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El doctor Samsó, 
màrtir de Crist

Davant la beatificació, el proper 23 de gener, del que fou rector de San-
ta Maria de Mataró, em sembla necessari recordar alguns aspectes
de l’exemplaritat cristiana d’aquest sacerdot nostre. A més de les

biografies ja publicades anteriorment en ocasió de la propera beatificació,
el mataroní Ramon Reixach i Puig ha publicat una nova biografia actualit-
zada que situa amb gran documentació el doctor Samsó en el context de
la vida i les tensions que es vivien a la capital del Maresme. Un dels seus
capítols es titula «Un catequista enmig d’una època de política convulsa».

«El Dr. Samsó —escriu aquest biògraf— no va participar mai en cap ac-
te polític, tampoc es va significar ni definir explícitament per cap partit o,
almenys, no va exterioritzar les seves idees en aquest àmbit». La seva

immolació ens apareix, així, com
la d’un bon pastor del poble de
Déu que tenia encomanat. Es-
mentaré alguns fets que ens el
presenten com a testimoni i com
a màrtir de Jesucrist.

El matí del 6 d’octubre de
1934, un grup d’homes armats va
entrar a la rectoria de Santa Ma-
ria. Amenaçant el rector, el van
obligar a anar a la nau central de
la basílica i apilar cadires i van
manar-li que les encengués. El
doctor Samsó s’hi va negar, tot i
les amenaces. Aquells homes van

incendiar un altar i alguns objectes de culte, però quan van arribar alguns
feligresos el foc va poder ser apagat. El doctor Samsó va perdonar aquells
homes i no va voler revelar la seva identitat quan va ser convidat a fer-ho
per l’autoritat judicial, precisament a causa de la seva condició de sacerdot.

Des dels fets de 1934 i fins als de 1936 trobem en la vida de Samsó
la previsió i també el desig del martiri. El dia 19 de juliol de 1936, a les
tres de la matinada, uns policies van escorcollar la rectoria de Santa Maria
amb l’excusa de buscar-hi armes. El rector Samsó els va dir que ho podien
prou fer, ja que ell sempre havia defensat l’Església amb tots els mit-
jans, però mai amb les armes, ja que Jesucrist va defensar la seva Esglé-
sia morint i no matant. En una ocasió, va dir a la seva mare: «Demano a
Nostre Senyor que si m’ha destinat al martiri em doni forces per fer-hi
front». 

Detingut la matinada del 30 de juliol de 1936, quan van demanar-li
que s’identifiqués, els va dir: «Sóc jo a qui busqueu». Conduït per
homes armats, va ser por tat a la presó de Mataró. Allí hi va ro-

mandre un mes. El primer de setembre, a les onze del matí, els guardes
el van cridar. Ell es va acomiadar dels seus companys de presó amb el seu
«Déu sobre tot» i, amb les mans lligades, va ser traslladat al cementiri de
Mataró.

En arribar allí, va demanar als seus executors que respectessin la seva
mare i la seva germana. Li van respondre que no els passaria res. Ell els
va dir que els perdonava com Jesús ho havia fet als qui el van clavar a la
creu. Quan van intentar tapar-li els ulls, va dir amb serenitat. «Jo no sóc un
criminal, vull morir de cara a Mataró i a les Santes que tant he estimat».
Va intentar abraçar els membres de l’escamot d’execució, cosa que va fer
amb alguns, però algun s’hi va negar. Un dels del piquet el va fer callar amb
un «prou, que encara ens convenceria».

Samsó va posar els braços en creu i va dir. «Ja podeu disparar». Un cop
a terra, va rebre el tret de gràcia. Només amb una gran emoció i respec-
te ens podem acostar a aquest màrtir de Crist. I, en ocasió de la beatifi-
cació, cal que ens hi acostem mirant de tenir l’esperit de perdó i de recon-
ciliació que ell testimonià durant tota la seva vida i, especialment, en el
moment de morir. Que ell, des del cel, ens ajudi a viure-ho, ara i aquí, a fi
que aquella tragèdia entre germans no es torni a produir. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Un dels dibuixos de l’auca sobre el 
Dr. Samsó, que recorda el seu 

empresonament

Ara és l’hora del teu salm

La pregària de petició és freqüent
en la nostra relació amb Déu. No
sovintegen tant, però, les pregà-

ries de lloança i d’acció de gràcies.
Lloança per la seva grandesa, per la
seva providència, per la seva proximi-
tat… Agraïment per la vida, pel seu
amor, per la seva misericòrdia…

