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ARA I AQUÍ

seus adversaris, entre el predicador i els oients.
D’aquells dies ençà, ha plogut molt i, si bé ens deixem
noms il·lustres de prosistes, poetes, polítics i gent
anònima que han marcat i marquen, avui també,
petjades fortes en la trajectòria d’aquesta nostra
estimada llengua, si l’espai ens ho permet, és de
justícia parlar de POMPEU FABRA I POCH, enguany que
celebrem l’ant FABRA:

BASTIR PONTS
La llengua instrumental és aquella que serveix per
a la relació entre persones. Si, a part de fer-ne ús
instrumental l’estimem, la fem nostra, aquesta llengua
s’esdevé motor de la vida personal i social de cada
dona i home i ens empeny cap a la pròpia maduració i
per contacte cap a la seva integració al progrés social.

“Fabra ha estat el català més important del nostre
temps, perquè és l’únic ciutadà d’aquest país, en
aquesta època, que, havent-se proposat obtenir una
determinada finalitat pública i general, ho aconseguí
d’una manera explícita i indiscutible. En aquest sentit
no hi ha ningú més que s’hi pugui comparar. (Pla,
1969).

Veiem-ho: quan l’infant neix, la seva llengua es
manifesta en aquell plor tan desitjat i en ell s’hi
endevina la salutació vital i amorosa del nou nat.
Als quatre dies, els nadons són sensibles a certes
variacions del son de les persones que l’envolten i són
capaços d’identificar la tendresa i l’alegria de la mare
i de qui té cura d’ells. Entre els vuit i els deu mesos,
l’infant comença a entendre i també a articular sons.
Quan té un anyet, arriba a assolir un centenar de
paraules, si bé la seva articulació és complexa. Fins als
sis anys es va familiaritzant amb la llengua de l’entorn
i en arribar als voltants dels dotze, ha tingut temps,
interès i ocasió d’incorporar el propi sistema lingüístic
que l’ha fascinat en la descoberta i que li ha despertat
el sentit crític.

- “Gramàtica de la Llengua catalana”
- “Gramàtica catalana”.
- “Diccionari general de la Llengua Catalana” .
Són una mostra de les obres principals del nostre autor.
“El Mestre ens va deixar la llengua endreçada, una
ortografia actualitzada, una gramàtica lògica, clara i
ben estructurada. Li devem bona part de la decència
amb què podem presentar-nos al món”. (Josep
Vallverdú).

I entra ja amb el vocabulari, la gramàtica i la construcció
de frases, en el món de l’adult. I de qui n’ha après? En
primer lloc de la família, nucli de relació, dels amics,
del carrer, de l’escola, dels mitjans de comunicació, de
la bona literatura... De quines fonts ha begut? Aquesta
llengua li permet les relacions interpersonals i fer-ne
bon ús ja sigui en forma oral o escrita. Al llarg de la
història, el català, com d’altres llengües, ha estat font
inesgotable d’inspiració, d’expressió i de relació.

Bé. Si els catalans som pactistes, si els catalans som gent
culta, si els catalans
sabem apreciar el
valor de les paraules
i tenim seguretat
comunicativa
conreada en els anys
per aquests prohoms i
assaonada amb el seny
i la tenacitat: “Cal
no abandonar mai la
tasca ni l’esperança”
(Pompeu Fabra).

Entre les fonts abundoses i generoses en la seva
producció, són figures tan destacades com Ramon Llull,
Patriarca de la poesia i de la prosa catalana, Ausias
March, Marià Aguiló, Costa i Llobera. La seva acurada
poesia i prosa mereix un destacat reconeixement.
També en la reialesa trobem persones com Ramon
Berenguer IV el Sant el qual es considera “el més hàbil
polític del seu temps”. Francesc Eiximenis “príncep
de la literatura política catalana”. Sant Vicenç Ferrer
“meravellós predicador de masses.

