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Joves d’Europa 
en el Camí de Sant Jaume

Celebrem en aquest diumenge la festa de sant Jaume, dit el
Major, un dels apòstols de Jesucrist, fill de Zebedeu i germà
de Joan Evangelista, que formà part, amb aquest i amb sant

Pere, del grup de deixebles predilectes de Jesús. Segons la tradi-
ció, evangelitzà les terres de la Hispània i, segons aquesta matei-
xa tradició, el seu sepulcre es conserva a la catedral de Compos-
tel·la.

Per coincidir la festa d’avui en diumenge se celebra un Any ju-
bilar a Sant Jaume de Compostel·la. A les terres catalanes sant
Jaume ha estat sempre molt venerat. A més de les antigues es-

glésies de tradició visigòtica i
pre-romànica, n’hi ha moltes a
partir del segle XII que jalonen els
camins dels pelegrins, especial-
ment els qui anaven a Sant Jau-
me de Galícia.

A Catalunya hi ha moltes tra-
dicions locals referents a sant
Jaume. Pel que fa a Barcelona, a
la plaça que porta el seu nom, i

en la que tenen la seva seu les principals institucions del govern
autonòmic i municipal, hi havia abans una església sobre el lloc on
l’apòstol hauria predicat per primera vegada a la península.

Sobretot durant l’edat mitjana, Sant Jaume de Compostel·la va
esdevenir un lloc emblemàtic de pelegrinatges des de tot Europa i
s’ha pogut escriure que el nostre continent va néixer pelegrinant
per l’anomenat Camí de Sant Jaume, les rutes inicials del qual par-
tien des de les nostres terres catalanes, i actualment són assenya-
lades i també novament recorregudes.

En sant Jaume el Major es dóna el fet, afirmat pel llibre dels
Fets dels Apòstols, que fou el primer dels apòstols que morí
per fidelitat a Jesucrist i al seu Evangeli. Per això, li escauen

principalment a ell aquestes paraules del Concili Vaticà II: «Els
apòstols i els màrtirs de Crist que amb l’efusió de la seva sang va-
ren fer la més gran afirmació de fe i d’amor, l’Església sempre ha
cregut que romanen estretament units a nosaltres en Crist i els ha
venerat amb un afecte especial, juntament amb la benaurada Verge
Maria i els sants àngels, i ha implorat piadosament l’auxili de la se-
va intercessió.»

Sant Jaume, doncs, patró de les terres d’Espanya, és sobretot
un record dels orígens de la nostra fe i un testimoni d’estimar
aquesta fe fins a donar la vida per Jesucrist.

Aquest estiu, del 5 al 8 d’agost, se celebrarà a Sant Jaume de
Compostel·la l’anomenat Pelegrinatge Europeu de Joves, que té
aquest lema: «Com l’apòstol sant Jaume, amics del Senyor.» El le-
ma ens recorda la condició dels dotze apòstols d’haver estat els
més propers seguidors del Crist, els heralds del seu Evangeli i
els testimonis de la resurrecció del Senyor.

Davant la crisi de la fe cristiana en el nostre continent, el fet que
joves cristians d’avui recorrin novament les rutes que por taren
durant segles cap al sepulcre de sant Jaume, és sens dubte un sig-
ne d’esperança. L’herència cristiana de la vella Europa no ha ser-
vit només per construir el passat. Aquesta herència cristiana és vi-
va i continuarà donant a Europa l’ànima que necessita perquè tot
el cos tingui autèntica vida. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Valors viscuts, 
fidelitat al compromís

Un llibre que recull un epistolari
escrit en temps de la guerra ci-
vil m’ha portat a unes reflexions

sobre el que signifiquen les grans per-
sonalitats que engendra una realitat vi-
va. L’autor en qüestió va viure mo-
ments durs i difícils i fa recordar allò
que tan sovint oblidem: que el tremp i
la for talesa amb què les persones
afronten les situacions més extremes
són decisius. Contínuament podem
comprovar que l’ésser humà ateny
cims de la seva humanitat si no es dei-
xa aclaparar per la seva dissor t per-
sonal i col·lectiva, si aprèn a no renun-
ciar i a no sotmetre’s, si sap descobrir
la presència de Déu que el depassa i
l’interpel·la. Això potser ens agrada es-
coltar-ho, però no sempre estem dis-
posats a viure-ho. Sovint perquè ens
agraden les coses fàcils però, també,
perquè hi ha coses que ens semblen,
aparentment, impossibles. 

Ens calen aquestes figures exem-
plars. No pas per mitificar-les, sinó per
convèncer-nos d’allò que podem viu-
re com a persones i com a creients
per fer possible el nostre present, per
construir el nostre futur personal, ecle-
sial i social. Persones que ens mostrin
que tota la vida és indissociable d’una
tasca i, per tant, que convé descobrir-
la i ser-hi fidel en els viaranys de la vi-
da, sabent que fidelitat en el compro-
mís no és repetició sinó voluntat de
donar en cada moment la resposta
adequada. 

