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ARA I AQUÍ
MISSATGE DE PAU
“Sento més que mai la meva responsabilitat
com a ésser humà i com a músic i faig tots els
possibles de donar el màxim de mi mateix i
de l’experiència que Déu m’ha donat.”

Aquesta és part del llegat d’un ancià venerable,
gran artista, gran home, orgull de Catalunya,
glòria de la humanitat.
En moments de repòs, assegut a la galeria de
casa seva, davant de la platja, planta cara a la
seva edat:

Aquestes paraules les pronuncià Pau Casals
després de dirigir “EL PESSEBRE” a Memphis, la
ciutat americana on van assassinar Luther King.
L’obra fou cantada davant un nombrós públic i,
així, el crim monstruós, queda transfigurat en el
cant d’amor que aquell apòstol negre somiava.

“-Mentre siguem capaços d’estimar i
d’admirar, som joves. Contemplar el mar,
el cel... Un simple arbre, quin miracle tan
gran no representa! I hi ha tantes coses per
estimar i admirar!”

EL PESSEBRE és l’obra musical per excel·lència
d’un dels artistes més admirats i més estimats
del món: Pau Casals.

Pau Casals va morir el dia 22 d’octubre als 98
anys. Enguany ha fet 45 anys.

El text és de Joan Alavedra, que va escriure “un
vers” per a la seva filleta de 5 anys a fi que
parlessin les figures del tradicional pessebre
que tot just havien acabat de muntar.

Ens apropem a Nadal, el gran miracle. Serem
capaços d’ajudar a retrobar els anhels que ens
marca el Mestre?.
Estenem com una taca d’oli el seu missatge de
Pau.

Pau Casals va trobar en aquest poema, un camp
adequat a la seva inspiració. Va escriure EL
PESSEBRE a Prada (Conflent) per a solistes, cor
i orquestra, fou estrenada a Acapulco (Mèxic)
l’any 1960.

Bon Nadal!
M. Teresa Quintana i Capdevila

Des del 1962 ha estat interpretat a les principals
ciutats de tots els continents com una crida
a la pau i a la fraternitat entre els pobles.
Foren significatives les estrenes a la seu de les
Nacions Unides el 1963, la de Sant Miquel de
Cuixà en la proclamació de PAU i TREVA de Déu
el 1966, la de Barcelona el 1967 i la presentació
a Montserrat el 1971. És la partitura catalana
més difosa mundialment.
És una obra sincera, humana i plena d’emoció
que apel·la a la profunditat de l’ànima de
l’oient i fa rebrotar anhels de LLIBERTAT,
DEMOCRÀCIA i PAU. L’autor la va batejar com el
seu “MISSATGE de PAU”.

Pau Casals. FOTO: Arxiu
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ES FA SABER…
Parròquia

A cura de Concepció Motlló i Sans

DEMOGRAFIA
(Període de Sta. Creu a Nadal)

Baptismes:

Dinar de germanor. Foto: Teresa Vidal

(No n’hi ha hagut cap )

Casaments:

Rubén Querolt (Alamús)
i Elisabeth Domènec (Arbeca)

Exèquies:

15 – 09 – 2019
01 – 11 – 2019
06 – 11 – 2019
15 – 11 – 2019

Dolors Pau Roset, 92 anys
Joan Ramon Cots Sans, 90 anys
Josep Esqué Carnicé, 89 anys
Dolores Mata Santfeliu, 90 anys

ACCIÓ PASTORAL

Celebració comunitària. Foto: Teresa Vidal

CULTE
• El dia 14 de setembre vam celebrar la Festa de
l’Exaltació de la Santa Creu. Des del segle XIV
aquesta festa forma part de la vida cristiana que
troba la seva devoció dins la capella dedicada al
Sant Crist. A les 12 del migdia es va Celebrar la
Solemne Eucaristia. L’Esbart dansaire d’Arbeca
va oferir la seva dansa com a ofrena i pregària
al Sant Crist. Més d’un centenar de persones van
participar d’aquesta celebració que es va cloure
amb el cant dels goigs i el retorn del sant Crist
a la seva capella. La celebració va prosseguir
amb un dinar de germanor a l’antic casal dels
jubilats. Els antics membres de la coral Harmonia
van voler compartir el cant “Amics per Sempre”,
una versió en català feta per Mn. Antón Bru,
de la reconeguda cançó Amigos para siempre,
acompanyats a la guitarra per Mn. Enric Mateu.
L’acte es va tancar amb l’hora dels Adéus.
• Durant tot el mes d’octubre s’ha resat el Rosaria
les 10 del matí, amb els cants de l’Aurora.
• El diumenge dia 10 de novembre es va celebrar
missa de la catequesi, amb una bona assistència