Sabrem fer ús del
bon llenguatge per a
BASTIR PONTS?.
Ens ho mereixem!
M. Teresa Quintana i
Capdevila

Si hem citat aquests noms és per destacar que ja en
l’Edat Mitjana, la llengua era l’única capaç de BASTIR
PONTS entre l’autor i el seu públic, entre el noble i els

Pompeu Fabra vist per Ramon Casas
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ES FA SABER…

respectable del que era la pietat dels nostres
avantpassats.
El divendres 18 de maig un grup de 11 nens i
nenes de la nostra parròquia van celebrar per
primera vegada el Sagrament del Perdó. Ho van
fer a les 8 del vespre; tota la comunitat estava
invitada a acompanyar-los.
El diumenge dia 3 de juny va ser la festa del Cos
i la Sang de Crist, popularment coneguda com
la festa del Corpus. A les 6 de la tarda es va fer
pregària solemne al Santíssim.
La festa de la 1ª Comunió, el dia 20 de maig,
sempre esperada a la Vila; va reunir les famílies
dels combregants i un d’ells aquest dia va
rebre el Sagrament de Baptisme. Tot i la gran
assistència i alegria desbordant, no deixa de ser
una cerimònia digna i emotiva.

Parròquia

A cura de Concepció Motlló i Sans

DEMOGRAFIA
(Període de Pasqua a St. Joan)

Baptismes:

20 – 05 – 2018 Marc Cortecans Safont.

Primera Comunió:
Sira Boldú Sans
Sebastian Bra
Marc Cortercans Safont
Susanna Fuchó Pera
Gemma Miquel Solé
Eva Ribes Alsina
Martí Ribes Alsina
Joel Sans Sans
Antonio Santiago Macho
Biel Sorribes Farré
Abril Torres Baró

CATEQUESI
Amb l’acabament del mes de maig, es donen per
finalitzades les classes de catequesi dels nostres
infants, també el curs bíblic. Es començarà el mes
d’octubre amb més coratge i moltes ganes d’un
nou curs.

CÀRITAS

Casaments:

(No n’hi ha hagut cap)

El dissabte 21 d’abril es va fer el “Sopar Solidari”,
amb la col·laboració de diferents entitats locals.
Aquest any els diners recollits es van destinar en
benefici de Càritas parroquial; de la venda de
tiquets i tires en total es van recollir 1.345€. Des
d’aquí agraïm la col·laboració desinteressada de
tots ells. Gràcies.

Exèquies:

10 – 03 – 2018 Ezequiel Perelló Bosch, 88 anys
11 – 03 – 2018 Modesta Bermúdez Laureano, 81 anys
22 – 03 – 2018 Vicente López Pérez, 89 anys
16 – 04 – 2018 Magdalena Carrera Miret, 74 anys
18 – 04 – 2018 Josefa Motlló Sans, 96 anys
27 – 04 – 2018 M. Nieves de Nicolás Benito, 96 anys
11 – 05 – 2018 Lola Porta Tristany, 95 anys
17 – 05 – 2018 Lluís Saureu Pera, 87 anys
18 – 05 – 2018 Francesc Serra Fauria, 95 anys
19 – 05 – 2018 Lluís Moyà Farré, 90 anys
06 – 06 – 2018 Agustí Moyà,?????

RELACIONS
En finalitzar la missa del diumenge de Rams,
dins el marc de l’Església, actuació de l’Esbart
Dansaire d’Arbeca amb la interpretació de
danses tradicionals la Moxiganga (representació
d’escenes de la passió de Jesucrist ) i Mortitxol
(originària del país Valencià, anomenada dansa
del vetllatori, que es balla quan mort un “aubat”.
Un any més, en veure l’actuació de tots ells, tot
queda a l’aire per moments, però l’esclat dels
aplaudiments ens torna a la realitat. Moltes
Felicitats a tots ells!.
Un grup de persones de la nostra agrupació van
anar a la 13ena. Trobada de Vida Creixent al
Santuari del Sant Crist de Balaguer, van assistir
a la representació de la llegenda del Sant Crist a
càrrec de la Comunitat de les Germanes Clarisses
de Balaguer. Tot seguit una solemne Eucaristia
presidida del Sr. Arquebisbe Mns. Joan-Enric
Vives. Es va acabar amb un dinar de germanor i
entonant tots junts l’hora dels Adéus.