Al nostre voltant —potser també
nosaltres ho fem— s’erigeixen i cauen
ídols que, com diu el salm, «són obra
d’homes i res més», i això ens fa, al-
hora, crèduls i desconfiats. Som temp-
tats de creure que només els temps
excepcionals donen figures excepcio-
nals. No ens ha de servir, però, de coar-
tada, perquè les persones que avui
considerem excepcionals no pretenien
ser-ho. Pretenien ser autèntiques, co-
herents, compromeses i, potser amb
la nostra evident no excepcionalitat, el
que fem és, en darrer terme, justificar
les nostres vacil·lacions, incoherències
i renúncies. El que és central d’aques-
tes figures no és la seva excepcionali-
tat, sinó la fidelitat a les opcions que
les van fer possibles i que les van de-
finir. Els grans valors només existeixen
en rostres concrets. Ens hem de pre-
guntar quins valors, de fet, encarnem
personalment en el nostre dia a dia. 

En acabar la lectura d’aquest i al-
tres textos semblants, és forçós pre-
guntar-se què dóna gruix i sentit a les
nostres vides. Què és fonament i què
és només ornament. Només així se-
rem fidels al testimoni escrit i viscut de
les persones que, com l’autor en qües-
tió, ens han precedit en l’amor i servei
a Déu, a la seva terra i als seus ger-
mans, els homes i les dones. «Afegeix-
te a l’assemblea dels ancians, agafa’t
a la seva saviesa» (Sir 6,34).

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

Catequesis per preparar la visita del Sant Pare
◗◗ L’Arquebisbat de Barcelona ha editat unes catequesis per preparar la visita del
Sant Pare del proper 7 de novembre. El llibre es titula Amb el Papa a la Sagrada Fa-
mília i té unes 100 pàgines, que s’obren amb una presentació del cardenal Mar-
tínez Sistach. Després inclou 7 catequesis: 3 sobre sant Pere amb els textos que
Benet XVI li dedicà en les audiències generals de l’any 2006, titulades: «Pere, el
pescador», «Pere, l’apòstol», «Pere, la roca damunt la qual Crist ha fundat l’Esglé-
sia»; 2 catequesis sobre Gaudí, titulades «L’itinerari de fe d’un home de Déu», «El
laic compromès amb el seu món i l’artista com a comunicador de la bellesa de
Déu»; i les 2 darreres catequesis, titulades «El temple de la Sagrada Família com a
altar, casa i testimoni» i «La família de Natzaret com a referència espiritual». El lli-
bre també inclou el text de la pregària per preparar la visita del Sant Pare. 

Se n’han fet edicions catalana i castellana. Se’n poden demanar exemplars a
Secretaria General de l’Arquebisbat (c/ Bisbe 5, 08002 Barcelona, tel. 932 701 012,

visitasantpare@arqbcn.cat. 



L ’Evangeli d’avui ens situa en el camí
cap a Jerusalem. Conscient del que
l’espera, Jesús anuncia per tercera

vegada la seva passió, mort i resurrec-
ció. La reacció a aquest anunci és una
escena insòlita en què els deixebles de-
mostren que no han entès les seves pa-
raules. A diferència de l’evangeli de Marc,
on els fills de Zebedeu prenen la iniciati-
va, aquí és la seva mare qui intercedeix
per ells davant Jesús. 

Ells volien els primers llocs al costat
del Crist, els llocs destinats a les perso-
nes més importants, els llocs que són
distintiu de glòria, fama, prestigi. No sa-
ben el que demanen. No saben que per
estar al costat del Mestre no calen privi-

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

Dilluns (litúrgia hores: 1a
setm.): Jr 13,1-11 / Dt 32,18-
19.20.21 / Mt 13,31-35 �� di-
marts: Jr 14,17-22 / Sl 78 / Mt
13,36-43 �� dimecres: Jr 15,
10.16-21 / Sl 58 / Mt 13,44-46

dijous: 1Jn 4,7-16 / Sl 33 / Jn
11,19-27 (o bé: Lc 10,38-42)
�� divendres: Jr 26,1-9 / Sl 68 /
Mt 13,54-58 dissabte: Jr 26,
11-16 / Sl 68 / Mt 14,1-12 �� diu-
menge vinent, XVIII de durant
l’any (lit. hores: 2a setm.): Coh
1,2;2,21-23 / Sl 89 / Col 3,1-
5.9-11 / Lc 12,13-21. 

