
Del jardí del temps... a l�hort de la pregaria.

Fa uns dies una parella de Castelló va enviar aquest comentari als amics que duen la plana web
de pregaria www.espaisagrat.org :

�... Imprimim tots les dies la pregària i anem a passejar el matrimoni junts i quant descansem a
la vora d'un hort, al peu de la muntanya o la vora de la mar, el llegim i ens ajuda a viure millor i
trobar dins nosaltres mateixos la solidaritat amb els pobres i els que sofreixen (els "crucificats" que diu
Jon Sobrino). A més a més ens fa viure la "memòria" de Jesús de Natzaret amb el temps litúrgic, la
resurrecció, tota la pasqua, avui la visitació, demà l'Ascenció... Ens sentim uns privilegiats. Ànim i
seguiu treballant.�
Vicent i Fina, Castelló

Amb aquestes planes et convidem a fer una experiència semblant, només que et caldrà dur
alguna mena de reproductor de música i el darrer treball del grup de Manresa �Gossos�. Si de Manresa
ens va arribar un llibret per exercitar l�ànima (els �Exercicis Espirituals� de Sant Ignasi ), ara ens arriben
unes cançons que també ens hi poden ajudar.

Abans que res cal que cerquis un espai on estigues tranquil, a la teva habitació o al teu propi
jardí del temps, per aconseguir que aquest esdevingui per uns moments l�hort de la pregaria del que
parlava una velleta teresina del segle XVI, Santa Teresa de Jesús: �... Pues hagamos cuenta que está
ya hecho esto cuando se determina a hacer oración una alma, y lo ha comenzado a usar; y con ayuda
de Dios hemos de procurar, como buenos hortelanos, que crezcan estas plantas y tener cuidado de
regarlas para que no se pierdan, sino que vengan a hechar flores que den de sí gran olor, para dar
recreación a este Señor nuestro...�.

Recorda que a l�hort de la pregaria no hi valen les presses, ni les obligacions, ni les aparences,
ni el rendiment espiritual... sinó les ganes de passar una estona amb qui ens estima. No cal que escoltis
totes les cançons d�una tirada, ni que et llegeixis tots els textos. Més aviat queda�t allà on el teu cor hi
trobi repós, allà on la teva ment trobi alguna bona idea, allà on les teves mans et suggereixen alguna
acció per servir i estimar més i millor. Perquè, com deia aquell basc vestit de sac que es passejava com
un gos pels carrers de Manresa, �No el mucho saber harta y satisface el alma, sinó sentir y gustar
las cosas internamente� (Ignasi de Loiola).



Tríada ... tria el magis, sempre més.

On van les il·lusions?
Com és que estàs tot sol?

Com et va, quan de temps 
que no et veia la cara
que lluent que vens, serà 
que has quedat amb algú aquesta nit.
No fa tant fred, avui no cal 
que em vinguis a buscar,
tornaré tot caminant.
Em tornaré a perdre, 
no cal que m'esperis llevat,
ja m'he d'espavilar.

Els carrers estrets,
 tots tenen secrets i fan patir,
en poc temps, has perdut un tros de
vida,
per aixó jo sempre et dic:
"Al mal temps, fes-li bona cara,
has de ser valent,
al mal temps, fes-li bona cara".

On van les il·lusions?
Com és que estàs tot sol?
Has de córrer més, has de fer saber,
perqué és tant simple, que tu ja ets
dintre.
On van les il·lusions?,
com és que estàs tot sol? 
És molt més simple.
On van les il·lusions? Surt a buscar-
les.
Despert fins el dia en que et creguis
tots els teus somnis.

Aquesta primera cançó dels
gossos ens posa el marc de referència. És
un convit a prendre�s un temps per
perdre�s un mateix, passejar i preguntar-
se un tema cabdal per a tothom: on estan
les nostres il·lusions?, a on tenim posat el
cor?, què és allò que ens mou?. 

És un bon moment per fer-se un
bon manifest, com una mena de credo
personal, que m�aclareixi les meves idees
i em convidi a anar a més en allò que crec
important. O també per escriure�ns quins
són els nostres somnis. 

Aquí tens les il·lusions d�un home que va donar
la vida per elles, es deia Matin Luther King. Fou
assassinat per lluitar contra el racisme i la violència.

He tingut un somni.

Jo he somniat que els homes, un dia, s'aixecaran
i comprendran d'una vegada

que han estat fets per a viure junts com a germans.

Jo he somiat aquest matí, que un dia,
cada negre d'aquest país,

cada home de color, de qualsevol lloc del món,
serà jutjat per la seva vàlua personal,

i no pel color de la seva pell, i que tots els homes
respectaran la dignitat de la persona humana.

Jo he somiat també que un dia,
els ventres buits es podran omplir;
que la fraternitat serà quelcom més

que uns mots al final d'una pregària;
que serà el tema principal de l'ordre del dia

dels governants.

Jo he somiat avui
que en totes les altes esferes de l'Estat

i en tots els municipis,
hi entraran els ciutadans elegits

que ens faran justícia, estimaran la pietat
i caminaran pels camins de llur Déu.

Jo he somiat encara que un dia
la justícia brollarà com l'aigua

i l'honradesa, com el gran torrent.

Jo he somiat també que un dia
no hi haurà més guerres;

que els homes, de les espases en faran relles,
i de les llances falç;

que les nacions no s'aixecaran més 
l'una contra l'altra....

                                   

Pareu el món ... per aturar la guerra.

Un llarg camí, no hi ha drecera,
no es fa tant llarg si algú t'espera.
Un altre cop la mateixa pedra

i la sensació de donar voltes a un cercle.

Agafa'm la mà,
vull tornar-ho a provar.



Ho fem a la de tres o després de la "i"
saltem.

No et puc prometre res si vens amb mi,
només que no et deixaré a mig camí.
Ens esforcem per fer del viatge un laberint.
Crec que aquest món no està fet per mi.

Pareu el món que aquí jo baixo,
pareu el món que jo ja passo.
Pareu el món, que pari el món.

Pareu el món que aquí jo baixo,
pareu el món que jo ja passo.
Pareu el món que aquí jo baixo,
que pari el joc.