Xerrada-testimoni. Foto: Teresa Vidal

d’infants que es preparen per al dia que rebran el
sagrament de l’Eucaristia. La missa la va presidir
Mn. Lluís.
• Com cada any i a les mateixes hores, al
Cementiri es va fer Rosari i Pregària el dia de
Tots Sants. I el dia dels difunts, missa a les 11
del matí. Aquest any la van concelebrar els dos
Mossens. Joan i Lluís amb molt bona afluència de
gent.
• El dia 13 de desembre, es celebrà la missa de
Santa Llúcia a les 8 del vespre. És prou coneguda,
per tota la nostra població la devoció que es té a
aquesta Santa.
• El diumenge 15 de desembre, tercer diumenge
d’Advent, a les 12 del migdia participaren de
l’eucaristia els nostres infants de catequesi per
preparar-se per la vinguda del Nadal.

CATEQUESI

• Arriba l’octubre i els nostres infants inicien la
catequesi. El primer curs de 5 a 6 de la tarda, els
dimecres. Els de segon curs, els divendres de ¾ de

Església. Esbart dansaire. Foto: Teresa Vidal
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• El dia 28 de setembre,es casaven el Rubèn i la
Elisabet a la nostra església. Ells han viscut tot
aquest any el procés de canvi de rectors, amb el
cor encongit pensant
si el dia tan esperat hi
hauria algun prevere.
Amb l’arribada dels
nous preveres tot es va
tranquil·litzar. Mossèn
Lluís els va fer la
preparació per arribar
amb il·lusió al gran dia
esperat i important
del seu casament,
acompanyats de tota la
seva família i amics.

5 a ¾ de 6. Tot un repte de preparació per arribar
al gran dia.
• En el curs bíblic se segueix aprofundint en
el coneixement de la Paraula de Déu a l’antic
Testament. Aquest any treballen sobre el Pentateuc
i les cartes de Sant Pau.

CÀRITAS

• Càritas parroquial continua la seva tasca
ajudant les persones que més ho necessiten en
aquests moments. L’últim divendres de mes, de
quatre a sis de la tarda tindran oberta la porta
per si algú necessita aquest servei.
• Els dies 23 i 24 de novembre, tot el grup que
forma part de Càritas d’Arbeca van col·laborar
a la recollida del “Gran Recapte d’Aliments“ als
centres comercials de les Borges Blanques.
• Aquest any s’ha pogut fer la recollida d’aliments
del “gran recapte” al Supermercat Spar d’Arbeca.
Va ser tot un èxit i volem donar les gràcies a tota
la població per la seva generositat.

Rubén i Elisabet a l’altar major de l’església d’Arbeca.
Foto: Família

VOLUNTARIAT

• El dia 13 de desembre,els Germans Franciscans
de la Creu Blanca, van convidar els voluntaris
d’Arbeca, a la trobada anual del voluntariat a la
Llar Santa Anna del castell del Remei. Amb un
berenar gaudirem del bon ambient i de l’alegria
dels assistents, reforçant els llaços del treball
dels voluntaris.

RELACIONS

• La redacció d’Aigua Viva, dóna la benvinguda als
mossens Lluís Noguero Aguilar i Joan Maria Anglès
Batet que l’Arquebisbe Joan Planella ha nomenat
responsables de la nostra comunitat i de divuit
parròquies més. També ha nomenat servidor
d’aquestes comunitats a mossèn Raimon Mateu i
de la Casa, diaca permanent del nostre bisbat.
El Lluís i el Joan viuen a l’Abadia d’Arbeca, i
el Raimon a l’Espluga Calba amb la seva muller
Enriqueta. Cal dir que són els pares de mossèn
Enric que va administrar amb molta cura les
nostres parròquies durant l’estiu.
Desitgem que els nous mossens tinguin encert en
la seva missió pastoral.