◗◗ Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 4,33;5,12.27-33;12,1b.2)

En aquells dies, el testimoni que els apòstols donaven de la resurrecció de
Jesucrist, el confirmaven amb el poder que tenien d’obrar molts miracles i prodi-
gis entre el poble. Els guardes s’emportaren els apòstols i els presentaren al
sanedrí. El gran sacerdot començà així el seu interrogatori: «Us vam prohibir se-
verament d’ensenyar res més en el nom de Jesús, però vosaltres heu omplert Je-
rusalem de les vostres doctrines i voleu fer-nos culpables de la sang d’aquest ho-
me.» Pere i els apòstols contestaren: «Obeir Déu és primer que obeir els homes.
El Déu dels nostres pares ressuscità Jesús, que vosaltres havíeu mort penjant-
lo en un patíbul. La dreta de Déu l’ha enaltit com a Capdavanter i Salvador, per
concedir al poble d’Israel la conversió i el perdó dels pecats. Nosaltres en som
testimonis, i n’és també testimoni l’Esperit Sant que Déu ha donat a tots els qui
l’obeeixen.» Ells, en sentir això, s’exasperaven i volien condemnar-los a mort. 

Més tard el rei Herodes féu matar amb l’espasa Jaume, el germà de Joan.

◗◗ Salm responsorial (66)

R. Que us lloïn les nacions, Déu nostre, que us lloïn tots els pobles al-
hora.
Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi, / que ens faci veure la
claror de la seva mirada. / La terra coneixerà els vostres designis, / i
veuran tots els pobles la salvació. R.
Que s’alegrin els pobles i cridin de goig. / Vós regiu el món amb justí-
cia, / regiu les nacions amb rectitud, / i guieu els pobles de la terra. R.
La terra ha donat el seu fruit, / el Senyor, el nostre Déu, ens beneeix. /
Que Déu ens beneeixi, / i el venerin d’un cap a l’altre de la terra. R.

◗◗ Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint (2Co 4,7-15)

Germans, portem el tresor del ministeri que Déu ens ha confiat, com
en gerres de terrissa. Així queda ben clar que aquest poder altíssim ve
de Déu, i no pas de nosaltres. Quan les contrarietats ens envolten per
tot arreu, no quedem del tot encerclats; quan no sabem com escapar-
nos, a la fi trobem la sortida; quan els qui ens persegueixen ja ens te-
nen a les mans, no quedem del tot abandonats; quan ens trobem per
terra en la lluita, no arribem a perdre-hi la vida. Sempre i per tot arreu
portem la mort de Jesús en el nostre cos, perquè també en el nostre
cos es manifesti en el seu esclat la vida de Jesús. És ben bé així: nosaltres vivim,
però per causa de Jesús, sempre estem a mercè de la mort i així la vida de Jesús
manifesta el seu esclat en la nostra carn mortal. D’aquesta manera, ni la mort no
deixa mai de fer en nosaltres la seva obra, ni la vida, en vosaltres.

L’Escriptura diu: «Em sento ple de fe, i per això he parlat.» Nosaltres, doncs, que
tenim el mateix Esperit de la fe, també ens sentim plens d’aquesta fe, i per això par-
lem, i sabem que aquell qui ressuscità Jesús, el Senyor, també ens ressuscitarà a
nosaltres amb Jesús i ens portarà a la seva presència juntament amb vosaltres.
Perquè tot això és en bé vostre; així la gràcia de Déu, que es multiplica a mesura que
s’estén a molta gent farà que sigui desbordant l’acció de gràcies a la seva glòria.

◗◗ Evangeli segons sant Mateu (Mt 20,20-28)

En aquell temps, la mare de Jaume i Joan, fills de Zebedeu, anà a trobar Jesús
amb els seus fills i es prosternà per demanar-li un favor. Jesús li digué: «Què de-
manes?» Ella li respongué: «Maneu que en el vostre Regne aquests dos fills meus
seguin l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.» Jesús contestà: «No sa-
beu què demaneu. ¿Podeu beure el calze que jo he de beure?» Ells li diuen: «Sí
que podem.» Els diu Jesús: «És cert, vosaltres beureu el meu calze, però seure
a la meva dreta i a la meva esquerra, no sóc jo qui ho he de concedir; és per
aquells a qui el meu Pare ho ha reservat.» Quan els altres deu sentiren tot això,
s’indignaren contra els dos germans, però Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu
que, en totes les nacions, els governants disposen dels seus súbdits com si en
fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre
vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important entre vosaltres ha de
ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser el vostre esclau com el
Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres, i a donar la
seva vida com a preu de rescat per tots els homes.»

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (Ac 4,33;5,12.27-33;12,1b.2)

En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor
Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo.
Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó: «¿No
os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, ha-
béis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables
de la sangre de ese hombre.» Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obede-
cer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús,
a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exal-
tó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón
de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da
a los que le obedecen.» Esta respuesta los exasperó, y decidieron acabar con
ellos. 

Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan.

◗◗ Salmo responsorial (66)

R. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
El Señor tenga piedad y nos bendiga, / ilumine su rostro sobre no-
sotros; / conozca la tierra tus caminos, / todos los pueblos tu salva-
ción. R.
Que canten de alegría las naciones, / porque riges el mundo con justi-
cia, / riges los pueblos con rectitud / y gobiernas las naciones de la tie-
rra. R.
La tierra ha dado su fruto, / nos bendice el Señor, nuestro Dios. / Que
Dios nos bendiga; que le teman / hasta los confines del orbe. R.