No fa gaires mesos que cridàvem pels carrers
de Barcelona �Aturem el món per aturar la guerra
!!!� , vam aturar el sopar per fer la cassolada, vam
aturar el curs acadèmic... i si és ben cert que no vam
aturar la guerra també és ben cert que vam poder
tastar una cosa magnífica: aturar-se i aprendre a
perdre el temps amb altra gent per quelcom amb
sentit.

Que pari el joc del gran mercat, que pari el joc
del poder, que pari la supèrbia de les nacions i dels
cors, que pari de jugar el petit Hitler que duem a
dins... perquè:

�nosaltres no som d�eixe món� cantava en
Raimon, 

�El meu Regne no és d�aquest món� deia el
Natzarè.

ATURAR-SE
Interessa a l’home aturar-se, però també utilitzar aquesta parada: l’hi és

indispensable per a reflexionar i decidir.
L’home modern, trepidant i exterioritzat, és cada vegada més impersonal; en ell

els automatismes reemplacen la lliure decisió. Perquè som humans hem
d’acceptar plenament la nostra vida, ho farem si sabem, no sols aturar-nos, sinó

reflexionar, jutjar i decidir nosaltres mateixos.

Michel Quoist    

- Bon dia - va dir el petit príncep.

- Bon dia - va dir el guardaagulles.

- ¿Què fas aquí? -va dir el petit príncep..

- Trio els viatgers, en paquets de mil -va dir el guardaagulles-. Engego els trens
que els transporten, ara cap a la dreta, ara cap a l'esquerra.

I un exprés il·luminat, retrunyint com el tro, va fer tremolar la caseta del canvi
d'agulles.

- Tenen molta pressa -va dir el petit príncep-. ¿Què busquen?

- L'home de la locomotora mateix ho ignora- va dir el guardaagulles.

I un segon exprés il·luminat va retrunir en sentit invers.

- ¿Ja tornen? -va preguntar el petit príncep...

- No són els mateixos -va dir el guardaagulles-. És un intercanvi.

- ¿Que no estaven contents, allà on eren ?

- No s'està mai content allà on s'és -va dir el guardaagulles. I va retrunyir el tro
d'un tercer exprés il·luminat.

- ¿Persegueixen els primers viatgers? -va preguntar el petit príncep.

- No persegueixen res de res -va dir el guardaagulles -. A dins hi dormen, o bé hi
badallen. Només els nens esclafen el nas contra els vidres.

- Els nens son els únics que saben que busquen -va fer el petit príncep-. Perden
el temps amb una nina de drap, que es converteix en una cosa molt important, i
si els la prenen, ploren...

-Tenen sort -va dir el guardaagulles.

(�El petit Príncep�, Antoine Saint-Exupèry)

No has fet tard ... quan Jesús et crida.

Has de trepitjar fort
si vols venir amb mi.
Has de voler-ho tot,
jo no vull escollir.

Ens han ensenyat tantes coses
que no es veu l�essència
i no vull girar a mig camí
i veure el que m'he perdut,
per molt que estigui sol.

Coneixerem algú
que ens farà ser més purs,
serens a mitjanit
i ens traurem els vestits.
I ens sentirem grassos i lliures

entre tanta merda
i ens desitjarem coses més bones
de cara al futur.

Perquè quan ja ningú hi creu,
comença a ploure?
I ho mulla tot.

No has fet tard!

No hem de cremar-ho tot,
has d'anar molt més lluny.
Pregunta't tu que pots
i ens faràs veure el futur.
I ens sentirem fora del lloc
d'on anaven les coses,
ja és hora que acceptis que avui



has de jugar el teu paper.

Per molt que et pensis
que tu ets una insignificança
formes part del tot.

Has de trepitjar fort
si vols venir amb mi.
Has de voler-ho tot,
jo no vull escollir

No has fet tard,
mai és tard!

Coneixerem Algú que ens farà més purs...
potser ja el coneixem, potser no el coneixem prou,
però hi ha hagut un Home que ha cridat a d�altra gent
per realitzar un projecte genial: 

�Aquest és el meu manament: que us estimeu
els uns als altres tal com jo us he estimat. Ningú no
té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus
amics.�

Davant la crida em puc sentir insignificant,
feble, poca cosa, però quan ja ningú hi creu...
comença a ploure. És a dir: la força de l�amor es
realitza en la nostra feblesa i, per tant, no hem
d�esperar a ser perfectes ni súperhomes per a poder
seguir a Jesús. No fem mai tard per apuntar-nos a la
seva aposta. Si més no, mira els amics de Jesús; Ell
els va escollir entre la gent normal, senzilla, i això ens
anima a deixar-nos fer per Ell.

�has de trepitjar fort si vols venir amb mi ...� (Lc
9, 61)

Mentre feien camí, un li digué: 
Et seguiré arreu on vagis.
Jesús li respongué:
Les guineus tenen caus, i els ocells, nius, però el Fill
de l'home no té on reposar el cap.

A un altre li digué: Segueix-me. 
Ell respongué: 
Senyor, deixa'm anar primer a enterrar el meu pare.
Jesús li contestà:
Deixa que els morts enterrin els seus morts; tu vés i
anuncia el Regne de Déu. 

Un altre li digué: 
Et seguiré, Senyor, però primer deixa'm anar a dir
adéu als de casa meva. 
Jesús li va respondre:
Ningú que mira enrere quan ja té la mà a l'arada no
és bo per al Regne de Déu.

�Cal anar més lluny�  (Mc 10, 17)

Quan es posava en camí, un home s'acostà
corrent, s'agenollà davant de Jesús i li preguntà:
Mestre bo, què haig de fer per a posseir la vida
eterna?
Jesús li digué:
Per què em dius bo? De bo, només n'hi ha un, que
és Déu. Ja saps els manaments: No matis, no
cometis adulteri, no robis, no acusis ningú
falsament, no facis cap frau, honra el pare i la
mare. 
Ell li va dir:
Mestre, tot això ho he complert des de jove.
Jesús se'l mirà i el va estimar. Li digué:
Només et falta una cosa: vés, ven tot el que tens i
dóna-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel.
Després vine i segueix-me. 
En sentir aquestes paraules, aquell home va
quedar abatut i se n'anà tot trist, perquè tenia molts
béns.

Com si res ... abocat al no-res

Posa't el somriure postís,
com si res estès passant,
pots sortir a passejar
i dir que ets al paradís.
A la fi has aconseguit
el que sempre has criticat.
Tancar els ulls a la veritat...indiferéncia.