Mossèn. Lluís Noguero, rector in solidum i moderador.
Foto: M. Carme Llobera

ARXIPRESTAT

• Un any més la trobada de Vida Creixent es
va celebrar el dijous 7 de novembre al Centre
d’Espiritualitat de Sant Josep de Cambrils
XXXVI aniversari. L’Eucaristia va ser presidida
pel Sr. Arquebisbe de Tarragona Joan Planellas,
acompanyat de mn. Font i mn. Palacin, junt amb
altres diaques; una Missa cantada per Jordi Català
i amb el músic Josep Enric Perís. En acabar, es va
fer el dinar de germanor amb bona harmonia i
moltes ganes de passar-s’ho bé.
• L’Advent sempre ens aporta l’oportunitat
de parar-nos en un recés i aprofundir sobre la
presència de Déu en les nostres vides, és aquest
mateix Jesús que esperem celebrar en el Nadal.
• Aquest any ens hi ha ajudat mn. Lluís Noguero.
•Va ser diumenge 1 de desembre, de 17 a 18,30h,
a la parròquia de la Immaculada de l’Espluga Calba, amb el lema: Passegem per les lectures dels
diumenges d’Advent. Ens va ajudar a fer una reflexió que va acabar amb la pregària de les Vespres i un toc de dolçor amb un café i pastes.

Mossèn. Joan Maria Anglès,
rector in solidum.
Foto: M. Carme Llobera

Parròquia de la
Immaculada de
l’Espluga Calba.
Foto: Teresa Vidal

Mossèn Raimon Mateu .
Foto de M.Carme Llobera
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HO DIU LA BÍBLIA

Igualment els diaques han de ser dignes, homes
de paraula, no donats a beure molt de vi, ni a
negocis bruts; han de guardar el misteri de la fe
amb una consciència neta. Abans de fer-los diaques, la seva vida ha de ser examinada, i si són
trobats irreprensibles, llavors podran exercir el
seu ministeri.

A càrrec de Manel Morgades i Rosell

“Sínode de l’Amazònia
Al mes d’octubre ha acabat el sínode de
l’Amazònia. En aquesta trobada de bisbes s’ha
parlat de la possibilitat que en l’Església Catòlica
s’obri la porta a ordenar capellans a homes casats, i reconèixer la dona dins el Ministeri Eclesial en aquesta zona.
La primera carta a Timoteu (63 d.C.) orienta a la
comunitat i dibuixa com n’han de ser els servidors. Aquest principi consisteix en el fet de “ser
casat amb una sola dona i portar bé els fills i la
pròpia casa”.

Si són dones, han de ser també dignes, no murmuradores, sinó sòbries i de tota confiança.
Els diaques han de ser marits d’una sola muller,
han de saber portar bé els fills i la pròpia casa.
Perquè els qui exerceixen bé el seu ministeri de
diaques es guanyen la consideració de tothom i
arriben a posseir la confiança que ve de la fe en
Jesucrist.

El pastor d’una església (1Tm. 3, 1-6; 8-13)
Això que ara et dic és digne de fe: si algú aspira a ser el pastor d’una església, desitja una
noble tasca. El pastor d’una església ha de ser
irreprensible, marit d’una sola muller, sobri, assenyat, educat, acollidor, dotat per a ensenyar,
no donat al vi, ni violent, sinó de bon tracte,
enemic de les baralles i del diner; ha de saber
portar bé la pròpia casa i fer-se obeir i respectat
pels fills. Perquè si algú no sap portar la pròpia
casa, com podria tenir cura d’una església de
Déu? El pastor d’una església no ha de ser un que
tot just s’ha convertit, no fos cas que la supèrbia l’encegués i caigués en la mateixa condemna
del diable.

El Papa Francesc al Sínode de l’Amazònia
FOTO: Bernat Morgades

EL PAPA
FRANCESC

Paisatge de l’Amazònia. FOTO: Arxiu

EQUIP DE REDACCIÓ D’AIGUA VIVA

Vull que sapigueu que quan el Senyor pensa en
cadascú, en el que desitjaria regalar-li, pensa
en ell com el seu amic personal. No perquè el
que et vagi a donar sigui un carisma extraordinari o rar, sinó perquè serà justament a la teva
mesura, a la mesura de la teva vida sencera.

