla, reduir el consum i compar-
tir o intercanviar béns i serveis, en lloc 
de posseir-los. Davant del repte de re-
conciliar-nos amb el planeta, les per-
sones són la solució.

Òscar Bardají i Martín

Canvi de 
mentalitat

20. � Dilluns (lit. hores: 3a setm.) 
[Sir 1,1-10 / Sl 92 / Mc 9,14-29]. 
Sants Nemesi i Potami, mrs.; sant 
Eleuteri (s. V), bisbe; santa Ama-
da, rel.; beat Maurici Proeta, 
agustinià, de Castelló d’Empú-
ries. Beats Francesc i Jacinta Mar-
to (Fàtima). 

21. � Dimarts [Sir 2,1-13 / Sl 
36 / Mc 9,30-37]. Sant Pere Da-
mià (1007-1072), bisbe d’Òstia 
i doctor de l’Església, cardenal. 
Festa de la Misteriosa Llum de 
Manresa. Sant Claudi, mr.; sant 
Dositeu, monjo.

22.  Dimecres [1Pe 5,1-4 / Sl 
22 / Mt 16,13-19]. Càtedra de 
sant Pere, apòstol, celebrada a 
Roma des del s. IV. Santa Mar ga-
rida de Cortona, religiosa; santa 
Elionor o Leonor, reina d’Anglater-
ra.

23. � Dijous [Sir 5,1-10 / Sl 1 / 
Mc 9,41-50]. Sant Policarp, bisbe 
d’Esmirna i mr. (s. II), deixeble 
dels apòstols; santa Marta d’As-
torga, vg. i mr.; beata Rafaela 
de Ibarra, mare de família, de Bil-
bao.

24. � Divendres [Sir 6,5-17 / Sl 
118 / Mc 10,1-12]. Sant Modest 
(s. V), bisbe de Trèveris; sant 
Sergi, monjo i mr. (304); santa 
Primitiva, vg.; sant Edilbert, laic; 
beata Josepa Naval i Girbés, vg. 
seglar, d’Algemessí.

25. � Dissabte [Sir 17,1-13 / Sl 
102 / Mc 10,13-16]. Sant Cesa-
ri (s. IV), metge, germà de Grego-
ri Nacianzè; sant Valeri (†695), 
ermità d’Astorga; beat Sebastià 
d’Aparicio, rel. 

26. � † Diumenge vinent, VIII de 
durant l’any (lit. hores: 4a setm.) 
[Is 49,14-15 / Sl 61 / 1Co 4,1-5 / 
Mt 6,24-34]. Sant Nèstor, mr.; 
sant Alexandre, bisbe; sant Porfi-
ri (†421), bisbe de 
Gaza; santa Pau-
la Montal, vg., d’A -
renys de Mar, fund. 
escolàpies (SchP).

Lectures 
de la missa 
diària 
i santoral

És diumenge. Una senyora afegeix un 
any més a la seva vida i en fa cent, 
amb una salut més que acceptable, 
bona mobilitat, capacitat de relació i 
ganes de fer moltes coses que, a més, 
fa. Ha estat sempre una persona ac-
tiva, compromesa amb la fe i amb les 
obres que la signifiquen. Celebració a 
l’església que, a la missa del vespre, 
era plena. Els habituals d’aquesta ce-
lebració vespertina acollien ben dispo-
sats i amb joia la petita invasió que 
suposaven la família i les amistats de 
la centenària, que s’hi havien aplegat 
per donar gràcies a Déu pels anys que 
ha viscut, per la seva vida, per tots els 
béns materials que ha posat al seu 
abast, per les persones que l’han acom-
panyat i per les que l’acompanyen, per 
tot el que han rebut d’ella... La diver-
sitat de persones i d’orígens, aplega-
des per celebrar l’eucaristia, va esde-
venir vincle visible de comunió. 