ACCIÓ PASTORAL

CULTE
Culte
Per la festivitat de Sant Josep la missa va ser a
les 8 del vespre.
El diumenge 25 de març, Benedicció del Rams
i Palmes a la plaça de l’Església. Tot seguit
Celebració de l’Eucaristia, aquest any amb bona
afluència de gent.
El dia 27 d’abril festa de la Mare de Déu de
Montserrat, la missa es va fer a les 6 de la tarda.
Es continua fent el Mes de Maria i del Sagrat Cor,
durant el mes de maig i juny respectivament; els
dies feiners a les 10 del matí i els diumenges a
les 6 de la tarda; no deixa de ser una referència
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El dimecres 9 de
maig 32ena. Trobada
Interdiocesana
de
Vida
Creixent
a
Montserrat. De les
nostres agrupacions
parroquials hi van
assistir 30 persones,
Bona organització: al
matí pregària davant
la Moreneta i escoltar
el Virolai amb l’Escolania; dinar de
germanor; a les 5 de
la tarda Celebració
de l’Eucaristia presidida per l’Abat de
Montserrat Josep Mª
Soler i Canals. Tots
Foto deJosep M. Ferran
disfrutaren d’un dia
de goig i de festa als peus de la Mare de Déu de
Montserrat.

Trobada a Balaguer. Foto de Josep M. Ferran

El dia 27 d’abril dins “Primavera Cultural” 3r
Memorial Mn. Anton Brú. La Parròquia va organitzar
la xerrada: “Gaudí i la Sagrada Família“és càrrec
de José Manuel Almuzara Pérez, arquitecte i
gaudinòfil; va estar molt interessant i amb molta
afluència de públic.

ARXIPRESTAT
El diumenge 15 d’abril, Aplec Arxiprestal a
Guimerà. Arribada a les 11 del matí a l’Església
fent pregària i visitant el retaule dins l’església.
Seguidament descoberta del poble. Tot seguit a
dinar a l’Ermita de la Bovera. Llevant taula es va
passar el vídeo del bisbe Casaldàliga que va ser
molt interessant.
A les 5 de la tarda Celebració de l’Eucaristia
presidida pel nostre Arquebisbe Jaume Pujol
Balcells junt amb tots els nostres mossens.
El diumenge 27 de maig, Aplec Arxiprestal
de pregària al Vilet, tot fent pregària a l’estil
Taizé. És un poble petit, però molt acollidor. En
acabar ja tenien un refrigeri a punt. Va ser una
bona estona de convivència amb tots els pobles
presents.

Xerrada. Foto de M .Carme Llobera

EL PAPA
FRANCESC
La proposta és viure
en un nivell superior, però no amb
menor intensitat: la
vida creix donant-la
i s’afebleix en l’aïllament i la comoditat. De
fet, els qui més gaudeixen de la vida són els qui
deixen la seguretat de la riba i s’apassionen en
la missió de comunicar vida als altres.
La joia de l’Evangeli, 10
Exhortació Apostòlica (2013)

José Manuel Almuzara. Foto de M.Carme Llobera
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HO DIU LA BÍBLIA

VIVÈNCIES

A càrrec de Manel Morgades i Rosell

LA COMUNIÓ DELS NOSTRES
FILLS

Sant Pau escriu des de Corint la carta als romans,
l’hivern dels anys 57-58 dC. La diaconessa Febe
portarà l’escrit als cristians de Roma. La carta
conté la força salvadora de l’Evangeli, la doctrina
de la justificació per la fe, la realitat de la vida en
Crist i amb Crist, l’acció de l’Esperit Sant en els
creients i altres temes importants de la teologia
paulina.
Aquest text ha tingut molta influència en el
pensament cristià. Hi ha dos moments en la
història que ho palesen, el segle V en motiu de les
controvèrsies sobre la gratuïtat de la salvació de
Déu, i el segle XXVI quan Martí Luter agafa la carta
als romans com a fonament de la seva teologia.