Coordinadora:
Redacció:

M.Teresa Quintana i Capdevila
M. Carme Llobera i Sorribes
M. Teresa Quintana i Capdevila
Manel Morgades i Rosell
Concepció Motlló i Sans
Col·laboradors: Antoni Pau i Sans
Anna M. Rovira i Solé
M. Carme Sans i Moyà
José M. Pallarés

Exhortació apostòlica
Christus vivid (Crist viu) 288
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GARBELLANT

HERGÉ, PARE DE TINTÍN
El
dibuixant
George
Remi,
nasqué el 22 de
maig del 1907 a
la ciutat belga
d’Etterbeek. De
ben jovenet, va
mostrar facilitat pel dibuix i
les seves caricatures de nens
herois cridaven
l’atenció de qui Tintín i Milú. FOTO: Arxiu
les mirava.
Totor, va ser un dels primers personatges que va
crear: Un jove boy scout, valent, generós, audaç
i ple d’aventures enginyoses.
Va publicar els dibuixos en “Le Siècle XX” i
“Le petit Vingtiène”. En aquest diari, comença
l’itinerari TINTIN, un jove reporter que, amb el
seu gos MILÚ lluitava per la veritat i la justícia.
Des de les seves vinyetes, TINTIN, aconsegueix
ser el millor còmic de l’època i estar sempre al
costat dels més desafavorits.
L’any 1982, la Societat d’Astronomia belga dona
el nom d’Hergé a un asteroide, situat entre Júpiter i Mart, en reconeixement al seu treball, dibuixant valors.
L’any següent, Tintin i Milú ploraven la mort del
seu creador. Era el 3 de març de 1983.

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

EL CANT DELS OCELLS

És una cançó nadalenca catalana. L’autora és
Wanda Landowska, una gran artista polonesa que
la va compondre per a la seva família.
Pau Casals, la va conèixer i la va incorporar immediatament als seus concerts fins a considerarla “com la millor del món”. La va tocar a la Casa
Blanca de Washington davant del President Kennedy, i a les Nacions Unides, a Nova York, davant
els delegats de tot el món. Cada any, en el darrer
concert que es feia a Prada, el Mestre tocava “El
cant dels ocells” com un comiat emocionant.
D’aleshores ençà, cada Nadal sona la bonica nadala, ben integrada al cançoner català de Nadal.

Volada d’ocells. FOTO: Arxiu

GENEALOGIA DE JESÚS

Hi ha catorze generacions d’Abraham fins a David; catorze; de David fins a la deportació a Babilònia i catorze de la deportació a Babilonia fins
al Messies.
És probable que històricament no sigui gaire
exacta, però el més important és el que ens vol
dir: que Jesús pertany a la nostra carn, que té
avis i rebesavis que forma part d’una família ordinària amb les seves llums i ombres, amb els
seus dies d’alegries i penes.

DITES DE LA TERRA
“Qui sembra mala llavor,
no arribarà a segador.”
“Llaura fondo, posa frens
I deixa córrer els temps.”
“Pel setembre cull les pomes
abans no vinguin les bromes.”
“Aigua de gener
omple bótes i graner.”
“Dotze gallines i un gall
mengen tant com una cavall.”
“Sol post,
feina acabada.”
“Si per Nadal fa lluna blanca,
posa al llit una altra manta.”

Figures de l’antic testament. FOTO: Arxiu

Paisatge. FOTO: Arxiu
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NADAL

ELS SANTS INNOCENTS

Temps de crítiques
Temps de paranys
Temps de mentides
Temps d’enveges
Temps...

Això dels Sants Innocents ens ho hem pres a broma però hauríem de mirar-nos-ho amb uns altres
ulls. Fins i tot en el cas que històricament sigui discutible la matança o el nombre dels innocents, hi ha hagut massa matances d’innocents
al llarg de la nostra història com per fer broma
d’aquesta festa. Avui a les nostres oïdes haurien
de ressonar els crits dels qui han mort sense obtenir justícia per a la seva causa, sense que ningú no els hagi escoltat.
El seu clam ens fa pensar que aquest món és un
lloc perillós. Jesús infant, no ho va tenir fàcil. El
seu Regne li va a exigir -ens exigirà i ens exigeixesforç i compromís, risc i entrega. Des d’ara.