Acabada la celebració eucarística, 
la senyora centenària va pujar les es-
cales del presbiteri amb pas ferm i lle-
gí amb veu clara i decidida un fragment 
del salm 138, pel qual sent una espe-
cial devoció. «T’enalteixo amb tot el cor, 
Senyor, / et vull cantar a la presència 
dels àngels. / Em prosterno davant el 

Afegir un any més 
a la vida

santuari / i enalteixo el teu nom / per-
què estimes i ets fidel: / les teves pro-
meses sobrepassen / el que havíem 
sentit de tu. / Quan jo t’invocava, m’has 
escoltat, / has enfortit la meva àni-
ma. / Que el Senyor continuï afavorint -
me. / El teu amor perdura sempre, Se-
nyor! / No abandonis l’obra de les teves 
mans!» (Sl 138,1-3.8). 

Unes amigues van preparar un punt 
de llibre que recordés la celebració, en 
la qual imprimiren aquesta reflexió: 
«Celebrar cent anys, lluny de sentir que 
la vida se’ns escapa, és una invitació a 
seguir caminant amb pau, sense pres-
ses, sense inquietuds enganyoses, 
amb comprensió creixent cap a tots 
i amb molta compassió. Deixar que Déu 
continuï fent-nos madurar des de dins, 
en la vida quotidiana [...] És ara quan 
la nostra vida pot anar creixent més 
lliurement i cap a la seva plenitud [...] 
És ara quan podem entonar, com Ma-
ria, el nostre Magnificat, la nostra ac-
ció de gràcies [...] Celebrar cent anys 
és moment de seguir dient: Sóc aquí, 
Senyor, per fer la vostra voluntat.» 

Bona reflexió en aquesta celebració 
centenària i en qualsevol celebració d’a-
niversari quan afegim un any més a la 
nostra vida, i ho fem vivint-la de debò.

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

Buena gente
Cuando cumplí 50 años en Radio Bar-
celona (SER), me dieron el título de his-
tórico de la Radio. En el inicio del pro-
grama y en el final, siempre nos hemos 
dirigido a la buena gente. 
  Una joven voluntaria en Calcuta, me 
decía: «Al llamarnos lo hacían con la pa-
labra: anti (en bengalí significa: buena 
persona). Todos los voluntarios éramos 
anti, buenas personas. Nos llamaban 
así para pedir agua para una vecina 
con fiebre alta, o para alguien que se 
había ensuciado, o para hacer compa-
ñía a una moribunda... 

»Kalighat es un centro de acompaña-
miento para la muerte, aunque defienda 
con todos sus actos la vida misma, con 
toda su dignidad. Allí se reivindica —en 
cada instante— el derecho a ser trata  -
do como un ser vivo, con todas sus nece-
sidades hasta el último suspiro. Kali-
ghat és una lección de calidad de vida.

»En Kalighat fui muy feliz. Me sentí 
útil. Me sentí amada. Viví la paz conmi-
go misma. Aprendí que es posible 
superar aquello que parece imposi-
ble. Que hemos de valorar lo que te-
ne mos, por encima de lo que no tene-
mos.» 

«Lo que hicisteis a uno de estos en-
fermos a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 
40).

En Valverde de los Arroyos, tres jó-
venes muertos de frío y hambre llama-
ron a la puerta de la señora Higínia y 
le pidieron que les dejara entrar, para 
calentarse y comer algo. Ella fue a con-
sultarlo con su marido, que le dijo: «So-
lamente si son buena gente.»

Ella regresó y les preguntó: 
—¿Son ustedes buena gente?
—¡Sí, somos buena gente!
Y como la respuesta fue trasparen-

te, les dejó entrar.

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP M. ALIMBAU ARGILA
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DIUMENGE�VII �DE�DURANT�L’ANY

Jesús ens ensenya l’espiritualitat del sol i de la 
pluja: fan el bé a tothom, sense distinció de bons 
o dolents. Com el Pare del cel. Aprenguem, com 
Jesús, a mirar les persones amb els ulls de Déu 
i estimar-les amb el cor de Déu. 

Res de respondre a la violència amb violència. 
«No et deixis vèncer pel mal. Venç el mal amb 
l’abundància del bé». És la no-violència d’arrel 
cristiana. Gandhi s’ho prengué de debò i, sen-
se disparar ni un tret, assolí la llibertat de l’Ín-
dia. O Luther King. Gràcies al noi que féu objec-
ció de consciència els nostres nois no fan la mili 
si no volen. El camí és més llarg, però és l’únic 
que arriba a terme.