Quan fa uns dies la revista Aigua Viva em demanava
que escrivíssim una breu ressenya de com havíem
viscut la primera Comunió dels nostres fills,
em va fer content tenir la possibilitat escriure
aquestes quatre ratlles a la revista parroquial del
poble de la meva família, del que guardo molts
bons records de joventut, i en el que ens hem
sentit molt ben acollits des del nostre retorn fa
uns anys.
Anant al tema que ens ocupa, i des de la nostra
posició com a pares, hem de dir que ha estat
realment interessant veure el camí que els
nostres fills han fet al llarg dels dos anys de
preparació per rebre la primera Comunió. Si bé
a l’inici eren ben poc conscients dels conceptes
catequètics bàsics, hem pogut veure com a mida
que ha anat passant el temps, han madurat i s’han
fet cada vegada més coneixedors i conscients
del significat dels símbols, dels significats de les
diferents parts de la missa, de la vida de Jesús
com Déu fet home, dels seus ensenyaments i del
significat de la Comunió en sí mateixa.
En els darrers mesos hem pogut gaudir també
de la il·lusió que tenien per tal que arribés el
moment, i és que ells també han participat des
de fa temps en la preparació del seu “gran dia”.
I si bé és cert que una part de les seves ganes
estava centrada en gaudir de la festa social,
és just dir que una altra part d’aquesta il·lusió
estava motivada pel significat espiritual del dia.

Per apropar-se al coneixement de Déu, cal
un canvi de mentalitat, cal omplir-nos d’una
saviesa humil i tranquil·la, sense posar-nos al
seu lloc, sinó respirar Déu en cada moment
CONEIXEMENT DE DÉU (Rm. 11, 32-36)
Déu havia deixat tots els homes captius de la
desobediència, per compadir-se ﬁnalment de
tots.
Oh profunditat de la riquesa,
de la saviesa
i del coneixement de Déu!
Que en són, d’insondables,
els seus judicis,
i d’impenetrables, els seus camins!
Qui pot conèixer
el pensament del Senyor?
Qui ha estat el seu conseller?
Qui li ha deixat mai res,
que ell li ho hagi de tornar?
Tot ve d’ell, passa per ell
i va cap a ell.
Glòria a ell per sempre. Amén.

Foto Josep M. Ribes

La comunió en sí va ser viscuda amb intensitat
tant pels nens, com per la família i els amics que
van acudir per compartir aquest dia especial.
Sense dubte una preparació acurada tant per

Catacumba. Roma. Foto arxiu
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GARBELLANT

part del Mossèn, com de les catequistes, com de
la comunitat parroquial van ser clau a tal efecte.
El nostre agraïment sincer per aquesta feina
vocacional de tots plegats.
Al vespre del dia de la primera Comunió, quan
ja havien combregat, i quan la festa familiar ja
havia acabat, vam acompanyar els nens al llit.
Després d’aquell dia farcit d’emocions, ens van
dir espontàniament que havia estat el dia més
feliç de la seva vida. Nosaltres com a pares,
estem més que satisfets de saber que guardaran
com un gran record aquest dia tan especial en el
seu camí de creixement cristià.

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

TERRA SANTA
Terra Santa no existeix en els mapes geogràfics
polítics. És Israel i és Palestina, que són dues
realitats diverses. És una expressió religiosa.
Per a nosaltres és la terra dels sants, la terra
del testimoni de l’alliberament i la salvació per
als que som creients, És el pensament cristià
que ha acompanyat aquest nom durant segles,
generacions de creients, però no existeix un país
que s’anomena Terra Santa.
Stricto sensu, el concepte “Terra Santa” es
refereix a tots els territoris on hi ha hagut
passatges bíblics. En sentit ampli, inclouria tot
l’estat d’Israel, els territoris de Palestina (Judea
i Samaria),algunes zones de Síria i l’antiga Caldea
iraquiana, terra natal d’Abraham. També s’inclou
la terra promesa d’Egipte.