Grans depressions
Grans desastres
Grans injustícies
Grans enfrontaments
Grans...

Comencem a caminar i a anunciar la seva vinguda.
Neix l’esperat!
Aquell que ens parlarà:
d’Estimació
d’Amor
de Llibertat.

(La Missa de cada dia)

Anunciem la bona nova
Jesús ha nascut en tots nosaltres!!
Dibuix Nadala APECC. Foto Arxiu

VIVÈNCIES
CARTA

Estimada filla:
Has d’aprendre a celebrar l’Advent. No és
qüestió d’encendre unes espelmes i apagar-les al
cap d’una estona. Ni de penjar una corona de
boix grèvol a la porta de casa teva, perquè queda
molt decoratiu.
Hem d’aprendre a callar per dins, a apagar aquest
tocadiscs embogit dels nostres pensaments, per
tal de poder -en silenci- trobar-nos amb nosaltres
mateixos i sobretot amb Déu. Si no podem fer
això, mai no sabrem celebrar el Nadal.

Mira, primer s’hauria de desmuntar peça per peça
tot el muntatge que aquesta societat de consum
ha organitzat al voltant del Nadal, i d’aquesta
manera començar a aprendre a celebrar i a ser
feliç.

El que va passar l’any passat no s’hauria de
repetir. Te’n recordes? Vas treballar com una
boja abans de les festes nadalenques. Corries
d’una botiga a l’altra per fer les compres.

La qüestió principal és que guanyis temps per als
teus i per a Déu. Què tens si posseeixes gaires
coses i no tens a Jesucrist?

Els nens es veuen inundats de regals, sense que els
quedi el mínim desig sense satisfer. Heu mostrat
orgullosos els regals que us han fet: l’equip de
música, el mòbil d’última generació, la roba de
marca, els perfums... Molt bé, però és això tot
el que significa el Nadal per a vosaltres? Ni un
pensament per entrar en el clima de la festa, ni
una lectura de la Bíblia, ni una oració. No vaig dir
res aleshores, però vaig pensar: ho tenen tot, per
fora; però, per dins, no tenen res.

Potser em comprendràs. Però potser et pensaràs
també que sóc un vell. Accepta’m, si més no, una
cosa: que no és el mateix ser feliç que semblarho. Us desitjo que sigueu molt feliços aquestes
festes de Nadal.
Anthony de Mello jesuïta
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ENTREVISTA

teva condició i facis el que facis, sigues sempre un
bon amant.
2.- Has viatjat molt; busques alguna cosa
concreta?
Quan es viatja lleuger per la vida un aprèn a
desaferrar-se d’objectes materials, no només
durant el viatge, sinó durant tota la vida. Arribem
a aquest món sense res i així serà el nostre final.
Els diners, les propietats, totes aquestes coses
vénen i se’n van. Viatjant, sobretot durant la meva
joventut, és quan ho vaig aprendre, i fou quan més
viu i lleuger em vaig sentir.
L’important era conèixer noves persones, nous
llocs, no importava on s’hagués de dormir.
Aquesta potser era la lliçó més important. En un
món on molt consistia (i consisteix) en comprar
objectes o persones, jo gaudia de tot allò que
era immaterial i més plaent. Quan es viatja amb
pocs diners s’entén que la vida pot ser diferent a
com tots la pensen. No cal tenir una cartera plena
de bitllets per somriure, perquè la felicitat no
s’amaga en els objectes, sinó en el seu record, en
la companyia, el dia, l’ocàs i la nit. Aquestes coses
no es poden negociar, i són gratis per a tots aquells
que vulguin tenir-les.
Això crea una forma de viure, una vida d’alliberament
i de sentir la unió amb tota manifestació vital, sentir
el dolor quan aparegui i l’alegria quan es manifesti,
fluir amb l’existència mentre travesso l’existència i
estar, sempre, establert en l’essència.

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
L’agraïment com a manera de fer del Lluís Sans i
Sans (casa Giró), no es recolza en l’èxit, sinó en les
seves pròpies conviccions que les contagia amb un
llenguatge molt proper, que les comparteix amb els
altres, que el mou, el fa anar més enllà del present
sigui quin sigui.

3.- Utilitzes molt les xarxes socials on expliques
històries reals o inventades, per arribar…
… als altres, que són l’única manera d’arribar a mi.