L’ideal que Jesús ens proposa és molt alt: si-
gueu perfectes com el Pare Celestial. No serà 
massa? Segons com, sí. Però Jesús ens ve a 
dir: no us quedeu a mig camí. No us acontenteu 
a no matar, a no jurar, a no adulterar. Feu un pas 
més: respecteu la vida, la paraula, l’amor, amb 
totes les conseqüències.

Si l’ideal és molt alt, el model per arribar-hi és 
al nostre abast: un infant. L’infant és una perso-
na en camí, que es va fent de mica en mica: ara 
caic i ara m’aixeco. Però no es desespera mai 
perquè sap que el pare i la mare l’estimen. La se-
va perfecció rau a ser imperfecte, inacabat… Als 
grans ens costa d’acceptar que el normal és que 
siguem com som, no acabats de fer encara, sem-
pre en camí. No ajeure’ns en la mediocritat i l’a-
nar fent sinó tendint sempre a ser més allò que 
com a persones i com a cristians podem ser: 
més bons fills de Déu, més bons germans amb 
tothom.

P. JAUME SIDERA 
claretiàCOMENTARI

Sigueu bons 
del tot. 
No us quedeu 
a mig camí

Lectura del libro del Levítico (Lev 19,1-2.17-18)

El Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de 
los hijos de Israel: “Sed santos, porque yo, el Se-
ñor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de cora-
zón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, 
para que no cargues tú con su pecado. No te ven-
garás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás ren-
cor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
Yo soy el Señor”».

Salmo responsorial (102)

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su 
santo nombre. / Bendice, alma mía, al Señor, / 
y no olvides sus beneficios. R

Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus en-
fermedades; / él rescata tu vida de la fosa, / y te 
colma de gracia y de ternura. R.

El Señor es compasivo y misericordioso, / lento a 
la ira y rico en clemencia. / No nos trata como me-
recen nuestros pecados / ni nos paga según nues-
tras culpas. R.

Como dista el oriente del ocaso, / así aleja de no-
sotros nuestros delitos. / Como un padre siente 
ternura por sus hijos, / siente el Señor ternura por 
los que lo temen. R.

Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Corintios (1Cor 3,16-23)

Hermanos: 
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espí-
ritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destru-
ye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque 
el templo de Dios es santo: y ese templo sois vo-
sotros. 
  Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros se 
cree sabio en este mundo, que se haga necio pa-
ra llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este 
mundo es necedad ante Dios, como está escrito: 
«Él caza a los sabios en su astucia». Y también: 
«El Señor penetra los pensamientos de los sabios 
y conoce que son vanos». Así, pues, que nadie se 
gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: Pa-
blo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo 
presente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de 
Cristo y Cristo de Dios.

  Lectura del santo Evangelio según san Mateo
(Mt 5,38-48)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Ha-
béis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por dien-
te”. Pero yo os digo: No hagáis frente al que os agra-
via. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla 
derecha, preséntale la otra; al que quiera poner-
te pleito para quitarte la túnica, dale también el 
manto; a quien te requiera para caminar una mi-
lla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que 
te pide prestado, no lo rehúyas.
  Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo”. Pero yo os digo: Amad 
a vuestros enemigos y rezad por los que os persi-
guen, para que seáis hijos de vuestro Padre celes-
tial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, 
y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si 
amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? 
¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si 
saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis 
de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los 
gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro 
Padre celestial es perfecto».

Lectura del llibre del Levític (Lv 19,1-2.17-18)

El Se nyor digué a Moisès: «Digues a tota la comu-
nitat dels israelites: Sigueu sants, perquè jo, el Se  -
nyor, el vostre Déu, sóc sant.
  No tinguis malícia als teus germans dins el teu 
cor. Reprèn els altres, si cal; així no et faràs res-
ponsable del seu pecat. No et vengis ni guardis ran-
cúnia contra ningú del teu poble. Estima els altres 
com a tu mateix. Jo sóc el Se nyor».