Un pare de família, encara jove, re-
collint una proposta del sacerdot que
acompanyà un recés del seu grup de
matrimonis, va escriure una adapta-
ció del salm 136. Respectant l’inici,
el continuà des de la pròpia vivèn-
cia. El va cloure recollint el final de
l’original. Aquest en fou el resultat:
«Enaltiu el Senyor: que n’és, de bo! /
Perdura eternament el seu amor. /
Enaltiu el Déu dels déus. / Perdura
eternament el seu amor. / Enaltiu el
Senyor dels senyors. / Perdura eter-
nament el seu amor.» Gràcies, Senyor,
per estimar-nos i per acceptar-nos tal
com som. «Perdura eternament el seu
amor.» Ell creuà la Maria en el meu
camí i continuàrem caminant junts.
«Perdura eternament el seu amor.»
Ens ha beneït amb cinc fills xamosos.
«Perdura eternament el seu amor.»
Hem arribat a la maduresa, envoltats
d’unes bones famílies i amistats.
«Perdura eternament el seu amor.»
M’ha donat salut, esperança i opti-
misme. «Perdura eternament el seu

amor.» Ha fet de la meva petitesa un
gra de mostassa. «Perdura eterna-
ment el seu amor.» Gra de mostassa
que creix i em fa sentir important al
seu costat. «Perdura eternament
el seu amor.» Amb confiança i pacièn-
cia m’ha acompanyat. «Perdura eter-
nament el seu amor.» Sempre vora
meu, fins i tot en els moments més
febles de la meva fe. «Perdura eter-
nament el seu amor. / Enaltiu el Déu
del cel. / Perdura eternament el seu
amor.»

Aquesta pregària de lloança i acció
de gràcies, experiència de pregària
personal en la intimitat, des de la vi-
da, esdevé font de lloança, d’elevació
de l’esperit a Déu, des d’una confian-
ça amorosa i joiosa. És un reconeixe-
ment a Déu per tots els seus benefi-
cis, pel seu amor, per la seva fidelitat.
Ens comunica la bondat de Déu en-
vers els seus fills i filles i ens obre la
possibilitat d’unir-nos en una mateixa
lloança a Déu Pare. «Canteu al Senyor
un càntic nou, lloeu-lo d’un cap a l’al-
tre de la terra» (Is 42,10).

Pensa en la teva vida, en el pas de
Déu pels teus dies. Ara és l’hora del
teu salm! Gràcies, Senyor, per… «Per-
dura eternament el seu amor.» M’ha
beneit… «Perdura eternament el seu
amor…»

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

Jornada Sacerdotal
Interdiocesana a

Mataró
◗◗ Els bisbes de Catalunya, amb motiu
de l’Any Sacerdotal que el papa Be-
net XVI ha ofert a l’Església, inviten els
preveres, diaques i seminaristes a la
Jornada sacerdotal que se celebrarà el
proper 23 de gener, participant a la ba-
sílica de Santa Maria de Mataró en l’eu-
caristia i el ritus de beatificació del Dr.
Josep Samsó i Elias, sacerdot màrtir,
que fou rector d’aquesta parròquia la
qual culmina així els actes del seu
mil·lenari. La cerimònia començarà a
les 11.30 h i comptarà amb la partici-
pació de l’arquebisbe Mons. Angelo
Amato, prefecte de la Congregació de
les Causes dels Sants, i dels arque-
bisbes i bisbes d’un gran nombre de diò-
cesis. Els participants en la Jornada es
poden inscriure a la secretaria general
de cada bisbat.

Mons. Ravasi a Barcelona
◗◗ El president del Consell Pontifici de la Cultura (ministre de Cultura del Va-
ticà) serà a Barcelona els dies 20 i 21 de gener, convidat pel cardenal Lluís
Martínez Sistach, a fi de cloure la celebració dels vint anys de la Fundació
Joan Maragall.

El dia 20 de gener, a les set del vespre, pronunciarà una conferèn-
cia sobre «La Bíblia, com a codi cultural de la cultura occidental», a l’Au-
ditori de la Pedrera de Caixa Catalunya. A la una tindrà una trobada amb
la premsa, i el dia 21 al migdia es reunirà amb el Patronat de la Funda-
ció.

Finalment, el dia 20 a dos quarts de cinc de la tarda es trobarà amb
professors de la Facultat de Teologia i el dia 21 a dos quar ts de set
amb els grups STOCQ (fe/ciència) i «Teologia, Arts i Comunicació».



En les lectures d’aquest diumenge
el simbolisme nupcial ocupa un
lloc privilegiat. Isaïes, en línia

amb la tradició profètica anterior, uti-
litza la imatge esponsalícia per ex-
pressar la relació entre Déu (l’espòs)
i el seu poble Israel (l’esposa). En el
Nou Testament la història d’amor entre
Déu i Israel troba la seva plena realit-
zació en Jesús. És el temps de les no-
ces messiàniques entre Jesús i l’Es-
glésia, la seva esposa. 

L’evangeli d’avui ens presenta la
imatge de Jesús-espòs. El relat de les
noces de Canà no és només la des-
cripció del signe que Jesús ha realitzat
en ocasió del casament d’uns amics

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns: (litúrgia hores: 2a
setm.): 1Sa 15,16-23 / Sl 49 /
Mc 2,18-22 �� dimarts: 1Sa
16,1-13 / Sl 88 / Mc 2,23-28
�� dimecres: 1Sa 17,32-33.
37.40-51 / Sl 143 / Mc 3,1-6
�� dijous: He 10,32-36 / Sl 33 /
Jn 17,11b-19 �� divendres: 1Sa
24,3-21 / Sl 56 / Mc 3,13-19
�� dissabte: 2Sa 1,1-4.11-12.
19.23-27 / Sl 79 / Mc 3,20-21
�� diumenge vinent, III de durant
l’any (lit. hores: 3a setm.): Ne
8,2-4a.5-6.8-10 / Sl 18 / 1Co
12,12-30 (o bé: 12-14.27) / Lc
1,1-4;4,14-21.