Fotos fetes per la seva dona, Jennyfer Antón

1.- Has cursat Humanitats, EOI (Escola oficial
d’Idiomes), Psicologia… ets un amant de la vida?
Per què?
Tot ésser està en aquest món per a un determinat
propòsit. Trobar la raó d’aquest objectiu ens pot
portar anys, però, tard o d’hora trobarem allò que
tant hem buscat... o potser no; potser trobarem
alguna cosa molt millor. Des de la perspectiva
dels qui volem viure la contemplació enmig de
la vida diària, enlloc d’anar al desert, el portem
dins nostre. No és fàcil, però és possible... i és
imprescindible.
Tu potser et penses que ets el problema, però tu ets
la cura. És una llàstima que potser vulguis ser algú
altre. No veus el teu propi rostre, la teva pròpia
bellesa i tot i així, cap rostre és més bonic que el
teu.
No t’asseguis a esperar. Surt fora, sent la vida.
Toca el sol i submergeix-te en el mar. Obre els ulls,
perquè aquest món és només un somni. Canta com
ho fan els ocells, sense preocupar-se per qui els
escolta o el que pensin els altres.
Comença un projecte que et robi el cor, encara
que sigui immensament estúpid, com Noè. No té
cap importància el que la gent pensi de tu, cap. I,
finalment, on sigui que estiguis, sigui quina sigui la

4.- Parles sempre de valors evangèlics (amor,
perdó, voluntariat, llibertat, mort, vida,
solidaritat…) però ets creient?
Et respondre amb una pregària personal: “No
t’enfadis, oh Déu meu, si els dissabtes a Jerusalem
et dic Jahvé, els divendres a La Meca Al·là, els
diumenges a Natzaret et vegi en el rostre de Jesús,
durant el Diwali, si a Benarés, canto teu nom, oh
Shiva, a Moscou et digui Bé Comú, a Chiang Mai et
vegi en la cara del Buda, i a Amritsar et digui Wahe
Guru.
Bé saps que no et puc trair perquè si em dirigeixo
a tu per diferents noms és perquè el meu cor s’ha
obert a tot. Jo practico la religió de l’Amor al
proïsme i a mi mateix; en qualsevol direcció que
avanci la meva vida, aquesta serà la meva religió i
la meva fe.”
5.- Perquè sempre busques les persones sàvies?
Què t’aporten?
Ara mateix m’han vingut al cap aquells dos avis
que em van allotjar a casa seva durant les primeres
setmanes de la meva vida a Bautzen, a l’est
d’Alemanya, els quals es passaven moltes estones
a les nits, en silenci, mirant crepitar el foc a terra.
Eren comunistes i s’havien distanciat de la religió i
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sóc el tot. Sóc quan sóc res. Procés de pensar. Viure
és estimar. Això és ser una persona humana.
8.- Ets una persona molt curiosa; has descobert
coses inimaginables?
Era de nit en algun lloc desconegut. Jo estava fent
una lenta i penosa caminada amb un fortíssim vent
que venia de cara. Tenia les meves mans protegint
una dèbil flama que amenaçava amb apagarse en qualsevol moment. Tot depenia de que jo
mantingués aquesta petita flama viva. Tot d’una,
vaig tenir la sensació que alguna cosa venia darrere
meu. Em vaig girar i vaig veure una gegantina
figura negra que em seguia. En aquell moment era
conscient, dins el terror que sentia, que jo havia de
mantenir viva la flama i allunyada dels perills, tot i
la nit i el vent.
Al despertar em vaig adonar que aquella figura era
la meva pròpia ombra en les tenebres, que es posava
en evidència per la petita flama que jo portava.
També vaig saber que aquesta petita flama era la
meva consciència, l’única llum que posseeixo.
El meu propi enteniment és el meu únic i gran
tresor; encara que infinitament petit i fràgil en
comparació amb els poders de la foscor, segueix
sent la meva llum, i una llum, per petita que sigui,
sempre il·lumina la foscor.
9.- Alguna vegada has escrit: és important saber
escoltar “el que ens diu el cor”. Per què?
Mentre que la raó pensa i fa un pla, l’amor t’eleva
al setè cel. El cor és més ample que el cel, i més
misteriós i brillant que la nit estrellada. Deixa que
el teu cor et guiï per la seva pròpia raó.
Els místics no necessiten diners per posseir una
lluna de plata i un sol d’or. Els savis trien veure a
tothom com el seu amic, d’aquesta manera l’odi no
s’interposa en el seu camí.
Escolta el que et diu el cor en aquest món de pols i
ombres, i no et caldrà evitar el dolor o l’exili.
10.- Com és el teu pelegrinatge per la vida? Què
busques? Què trobes?
Buscar connectar intensament amb la vida per a
què el meu pensament s’aturi i en sorgeixi la pura
i nua sensació de ser. Llavors un s’embadaleix, és
a dir, resta amb l’ànim suspès en la contemplació,
més enllà del temps, de l’espai, dels pensaments,
de les inclinacions i aversions, de les pors i les
incerteses.
Això t’allunya del pensament ofuscat, del qual
sorgeix la cobdícia, l’odi, la gelosia, la ràbia, el
sentiment de possessió, la diferència... per contra,
embadalir-nos, ens porta més enllà del pensament,
on hi ha una connexió total a través del silenci
de la ment i una vivència reveladora d’unitat
i cosmicitat. És un estat emocional que ens fa
desplaçar del superficial al profund, de l’aparent al
real. Això busco i això trobo, i sóc molt feliç.

