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TEMPS D’ESTIU
Benvolguts i benvolgudes,
Comencem el mes de juliol que, per
a moltes persones, és un mes per
començar a aturar el pas. Un temps
per buscar més estones per asseure’s i contemplar el paisatge, per
llegir un bon llibre, per fer moments
de pregària més llargs i més gratuïts. Un temps per agrair a les
persones que són o han estat importants a les nostres vides. En
definitiva, un temps per preguntarse si estem vivint la vida segons els
plans de Déu, si estem vivint la vida
segons la vocació rebuda. Per
això, ara, en aquesta revista us
oferim un escrit que va fer Mn.
Joan Busquets, tan recordat per
tots nosaltres, on es preguntava:
Què en faré de la meva vida?
«Cal que ens fem la pregunta: Què
en faré de la meva vida? Avui, la
idea mateix de muntar-se la vida
d’acord amb una vocació s’ha fet
problemàtica. El P. Radcliffe, qui
fou mestre general dels dominics,
apunta: “Ja no hi ha vocacions per
a res; la societat no està constituïda

de gent que donen la seva vida
d’aquesta manera o de l’altra, sinó
de funcions a complir a mida que hi
ha un desig per satisfer”. Les
decisions que un pren no van gaire
enllà. Un tria el que pot o el que es
presenta. Pot ser que manqui confiança o coratge i, àdhuc, esperit
d’aventura.
Hem de tenir el coratge d’interrogar-nos a fons sobre què podria
fer-nos feliços. Ser capaç de prendre decisions importants sobre la
pròpia vida és exclusiu de la persona humana. Tenir identitat vol dir
orientar la vida decididament cap
a una direcció.
Els cristians sabem que cal enfocar
l’existència d’acord amb la invitació de Déu. Que ens convé donar
una «resposta a aquella veu que
ens crida a la vida». No es tracta
d’elegir el que un vol, amb els criteris utilitaris o estètics, com qui
compra un producte al supermercat. Sinó d’escoltar la crida de
Déu i respondre-hi en llibertat. Déu
ens crida. L’home respon. Aquesta

és l’estructura de la vocació: Un diàleg. Déu ens parla i ens convida.
La història de la nostra vocació és
Déu qui la coneix, perquè és un
gran misteri, un do que supera infinitament l’home. Per això, quan
donem testimoni de la nostra vocació, ho hem de fer amb una gran
humilitat, perquè Algú, tanmateix,
ens ha sostingut».
(Mn. Joan Busquets, La vocació:
Seguiment i Servei (Emaús 25),
Barcelona: CPL 1996).
Mn. Joan Soler i Ribas
Delegat de Pastoral Vocacional

sumari:
Temps d’estiu

1

Les actituds de l’acompanyant

2

L’Òscar i la Peggy Blue
Mn. Josep M. Amich i Raurich

3
4

1

Els deixebles d’Emmaús (Lc 24,13-35)
Aquell mateix dia, dos dels deixebles feien camí cap a un poble
anomenat Emmaús, que es trobava a onze quilòmetres de Jerusalem, i
conversaven entre ells de tot el que havia passat. Mentre conversaven
i discutien, Jesús mateix se’ls va acostar i es posà a caminar amb ells,
però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo. [...]
Jesús els preguntà: –De què parleu entre vosaltres tot caminant?
Li contestaren: –El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en
obres i en paraules davant de Déu i de tot el poble. [...]
Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els
profetes, els va explicar tots els passatges de les Escriptures que es
refereixen a ell.
Mentrestant, s’acostaven al poble on anaven i ell va fer com si seguís
més enllà. Però ells van insistir amb força dient-li:
–Queda’t amb nosaltres, que es fa tard i el dia ja ha començat
a declinar.
I va entrar per quedar-se amb ells. Quan s’hagué posat amb ells a
taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava.
Llavors se’ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell desaparegué
del seu davant. […]