◗◗ Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios
(2Co 4,7-15)

Hermanos: Este tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de
barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios
y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos
aplastan; estamos apurados, pero no desesperados; acosados,
pero no abandonados; nos derriban, pero no nos rematan; en toda
ocasión y por todas par tes, llevamos en el cuerpo la muer te de
Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro

cuerpo. 
Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte, por cau-

sa de Jesús; para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra car-
ne mor tal. Así, la muer te está actuando en nosotros, y la vida en vosotros.
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: «Creí, por eso ha-
blé», también nosotros creemos y por eso hablamos; sabiendo que quien resu-
citó al Señor Jesús también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vo-
sotros. 

Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agra-
decimiento, para gloria de Dios.

◗◗ Evangelio según san Mateo (Mt 20,20-28)

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hi-
jos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: «¿Qué deseas?» Ella
contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu de-
recha y el otro a tu izquierda.» Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís.
¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber?» Contestaron: «Lo somos.»
Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda
no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado
mi Padre.» Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos
hermanos. 

Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los jefes de los pueblos los
tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que quie-
ra ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser pri-
mero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre no
ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por mu-
chos.»

legis. El que compta no és la glòria sinó
la creu. Fins i tot es creuen capaços de
beure la mateixa copa de Jesús, és a dir,
capaços de viure la seva passió. 

Al mal exemple de Jaume i Joan, s’a-
fegeix el dels altres deixebles que reac-
cionen indignats contra la intervenció
dels dos germans. En el fons, ells també
desitjaven els primers llocs, però no go-
saven dir-ho. Ells també somiaven en ho-
nors, poder i privilegis temporals. 

La resposta de Jesús no es fa espe-
rar. Amb tres sentències els dóna una
lliçó magistral. En la primera fa referèn-
cia a la manera despòtica com governen
els caps de les nacions. En la segona es
dirigeix als futurs responsables de les co-

munitats cristianes: hauran de fer-se es-
claus i servidors dels súbdits. En la ter-
cera, Jesús, tot identificant-se amb el Fill
de l’home, revela la seva missió redemp-
tora: donar la vida per a la salvació de to-
ta la humanitat.

Els primers llocs semblen agradar tot-
hom. De fet, la gent els ambiciona, els
busca mitjançant tota mena d’estratè-
gies, i en algunes ocasions fins i tot els
compra. Com si d’ells depengués la feli-
citat. Des de l’òptica cristiana, és just el
contrari. Jesús, encara que ens costi
d’entendre, no va venir a ser servit sinó
a servir.

Dra. Núria Calduch-Benages

No sabeu què demaneu
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SANT JAUME APÒSTOL

Imatge de sant Jaume, que
des del famós Pòrtic de la
Glòria acull els pelegrins a
Santiago de Compostel·la
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Asuntos religiosos. Una
propuesta de política pública
(PPC Editorial) és el títol del

darrer llibre de Jordi López Camps,
exdirector general d’Afers Religiosos
de la Generalitat de Catalunya i
membre de Cristianisme i Justícia.
La relació entre l’Església i la política
hauria de ser, segons Jordi López,
«de total independència, en la línia
del que diu Benet XVI en el seu
llibre de Jesús; però independència
no vol dir indiferència ni desinterès:
l’Estat i l’Església han de tenir una
relació de cooperació franca».

Quin preu té la llibertat de la fe?
Gràcies a la llibertat de la fe
l’Església no renuncia a la denúncia
profètica ni a proclamar els valors 
i principis cristians. El preu a pagar
és estar a la intempèrie, sense 
la protecció interessada del poder
polític. Des d’aquesta llibertat
l’Església ha de col·laborar i
cooperar amb les institucions
públiques, perquè les dues
institucions treballen per l’interès
comú i comparteixen molts valors
que humanitzen la societat.

En el llibre proposa un laïcisme
incloent. Com desenvolupar-lo?
Fins ara hi havia una idea excloent
del laïcisme basada en la
confrontació amb la religió 
i la pràctica de l’anticlericalisme.
Cal superar aquest concepte de
laïcisme perquè correspon a un
altre moment històric. Ara cal
promoure un projecte de laïcitat,
menys preocupat pel laïcisme i més
atent d’establir punts de trobada
amb totes aquelles creences i
formes de pensament preocupades
per la llibertat, el respecte i el
desenvolupament de les persones.