de l’espiritualitat. Estaven molt lluny de ser místics
i mai havien escoltat parlar de la meditació, però
les seves vetllades davant del foc eren el més
semblant a la meditació tal i com jo l’entenia. Per
a ells, era una forma d’higiene mental, un acte
natural, banal però indispensable.
-“Deixa de banda els coneixements i les
competències i no tractis de comprendre, perquè
no hi ha res a comprendre.” -em va dir l’avi la
primera nit que vaig acompanyar-los en aquella
espècie de ritual
Aquell avi, un dels neurobiòlegs més importants de
l’antiga RDA, em va dir una frase que mai oblidaria:
-“Deixa’t en pau.”
Regla d’or. Per estar en pau, un ha d’acceptar
primer la realitat, per així, poder-se alliberar.
Que per desfer-se dels dolors de l’existència, allò
que un pot fer és acceptar-los i viure amb ells;
interioritzar-los, fondre’s amb ells. Llavors ja no hi
ha lluita. Acceptar, per alliberar-se i estar en pau.
Totes les tradicions místiques, des del budisme fins
a Sant Joan de la Creu, ens hi porten.
Deixar-se en pau no és altra cosa que estar
simplement obert a la vida, acceptar-la tal com
és. L’abandonament més complet i més radical
(“facis la teva voluntat”), lluny de desembocar en
una dimissió o en una inactivitat, et confereix una
força, un valor a la teva vida sense igual i un amor
sense límits. Ja no hi ha lluita.
No busquis lluny la pau i la felicitat; estan aquí i ara.
6.- Vivim en una societat on és difícil aprendre a
estimar gratuïtament, per a què serveix? És útil?
Diuen que jueus, cristians, musulmans, blancs, negres
i grocs, som diferents, però, en tots els llocs on he
estat, els nens volien jugar, les mares es preocupaven,
els ancians donaven consells, tots ploraven quan
estaven tristos i reien quan estaven contents. Per
tant, què és el que els diferencia? Què els fa tan
diferents per a no poder sentir compassió per a tots
els éssers que pateixen i tractar d’ajudar-los?
La religió que vaig trobar es deia amor i la seva
pràctica és tractar de veure la bondat que s’amaga
en tots els éssers, perquè en tots els éssers vius,
Déu s’hi oculta i s’hi reparteix. Per tant, si fes mal
a un sol d’ells, m’estaria fent mal a mi mateix i
faltant al pilar fonamental del meu credo.
Com deia Pau de Tars: l’amor tot ho disculpa, tot ho
espera i tot ho suporta.
7.- Què significa ser persona humana en aquesta
civilització?
No sóc el que sé, no sóc el que crec ser, no em
defineix, no em limita, res és meu que no sigui de
tots. En cap cas sóc alguna cosa d’algú, ni algú
és alguna cosa meva. El que li passa als altres em
passa a mi. Ningú em busca perquè en tot moment
permeto que em trobin. No estic unit a res perquè

“L’odi res engendra, només l’amor és fecund”
Arturo Alessandri
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