◗◗ Lectura del llibre d’Isaïes (Is 62,1-5)

Per amor de Sió no vull callar, no vull reposar per Jerusalem fins que apa-
regui com un raig de llum el seu bé, i la seva salvació com una torxa encesa.
Els altres pobles veuran el teu bé, tots els reis veuran la teva glòria i et do-
naran un nom nou que els llavis del Senyor designaran. Seràs una corona
magnífica a les mans del Senyor, i una diadema reial a les mans del teu Déu.
No et podran dir més «L’Abandonada», no podran dir «La-Desolada» a la teva
terra; a tu et diran «Jo-me-l’estimo», i a la teva terra «Té-marit», perquè el
Senyor t’estimarà, i tindrà marit la teva terra. El qui t’haurà reconstruït et
prendrà per esposa com un jove esposa una donzella; el teu Déu estarà
content de tenir-te com el nuvi està content de tenir la núvia.

◗◗ Salm responsorial (95)

R. Conteu a tots els pobles els prodigis del Senyor.

Canteu al Senyor un càntic nou, / canteu al Senyor, arreu
de la terra; / canteu al Senyor, beneïu el seu nom. R.

Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat; / conteu a
les nacions la seva glòria, / conteu a tots els pobles els
seus prodigis. R.

Doneu al Senyor, famílies dels pobles, / doneu al Senyor ho-
nor i majestat, / tributeu al Senyor l’honor del seu nom. R.

Adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. / Que tre-
moli davant d’ell tota la terra. / Digueu a tots els pobles:
«El Senyor és rei!» / Sentencia amb raó les causes dels
pobles. R.

◗◗ Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians
de Corint (1Co 12,5-11)

Germans, els dons que rebem són diversos, però l’Es-
perit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de
sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra
d’un sol Déu, que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les manifesta-
cions de l’Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Un, gràcies a
l’Esperit, rep el do d’una paraula profunda, un altre, per obra del mateix Esperit,
rep el do de desglossar les veritats, un altre, en virtut del mateix Esperit, rep
el do de la fe, un altre, el do de donar la salut als malalts, en virtut de l’únic
Esperit, un altre, el do de fer miracles, un altre, el do de profecia, un altre, el
de distingir si un esperit és fals o autèntic, un altre, el do de parlar llenguatges
misteriosos, un altre, el do d’interpretar-los. Tots aquests dons són obra de l’ú-
nic Esperit, que els distribueix en particular a cadascú com li sembla bé.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Joan (Jn 2,1-12)

En aquell temps, se celebrà un casament a Canà de Galilea. Hi havia la
mare de Jesús. També Jesús i els seus deixebles hi foren convidats.

Veient que s’acabava el vi, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi». Jesús li res-
pon: «Mare, per què m’ho dius a mi? Encara no ha arribat la meva hora». Llavors
la seva mare diu als qui servien: «Feu tot el que ell us digui». Hi havia allà sis pi-
ques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus.
Cada una tenia una cabuda de quatre a sis galledes. Els diu Jesús: «Ompliu d’ai-
gua aquestes piques». Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué: «Ara traieu-
ne i porteu-ne al cap de servei». Ells la hi portaren. El cap de servei tastà aque-
lla aigua, que s’havia tornat vi. Ell no sabia d’on era, però ho sabien molt bé els
qui servien, perquè ells mateixos havien tret l’aigua. El cap de servei, doncs, cri-
da el nuvi i li diu: «Tothom serveix primer els millors vins i, quan els convidats ja
han begut molt, els vins més ordinaris; però tu has guardat fins ara el vi millor».

Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. Així manifestà
la seva glòria, i els seus deixebles cregueren en ell.

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de Isaías (Is 62,1-5)

Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré,
hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee como an-
torcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un
nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en
la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán
«Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamaran «Mi favorita», y a
tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá ma-
rido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te cons-
truyó; la alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu
Dios contigo.

◗◗ Salmo responsorial (95)

R. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.

Cantad al Señor un cántico nuevo, / cantad al Señor, to-
da la tierra; / cantad al Señor, bendecid su nombre. R.

Proclamad día tras día su victoria, / contad a los pueblos
su gloria, / sus maravillas a todas las naciones. R.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, / aclamad la
gloria y el poder del Señor, / aclamad la gloria del nom-
bre del Señor. R.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, / tiemble
en su presencia la tierra toda. / Decid a los pueblos:
«El Señor es rey, / él gobierna a los pueblos rectamen-
te.» R.

◗◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
los corintios (1Co 12,5-11)

Hermanos: Hay diversidad de dones, pero un mis-
mo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay di-
versidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En
cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe
del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según
el mismo Espíritu.

Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el
mismo Espíritu, don de curar. A éste le han concedido hacer milagros; a
aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la
diversidad de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único
Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como a él le
parece.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 2,1-12)

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús
estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: «No les queda vino.» Jesús le con-
testó: «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.» Su madre dijo a los
sirvientes: «Haced lo que él os diga.» Había allí colocadas seis tinajas de
piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les mandó: «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.» Ellos se lo
llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dón-
de venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y enton-
ces llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y
cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino bue-
no hasta ahora.»