Foto Montse Sans Dalmau

Curiosament, una de les coses que hem observat
després de la primera Comunió és que el
sentiment de pertinença dels nostres fills a la
comunitat cristiana ha augmentat. Probablement
una part és pel simple fet de poder participar ja
de la Comunió com tota la resta de persones. Ens
agrada també pensar però, que una altra part és
acció de l’Esperit.
Com a pares, estem agraïts d’haver tingut el
privilegi de poder acompanyar el creixement
dels nostres fills en aquesta etapa a través del
testimoni de la nostra fe, intentant però no perdre
mai de vista que la fe de cadascun dels nostres
fills, com a do que és, no depèn de nosaltres sinó
de Déu. Cal doncs que seguim obrant com si tot
estigués a les nostres mans, però conscients que
tot és a les mans d’un Altre. Després d’aquesta
fita important al camí dels nostres fills, seguim
doncs, en marxa.
Josep Maria Ribes, i Maria Alsina
Ca l’escapçat

Mapa Terra Santa

5

VITRIÒLIC MOSAIC

ALMOINER

A Israel hi viuen:
• 120.000-130.000 ciutadans cristians que són
àrabs palestins i parlen àrab.
• 30.000-40.000 ciutadans cristians que estan
plenament integrats en la població d’Israel i
parlen hebreu. En la seva majoria provenen de
l’ex-Unió Soviètica i l’Europa de l’Est.
• Al voltant de 150.000 cristians emigrants, dels
quals 105.000 són treballadors temporers provinents
de les Filipines, l’Índia, Sri Lanka, Nigèria, Ghana,
l’Amèrica Llatina i l’Europa Oriental. La resta,
prop de 45.000, gaudeixen de residència o asil,
fonamentalment africans eritreus.
Als Territoris Palestins hi viuen:
•Prop de 50.000 cristians, gairebé tots de llengua
àrab, repartits en tres zones diferenciades:
28.000 a Cisjordània. 10.000 a Jerusalem i 20.000
a la Franja de Gaza.

“L’almoina és útil, i no solament és útil pel fet
que recorda les veritats eternes, sinó perquè
aviva la memòria humana...
Josep Pla, Els pagesos.
Els frares almoiners eren aquells que
s’encarregaven de recaptar almoines arreu
dels pobles propers als convents. Totes les
fraternitats tenien el seu almoines. La seva tasca
consistia a fer la capta, aconseguir almoines, ja
fossin monetàries o en espècies, generalment en
forma d’aliments com oli, patates o llegums, per
al sosteniment de la comunitat. Durant llargues
temporades, anaven de poble en poble, gairebé
sempre a peu o bé acompanyats d’un ase amb
alforges, demanant almoines per al sosteniment
de les fraternitats. Per alà on passaven, solien
tenir famílies conegudes que els oferien
allotjament i els acollien per dormir i pernoctar.
Com explica fra Eduard Rey, “la figura del frare
almoiner, avui malauradament perduda, ha estat
durant segles la d’aquell home paràbola que
passava de poble en poble amb l’actitud d’un
captaire, cercant acolliment i ajuda en pobresa
i simplicitat i posant-se a mercè de totes les
dificultats dels camins amb absoluta confiança
en la Providència de Déu”.

ARMAR-SE UN BALL DE
BASTONS
Parlant, la gent s’entén. Generalment és això el
que sol passar, a no ser que alguns busquin brega,
s’esveri el galliner i s’escapi algun cop de puny. El
ball de bastons és una de les danses populars més
animades del nostre folklore. Els balladors, ells i
elles, en dos grups i armats cadascun amb garrots
enflocats i robustos, que representen l’arma de
la juguesca, colpegen tant com poden, fent veure
que lluiten, i el so brusc de les patacades marca
el compàs i el ritme de la dansa.
A vegades els garrots van de bòlit i els dits dels
dansaires reben alguna cleca fora de lloc. Llavors
s’organitza un aldarull que enverina la gresca.
Per Això diem: es van reunir els de dalt i els del
mig i en comptes de parlar s’armà un ball de ball
de bastons