Salm responsorial (102)

R. El Se nyor és compassiu i benigne.

Beneeix el Se nyor, ànima meva, / del fons del cor 
beneeix el seu sant nom. / Beneeix el Se nyor, àni-
ma meva, / no t’oblidis dels seus favors. R.

Ell et perdona les culpes / i et guareix de tota ma-
laltia; / rescata de la mort la teva vida / i et sacia 
d’amor entra nyable. R.

El Se nyor és compassiu i benigne, / lent per al càs-
tig, ric en l’amor. / No ens castiga els pecats com 
mereixíem, / no ens paga com deuria les nostres 
culpes. R.

Llença les nostres culpes lluny de nosaltres / com 
l’Orient és lluny de l’Occident. / Com un pare 
s’apiada dels fills, / el Se nyor s’apiada dels fi-
dels. R.

Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Corint (1Co 3,16-23)

Germans, ¿no sabeu que sou un temple de Déu 
i que l’Esperit de Déu habita en vosaltres? Si al-
gú profana el temple de Déu, Déu li’n demana-
rà compte, perquè el temple de Déu és sagrat, 
i aquest temple sou vosaltres. Que ningú no s’en-
ganyi ell mateix. Si entre vosaltres algú es té per 
savi segons la saviesa del món present, que es fa-
ci ignorant, per poder arribar a ser savi de veritat. 
Perquè, davant de Déu, la saviesa d’aquest món 
és ignorància. L’Escriptura diu: «Fa caure els savis 
en els seus propis paranys». I també: «El Se nyor sap 
què valen els pensaments dels savis: no s’aguan-
ten més que el fum». Per tant, que ningú no es glo-
riï de ser seguidor de cap home. Tot és vostre: Pau, 
Apol·ló, Quefes, el món, la vida, la mort, el present, 
el futur. Tot és vostre, però vosaltres sou de Crist, 
i Crist és de Déu.

  Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 
(Mt 5,38-48)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: 
«Ja sabeu que, als antics, els van dir: “Ull per ull, 
dent per dent”. Doncs jo us dic: No us hi torneu, 
contra els qui us fan mal. Si algú et pega a la gal-
ta dreta, para-li també l’altra.
  Si algú et vol posar un plet per quedar-se el teu 
vestit, dóna-li també el mantell. Si algú t’obliga a 
portar una càrrega un quart d’hora de camí, por-
ta-li mitja hora. Dóna a tothom qui et demani, no 
et desentenguis del qui et vol manllevar.
  Ja sabeu que van dir: “Estima els altres”, però 
no els enemics. Doncs jo us dic: Estimeu els ene-
mics, pregueu per aquells que us persegueixen. 
Així sereu fills del vostre Pare del cel: ell fa sortir 
el sol sobre bons i dolents, i fa ploure sobre jus-
tos i injustos. Perquè si estimeu només els qui us 
estimen, ¿quina recompensa mereixeu? Els pu-
blicans, ¿no fan també el mateix? I si només sa-
ludeu els germans, ¿què feu d’extraordinari? Els 
pagans, ¿no fan també el mateix? Sigueu bons 
del tot, com ho és el vostre Pare celestial».



Activitats 
del senyor 
arquebisbe
Dilluns 20 (15.30 h). Reunió amb el Pa-
tronat de la Fundació Abat Oliba.

Dies 21 i 22. Trobada de la Comissió 
permanent de la CEE, juntament amb 
el bisbe auxiliar Sebastià Taltavull. 

Dijous 23 (10 h). Reunió de la Congre-
gació per als Bisbes al Vaticà.

Divendres 24 (10.30 h). Trobada amb 
els preveres que participen en la Pasto-
ral de la Salut. A les 20 h. Sopar amb els 
amics de Justícia i Pau.

Dissabte 25 (11 h). Participació en la 
trobada de cursets de cristianitzat (Ul-
treia diocesana), a la pquia. de Sant Ig-
nasi de Loiola. 

Diumenge 26 (10 h). Celebració de l’eu-
caristia amb la comunitat ucraïnesa a 
la pquia. de Santa Mònica.