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y
creció la fe de sus discípulos en él.

seus sinó que amaga un significat molt
més profund, invisible per a aquells
que no tenen fe. A diferència de la mul-
tiplicació dels pans, del cec de naixe-
ment o de la resurrecció de Llàtzer,
aquí l’evangelista Joan no dóna cap ex-
plicació d’allò que ha succeït. El lec-
tor o lectora haurà de descobrir el sig-
nificat del signe sense l’ajut de l’autor. 

A nivell simbòlic, els esposos són
Jesús i Maria, la seva mare. De fet, les
noces de Canà representen les noces
messiàniques entre Jesús i la «filla de
Sió», que en el nostre relat està repre-
sentada per la mare de Jesús i al ma-
teix temps pels seus deixebles. Amb el
signe de l’aigua transformada en vi,

Jesús inaugura la nova aliança, és a dir,
l’aliança entre Déu i la humanitat: Déu
vol que els homes es converteixin en el
seu poble i entrin en comunió amb Ell.

Aquest primer signe prodigiós de Je-
sús genera la fe dels deixebles que,
com diu l’evangelista, «cregueren en
ell». Més que posar en relleu la capaci-
tat taumatúrgica de Jesús, el relat de
les noces de Canà revela l’amor del
Crist que ve a portar-nos la joia messià-
nica, aquella joia que dura per sempre. 

Que aquesta pàgina de l’evangeli fa-
ci créixer la nostra fe i ens ajudi a apro-
fundir cada vegada més en el misteri
de Déu.

Dra. Núria Calduch-Benages

Creure en Jesús
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DIUMENGE II DE DURANT L’ANY

Les noces de Canà. Pintura del Giotto 
(vers 1406), Capella de l’Arena, Pàdua (Itàlia)
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El tradicional Concurs Bíblic
canvia de nom. Coincidint 
amb la desena edició passa 

a denominar-se Premi Edith Stein
d’Assaig Bíblic «per definir molt
millor el seu sentit». L’objectiu és
premiar l’esforç de fer una lectura
actual dels textos de la Bíblia, 
una oportunitat per acostar-s’hi. 
Ha adoptat el nom d’Edith Stein
perquè aquest nom «identifica la
nostra intenció de diàleg entre
diferents realitats, on la Bíblia 
és una Paraula privilegiada», 
afirma Javier Velasco, professor de
Bíblia, membre del Centre Edith Stein
i del jurat del premi.

Diners i treball a la Bíblia. 
Quina relació hi ha entre aquests
dos conceptes?
Tant els diners com el treball 
són dues realitats interrelacionades
en la nostra vida quotidiana.
I, lògicament, també hi estan
presents en els diferents llibres 
de la Bíblia. Els diners són una
realitat ambigua: és una cosa que
necessitem, principalment, 
per cobrir les nostres necessitats
bàsiques, però, al mateix temps, 
és causa de grans injustícies.
La relació entre diners i treball, 
en un temps com el nostre de crisi
global, és un context privilegiat de
discerniment. I la Paraula de Déu
també suggereix respostes.

El premi és una bona manera 
de fomentar l’interès per la Bíblia
entre els joves…
Entre els joves i les persones de
qualsevol edat. Tots estem convidats
a acostar-nos a la Bíblia, a conèixer-la
més, a entusiasmar-nos amb el seu
missatge... En les Escriptures 
no trobarem receptes màgiques, 
però sí propostes que ens ajudin 
en les dificultats i interrogants diaris.

Quines característiques ha de tenir
i què és el que més es valora de
l’assaig?
La idea és presentar un treball
individual o en grup sobre el 
tema proposat, amb una extensió 
mínima de deu pàgines, abans del
16 d’abril de 2010. No busquem 
un assaig d’investigació bíblica,
sinó despertar l’interès per la
Bíblia. Qualsevol pot participar 
a partir de la seva experiència 
de lectura bíblica contrastada 
amb la vida quotidiana.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ JAVIER VELASCO ARIAS

ENTREVISTA

Bíblia i diners

17. c Diumenge II de durant l’any. Sant
Antoni el Gran (†356), abat, d’Egipte, pa-
tró dels qui tracten amb bestiar, i també
de Menorca; santa Leonil·la, mr.; santa
Rosalina de Vilanova, vg. cartoixana.

18. Dilluns. Sant Volusià, bisbe; santa
Prisca, mr. romana; santa Margarida d’Hon-
gria, vg. dominicana; santa Vicenta-Maria
López Vicuña, vg.; sant Jaume Hilari Bar-
bal, rel. La Salle i mr. 

19. Dimarts. Sant Canut (†1086), rei de
Dinamarca; sants Màrius i Marta, i els
seus fills Audifaç i Àbac, mrs. (s. III); sants
Gumersind, prev., i Servideu, monjo, mrs.;
beat Marcel Spínola, bisbe de Sevilla, car-
denal; beats Jaume de Sales, prev., i Gui-
llem Sautemouche, rel., Melcior Grodecz i
Esteve Pongracz, prev., Ignasi d’Azevedo,
prev., i companys, jesuïtes i mrs.; santes
Pia i Germana, mrs.