Foto: Arxiu Caputxins.
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ENTREVISTA

diferent, sinó que tots dos sistemes o idearis,
Cristianisme i Budisme, són dins de la mateixa
ciutat per a mi. Interiorment no hi ha problema.
La meva pràctica és Budista, però no per això
deixo de ser Cristià.
La línia d’instrucció que tot just he mencionat és
així: “Si ens sentim infeliços perquè volem alguna
cosa i no la podem obtenir, això és degut a que
en el passat, motivats per estimació pròpia, vam
impedir a d’altres aconseguir el que ells volien”.
3.- Com és la teva manera de viure com a
budista?
Exactament igual que la de tothom. La única
diferència, potser, és que al matí procuro
aixecar-me del llit regularment una estona
abans - diguem una hora abans - per tal de fer
oracions i meditació. I que a mitja tarda reservo
un altre espai per a fer el mateix, si es donen
les circumstàncies. Per a tot el demés no hi ha
diferència.
4.- Com pot el cor de l’home idear i realitzar
actes tan horribles com els atemptats de BCN,
França...?
Segons la doctrina Budista totes les accions
negatives tenen el seu origen en els enganys
o pertorbacions mentals, com són el desig
incontrolat, l’odi, i especialment la ignorància.
Mentre seguim tenint aquestes pertorbacions
dins la ment, seguirem cometent les accions
destructives que causen sofriment als altres i
principalment - per la llei del karma - a nosaltres
mateixos. La única força oponent a aquests
enganys mentals és la pràctica sincera del
Dharma, o dels camins espirituals en general. Si
entenem això, entendrem la importància decisiva
que té la religió en el devenir del futur d’aquest
món: mentre hi hagi religió, hi ha una esperança
per al món, si no, no crec que n’hi hagi gaire.
5.- Quin sentit té tot el que vivim, pensem i
sentim enmig d’aquest món?
Segons el Dharma la vida humana té sentit
únicament si s’utilitza per a practicar el camí
espiritual. Si no, només és una “veritat del
sofriment”.
Hi han tres maneres de fer la vida humana
significativa segons el Budisme: (1) utilitzar
aquesta vida a fi d’obtenir un renaixement en els
regnes superiors d’existència després de la mort,
(2) utilitzar- la a fi d’aconseguir l’alliberament
permanent de tots els renaixements incontrolats,
i (3) utilitzar-la per a aconseguir la il.luminació
completa per al benefici de tots els éssers vius.
Si no utilitzem aquesta vida per cap d’aquests
propòsits, no té cap sentit en realitat.

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
El budisme és una de les religions més conegudes
del planeta, però no tothom sap què és en el que
realment creuen els seus seguidors. El Jaume
Fusté, arbequí d’adopció, practicant budista,
ens ajudarà a entendre-ho.