Indiferéncia,
davant de tot el que està passant
tu només vols viure.

Com si res estés passant. Tu vius.



Indiferéncia davant la guerra,
indiferéncia davant la fam.
A la mentida, indiferéncia, indiferéncia
per la veritat.

Per la injustícia, indiferéncia,
indiferéncia davant la violéncia.
Davant de l'odi, indiferéncia,
indiferéncia davant la evidéncia.

I saps que és el més trist de tot,
que siguis indiferent
a la bellesa.

Com si res estés passant. Tu vius.
Com si res estés passant. Tu rius.

Déu no resta impasible ni indiferent, Jesús ens
ho va voler explicar a la seva manera amb la
�parábola del bon samarità�:

Un mestre de la Llei es va aixecar i, per posar a
prova Jesús, li va fer aquesta pregunta:
«Mestre, què haig de fer per a posseir la vida
eterna?»
 Jesús li digué: «Què hi ha escrit en la Llei?
Què hi llegeixes?».  Ell va respondre: «Estima
el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota
l'ànima, amb tota la força i amb tot el
pensament, i estima els altres com a tu
mateix.». Jesús li digué: «Has respost bé: fes
això i viuràs.». Però ell, amb ganes de justificar-
se, preguntà a Jesús: «I qui són els altres que
haig d'estimar?». Jesús va contestar dient: «Un
home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure
en mans d'uns bandolers, que el despullaren,
l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort.
Casualment baixava per aquell camí un
sacerdot; quan el veié, passà de llarg per l'altra
banda. Igualment un levita arribà en aquell
indret; veié l'home i passà de llarg per l'altra
banda. Però un samarità que anava de viatge

va arribar prop d'ell, el veié i se'n compadí.
S'hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi
i les hi embenà; després el pujà a la seva
pròpia cavalcadura, el dugué a l'hostal i se'n
va ocupar. L'endemà va treure's dos denaris
i els va donar a l'hostaler dient-li: "Ocupa't
d'ell i, quan jo torni a passar, et pagaré les
despeses que facis de més.". Quin d'aquests
tres et sembla que es va comportar com a
proïsme de l'home que va caure en mans dels
bandolers?». Ell respongué: «El qui el va tractar
amb amor.» Llavors Jesús li digué: «Vés, i tu
fes igual.» (Lc 10 , 25-37 )

Monseñor Óscar Romero,  en mig de la
repressió que patia el  poble de El Salvador
ens ho explica d�una altra manera:

“ A cada uno de nosostros nos está diciendo Cristo: si quieres
que tu vida y tu misión fructifique como la mía, haz como yo:
conviértete en grano que se deja sepultar, déjate matar, no tengas
miedo. El que rehuye el sufrimiento se quedará solo. No hay gente más
sola que los egoístas. Pero si por amor a los otros, das tu vida como yo
la voy a dar por todos, cosecharás muchos frutos, tendrás las
satisfacciones más hondas. No le tengas miedo a la muerte, a las
amenazas. Contigo va el Señor. El que quiera salvar su alma, es decir,
en la frase bíblica, el que quiera estar bien, el que no quiere tener
compromisos, el que no se quiere meter en líos, el que quiere estar al
margen de una situación en la que todos tenemos que comprometernos,
ése perderá su vida. Qué cosa más horrorosa haber vivido bien cómodo,
sin ningún sufrimiento, no metiéndose en problemas, bien tranquilo,
bien instalado, bien relacionado políticamente, económicamente,
socialmente. Nada le hacía falta, todo lo tenía. ¿De que sirve? Perderá
su alma. Pero el que por amor a mí, se desinstale y acompañe al pueblo,
y vaya en el sufrimiento del pobre, y se encarne y sienta suyo el dolor,
el aropello, ése ganará su vida, porque mi Padre lo premiará” 
(Homilia de l’1 d’Abril del 1979)

La carta ... Paraula que alimenta.

He buidat l'armari i he vist la carta
que tant de temps he estat buscant.
Em parlaves dels teus somnis,
d'allà on volies arribar i em deies:
"No paris de donar-me forces per demà,
buscaré la bandera on hi cabrem tots junts,
amb força fes-te una imatge dins del cap
d'alló que vols que et passi i et passarà".

El temps ha fet de tu i de mi una casa
plena de llums i de miralls.
Hi ha una nena fora el porxo
amb una tassa entre les mans, jo et dic:

"No paris de donar-me forces per demà,
buscaré la bandera on hi cabrem tots junts,
amb força fes-te una imatge dins del cap
d'alló que vols que et passi i et passarà".

No se t'acaba el temps, l'hivern passa corrent,
no et deixis d'abrigar pel que pugui passar.
Serà i serem com bufa el vent, 
sense quedar-nos quiets,
lentament caminant, els dies van passant.

Queden tan lluny les primaveres
que ens inventàvem al mal temps.
Ara jo penso en les que ens queden



i no vull que siguin diferents.
Cau el Sol en la distància,
la nit arriba al seu moment,
hi ha una nena fora el porxo
que riu i ens mira fixament.
"No paris de donar-me forces per demà
buscaré la bandera on hi cabrem tots junts
amb força fes-te una imatge dins del cap
d'alló que vols que et passi i et passarà".

No se t'acaba el temps, l'hivern passa corrent,
no et deixis d'abrigar pel que pugui passar.
Serà i serem com bufa el vent 
sense quedar-nos quiets,
lentament caminant els dies van passant.

A vegades passa que, un cop presa la decisió
de viure en parella, o de qualssevol altre estil de vida
compromès, calen records i fites noves per animar la
opció presa i seguir endavant. Ens calen forçes noves,
banderes noves, imatges noves que ens estimulin.

En la cançó que hem escoltat aquest paper
revitalitzador són les paraules d�una carta antiga. Per
a d�altra gent pot ser una fotografia o un objecte. Per
als cristians la força ens arriba per la Paraula, que no
son lletres mortes sinó l�Esperit de Jesús que continua
xerrant i fent de les seves en el nostre dia a dia. 