La religió es fa servir sovint com 
a arma política. Quina proposta fa
en el llibre perquè això no passi?
La religió no pot ser una arma
política perquè és una proposta 
de fe i valors. La política es basa
en una ciència allunyada del camp
de la fe. Però la religió ha de parlar
a l’àmbit polític proposant els 
seus valors i les seves preferències
morals. En cap cas ha de pretendre
imposar els seus punts de vista. 
Ha de fer una proposta basada en el
diàleg. L’Església ha de preocupar-se
pel bé comú des de la seva
independència moral i sense poder.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ JORDI LÓPEZ CAMPS

ENTREVISTA

Religió i política

25. c Diumenge. Diada de Sant Jaume
(anomenat el Major), apòstol (†44, per
Pasqua), de Betsaida, germà de Joan
(fills de Zebedeu), patró d’Espanya;
santa Valentina, vg. i mr. 

26. Dilluns. Sant Joaquim i santa An-
na, pares de la Verge Maria (tradició
iniciada s. II).

27. Dimarts. Sant Cugat (Cucufate),
mr. barceloní (s. IV), d’origen africà, ve-
nerat, entre altres indrets, a Sant Cu-
gat del Vallès; santes Juliana i Sempro-
niana, vgs. i mrs. de Mataró, patrones
d’aquesta ciutat; sant Pantaleó, metge
mr.; sant Celestí I, papa (422-432);
sant Aureli, mr.

28. Dimecres. Santa Caterina Thomàs,
vg. agustina, de Mallorca; sant Víctor I,
papa africà i mr.; beat Urbà II, papa

(francès, 1088-1089); sants Nazari i
Cels, mrs.; sant Ursus, abat; sant Pere
Poveda, prev. i mr.

29. Dijous. Santa Marta, germana de
Maria i de Llàtzer, amics de Jesús resi-
dents a Betània, patrona dels hostalers
i taverners; sant Adam, el primer humà;
sant Fèlix III, papa (romà, 483-492).

30. Divendres. Sant Pere Crisòleg (s.
IV-V), bisbe de Ravenna i doctor de l’Es-
glésia; màrtirs de Sant Joan de Déu
(Calafell i altres indrets, 1936; sants
Abdó o Abdon i Senén (popularment
Nin i Non), mrs., patrons dels horto-
lans; sant Justí de Jacobis, bisbe. 

31. Dissabte. Sant Ignasi de Loiola
(1491-1556), prev., basc, fund. Com-
panyia de Jesús a Roma (SJ, jesuïtes,
1540).

SANTORAL

En aquest llibre he adoptat la forma de
diàleg seguint com a model alguns
dels grans pensadors de la història de

la filosofia cristiana com el mateix sant
Agustí. En bona part de la seva obra repro-
dueix diàlegs i, a través de l’intercanvi de pa-
raules i de silencis, s’entreveu la veritat. Un
diàleg especialment lluminós que inspira

aquest modest llibre és el De magistro, on sant Agustí dia-
loga amb el seu fill Adeodat. El fill va posant preguntes al seu
pare i el pare en respon algunes, però en suscita de noves.

El llibre —del qual en aquesta sèrie s’oferiran algunes
pàgines— no pretén ser un catecisme infantil, menys enca-
ra un catecisme per a adults. No tinc autoritat, ni capacitat
per fer una obra d’aquest tipus. Tampoc no és una apologia
de la fe, ni una defensa racional de les veritats del Credo.

És, senzillament, un instrument, que espero que sigui
útil a les mares i els pares que s’atreveixen a parlar de
Déu als seus fills.

La forma d’un diàleg
Sentim una certa por a l’hora de parlar de Déu. Experi-

menten neguit, perquè hi ha un univers de preguntes al
tinter que no som capaços de respondre. Amb tot, cal par-
lar-ne obertament. No es pot oblidar, però, que la millor
manera de fer-lo present en la vida familiar és a través del
testimoni d’un amor incondicional que es bolca, a fons
perdut, que s’abandona i no espera res. Absolutament
res.

I ara una breu presentació dels dialogants. L’Oriol té
dotze anys. Té una immensa curiositat per tot el que veu
i toca. Res no l’atura en la seva capacitat de preguntar i,
molt sovint, posa la seva mare contra les cordes. La Gràcia
és la mare de l’Oriol. Té trenta-nou anys. És mestra i sap
que la fe és el tresor més gran que pot comunicar als
seus fills. És una dona que té una rica espiritualitat i que
prega molt sovint.

Francesc Torralba
(Ah, sí? Com parlar de Déu als infants, Editorial Claret)

DIÀLEGS SOBRE LA FE

«Abuelo, ¿no te
morirás, verdad?»

Nuestros meno-
res cada día ven
morir a perso-

nas, seres anónimos,
en las pantallas de
sus televisores, en las
películas de crímenes
y en los cómics per-

versos. Ya cuentan con que los otros
—la gente en general— se mueren,
pero no se hacen a la idea de que las
personas queridas también algún día
morirán. El caso es que nadie les pre-
para para asumir un acontecimiento
de tamaña proporción.