20. Dimecres. Sant Fabià, papa (romà,
236-250) i mr.; sant Sebastià, tribú romà
mr. (303), patró de Palma de Mallorca.

21. Dijous. Sant Fructuós (o Fruitós), bis-
be de Tarragona, i els seus diaques Auguri
i Eulogi, màrtirs (259); santa Agnès (s. III-IV),
vg. i mr. romana (a Catalunya, demà); bea-
ta Josepa-Maria de Santa Agnès, verge
agustina, de Benigànim.

22. Divendres. Sant Vicenç (Vicent), diaca
de Saragossa i mr. a València, nat a Osca
(s. III-IV); sant Anastasi, monjo persa i mr.;
sant Gaudenci, bisbe; beata Laura Vicuña,
vg. salesiana.

23. Dissabte. Sant Ildefons (†667), bisbe de
Toledo, venerat a Zamora; sant Francesc Gil de
Frederic, prev. dominicà i mr. a Tonquín (Indo-
xina, 1745), nat a Tortosa. Esposalles de la
Mare de Déu; sant Agatàngel, mr.; sant Cli-
ment, bisbe i mr.; santa Emerenciana, vg. i mr. 

SANTORAL

Voldria fer una valoració humil i evan-
gèlica de la mística, la qual, però, en
l’Església, ocupa un lloc menys ge-

neral i més subjectiu que la celebració li-
túrgica, casa comuna de tots els creients,
feta de paraula i de símbols. Aquí prenc el
mot mística en el seu sentit més ampli i
universal: desig de Déu, de la seva presèn-

cia i de la seva comunió; impuls del coneixement i amor
de Déu al creient i del creient a Déu.

Ara bé, la mística cristiana sap molt bé que «a Déu ningú
no l’ha vist mai» (Jn 1,18), «ni és capaç de veure» (1Tm
6,16). Ja ho afirmava l’Èxode 33,20: «No podràs veure la
meva cara perquè qui em veu no pot continuar vivint».

En el règim de l’Encarnació de la Paraula de Déu, veiem Déu
en la mediació de Jesucrist, el Fill que assumeix la carn de l’és-
ser humà, i en l’enigma i mirall (cf. 1Co 13,11) de la Paraula i
dels símbols sagramentals de la divina litúrgia que Crist ha des-
plegat com quelcom d’universal per acollir la comunitat creient.

Mística i litúrgia
No menyspreo pas la via mística, engegada a partir del

desig de Déu; fins i tot la incloc en la celebració. La místi-
ca és més subjectiva perquè arrenca de l’anhel del cor,
mentre que la celebració litúrgica és com una catedral invi-
sible, i ensems visible, que, de Crist, baixa al nostre espai
i al nostre temps per donar-nos la presència de Déu.

Del que he dit, en voldria treure tres conclusions:
1. Fer teologia al defora de la catedral de la litúrgia és com

amuntegar paraules sobre paraules. Congar va quedar
curt quan va dir que la seva teologia devia el 50% a la li-
túrgia.

2. Valdria la pena explicar bé, ja en la catequesi infantil, que
el cristià viu amarat en la litúrgia que té per centre l’eu-
caristia del diumenge, al llarg de l’any, roda del temps.

3. En l’any litúrgic hi ha lloc per a la mística ja que hi escol-
tem la Paraula de Déu i li agraïm els sagraments que ens
endinsen en la comunió amb Ell. 

Josep M. Rovira Belloso
(La fe cristiana en la societat actual, Edicions 62)

FE CRISTIANA I SOCIETAT ACTUAL

El botellón 
electrónico

Acuñé esta de-
nominación ha-
ce seis años,

como alternativa se-
mántica al botellón al-
cohólico. Con el tér-
mino botellón electró-
nico quise poner en

evidencia que a veces en la actitud ho-
gareña de algunos adolescentes hay
gato encerrado. Resulta que a veces,
con todos los artilugios electrónicos
que hoy se le ofrecen, el joven se en-
cierra en su sancta sanctorum. Se va
desconectando paulatinamente de la
familia, de los estudios y de los ami-
gos de carne y hueso, para entregarse
sumisamente al apasionante ciberes-
pacio, con sus anónimos chats y otras
posibilidades.

En su imaginación, el solitario con-
sumidor de pantallas va elucubrando
situaciones virtuales en las que él es
el protagonista y viviendo esta second
life, que al final se vuelve más autén-
tica que su vida real. La adicción elec-
trónica está servida.

El joven adicto a un tipo de pantalla
fácilmente se hará adicto a otras; al
igual que sucede con las adicciones a
sustancias químicas, en que se sola-
pan las drogas de consumo o se as-
ciende (fenómeno de la escalera) a ca-
da una de ellas, cada vez más adictiva.

Entre los factores predisponentes
para convertirse en adicto a las pan-
tallas destacan las dificultades de re-
lación, la falta de encaje social o es-
colar y la carencia de cuidados paren-
tales (niños solitarios o de la llave,
que cuando llegan a casa nadie les
espera). Los padres han de estar aten-
tos a los incipientes síntomas que
conducen a esta adicción y han de fo-
mentar la relación social del adoles-
cente tímido e inhibido que rehúsa los
contactos con sus amistades o con
grupos y asociaciones juveniles pro-
pias de su edad.

