
 

CULTURA 
 
Mikis Theodorakis (1925-2021), moria el passat 
dijous 2 de setembre als 96 anys. Molts 
columnistes internacionals han parlat d’ell com del 
compositor grec més famós, sobretot per aquell 
esplèndid sirtaki que l’actor Anthony Quinn va 
ballar a la pel·lícula, Zorba el grec, film en blanc i 
negre del 1964. El seu llegat és molt més ampli i 
molt més valuós que aquella composició musical. 

Ens referim sobretot a la fermesa amb que va defensar les seves idees en 
contra de les dictadures, els posicionaments polítics intransigents, poc 
dialogants, i els populismes que oblidaven veritablement el poble i les seves 
necessitats. La seva formació personal, unida a la convicció de les seves 
posicions, han fet d’ell una icona de resistència del seu país, especialment en 
els anys 70’, anys delicats políticament. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: OBRIR-SE» 
L’evangeli no ens presenta un Jesús que juga amb nosaltres. Ans el 
contrari, ens ofereix testimoni d’una nova manera de viure amb 
Jesús. Les nostres cegueses, sordeses i impediments personals es 
veuen transformats, reconvertits. És Jesús mateix que ens crea de 
nou, com a fills i filles seus. Aquest «recrear-nos» ens recorda 
aquella mateixa acció de Déu narrada en el llibre del Gènesi. Déu 
va donar-nos la vida, modelant-nos del fang i infonent en 
nosaltres el seu alè (Gn 2,7). Sant Pau també ho recorda en els 
seus escrits, quan menciona que la glòria de Déu brilla en els 
nostres rostres, i nosaltres som humils portadors d’aquest tresor 
(2Cor 4,7). Doncs, bé, Déu ens ha donat l’existència no pas per 
malmetre-la, no pas per viure tancats en les nostres inseguretats i 
en les nostres pors. Ans el contrari. Déu vol que ens obrim al 
misteri del seu Amor, que li fem confiança, i caminem vers Ell. 
Massa vegades els cristians com humans que som, volem tenir-ho 
tot apamat, més o menys controlat. Les sorpreses les volem 
mesurades. Preferim poc risc i més control, així que avança la 
nostra existència. En canvi, Déu vol per nosaltres, cada cop més, 
una major confiança, una major adhesió a Ell i a la seva proposta. 
Aquest «obrir-se», significa de nou, «fer confiança». Si Déu ens ha 
donat l’existència, serà que som a les seves mans. Repetim, ni 
Déu, ni Jesús ni l’Esperit Sant, juguen a embolicar-nos, a fer-nos la 
guitza. Aquelles proves que se’ns presenten a tots en el camí de la 
vida, són oportunitats i moments per descobrir de nou l’Amor de 
Déu. La referència a la sordesa que avui apareix a l’evangeli, 
també ens remet, sens dubte, a l’actitud bàsica de fe de qualsevol 
creient. «Escolta Israel, el Senyor és el teu Déu…estima’l amb tot 
el cor, amb tota l’ànima, amb totes les forces, amb tota la teva 
vida». Doncs, bé, tan de bo que puguem créixer, a poder ser junts, 
en aquesta sensibilitat per para atenció a allò que Déu vol de 
cadascú de nosaltres. Ja sabem tots, que no és el mateix sentir, 
que escoltar, per tant, parem atenció, escoltem i obrim-nos a 
l’Amor de Déu que ens arriba. 

Mn. Daniel Palau 



 

 

HORARIS DE MISSA 

Dilluns i divendres a les 19h. 

Dimarts i dimecres missa 

compartida a les 19h. Dissabte a les 

20. Diumenge missa a les 12h.  

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 4: Carme Bacarisses Jorba 
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HORARIS DE MISSA  

Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte  

a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 

 

 

INTENCIONS 

Dissabte 4: Josep Maria Boltà. Josep 

Morral Termes / Diumenge 5: 

Montserrat Boltà Cañellas. Salvador 

Ros i Dolors Roca i família. Joan 

Ribas. Josep Martí Tor. 
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Que siguem bons oïdors de la Paraula de Déu 

 

Senyor, el sordmut tenia una mena de malaltia 

que era considerada com un càstig. 

Qui la patia era vist com un pecador. 

Nosaltres també senyalem amb el dit 

moltes persones que sofreixen 

segons quines malalties. 

Ajuda’ns, Senyor, a ser més compassius i misericordiosos. 

Senyor, tenim tants mitjans de comunicació 

que ens fem el sord al drama dels germans. 

Moltes persones es troben 

en situacions dramàtiques 

que les priven d’expressar-se i 

fins de demanar ajuda. 

Senyor, ens manca contacte humà. 

Ens costa el contacte càlid 

i d’entrada ens en malfiem. 

Temem estimar de por de sentir-nos-en ferits. 

Senyor, fes que visquem sentint-nos estimats de Tu 

i dóna’ns seguretat per poder 

dir a cada moment la paraula adequada. 

Que siguem bons oïdors de la Paraula de Déu 

i que puguem viure-hi d’acord. 

Senyor, vull escoltar el que em dius 

i no quedar-me només amb el que em dic a mi mateix. 

 
"La Missa de cada dia", de l'Editorial Claret 

 