Aquí tens la carta d�una parella que s�ha anat
alimentant de la força de la Paraula i s�ha deixat fer
pel vent de l�Esperit:
ELS NOSTRES ANELLS DE PLATA
Sílvia i Xavier ( quaderns Cristianisme i Justícia nº 98)

1. Intentem ser coherents: Som un matrimoni del
barri de Gràcia de Barcelona, parella des de fa 16
anys i pares d'una petita família nombrosa de 10, 7 i
4 anys. A casa simplement intentem no fer una
dissociació insultant entre sentir i fer. El que hem fet
no és ni extraordinari ni meravellós, simplement és
un acte de congruència amb allò que diem que
creiem: la fe en Jesucrist, i en un model de societat
diferent, igualitària i solidària. 

2. Com ser solidaris en familia: La solidaritat
comença a casa, amb un mateix, amb la parella, els
fills, amb els pares grans..., de vegades és més fàcil
ser solidari fora de casa que dins de casa.

Vam optar pels fills. Això significa donar-los el
nostre temps per estar dia a dia amb ells, en
detriment d'altres activitats: reduir les nostres
jornades laborals per poder portar-los a l'escola i
anar-los a buscar, optar per treballs que ens permetin
compartir amb ells el seu temps, en detriment d'altres
amb millors sous o d'altres opcions professionals.

En primer lloc, en el moment d'arranjar la
nostra casa, la nostra intenció va ser de moblar-la
amb senzillesa, i evitar les obres que no fossin
estrictament necessàries. Els nostres anells de
compromís són de plata en lloc d'or, com a símbol
d'austeritat. Les portes de casa sempre han estat
obertes per a tot i tots, i sempre hem intentat tenir
temps per qui ens vingués a visitar.

En certs moments de la nostra vida, no va
ser fàcil ser austers, si més no per a nosaltres.
Mantenir-te senzill, pobre, solidari es complica quan
entres en la roda de la societat. Has d'optar entre
entrar en aquest "tren de vida" o no... I, de vegades,
les temptacions són fortes.

3. Com fer-te solidari amb el món: Pensem que cal
anar fent passos:

Hem estat objectors de consciència, en el
servei militar i fiscals, opcions que són un instrument
transformador de la societat.

Recent casats vam estar un breu espai de
temps treballant a Guatemala, com a metge i fent
classes en una escola rural. Durant aquesta
experiència, vam conèixer el Benjamí, un jove maia
tzutuil al qual vam ajudar a pagar els estudis
universitaris de magisteri i psicologia.

Aquests últims anys, hem iniciat un nou
compromís. Un dia al mes un de nosaltres dos va a
dormir al "Sostre" de la Barceloneta, un dormitori per
a indigents. Per a nosaltres té el sentit de tornar als
seus usuaris la dignitat de persones que la nostra
societat deshumanitzadora els ha pres.

No hi ha dubte que és molt arriscat el camí
marcat per Jesús sense que ningú t'acompanyi, cal
fer-ho en comunitat. Nosaltres hem tingut la immensa
sort d'estar acompanyats des de fa gairebé vint anys,
per una petita comunitat de pregària, de vida, de
compartir, i des de fa cinc anys pertanyem també al
moviment de l'ACO (Acció Catòlica Obrera). Els
nostres companys, generalment més valents i
arriscats que els nostres, sempre ens han portat i
impulsat per aquest camí solidari.

Una oportunitat ... t�hi va la vida.

Avui m'he recordat de que estic viu,
feia anys que no hi pensava.
El que fa un moment era important
m'adono ara que no importava.
I demano disculpes al nen que vaig ser,
aquell que somiava que podia fer de:
domador de lleons, pilot d'avió,
jugador de futbol o apagador de focs,
alquimista que converteix la pedra en or
i en riure el plor.

Cada dia tens una oportunitat.
No la pots perdre, has de seguir endavant.
Cada dia tens una oportunitat.
No la pots perdre, demà potser serà tard.

La moneda està girant,
si surt cara em quedo,
si surt creu me'n vaig.
Potser demà no em torneu a veure,
digueu que he marxat.

No vull seure a la banqueta,



ni d'acusat ni de reserva.

Cada dia tens una oportunitat.
No la pots perdre, has de seguir endavant.
Cada dia tens una oportunitat.
No la pots perdre, demà potser serà tard.

Hi ha un salm (nº 103) en la línia de la filosofia
del �Carpe Diem� que ens recorda que ens fa
adonar d�allà que és important i d�allò que no ho
és:

La vida de l�home
dura com l�herba,

La seva florida és com la dels camps;
desapareix quan hi passa una ventada,

I ni es coneix el lloc on era.

Però l�amor de Déu pels homes
És de sempre i dura sempre;

La seva bondat s�estén
als fills dels fills...�

Qui no ha vist encara aquella pel·lícula de
�El Club dels Poetes Morts�? Allà hi ha
escenes de les reunions dels joves col·legials
que s�endinsen en el món de la poesía i en la
vida mateixa. Aquestes reunions tenen un �cant
d�entrada� (Walden) predeterminat que enllaça
amb el sentiment de la cançó dels gossos:

Walden o la vida als boscos
Henry David Thoreau

Vaig fugir als boscos perquè desitjava viure
amb un únic propòsit: fer front, només, las fets
essencials de la vida, i veure si era capaç
d�aprendre tot allò que m�havia d�ensenyar.

No volia descobrir, a l�hora de la mort, que ni
tan sols havia viscut.

No desitjava viure res que no fos vida �
m�agrada tant la vida...- , ni practicar la resignació,
tret que no fos absolutament necessari.

Volia viure a fons i esprémer tota la
substància de la Vida, d�una manera tan ferma i
espartana que en foragités tot allò que no li era
propi, fer una neteja dràstica d�allò que li era
marginal, reduir la vida a la seva mínima essència i,
si resultés mesquina, extreure�n tota la genuïna
mesquinesa i fer-la conèixer al món; però si fos
sublim, conèixer-la per pròpia experiència i ser
capaç d�explicar-ne la veritat després d�aquella
propera excursió.

 
“La vida és una oportunitat, aprofita-la
La vida és una bellesa, admira-la
La vida és un somni, fes-lo realitat
La vida és un repte, afronta’l
La vida és un deure, compleix-lo
La vida és un joc, juga-hi
La vida és preciosa, cuida-la
La vida és riquesa, conserva-la
La vida és amor, frueix-ne
La vida és un misteri, desxifra’l
La vida és tristesa, supera-la
La vida és un himne, canta’l
La vida és una lluita, accepta-la
La vida és una tragèdia, domina-la
La vida és una aventura, endinsa-t’hi
La vida és felicitat, mereix-la
La vida és la vida, defensa-la”
(Mare Teresa de Calcuta)

Lectures:
Què diu Jesús quan parla de la Vida?...
Jn 6, 35 / Jn 10, 10 / Mt 10,  39 / 
Jn 15, 13 / Jn 6, 47-57

A l�horitzó ... diferents camins vers un mateix horitzó fets amb confiança.