Dr. Paulino Castells
(Psicología de la familia, Ed. Ceac, 

Barcelona 2008)

PSICOLOGÍA DE LA FAMILIA

Amb el vuitè manament —no mentir— Déu protegí la dig-
nitat i el dret de tota persona contra la tendència a ter-
giversar el dret i donar un fals testimoni. Perquè amb

un fals testimoni hom pot enfonsar una persona.
Precisament en la nostra societat de la comunicació, en la

qual les paraules en uns pocs segons van d’un cap de món a
l’altre, el vuitè manament constitueix un important requeriment
a emprar un llenguatge que serveixi a la veritat i no a la menti-

da, que redreci la persona en lloc de doblegar-la. El vuitè manament ens vol sen-
sibilitzar quan estem en perill de tòrcer la veritat, de dir sobre el nostre proïs-
me quelcom que interessa els altres i que a mi em va bé, encara que no corres-
pongui totalment a la veritat.

El vuitè manament vol invitar-nos a ésser sincers. Diem que és sincera una per-
sona que no menteix. És sincer aquell qui manifesta un comportament honorable
i és sensible a la pròpia honorabilitat i a la dignitat de l’altre. El qui és sincer ho-
nora l’altre. Mai escamparà rumors sobre altres persones. Hom pot confiar-hi. La
persona sincera és clara i dreta i al seu costat hom se sent honorat i dignificat.

La sinceritat protegeix la vida, tant la pròpia com l’aliena. I protegir la vida i
protegir la llibertat constitueix, a fi de comptes, la finalitat que tenen tots els deu
manaments. Déu volia indicar-nos com podíem viure en llibertat uns amb al-
tres. La vertadera llibertat només és possible quan hi ha sinceritat i veracitat. Je-
sús diu: «La veritat us farà lliures» (Jn 8,32). 

Solament quan estem en la veritat i ho estem realment enfront de nosaltres
mateixos i dels altres, sentirem aquella llibertat que Jesús ens volia dir amb la
seva vida i la seva missió. Jesús ens invita a parlar d’una manera clara i creïble,
cosa que és el fonament d’una convivència reeixida.

Anselm Grün
(Els deu manaments, Editorial Claret)

No acusis ningú falsament
CAMINS VERS LA LLIBERTAT
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PALABRA Y VIDA

daron que las encendiera. El Dr. Samsó se negó, a pesar
de las amenazas. Aquellos hombres incendiaron un altar
y otros objetos de culto, pero al llegar algunos feligreses,
el fuego pudo ser apagado. El doctor Samsó perdonó a
aquellos hombres y no quiso revelar su identidad cuan-
do fue invitado a hacerlo por la autoridad judicial, preci-
samente a causa de su condición de sacerdote.

Desde los hechos de 1934 y hasta los del 1936 ha-
llamos en la vida de Samsó la previsión y también el
deseo del martirio. El día 19 de julio de 1936, a las tres
de la madrugada, unos policías registraron la rectoría de
Santa María con la excusa de descubrir armas. El párro-
co Samsó les dijo que lo podían hacer, ya que él había
defendido siempre a la Iglesia con todos los medios, pe-
ro nunca con las armas, ya que Jesucristo defendió a su
Iglesia muriendo y no matando. En una ocasión, dijo a
su madre: «Pido a Nuestro Señor que si me ha destina-
do al martirio que me dé las fuerzas para afrontarlo».

Detenido la mañana del 30 de julio de 1936, cuando
le pidieron identificarse, les dijo: «Soy yo a quien bus-
cáis». Conducido por hombres armados, fue llevado has-
ta la cárcel de Mataró. Allí permaneció un mes. El prime-
ro de setiembre, a las once de la mañana, los guardas
lo llamaron. Él se despidió de sus compañeros de prisión

Ante la beatificación, el próximo 23 de enero, del
que fue párroco de Santa María de Mataró, me pa-
rece necesario recordar algunos aspectos de la

ejemplaridad cristiana de este sacerdote nuestro. Ade-
más de las biografías ya publicadas anteriormente, con
ocasión de la próxima beatificación, el mataronense Ra-
mon Reixach i Puig ha publicado una nueva biografía ac-
tualizada que sitúa con gran documentación al doctor
Samsó en el contexto de la vida y las tensiones que se
vivían en la capital del Maresme. Uno de sus capítulos
se titula «Un catequista en medio de una época de polí-
tica convulsa».

«El Dr. Samsó —escribe este biógrafo— nunca parti-
cipó en ningún acto político, tampoco se significó ni de-
finió explícitamente a favor de ningún partido. O al menos
nunca exteriorizó sus ideas en este ámbito». Su inmola-
ción, por tanto, aparece como la de un buen pastor del
pueblo de Dios que tenía encomendado. Mencionaré al-
gunos hechos que nos lo presentan como testimonio y
como mártir de Jesucristo.

La mañana del 6 de octubre de 1934, un grupo de
hombres armados entró en la rectoría de Santa María.
Con amenazas obligaron al párroco a ir a la nave cen-
tral de la basílica, a amontonar sillas en ella y le man-

con su «Dios sobre todo» y, con las manos atadas, fue
trasladado al cementerio de Mataró.