Les actituds de l’acompanyant
Compartim una segona part de la xerrada que ens va
fer el Cardenal Cristóbal López Romero, arquebisbe
de Rabat. Quines són les actituds que ha de tenir un
acompanyant? Les podem veure en cinc passos dels
deixebles d’Emmaús.
1. La iniciativa és de Jesús: És Jesús qui es posa al
costat dels dos deixebles. Es fa trobadís, i camina amb
ells. A vegades volem que les persones s’adaptin als
nostres horaris, als nostres temps, i ens equivoquem,
perquè Jesús no ho feia així. Ell anava allà on la gent
feia camí, allà on vivien les seves incerteses i, tot
caminant, ell s’oferia a acompanyar-los, anant en la
mateixa direcció.
2. Els dos deixebles estaven caminant: L’acompanyant
ha d’entendre que les persones amb qui es trobarà,
estant fent el seu camí. Hem de saber partir del lloc on
es troba la persona que acompanyem. No comencem
un camí quan ens troben a nosaltres, sinó que ens
unim al seu camí, a la seva història personal. Ens hem
d’interessar pel seu passat.
3. Jesús els deixa parlar. No només els deixa parlar,
sinó que provoca que parlin, que expliquin la seva
experiència. I la seva escolta és activa, perquè escolta
i pregunta. Acompanyar vol dir escoltar, obrir el cor
per entendre el que l’altre ens explica. Vol dir donar
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temps i fer adonar a la persona que acompanyem
que, en aquell moment, és el més important per a
nosaltres.
4. Il·lumina la realitat amb la llum de la Paraula de
Déu i de la fe. Jesús els ha escoltat i després,
començant per Moisès i recorrent totes els profetes,
els interpreta les Escriptures en funció de la seva vida.
Els ajuda a passar de la superficialitat a la profunditat
del seu ésser. I això no es pot improvisar, sinó que cal
que estiguem ben impregnats de la Paraula de Déu.
No es tracta d’oferir cites bíbliques com a receptes,
sinó de compartir la llum que ens ha il·luminat a
nosaltres, essent testimonis més que no pas mestres.
Allò fonamental és posar en relació la vida de
l’acompanyat amb el misteri de Crist. Es tracta d’ajudar a fer cremar el cor de l’acompanyat.
5. Queda’t amb nosaltres: Jesús va entrar, es va
asseure a la taula i va partir el pa. I llavors el van
reconèixer. Saber quedar-se vol dir saber compartir la
vida, però també cal saber desaparèixer. Jesús no és
possessiu. Només vol acompanyar. Hem de vigilar la
immaduresa afectiva i no voler acaparar a les
persones. Jesús les deixa lliures i sap desaparèixer
quan ja no el necessiten. I això només s’aprèn amb
l’experiència.
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L’Òscar i la Peggy Blue
Un llibre, aparentment infantil, que us recomano és
Cartas a Dios, en la versió castellana, o L’Òscar i la
Peggy Blue, en la versió catalana. La traducció del
títol no és literal al títol del seu original francès Oscar
et la dame rose, que fa més justícia a la verdadera
protagonista en la vida de l’Òscar: la iaia Rosa. És un
llibre senzill, d’unes noranta pàgines, però d’un fort
missatge que pot fer pensar i replantejar de nou
moltes coses a joves i adults. Cal dir que també se
n’ha fet una pel·lícula.
Es tracta d’un nen de deu anys, que l’hi queden dotze
dies de vida, ja que té leucèmia, i es troba internat en
un hospital. Dotze dies estranys i poètics, que
comparteix amb una colla d’amics (la Torrada,
l’Einstein...), nens malalts com ell, i te la visita diària
de l’àvia Rosa –“la dame rose”–, una àvia voluntària
excepcional que el visita. Per donar més densitat als
pocs dies, l’àvia Rosa l’hi proposa a l’Òscar escriure
cada dia una carta a Déu.
En el fons, en el llibre es debat el sentit de la vida i de
la mort i, encara més, l’autèntic rostre de Déu que no
hem de confondre amb imatges que ens hem creat els
homes, com si fos un Pare Noel.
Aquestes dotze cartes marquen un itinerari in
crescendo on aprenem a descobrir el verdader rostre
de Déu, del Déu de Jesucrist. En les seves cartes el noi
expressa les seves alegries i penes, les seves pors i les
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seves sensacions a través del temps. Es converteix en
una descoberta de Déu que dona bellesa a la vida.
En certa manera es allò que s’ha escrit: “No es tracta
d’afegir més dies a la vida, sinó d’afegir més vida als
dies”.
Us el recomano com a senzilla lectura espiritual
d’aquest estiu. Però amb una proposta: intenteu també
escriure cada dia una carta a Déu. No cal que cada
dia sigui un foli ni mig. Però, si esteu atents, com