Pero cuando se nos va un ser pró-
ximo y querido (el abuelo o la abuela
en este caso), la muerte deja de ser
un hecho objetivo para convertirse
en un drama subjetivo. En otras pala-
bras, deja de ser un fenómeno imper-
sonal, algo que le pasa a la gente, pa-
ra convertirse en un acontecimiento
personal, algo que me pasa a mí.

La muerte de un ser querido es una
ocasión única para darnos cuenta de
la calidad y la intensidad de los víncu-
los que nos unían los unos a los otros.

Permitamos, pues, que los nietos
pregunten e indaguen sobre la proxi-
midad de la muerte de los abuelos.
Tienen que obtener respuestas. No
hay que responderles con evasivas,
especialmente cuando hay certeza so-
bre la proximidad del acontecimiento
luctuoso.

Así, cuando llegue el momento, si
las circunstancias emocionales que
rodean el hecho y la madurez de la
personalidad del nieto así lo permite,
dejemos que el nieto o la nieta acom-
pañe, junto a sus padres, el proceso
de despedida de este mundo de su
entrañable abuelo o abuela. Pasado
y futuro cogidos de la mano en el ins-
tante supremo. Y así los abuelos no
habrán muerto, porque seguirán vivos
en el dulce recuerdo de sus nietos.

Dr. Paulino Castells
(Queridos abuelos, Ediciones Ceac.

Estimats avis, Ed. Columna)

QUERIDOS ABUELOS

Federico Ozanam —que más tarde sería profesor de la Universidad de
la Sorbona en París y a los 18 años fundó la Sociedad de San Vicente
de Paúl y las Conferencias del mismo nombre hoy presentes en todo el

mundo y célebres por su caridad— pasaba una grave crisis de fe y entró en
una iglesia de París, buscando reposo, ayuda, luz… En un rincón, cerca del
sagrario, vio a un caballero que, sin ningún complejo, estaba en profunda ora-
ción. Ozanam se acercó a él y vio que era el gran físico, matemático y pen-
sador francés Andrés María Ampère, miembro de la Academia de Ciencias de
París. 

El Dr. Ampère fue el descubridor y fundador de la electrodinámica y, en
su honor, un Congreso Internacional de la Electricidad acordó dar su nom-
bre a la unidad física de intensidad eléctrica: el amperio.

Más adelante, Ozanam dijo: 
—«El científico Ampère, hombre de fe católica, me causó la más profunda im-

presión y su testimonio me convenció más que los libros y los sermones.» 

No son los argumentos los que forjan, guían y arrastran a jóvenes y a ma-
yores, sino el testimonio de la propia vida, de la fe, de la esperanza, del amor. 

—Santa Teresa de Jesús aconsejaba: «Todos hemos de procurar ser predi-
cadores con las obras.» 

—San Juan Crisóstomo afirmaba: «Creerán en nuestras obras, más que en
cualquier otro discurso.» 

J. M. Alimbau

El testimonio 
del científico Ampère
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PALABRA Y VIDA

Sobre todo durante la Edad Media, Santiago de
Compostela se convirtió en un lugar emblemático
de peregrinaciones desde toda Europa y se ha podi-
do escribir que nuestro continente nació peregrinando
por el llamado «Camino de Santiago», las rutas inicia-
les del cual partían desde nuestras tierras catalanas,
y hoy día están de nuevo señaladas y vuelven a ser
recorridas.

En Santiago el Mayor se da la circunstancia, afir-
mada por el libro de los Hechos de los Apóstoles, de
que fue el primero de los apóstoles que murió por fide-
lidad a Jesucristo y a su Evangelio. Por ello, le corres-
ponden principalmente a él estas palabras del Concilio
Vaticano II: «Los apóstoles y los mártires de Cristo que
con la efusión de su sangre hicieron la mayor afirmación
de fe y de amor, la Iglesia siempre ha creído que conti-
núan estrechamente unidos a nosotros en Cristo y los
ha venerado con un afecto especial junto a la biena-
venturada Virgen María y a los santos ángeles, y ha
implorado piadosamente el auxilio de su intercesión.»

Santiago, por tanto, patrono de las tierras de
España, es ante todo un recuerdo de los orígenes

Este domingo celebramos la fiesta de san Jaime o
Santiago (versión del nombre en lengua gallega), lla-
mado el Mayor, uno de los apóstoles de Jesucristo,

hijo de Zebedeo y hermano de Juan Evangelista, quien
formó parte, con este y san Pedro, del grupo de discípu-
los predilectos de Jesús. Según la tradición, evangelizó
las tierras de Hispania y, según esta misma tradición, su
sepulcro se conserva en la catedral de Compostela. 

Ya que coincide la fiesta de hoy en domingo, se
celebra el Año jubilar en Santiago de Compostela. En
las tierras catalanas san Jaime siempre ha sido muy
venerado. Además de las antiguas iglesias de tradición
visigótica y pre-románica, hay otras muchas a partir del
siglo XII que jalonan los caminos de los peregrinos,
en especial los que iban a Santiago de Galicia.