Avui comença el compte enrera 
que tant he desitjat.
Parat el temps a la vorera, 
avui m'he de decidir.
I no sé, com anirà,
i no sé, com m'afectarà.

Deixaré que la carretera, 
em guiï els primers dies,
ningú em farà dubtar de res, 
és la meva utopia.
I farem un lloc, amb la companyia
i amb els ulls ben nous i amb compromís.

Ja veuràs com serà així, 
com t'omplirà per dins
has de deixar que actuï la màgia.
Tingues sols un pensament,
deixa'l caure a l'horitzó,
serà molt millor del que hauries imaginat.

Val la pena desitjar 
que vingui un nou despertar.
He fet fora els pensaments 
que no em porten enlloc.
I ara tinc espai i molta distància.
I tot ho veig més clar, més viu, més ple.



Sóc capaç de decidir, 
peró mai el que surt de mi
sembla que no tingui prou importància.
No vull res més que ser com sóc,
vull esperar que a l'horitzó hi hagi algú,
que m'escolti, que ens escolti a tots.

Ja veuràs com serà així, 
com t'omplirà per dins
has de deixar que actuï la màgia.
Tingues sols un pensament,
deixa'l caure a l'horitzó,
serà molt millor del que hauries imaginat.

�Digues-me quin Cel esperes, i et diré
quina terra construeixes�

 No hi ha cap home realment viu sense un
horitzó cap al qual caminar. Aquest horitzó adopta
moltes formes i noms diferents, sens dubte. Per al
pobre serà la dignitat i la justícia, per al famolenc serà
el pa, per al turmentat serà la pau d�esperit, per a
l�enamorat serà la dona estimada, per al pres serà la
llibertat, per a l�avorrit serà la il·lusió. De forma
semblant succeeix amb la Humanitat en el seu
conjunt. Aspirem a viure en un món on hi hagi pau,
justícia, fraternitat. Ens horroritzem davant la guerra,
la crueltat, la injustícia. Per això, incansablement, la

societat intenta buscar solució als seus problemes:
l�atur, el terrorisme, la pobresa, etc. Igualment, a
escala global, ens esforcem per reduir la pobresa del
Tercer Món, o posar fi a les guerres, o dissoldre els
fonamentalismes religiosos. I tot caminant sap que, a
mesura que es fa camí, l�horitzó s�allunya per dibuixar
un nou horitzó, més enllà. Així succeeix també amb
els nostres desigs i aspiracions. Quan un problema ha
estat resolt, sorgeix un altre motiu d�inquietud o una
altra aspiració més gran, més enllà del que ja hem
aconseguit. L�horitzó s�allunya. Una cançoneta de
Joan Manuel Serrat ho recorda, amb el seu estil
tendre i sorneguer: 

«Puse rumbo al horizonte
y por nada me detuve,
ansioso por llegar
donde las olas salpican las nubes...
Y cuanto más voy p�allá
más lejos queda,
cuanto más deprisa voy
más lejos se va».

Quan es va abolir l�esclavitud, va sorgir el
proletariat. Quan es van constituir els sistemes de
seguretat social als països occidentals, es va veure la
necessitat de crear subsidis de desocupació, i després
�salaris mínims� socials. Cada cosa aconseguida ens
enfronta a nous reptes, a noves necessitats. Tot
succeeix com si aquests horitzons fossin reflexos,
concrecions d�un Horitzó últim desitjat des del fons del
nostre cor. Desitgem, en el fons, la felicitat,
l�harmonia, la pau... Desitgem, doncs, aconseguir l�Ho-
ritzó i quedar-nos-hi a viure.

 Cada cultura, cada religió, ha formulat a la
seva manera aquesta relació de l�home amb el seu
Horitzó últim. Se n�ha dit �Utopia�, o �Paradís�, o �estat
socialista�, o �Superhome�. Se n�ha dit �Solidaritat�, o
�Llibertat-Igualtat-Fraternitat�, o �nirvana�. Jesús la va
anomenar �Regne (regnat) de Déu�, prenent una ex-
pressió de la seva pròpia tradició religiosa jueva. Són
mil noms que responen a una mateixa set, a un
mateix desig, a una mateixa aspiració.

Joaquim Menacho Solà-Morales, �El Cel pot esperar?�
Quaderns de Cristianisme i Justícia nº 119

Inventant noves danses ... contemplatius en l�acció.

Són les set del matí
plou, mig llit s'ha refredat
espero que avui sigui un bon dia.
Fa temps que visc en un món diferent,
em sembla que no m'he despertat.

Sé que no ajuda gaire la meva actitud
peró estic, com tu, atrapat,
massa dies que no van enlloc
i no vaig bé, potser em faig gran.

Inventant noves danses

t'esperaré mirant el mar.
Inventant noves danses
t'esperaré si vols parlar.

Sé que no n'hi ha prou
en deixar passar el temps,
també sé que ningú m'està jutjant.
Sóc un ingenu si haig d'estar esperant,
que l'ajuda que em fa falta no vindrà,
ningú me la donarà. Ja ho saps.

Inventant noves danses
t'esperaré mirant el mar.



Inventant noves danses
t'esperaré si vols parlar.

La cançó parla de ser creatiu en la rutina del
dia a dia. I és que l�home té aquesta tensió: és instint i
programa rutinari pel dia a dia però alhora és un
animal que no està determinat pels instints doncs és
capaç de somniar, de projectar-se més enllà, d�aturar-
se i mirar la pròpia història.

Quan estem en pla idealista i somiatruites no
som capaços d�aterrar i de lligar-nos amb la realitat.
Anem passant per la vida com uns tasta olletes
dembulant pel món de les idees.

Quan, al contrari, estem en pla monògam no
som capaços de relativitzar allò que fem. Toquem de
peus a terra, anem �matant temes� a tort i a dret.
Tenim una gran capacitat de treball però som
incapaços de posar-hi el cor ni de trobar-hi sentit.