Actes
25 anys de Vida Creixent. Dissabte 25 
feb. (9.45-13 h), actes de celebració 
dels XXV anys del Moviment de Vida 
Creixent, a la pquia. de Sant Oleguer bis-
be (c/ Nàpols, 133-137), i a l’arxipres-
tat de la Sagrada Família. Celebració 
de l’eucaristia presidida pel cardenal 

a tus vecinos? ¿Cómo miras a los polí -
ticos, a los gobernantes, a los que tie-
nen autoridad? ¿Cómo miras a los sen-
cillos que encuentras en tu camino, 
a los inmigrantes, a los que no tienen 
trabajo, a los enfermos y oprimi dos?

Debemos aprender a mirar siempre 
por el lado positivo. Todos los que nos 
rodean tienen cosas positivas, pero, 
muchas veces, nos empeñamos en 
resaltar los fallos, los aspectos ne-
gativos, y nos desanimamos. 

La sociedad y las personas tienen 
sus lagunas y sus grietas, pero tie-
nen también valores incuestionables, 
posibilidades y tareas pendientes. 
De nosotros depende que desde 
sus capacidades y defectos, des-
de sus fortalezas y debilidades, alum-
bren una aurora de esperanza para 
nuestro mundo y siembren la Buena 
Nueva de Jesús en el corazón de mu-
chas personas. Tu pequeña aporta-
ción puede hacer mucho. Un granito 
no hace granero, pero ayuda al com-
pañero.

 D
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AGENDA

La esperanza es una virtud que debe-
mos pedir a Dios que nos la regale. Pe-
ro podemos y debemos también ha-
cer un esfuerzo para que esa virtud 
arraigue en nuestros corazones. Una 
pequeña historia ayudará a entender 
lo que quiero decir con adquirir hábi-
tos de esperanza.

«Un buen hombre recibió una carta 
de un amigo. Le comunicaba que le 
iba a regalar un hermoso tapiz. «Es 
precioso», le decía, y hacía los mayo-
res elogios del tapiz, todo él bordado 
en oro, que iba a recibir. «Representa 
primorosamente escenas de una ca-
cería. Su valor es incalculable.»

A los pocos días llamaron a la puer-
ta para entregarle el tapiz. Lo de-

sembaló a toda prisa y, al verlo, no pu-
do menos de sentirse defraudado. 
Aquello no era sino un montón de hi-
los mal distribuidos sin formar dibujo 
inteligible alguno. Aquí y allá veía nu-
dos empalmados de cualquier mane-
ra. Por ningún sitio se veían aquellas 
maravillosas escenas de que le ha-
bía hablado. Llegó a pensar: ¿No se-
rá todo fruto de la imaginación de mi 
amigo? ¡Tantos elogios para tan po-
ca cosa! 

De repente, casi sin advertirlo, dio 
la vuelta al regalo y respiró aliviado. 
Lo había estado mirando del revés. 
Ahora sí podía admirar los riquísimos 
matices de los colores, las bellas es-
cenas representadas… En fin, le pa-

reció que su amigo se había queda-
do corto en las alabanzas.»

Esto es lo que puede pasarnos a 
cada uno de nosotros. Depende de por 
dónde miremos las cosas. Si mira mos 
del revés, es decir, con pesimismo, 
con tristeza, con prejuicios, con sen-
tido utilitario… todo nos parece desa-
lentador y desesperante. Por el con-
trario, si lo miramos todo desde la 
mirada de Dios, desde unos ojos mo-
vidos por la compasión, desde el inte-
rior de nuestro corazón… todo adquie -
re resplandor y belleza. Porque lo que 
hace que una cosa sea bella de ver-
dad es que Dios está dándole el ser.

¿Cómo miras a tu mujer, a tu mari-
do, a tus hijos, a tus suegros y yernos, 

CARTA�DOMINICAL  † JUAN JOSÉ OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona

El tapiz maravilloso

Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de 
Barcelona. Concert a càrrec del Cor 
Sant Oleguer i de la Coral de Ntra. Sra. 
de la Fuensanta, i refrigeri festiu. 

«Missa cap a Déu en Mi». Dissabte 
25 feb. (20 h), una eucaristia amb rit-
me, música i bones cançons per apro-
par-nos més a Déu. A la pquia. del Pa-
triarca Abraham (c/ Jaume Vicens Vi-
ves 6 - Vila Olímpica). 