Hay en Cataluña muchas tradiciones locales refe-
rentes a san Jaime. La ciudad de Barcelona, en la
plaza que lleva ese nombre, y en la que están las se-
des de las principales instituciones del gobierno au-
tonómico y municipal, tenía antiguamente una capilla
sobre el lugar donde el apóstol habría predicado por
primera vez en la península.

de nuestra fe y un testimonio de amor a esta fe has-
ta el punto de dar la vida por Jesucristo.

Este verano, del 5 al 8 de agosto, se celebrará
en Santiago de Compostela la llamada Peregrinación
Europea de Jóvenes, que tiene este lema: «Como el
apóstol san Jaime, amigos del Señor.» El lema nos
recuerda la condición de los doce apóstoles de haber
sido los más cercanos seguidores de Cristo, los he-
raldos de su Evangelio y los testigos de la resurrec-
ción del Señor.

Ante la crisis de la fe cristiana en nuestro conti-
nente, el hecho de que jóvenes cristianos de hoy re-
corran de nuevo las rutas que llevaron durante siglos
hacia el sepulcro de Santiago, es sin duda un signo
de esperanza. La herencia cristiana de la vieja Europa
no ha servido sólo para construir el pasado. Esta he-
rencia cristiana está viva y seguirá dando a Europa el
alma que necesita para que todo el cuerpo tenga vi-
da auténtica.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Jóvenes de Europa en el Camino de Santiago
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A G E N D A
◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Parròquia Major de Santa Anna. Festa
titular. Dilluns 26 de juliol, misses a les
10 i a les 12 h. A les 20 h celebració
solemne de l’Eucaristia, presidida pel
Sr. Cardenal. Al final, al claustre, serà
beneïda la làpida commemorativa del
rector Ramon Balcells i Masó, mort el
1937, presumpte màrtir de la fe. 

Parròquia Mare de Déu dels Àngels (c/
Balmes 78). Preparació de la seva festa
patronal. Divendres 30 juliol: Pregària ma-
riana (19 h), Eucaristia i reflexió «Els
Sants a l’Església» (19.30 h). Dissabte
31 juliol: Pregària mariana (19 h), Euca-
ristia i reflexió «La matèria i l’Esperit»
(19.30 h). Diumenge 1 agost: Ofrena flo-
ral a la Mare de Déu dels Àngels i Missa
(17.30 h), Vetlla Mariana, Rosari, Vespres
i Cant de la Salve (18.30 h), Missa pels
difunts (19.30 h), «Imatge i so» a les ter-
rasses dels Àngels (20.30 h). Dilluns 2
agost: Missa per les missions del Perú i
seminaristes del Tercer Món (8.30 h),
Missa pels benefactors (12.30 h), Missa
solemne, Llàgrimes de la Verge i Cant de
la Salve (19.30 h), Concert Marià per la
soprano Carmen Montoya (20.30 h). In-
dulgència plenària per ser església dedi-
cada a la Mare de Déu dels Àngels.

Amics del pare Pio de Pietrelcina. Tro-
bada cada darrer dilluns de mes (pregà-
ria i reunió) dirigida per fra Valentí Ser-
ra, caputxí. Pròxima sessió, dilluns 26
de juliol (18.15 h), parròquia de la Con-
cepció (Llúria 70, tel: 934 576 552)

Queralbs i la Vall de Ribes, del 1575
al 1800. Presentació d’aquest llibre el
25 de juliol (12 h) pel seu autor, Mn.
Enric Moliné i Coll, a l’església de Sant
Jaume de Queralbs, després de l’Ofici
de Festa Major. El llibre porta per subtí-
tol Aspectes de la vida social i religiosa
d’una contrada pirinenca, que acaba de
descriure força bé el seu contingut.

Taller d’oració. Resoldre els conflictes
a la llum de l’Evangeli. Missioneres Iden-
tes. Contacte: telèfon 932 469 874 o
identesbarcelona@gmail.com.

Pastoral de la salut. Organitza l’acostu-
mada romeria a Montserrat el proper 20
d’octubre. Informació, tel. 933 171 597
(de dilluns a divendres, de 10 a 14 h).

PREPAREM LA VISITA DEL
SANT PARE

6. Mons. Francesc Pardo, 
bisbe de Girona: «La diòcesi

de Girona col·laborarà»

«El Sant Pare
anirà a la Sa-
grada Família i
aquesta és la
significació de
la seva visita. La
diòcesi de Giro-
na col·laborarà.
Tenir el Sant Pare a prop, encara
que sigui només un dia, ens aju-
darà a valorar-lo i estimar-lo, per-
què a vegades se’l valora per un
sermó, una encíclica, un discurs…
Però jo de petit vaig aprendre a
estimar el Papa perquè és el Pa-
pa. És el bisbe de Roma, el que
garanteix la comunió eclesial. Si
preparem bé la seva visita, pot
ser un bon impuls per a la nostra
Església».
—Cap on va l’Església catalana?