Al llegar allí, pidió a sus ejecutores que respetaran a su
madre y a su hermana. Le contestaron que nada les pa-
saría. Él les aseguró que los perdonaba como Jesús había
hecho con los que le clavaron en la cruz. Cuando intenta-
ron taparle los ojos, dijo con serenidad: «Yo no soy un
criminal, quiero morir de cara a Mataró y a las Santas que
tanto he amado». Intentó abrazar a los miembros del pe-
lotón de ejecución, cosa que logró con algunos, pero otros
se negaron. Uno de los del pelotón le hizo callar con un
«¡Basta, que acabará convenciéndonos!»

Samsó puso los brazos en cruz y dijo: «Ya podéis dis-
parar». Ya en el suelo, recibió el tiro de gracia. Tan sólo
con una gran emoción y respeto nos podemos acercar a
este mártir de Cristo. Y, en ocasión de su beatificación,
debemos celebrarla procurando tener el mismo espíritu
de perdón y de reconciliación que él testimonió a lo lar-
go de toda su vida y, de forma especial, en el momento
de morir. Que él, desde el cielo, nos ayude a vivirlo así,
ahora y aquí, a fin de que aquella tragedia entre herma-
nos nunca se vuelva a repetir.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

El doctor Samsó, mártir de Cristo

A G E N D A

dia 9 de desembre passat, al concert ce-
lebrat a Caixafòrum amb motiu dels 50è
aniversari de les activitats de Mans Uni-
des. Aquesta és una ONG d’inspiració
catòlica que fou fundada per les Dones
d’Acció Catòlica i que inicià les seves ac-
tivitats amb el nom de Campanya Mun-
dial contra la Fam en el Món.

◗ PUBLICACIONS

Un llibre-guia sobre la
història i les històries
de la catedral. Aquest
llibre, editat en diver-
ses llengües i en un
format de butxaca, té
com a autor el Dr. Josep
M. Martí Bonet, canon-
ge conservador de la
catedral. El Dr. Martí
Bonet ha exposat els
seus coneixements de
la petita i la gran història de la seu de
Barcelona en uns breus comentaris eme-
sos per Ràdio Estel. Ara s’han recollit en
un llibre, amb abundants fotografies, el
preu del qual es destina a ajudar les
obres de restauració de la catedral. 

Setmana de Pregària per la Unitat
dels Cristians a l’arxidiòcesi 

de Barcelona
Del 18 al 25 de gener de 2010

Dilluns 18. L’Arquebisbat de Barcelona
inaugurarà la Setmana de Pregària per a
la Unitat dels Cristians a la Catedral de
Barcelona (Pla de la seu s/n) a les 20 h, en
una Celebració ecumènica presidida per
l’Emm. i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach,
arquebisbe de Barcelona i amb la partici-
pació de representants de les diverses
confessions cristianes. 

Dimarts 19. Celebració ecumènica a la par-
ròquia de Sant Ramon Nonat, a les 20.30 h
(Av. Sant Ramon Nonat 1, Barcelona).

Dimecres 20. Celebració ecumènica a
la parròquia dels Sants Gervasi i Protasi
(Mare de Déu de la Bonanova), a les
20.00 h (Pl. Bonanova 12, Barcelona).

Dijous 21. Celebració ecumènica a la
Basílica de Santa Maria del Mar, a les
20.00 h (Pl. Santa Maria 1, Barcelona).

Divendres 22. Celebració ecumènica a la
parròquia de Santa Anna, a les 22.00 h
(c/ Rivadeneyra 3, Barcelona).

Dissabte 23. Celebració ecumènica a la
parròquia de Santa Maria, a les 19.00 h
(c/ Dalt 47, Badalona).

Diumenge 24. Celebració ecumènica a la
parròquia de la Puríssima Concepció, a
les 19.00 h (c/ Aragó 299, Barcelona).

Dilluns 25. Celebració ecumènica a la
parròquia de Sant Josep, a les 20.30 h
(c/ Sant Josep 5, Mataró).

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Conferència sobre el Dr. Samsó. Dins del ci-
cle «Temes d’actualitat a la Concepció», Mn.
Ramon Corts parlarà sobre «El beat Samsó
i el seu missatge avui». Dia 17 de gener
(19.30 h), Sala Concepció (c/ Llúria 70).

775 aniversari de la Confirmació papal
de l’Orde de la Mercè. Dia 16 gener: Ba-
sílica de la M. D. de la Mercè (19.30 h),
sabatina mercedària i veneració de la
Mare de Déu amb el mestre general dels
mercedaris. Dia 17 de gener: Catedral
(10 h), laudes i missa conventual presi-
dida pel Sr. Cardenal; 12 h, a la Sala de la
Mercè, conferència «La confirmació de
l'Orde de la Mercè de 1235» per J. M. Mar-