No tenim més remei que viure tensionats
entre aquestes dues polaritats: encarnats però mirant
més enllà. A cavall entre l�acció i la contemplació:
contemplatius en l�acció.

Vet aquí que, una vegada, hi havia un mercader que va enviar el seu fill
amb el més savi de tots els homes perquè aprengués el Secret de la Felicitat. El noi

va caminar quaranta dies pel desert, fins que un dia va arribar a un castell molt
bonic, al cim d’una muntanya. Allà dalt hi vivia el savi que buscava el noi.

En lloc de trobar-hi un santó, el nostre heroi va entrar en una sala i hi va
veure una gran activitat: tot de mercaders que entraven i sortien, gent que feia petar
la xerrada pels racons, una orquestrina que tocava melodies suaus, i també hi havia
una taula molt ben parada amb els plats més deliciosos d’aquella part del món. El
Savi conversava amb tothom i el noi es va haver d’esperar dues hores fins que no li
va tocar la tanda.

El Savi va escoltar atentament el motiu de la visita del noi, però li va dir
que en aquell moment no tenia temps d’explicar-li el Secret de la Felicitat. Li va
suggerir que fes un tomb pel seu palau i que hi tornés d’aquí a dues hores.

“Tot i així et vull demanar un favor”, va dir el Savi per acabar, mentre li
donava una cullereta de te on hi va abocar dues gotes d’oli. “Mentre caminis, porta
aquesta cullereta i procura que no es vessi l’oli.”

El noi es va posar a pujar i baixar les escales del palau amb els ulls fixos
a la cullereta. Passades les dues hores, va tornar en presència del Savi.

“Vejam”, li va preguntar el Savi, “has vist les tapisseries perses que tinc
al menjador?, Has vist el jardí que el mestre dels jardiners va trigar deu anys en fer
créixer?, T’has fixat en els pergamins preciosos que tinc a la biblioteca?”

El noi, tot avergonyit, li va confessar que no havia vist res. Només
s’havia preocupat de no vessar les gotes d’oli que li havia confiat el Savi.

“Aleshores, torna-hi i coneix les meravelles del meu món”. Li va dir el
Savi. “No pots pas confiar en un home si no coneixes casa seva.”

Més tranquil, el noi va agafar la cullereta i va tornar a passejar pel
palau, però aquesta vegada es va fixar en totes les obres d’art que penjaven dels
sostres i de les parets. Va veure els jardins, les muntanyes que hi havia al seu
voltant, la delicadesa de les flors, el gust amb què cada obra d’art estava col·locada
al lloc més adequat. Quan va tornar en presència del Savi, li va explicar el que havia
vist amb tots els ets i uts.

“Però, on són les dues gotes d’oli que t’he confiat?”, li va preguntar el
Savi.

En mirar la cullereta, el noi es va fixar que les havia vessades.
“Doncs aquest és l’únic consell que et puc donar”, va dir el Savi de tots

els Savis. “El Secret de la Felicitat consisteix a contemplar totes les meravelles del
món sense oblidar les dues gotes d’oli de la cullereta”

“l’Alquimista”, Paulo Coelho.

La casa ... i la Llegenda Personal

Fa cinc anys i un dia de casa va marxar,
volia alliberar-se, tornar a començar.
Va fer un gir en la vida difícil d'explicar,
quan semblava que ho tenia 
no s'ho va repensar.

Dins la bossa dues mudes, 
un cd d'Edith Piaf,
el poema d'una amiga, 
En el camí de Kerouac,
la foto de família i el carnet d'identitat i
un pot amb quatre herbetes
és tot el que es va emportar
quan un dia se'n va anar a viure
lluny de tot.

Va ser més dur al principi
del que havia imaginat,
ara tenia el que volia,
peró també la soledat.
I buscava tot sovint,
per camins desafinats.
Tant li era una estranya,
per sentir-se acompanyat.

Tens una nit, per enamorar-te,
tens un matí, per abraçar-me

i un altre nit, per expressar-te
i un nou matí per oblidar-me.
Per oblidar-me per sempre.
No m'esperis.

Quan el Sol per l'Oest
il·lumina aquella casa,
tot es calma
i comença un gran espectacle
fins que se'n va a dormir.
I ara sol, amb la llum d'una trista espelma
se'n recorda quan un dia ell era un altre
i sap que ara és feliç.

Serà un miracle,
serà un miracle si al final
em puc entendre amb algú com tu.

Quan el Sol per l'Oest
il·lumina aquella casa,
tot es calma
i comença un gran espectacle
fins que se'n va a dormir.
I ara sol, amb la llum d'una trista espelma
se'n recorda que un bon dia ell era un altre
i sap que ara és feliç.



Diuen que el paisatge és un estat de l�ànima.
Tot contemplant la bellesa de les muntanyes o la
brutícia d�un racó de la ciutat la nostra ànima es
remou i ens trobem en un estat diferent. Però per a
tot això cal saber escoltar, cal haver marxat de casa,
haver fet una mena de �purga�  i marxar lluny de tot.

Aleshores potser arribarem al miracle de
relacionar-nos amb aquest altre Tu que sembla que
una nit ens enamora, un altre matí ens abraça, una
altra nit s�expressa i, de sobte, ens oblida i ens trobem
altra vegada sols.

 
Mentrestant, entre trobades i soledats, anirem

forjant la nostra �Llegenda Personal� i això ens farà
feliços:

“Sóc el Rei de Salem”, li havia dit el vell.
- Com és que un rei conversa amb un pastor? – li va preguntar el noi, tot
avergonyit i d’allò més admirat.
- Per diversos motius. Però el més important és que has estat capaç d’assolir la
teva Llegenda Personal.

El noi no sabia què era la seva Llegenda Personal.
- És allò que sempre has desitjat fer. Totes les persones, al començament de la
joventut, saben quina és la seva llegenda personal.

“En aquesta època de la vida, tot és clar, tot és possible, i ningú té
por de somiar ni de desitjar tot el que li agradaria fer en aquesta vida. Però, a
mesura que passa el temps, una força misteriosa prova de demostrar que és
impossible realitzar la Llegenda Personal.