Foto d’Antonieta Bernat Ibáñez

1.- Què és el Budisme i qui és el Buda?
Buddha Shakyamuni és el fundador del Budisme
de l’edat actual del món. En general ‘Buddha’
vol dir ‘Ésser Despert’. És algú que ha despertat
del dormir de la ignorància i que veu les coses
tal com són en realitat. Ja que tots els éssers
vius tenim la naturalesa de Buddha, tots els
éssers vius sense excepció tenim en nosaltres la
potencialitat de convertir-nos en un Buddha en
el futur. Això es d’acord amb el Dharma.
Dharma és la doctrina de Buddha. Es pot
entendre de dues maneres: com el conjunt de
tots els ensenyaments de Buddha, i també com
les realitzacions espirituals que són el resultat de
practicar-los. Així, els ensenyaments de Buddha
juntament amb les realitzacions espirituals que
es deriven d’ells constitueixen el Budisme.
2.- D’on et ve aquesta vocació budista?
No ho sabria dir exactament. Coses de la vida.
Una instrucció que vaig llegir gairebé a l’atzar
em va cridar l’atenció especialment. Després,
tot estirant i estirant, i gradualment seguint el fil
d’aquella línia d’instrucció, em vaig trobar dins
el Budisme - com aquell que diu ‘sóc aquí, però
no sé com hi he arribat’ (és broma, una mica).
Penso que en aquest punt estaria bé de precisar
que dins meu no és un cas d’haver deixat el
Cristianisme per anar al Budisme, de canviar
una cosa per una altra. No és com abandonar
una ciutat per anar a viure a una altra ciutat
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6.- Com aconseguir la calma, l’assossec després
d’una tempesta o d’un desassossec?
Diria que depèn principalment de la força de
la fe de cadascú, independentment de quina
sigui la seva religió. És lògic pensar que com
més forta sigui la fe que personalment tinguem,
més immediata, completa i autèntica serà la
calma que aconseguirem mantenir enmig de les
tempestes que presenta la vida.
7.- Pels cristians, Déu es troba en l’amor, en el
sofriment. I pels budistes, on es troba Déu?
També en el Budisme la primera Noble Veritat
és l’anomenada ‘veritat del sofriment’. La
meditació en el sofriment és el mètode per a
entrar en el camí espiritual. I les meditacions
en amor imparcial i compassió universal són els
mètodes per a progressar pel camí espiritual.
Com que en general, en un sentit ampli, es pot
definir camins espirituals com camins que porten
a Déu, podem veure que no hi ha contradicció en
realitat. Aquí voldria precisar que tal com en el
Cristianisme hi han diferents rames i sistemes,
en el Budisme també, i que tot el que estic dient
està basat en el Budisme de la Nova Tradició
Kadampa, del Mestre Geshe Kelsang Gyatso.
8.- Què és la vida? Què és la mort?
La mort és la separació definitiva del cos i la
ment. Una separació temporal del cos i la ment
succeeix cada dia quan dormim. Quan dormim
el cos es queda al llit, com mort, mentre que
la ment viatja als diferents mons de somnis i
experimenta diferents coses. Al moment de
despertar la ment torna al cos, perquè el lligam
entre el cos actual i la ment no s’ha trencat i
persisteix. A l’hora de la mort, però, aquest
lligam es trenca definitivament: el cos s’ha de
quedar al món d’aquesta vida mentre que la
ment ha de viatjar al món de la vida següent.
Segons el Budisme des de temps sense principi
hem tingut incomptables vides. El continu
d’aquestes vides és la vida. Degut a que el
seu caràcter és de sofriment o, en general,
insatisfactori, un dels objectius de la pràctica
Budista és el d’aconseguir sortir d’aquest continu
de renaixements incontrolats.
9.- Si un perd la fe, amb què, del que queda ,
es protegirà?
Amb res. Si hi pensem bé veurem que a part de
la religió no hi ha res en aquest món que pugui
oferir una veritable protecció. Diu que sense fe
som com una llavor cremada. Tal com una llavor
cremada no pot donar cap fruit, una persona
sense fe no pot tenir cap realització espiritual.
També diu, cito textualment, que sense fe tot es
mundà: sense fe som com cecs per a tot el que
està més enllà del món ordinari i imperfecte en

el que habitem normalment, i ni tan sols podem
imaginar que ésser purs, mons purs i estats
mentals purs i sense falta existeixin. La fe, diu,
és com tenir ulls purs que ens capaciten per a
veure un món pur i pefecte més enllà del món
sofrent del samsara - que és el món en que estem
vivint ara.
10.- Quin paper ha de tenir la religió en la
societat?
La única manera de fer que la societat sigui millor
és que cada un dels individus que la composen
sigui millor. En el moment en que cada persona
individual sigui millor, el conjunt de la societat
resultant serà automàticament millor. És així, no?
Ara bé, voler arreglar el món per la part de fora
i oblidar-nos d’arreglar-nos nosaltres a nosaltres
mateixos, això hem de veure que no funciona.
La única, o al menys la primera persona a la que
podem intentar fer realment millor és cada un
de nosaltres a ell mateix. I la sola manera de fer
això, si ho examinem, és a través de la religió i la
meditació. En un dels seus llibres Geshe Kelsang
Gyatso diu de la meditació que la meditació
“és un mètode científic per a transformar la
naturalesa humana de dolenta a bona”.

VIATGE A TERRA SANTA

Del 14 al 23 de novembre de 2018.
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