tí Bonet i confraternització mercedària;
19 h, a la parròquia de St. Pere Nolasc, ves-
pres i eucaristia presidida pel P. Provincial
Florenci Roselló.
Missa de Sant Francesc de Sales. El pro-
per dissabte 23 de gener (20 h) se cele-
brarà la missa de la festivitat de Sant
Francesc de Sales a la parròquia titular (Pg.
St. Joan, 88-90), en la qual es pregarà pels
periodistes difunts durant el darrer any. Es
convida, especialment, les persones que
treballen en el món de la comunicació.
Unió Espiritual de Mares. Dimecres 20
gener (16.30 h). Grup obert a tothom que
es reuneix mensualment per la missa, i
conferència de Mn. Anton M. Llompart so-
bre «Comprendre els altres» (c/ Riera de
Sant Miquel 1 bis - Barcelona).
Seminari obert. Dies 22 i 23 gener, tro-
bada mensual per a adolescents de 12 a
18 anys que es pregunten què cal per ser
capellà i per seguir Jesús. Informació: tel.
934 541 600 / 648 181 405 o semenor@
seminaribarcelona.net.
Adoración del Santísimo Sacramento. Co-
mo cada tercer jueves de mes, el próximo

21 a las 12 h y a continuación Eucaristía
(c/ Mallorca 232).
Parròquia de Sant Gaietà-PP Teatins. Dia
24 (18 h) obres de: J.S. Bach, F.J. Haydn,
F. Schubert, F. Liszt, F. Mendelssohn,
J. Rachmaninov i Albéniz. José Alfonso Ál-
varez (piano), (c/ Consell de Cent 293).
Pastoral de la Salut. Dia 23 de gener Tro-
bada Diocesana a l’Hospital de Sant Ra-
fael. El P. Francisco Álvarez parlarà sobre
«El Evangelio de la salud en una sociedad
plural», informació: Tel. 933 171 597.
Pregària itinerant del quart diumenge. Dia
24 (18 h) a la parròquia de St. Carles Bor-
romeu (c/ St. Lluís 89-93, Barcelona).

◗ CURSETS

Formació permanent per a catequistes.
Dijous 21 (18-20 h), El franelograma. Per
una catequesi dinàmica i creativa. Anima-
dor: Antoni Daufí (c/ Diputació 231). 

◗ BREUS

Concert dels 50 anys de Mans Unides. El
cardenal Lluís Martínez Sistach assistí, el

En termes generals, és a partir de la
Conferència missionera que tingué
lloc a Edimburg l’any 1910 que si-

tuem els inicis del moviment ecumènic.
D’això fa enguany 100 anys. Fou al 1960
quan es començà a difondre, a casa nostra,
el text de l’Oració Universal per a la Unió
dels Cristians, segons l’esperit de P. Coutu-
rier i promoguda pel Grup de Barcelona. Es
pogué fer gràcies a l’imprimatur del bisbe
de Sogorb (1959) per al text castellà i del de
Vic per al text en català (1961). Jo mateix
em recordo repartint-ne els exemplars al Se-
minari Conciliar de Barcelona, el gener de
1960, als filòsofs i als teòlegs. Un d’a-
quests darrers, que rebien encuriosits el fu-
llet apaïsat, es deia Lluís Martínez Sistach,
i ara és el meu arquebisbe. A partir de lla-
vors i en connexió sobretot amb la prepa-
ració de la Setmana de Pregària per la Uni-
tat, el treball ecumènic de Barcelona va ser
conegut arreu de l’Estat. Molt aviat el nom-
bre dels exemplars anuals va arribar a rat-
llar els 100.000. D’això ara fa 50 anys.

2010: CENTENARI I CINQUANTENARI ECUMÈNICS

És any de commemoracions en l’esperit
i el lema de la Conferència d’Edimburg es-
mentada: «De tot això, vosaltres en sou tes-
timonis» (Lc 24,48). La reconciliació dels
cristians s’ha expressat al llarg del segle
passat de molt diverses maneres. L’ecume-
nisme espiritual ha posat en relleu la im-
portància que té la pregària per a la unitat
cristiana. La recerca teològica ha despertat
moltes energies i ha permès de descobrir
nombroses coincidències doctrinals. La co-
operació de les Esglésies en l’acció social
ha generat, al seu torn, no poques iniciati-
ves. Fent camí al costat d’aquestes impor-
tants realitzacions, la qüestió de la missió
ha ocupat sempre un lloc rellevant. 

Tot això encara és un repte per als cris-
tians del segle XXI. És també una fita, co-
mençant, en l’àmbit de la nostra mateixa
Església, per als catòlics romans del ter-
cer mil·lenni.

Jaume González-Agàpito Granell
Delegat diocesà d’Ecumenisme

i de Relacions Interreligioses

«De tot això, vosaltres en sou testimonis»
(Lc 24,48)

Beatificació 
del Dr. Josep Samsó i Elias
El Pastor retro-
bat, biografia amb
motiu de la beati-
ficació. El Dr. Ra-
mon Reixac i Puig,
historiador i gran
coneixedor de la
història civil i reli-
giosa de la ciutat
de Mataró ha publicat aquesta bio-
grafia del Dr. Samsó, que serà bea-
tificat el proper 23 de gener a la ba-
sílica de Santa Maria de la capital
del Maresme (11.30 h). Un dels mè-
rits d’aquesta biografia és que situa
l’activitat pastoral del doctor Samsó
en el context social de la ciutat de
Mataró. El llibre conté un pròleg del
cardenal Lluís Martínez Sistach i l’ha
editat Claret.