Les paraules del vell no tenien gaire sentit per al noi. Però volia saber
què eren les “forces misterioses”; la filla del comerciant quedaria bocabadada
amb això.
- Són les forces que semblen negatives, però que, en realitat, t’ensenyen què has
de fer per realitzar la teva Llegenda Personal. Preparen el teu esperit i la teva
voluntat, perquè hi ha una Veritat molt gran en aquest planeta: siguis qui siguis
i facis el que facis, si vols alguna cosa de tot cor, és perquè aquest desig ha
nascut a l’Ànima de l’Univers. És la teva missó a la Terra.
- Encara que només sigui viatjar? O casar-se amb la filla d’un comerciant de
teixits?
- O buscar un tresor; l’Ànima del Món, l’alimenta la felicitat de la gent. O la
infelicitat, l’enveja, la gelosia. Complir la Llegenda Personal és la única
obligació que tenen els homes. Tot és una sola cosa. I quan vols una cosa, tot
l’Univers conspira perquè puguis realitzar el teu desig.

�L�Alquimista�, Paulo Coelho.



Rodamón ... oblidat pel món, pels papers, la llei i la norma.

Ve i ara se'n va,
no sap mai on despertarà.
Viu arreu i enlloc,
no ha tingut tanta sort com tu o com jo.

Dorm amb el cel com a sostre,
encén la Lluna quan té por.
Amb una manta de cartró
i com a coixí un graó,
ell sempre dorm així.

Tu i jo sabem que sense vestit
tant és el pobre com el ric,
els seus ulls et diran 
si esta content o trist.
Entre els gossos, espera els trossos
del que ens ha sobrat aquesta nit.

Si mai et perds,
busca pel barri vell, pregunta, 
sabran on és.
Deixa'l fer si creu que és 
un príncep de l'orient
si té una ampolla entre les mans,
rei serà d'aquí uns anys.

Dorm amb el cel com a sostre,
encén la Lluna quan té por.
Amb una manta de cartró
i com a coixí un graó,
ell sempre dorm així.

Tot i que reconec la validesa dels valors
romàntics de la cançó, no estic d�acord amb aquesta
visió de núvols de cotó sobre la vida al carrer que ens
han pintat els gossos. Aquí tens altres aproximacions:

Durant l�Acampada contra la guerra al Pla del
Palau vaig tastar què és això de viure constantment
al carrer, dormir poc i malament, sense descans
possible... i això que entre tots els acampats ens
fèiem companyia!. 

La setmana passada vaig passar-me altra
vegada pel Pla de Palau per recordar aquells díes
de moguda pacifista. Ja no hi havia tendes
plantades, ni pintades pel terra, ni cap paradeta... la
única persona que restava sota aquells plataners
era aquell borratxó al que mai li vam fer gaire cas.
Més aviat era un destorb estètic, restava credibilitat
a la nostra lluita. Som persones sèries nosaltres !!! .
Mai li vam fer beneficiència, no era un dels nostres
objectius discernits en les llargues assemblees
nocturnes.

Tots els altres pacifistes i �progres� com jo
ens havíem tornat cap a casa mentre que aquell
home seguia �acampat� sense haver-ho triat.

(eloi... sigues bon noi)

Veintisiete de Mayo de 1985

¡Es la norma, Señor!

Y por ser la norma, un pobre hombre ha
dormido en la calle.
Me ha venido a las 2 de la mañana,
completamente bebido. He tenido que
apuntalarle para que no se me cayera al abrir
la puerta.

-�Que tengo que dormir aquí..., me ha dicho la
Policía Municipal�
- ¿Y el papel?
- ... ... ... ... 

No traía el papel. Le he dicho que sin el
PAPEL DE ENTRADA no podía admitirle. Que
se fuera a pedirlo a la Policía Municipal.

Y el hombre se ha sentado en uno de los
peldaños de acceso a la puerta. Y yo me he
retirado a dormir. Y el hombre se ha quedado
profundamente dormido en el peldaño.

¡Es la Norma Señor! No podemos
admitir a nadie en el sector de emergencia, sin
que venga de parte del Ayuntamiento de
l�Hospitalet.

¡Son los papeles, Señor!
Y yo he hecho como hacen todos los

servicios a los marginados: primero los
papeles. Primero, las normas. Después, la
persona.

Yo he tenido reparo por el qué me dirían
al día siguiente cuando le vieran bajar de la
habitación; y ha prevalecido la Norma.

Él, borracho, ha dormido toda la noche
en el peldaño, pero en plena calle.

Cuando me he levantado a las siete, allí
estaba desperezándose. No hacía frío. Pero...
¿no hubiera estado mucho mejor en una
cama?

¡La Norma, Seño! ¡Los papeles! ¡La Ley!
¿Cuándo sabré, como Tú, pasar por encima de
todas las leyes y todas las normas y todos los
papeles, para atender sin reparo ninguno a
todo el que llame a mi puerta?

Ahora tengo remordimientos. Me parece
que te he negado cobijo a Ti, Señor. Y es
verdad.

Tú, me venías en el ropaje de aquel
borracho a las dos de la madrugada. Y yo tehe
rechazado por la Norma.

H.A.L. �Orando con los marginados�



Directe a l�infinit ... endinsant-nos en el Misteri.

I era un món salvatge, molt lluny de la gent
potser per això, era tant adient.
No dúiem equipatge, no sabia el perquè
i és que en aquest viatge no et servirà de res.
I ara fa temps, i ara fa mesos,
no ser on vull anar però no em fa res.

I tant he desitjat aquesta Lluna de Maig,
i he begut el beuratge 
que el druida ha preparat
i ara ve quan em relaxo, no vull esperar res,
tanco els ulls i m'oblido de tot allò de més
I ara fa temps, i ara fa mesos.

A l'horitzó les portes quasi s'estan obrint,
de lluny un ritme et porta directe a l'infinit,
no hi ha cues ni peatges, per entrar allà dins,
en un moment o altre es vestirà la nit,
ànimes en pena ara redrecen el seu camí.

Estic fent-me preguntes amb molta claredat
i la resposta són imatges 
que mai he vist abans.
Camino cap a dintre amb molta percepció,
ara sé que estan obertes 
les portes a un nou món.
No, no et deixis res per dir
no, no tinguis por a entrar allà dins.
I ara fa temps, ara fa mesos.

A l'horitzó les portes quasi s'estan obrint,
de lluny un ritme et porta directe a l'infinit,
no hi ha cues ni peatges, per entrar allà dins,
en un moment o altre es vestirà la nit.
Ànimes en pena, ara redrecen el seu camí.
Ànimes en pena, ara desperten un nou matí.