Sessió de reflexió de l’actualitat cul-
tural i religiosa. Dilluns 20 feb. (19 h), 
amb  Vicent Partal, periodista i direc-
tor de Vilaweb. A l’auditori de la FJM 
(c/ València 244, 1r). Info: t. 934 880 
888, www.fundaciojoanmaragall.org

Presentació de la proposta educativa 
de Pedro Poveda, un home compromès 
amb l’educació del poble. Divendres 
24 feb. (19 h), a càrrec de Margarita 
Bartolomé, coordinadora de l’edició crí-
tica del llibre Pedro Poveda - Ensayos y 
Projectos Pedagógicos. A la Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna (c/ Valldonzella, 12). Info: 
Institució Tere siana de Catalunya, t. 933 
528 222 / www.institucioteresiana.cat

Novahumanitas (c/ Àliga 12 - Hosta-
francs). Si vols viure la teva vida de 
manera ben desperta i coherent, et 
convi dem a la propera trobada on 
compar ti rem els nostres anhels i in-
quietuds més profunds. Dia 1 de març 
(19 h), amb Mn. Josep Font, formador 
de Novahumanitas a Barcelona, Valèn-
cia i Madrid. Us demanem confirmació 

d’assistència al t. 616 164 006. Més 
informació: www.novahumanitas.org

Tallers d’Oració i Vida (mètode P. Lar-
rañaga). Dijous 23 feb. (17 h), ses-
sió informativa: Aprendre a pregar per 
aprendre a viure. A la biblioteca de 
l’Hospital de San Rafael (pg. de la Vall 
d’Hebron, 107-117). Informació: t. 696 
364 570. Diumenge 26 feb. (17.30 a 
19.30 h), tarda de pregària: «Abando-
nar-se en les mans del Pare». Als sale-
sians del c/ Rocafort 42.

«Amics de Sant Francesc». Dijous 23 
feb. (20-21 h), trobada: La litúrgia a Ma-
dagascar, amb fra Flem. (Al c/ Santa-
ló, 80).

«La situació del Cristianisme a casa 
nostra». Dijous 23 feb. (20 h), amb 
Antoni Puigverd. A Pompeia (c/ Riera 
Sant Miquel, 1). Organitzat pels frares 
caputxins de Catalunya. 

Llibres
Un cardenal es confes-
sa, del Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach. Publicat 
per editorial Proa. És 
un llibre-entrevista, de 
268 pàgines, a l’arque-
bisbe emèrit de Barce-
lona. Responent a les 

preguntes de Mn. Jordi Piquer, el car-
denal passa revista a les diverses eta-
pes de la seva vida i pren posició so-

bre les qüestions que l’han preocupat 
més i el preocupen actualment. El prò-
leg és del cardenal Gianfranco Ravasi. 
Està en preparació la versió en caste-
llà, que també es publica en italià.

Del teu germà musul-
mà. Cartes d’avui a 
Charles de Foucauld, 
de Dídac P. Lagarri-
ga. L’autor d’aquest lli-
bre, incorporat a l’is-
lam, escriu 14 cartes 
al beat Charles de Fou-
cauld en les quals dó-
na a conèixer l’islam silent i místic, un 
islam força desconegut. El llibre, editat 
per Fragmenta, té 138 pàgines i inclou 
un veritable testimoni sobre valors com 
el silenci, la contemplació i el diàleg 
interreligiós. El pròleg és del P. Xavier 
Melloni, SJ i l’epíleg, del sacerdot Pa-
blo d’Ors. El proper 28 de feb. (19 h), 
tindrà lloc un diàleg a la Llibreria Claret 
(c/ Roger de Llúria, 5). Hi intervindran: 
Josep Ll. Vázquez Borau, Joan Ll. Pé rez 
Francesch, i l’autor.

Breus
Rectificació. A l’agenda del Full del 12 de 
febrer es va anunciar la concessió del 
III Memorial Pere Tena per al dia 16 
de febrer. Aquest acte ha estat ajornat 
i se celebrarà el proper 
10 de maig, a les 18 h, 
amb el mateix programa i al 
mateix lloc. 
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