Espanya la percep com una
Església massa política.

—«També jo noto aquesta per-
cepció. Es pensa que és una
Església obsessionada per la
qüestió política, i en això s’e-
quivoquen. La dimensió política
—que vol dir l’estimació pel
país, la preocupació per Catalu-
nya— forma part de la preocu-
pació eclesial. Però aquesta
percepció es dóna en relació a
Catalunya, i per tant també en
relació amb la seva Església.
S’exagera. Perquè el que més
preocupa els bisbes de Catalu-
nya és com proposar l’Evangeli
en l’actualitat. L’Església cata-
lana pensa a evangelitzar, a ser
una Església viva, no a fer polí-
tica».

(Traduït de les declaracions 
a la periodista María Paz López, 

La Vanguardia, 13.06.2010)

5. Tres imatges inoblidables
els vuit mesos que va durar la seva malaltia, guardo un
record especial de tres fets que vàrem viure a casa. 

El primer va ser que la Rosa, conscient de la gravetat
de la seva malaltia, va voler que el seu germà Mn. Antoni li ad-
ministrés la Santa Unció dels malalts. Ell li va administrar el sa-
grament a la sala; ella es va agenollar, va ajuntar les mans amb
actitud d’oració i, quan ell li va imposar les mans, el rostre se li

va transformar i a mi els ulls se’m van omplir de llàgrimes: «Gràcies, Déu meu.» 
El segon va ser que, després de vèncer un munt de dificultats, les germanes

de la Caritat de la beata Teresa de Calcuta s’havien instal·lat feia poc a la parrò-
quia de Sant Agustí i els menjadors havien començat a funcionar en les noves i àm-
plies instal·lacions. Les germanes s’estimaven molt el meu fill, que en aquells mo-
ments era el rector de la parròquia, i també coneixien molt la Rosa i varen voler
venir a casa per fer una oració conjunta demanant per ella. És una imatge que
m’ha quedat clavada: totes elles envoltant la Rosa, resant i cantant al Senyor.

I el darrer fou el dia de Sant Esteve. Abans de dinar es presentaren a casa els
desfavorits que el meu fill tenia acollits a Sant Agustí. Ens reunírem tots a la sa-
la, la meva filla asseguda en un costat i tots els altres al seu voltant, i un d’ells li
va donar un ram de flors. Curiosament uns mesos més tard va ser ell que va mo-
rir d’un càncer de pulmó. Un altre de Sud-amèrica que portava una guitarra li va de-
dicar una cançó que va compondre per a ella. La veritat és que fou un gest per no
oblidar mai més.

En la celebració de l’Eucaristia pel sisè aniversari de la seva mort, la Sra.
Mercedes, que també va venir, em va ensenyar un retrat de la Rosa i la fotocòpia
de la carta que la Rosa els va adreçar l’endemà per agrair la seva visita. Ella la guar-
da amb emoció; el cor dels humils batega més fort.

Joan Deulofeu

◗ BREUS

«Manifest davant el fenomen de la
prostitució.» El Secretariat de Margina-
ció de l’Arquebisbat de Barcelona, diri-
git per Mn. Josep M. Jubany i format per
més de trenta entitats que treballen te-
mes sobre el Quart Món, ha dedicat part
de les seves sessions d’aquest curs a
examinar el fenomen de la prostitució al
carrer en el nostre país. Fruit d’aquest
treball, s’ha publicat un manifest amb la
voluntat de fer conèixer les seves refle-
xions a les comunitats cristianes i a l’o-
pinió pública en general. El text és a:
www.arqbcn.cat.

◗ PELEGRINATGES

Peregrinación a Tierra Santa y Petra.
Del 11 al 20 de octubre, organizada por
«Sagrat Cor del Tibidabo». Información e
inscripciones: Tibidabo, tel. 934 175
686 y 934 174 904; o Viajes Magister,
tel. 934 879 423.

Pelegrinatge de joves a Taizé. La Dele-
gació de Joventut de Barcelona amb el
SIJ (Secretariat Interdiocesà de Joventut
de Catalunya, Andorra i Balears) orga-
nitza un pelegrinatge a Taizé del 21 al
29 d’agost de 2010. Informació: Tel.
934 121 551, www.delejovebcn.com.

◗ IN MEMORIAM

Mn. Joan Sabater
Sospedra morí a Ma-
taró, a l’edat de 85
anys, el dia 28 de
juny de 2010. Havia
nascut a Vinaròs,
bisbat de Tortosa. El
1965 fou nomenat
ecònom de la parrò-
quia de la Mare de
Déu de Montserrat de Mataró, i tingué
cura de la construcció del temple. La
missa exequial la presidí el cardenal ar-
quebisbe de Barcelona.

ROSA DEULOFEU EN EL MEU RECORD
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