Què curiós que una cançó es plantegi
temes com ara �l�infinit� o d�altres visions
del més enllà. El misteri no el podem
posseir, només podem acceptar-lo i
endinsar-nos-hi amb confiança. Només
davant del misteri no hem de tenir por de
dir res perquè només podem abandonar-
nos-hi. Al final, davant la Veritat darrera
no cal tenir por:

Per tant, no tingueu por de tots ells,
perquè no hi ha res de secret que no s'hagi
de revelar, ni res d'amagat que no s'hagi de
saber. Allò que us dic en la fosca, digueu-ho a
plena llum, i allò que sentiu a cau d'orella,
pregoneu-ho des dels terrats. I no tingueu por
dels qui maten el cos però no poden matar
l'ànima; temeu més aviat el qui pot fer que
l'ànima i el cos es consumeixin a l'infern.  ¿No es
venen dos ocells per pocs diners? Doncs ni un
de sol no cau a terra si no ho permet el vostre
Pare. I pel que fa a vosaltres, fins i tot els
cabells, us té comptats. Per tant, no tingueu por:
vosaltres valeu més que tots els ocells. 
(Mt 10, 26-31)

LA NINA DE SAL

Una nina de sal recorregué milers de quilòmetres i es parà a la vora del
mar.

Quedà fascinada per aquella massa mòbil líquida totalment distinta de
tot allò que havia vist fins aleshores.

“Què ets tu?”, preguntà a la mar la nina de sal.

Amb un somriure, la mar li respongué: “Entra i comprova-ho tu
mateixa”.

I la nina es ficà endins. Però a mesura que s’hi endinsava, anava
dissolent-se, fins que amb prou feines en quedava res.

Abans de dissoldre’s del tot, la nina exclamà amb sorpresa:
“Ara ja sé qui sóc”.
Anthony de Mello. El cant de l’ocell

Enmig del camí ... la generació �X� desvetlla l�interrogant.



Qui sap on són, la vella guàrdia 
que mou el món,
qui sap on van, aquells 
valents, peluts, triomfants.

Vam despertar-nos tot just ahir,
generàvem moltes expectatives.
Hem aprés molt, d'aquells que un dia
ens van obrir les portes del paradís.
Tapats del Sol entre les pedres
hem d'aguantar fins al final.

No sé qué faré si te'n vas,
em quedaré sol al mig del camí.
No sé qué faré si te'n vas,
tot el que m'importa és ara lluny d'aquí.

Qui sap qué vol, qui en sap el dol
d'algú que trenca amb els vells patrons
qui sap qui és, qui sap com és
aquell a qui puc agafar-me.
Vull per davant propostes, 
no podem esperar més
els que callen encara, 
potser un dia parlaran
i mentrestant es viuran tempestes,
fins que arribi el que ha de venir.

Tapats del Sol entre les pedres,
cercant missatges enterrats,
per poder véncer les miséries
hem d'aguantar fins al final.

No sé qué faré si te'n vas,
em quedaré sol al mig del camí.
No sé qué faré si te'n vas,
tot el que m'importa és ara lluny d'aquí.

No t'apaguis,
no vull que marxis,
vull seguir amb tu fins al final.

Lluís Espinal, Francesc Aleu i Castelló, Miquel
Batllori, Óscar Romero, Ignacio Ellacuría, Kiwxi
(Vicente Cañas), Joan XXIII, Sor Genoveva, �Taizé�,
H.A.L., Leonardo Boff, Teresa de Calcuta, Karl
Rahner, Gahndi , Aung San Suu Kyi, Martin Luther
King, Pere Casaldàliga, Ernesto Cardenal... tanta i
tanta gent, sants i savis anònims, gent d�aquí i d�allà
que han estat sal i llum per a les noves generacions
actuals van passant a la memòria col·lectiva i no
podem deixar de preguntar-nos: què farà de bo la
nostra generació?

Sovint se�ns ha titllat de generació �X�, de
postmoderns en el sentit de �gent tova, sense forja de
la voluntat�, de pobres víctimes del consum , de
descreguts, acrítics... cal que continuï la llista?
Segurament hi ha quelcom de veritat en tot això però

també és cert que la nostra generació és la de les
noves militàncies, la de la lluita per un món global més
just, la del foro de Porto Alegre i la dels moviments
socials. En el camp de l�espiritualitat també se�ns
obren noves portes, especialment en el diàleg
intereligiós. 

Els antics lluitadors ens van deixant. Alguns
silenciosament. D�altres, pocs, plens de
reconeixements. Això ens omple d�enyorança i d�un
cert sentiment d�orfandat, però l�Esperit Sant segueix
bufant i va desvetllant les �x� que pesen a la nostra
generació. Esperem i demanem que mai ens deixi
aquest Esperit de Jesús per tal que siguem també
nosaltres sal i llum per aquest món. És l�Esperit
d�aquell que ha vençut la mort qui ens diu a cau
d�orella que no estem sols enmig del camí i que val la
pena gastar la vida:

Senyor Jesucrist,
ens fa por gastar la vida.

Però la vida Tu ens l'has donada per gastar- la;
no es pot economitzar- la en estèril egoisme.

Gastar la vida és treballar pels altres,
encara que no paguin,

fer un favor a qui no el tornarà;
gastar la vida és llençar- se fins al fracàs,

si cal, sense falses prudències;
és cremar les naus en bé del proïsme. (...)

Gastar la vida
no es fa amb gestos ampul.losos,

i falsa teatralitat.
La vida es dóna senzillament,

sense publicitat, com l'aigua de la vessant,
com la mare dóna el pit al seu wawa,

com la suor humil del pagès. (...)

El futur és un enigma,
el nostre camí s'interna en la boira;

però volem seguir donant-nos,
perquè Tu estàs esperant en la nit

amb mil ulls vessant llàgrimes.

Lluís Espinal, “Pregaries a boca de canó”.

Sal de la terra i llum del món

»Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal
perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és
bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent
la trepitgi. 

»Vosaltres sou la llum del món. No es pot
amagar un poble posat dalt d'una muntanya, i ningú
no encén una llàntia per posar-la sota una mesura,
sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui
són a la casa. Que brilli igualment la vostra llum
davant la gent; així veuran les vostres bones obres i
glorificaran el vostre Pare del cel.
(Mt 5, 13-16)