l’Òscar, podreu notar el que escriu “Estimat Déu:
Gràcies per haver vingut a visitar-me. (...) M’he
adonat que eres allà, que m’explicaves el teu secret:
mira el món cada dia com si fos la primera vegada”.
Proveu-ho ! Cada vespre –com diu un jesuïta– no hem
de fer l’examen de consciència, preguntant-nos què he
fet be o malament, sinó examinar cada vespre si hem
estat conscients –d’allò que canta el Prefaci III
d’Advent– de com Déu ha vingut avui al nostre encontre en cada home i en cada esdeveniment. Encara que
sigui descobrir-lo ara a l’estiu en els cims de les
muntanyes o vora el mar en calma, com l’Òscar veient
des de la finestra la neu de l’hivern. Tot això pot ser
també una crida vocacional: com afegeixo més vida
als meus dies i anys?
Mn. Jordi Font i Plana
Rector del Seminari de Girona
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Mn. Josep Maria Amich i Raurich, in memoriam
Oh Verb! Oh Crist!
Oh Verb! Oh Crist!
Que en sou de bell!
Que en sou de gran!
Qui us arribarà a conèixer?
Qui us podrà comprendre?
Feu, oh Crist,
que jo us conegui,
que jo us estimi.
Ja que sou la llum feu-me’n
arribar un raig
al fons del meu pobre esperit,
perquè us pugui veure,
perquè us pugui comprendre.
Poseu en mi molta fe en vós,
perquè totes les vostres
paraules siguin per a mi
una llum que m’il·lumini
i em faci venir a vós
i seguir-vos per tots els camins
de justícia i de veritat.
Oh Crist! Oh Verb!
Vós sou el meu Senyor
i el meu únic Mestre.
Parleu, que us vull escoltar
i vull practicar
la vostra paraula,
perquè sé que ve del cel.
Vull escoltar-la, meditar-la,
vull posar-la en pràctica,
perquè en la vostra paraula
hi ha la vida,
la joia, la pau i la felicitat.
Parleu, Senyor, que sou el
meu Senyor i el meu Mestre.
No vull escoltar ningú més.
P. Antoine Chevrier (1826 -1879)
Fundador del Moviment
del Pradó
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En aquesta última pàgina publiquem el testimoni d’algun dels capellans
del nostre bisbat. Malauradament, alguns ens van deixant sense temps de
rebre el seu article. És el cas de Mn. Josep M. Amich, que ens deixava per
anar a la casa del Pare el passat 5 de maig.
Amb tot, Mn. Josep Perich, ens ha volgut compartir un preciós text titulat:
“El «Magníficat» de Mn. Josep Maria Amich i Raurich, Deixeble i
Mestre”. Us en compartim uns fragments que, tal com ens diu el mateix
Mn. Perich, «només pretenen posar per escrit un petit i parcial tast, des de
la meva perspectiva, del llegat del nostre company Josep Maria Amich.
Com és lògic cadascú amb la coneixença que hagi fet d’ell ho podrà
complementar».
«El meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de
la seva serventa» (Lc 1,53).
Un moment molt significatiu i que ajuda a comprendre millor la personalitat missionera d’en Josep Maria fou quan formulà el seu compromís
amb el Pradó. A partir de llavors (i ja abans) l’Estudi d’Evangeli anirà
dibuixant el seu recorregut de deixeble i d’apòstol. En Josep Maria
també, com tots, tenia les seves febleses però tenia el do de reciclar-les i
fer-se més atractiu per la seva humilitat i netedat de cor. Per això, he escrit
aquest «magníficat» d’en Josep M. Amich, a partir dels extrets literals que
he recollit en alguns Estudis d’Evangeli que he compartit amb ell. Entre
parèntesi el text que hi compartíem.
Déu m’ha estimat com ningú (Mt 21,33-43), per això puc dir, feliços no
perquè són pobres sinó perquè Déu està en ells (Lc 6,20-26). En el fracàs
podem trobar joia i pau. Si només m’alegro en els èxits tinc un fonament
molt poc consistent. Hem de descobrir motius de joia que Déu amaga en
cada esdeveniment (Lc 10,17-20). Enmig de la foscor ambiental hem de
ser llum, endollats a Jesús. Tenir “vida” implica deixar d’immobilisme per
tenir projectes amb l’ajut de Déu (Jn 1,1-18).
Si volem que algú canviï, estimem-lo (Lc 19,1-10). Jesús engresca perquè
és coherent. L’atenció personalitzada al malalt es fa extensiva al seu
entorn humà (Mc 3,7-12).
¿Tenint “crucificats” al nostre costat podem deixar-nos absorbir per la
“feina”? No es tracta tant de donar com de donar-se i servir-se de mitjans
pobres (Mc 15,21-32). Maria intercedeix entre persones en dificultat i
Jesús. El protagonisme és per a Jesús. M’identifico amb els problemes de
les persones? (Jn 2,1-12).
Tenir fe no és estar cec, sinó veure les coses a la llum de Déu (Mt
24,37-44). Des de la prepotència no evangelitzes sinó des de la pobresa
(Lc 1,18-23). Jesús descentra, posa al centre els petits (Mc 9,36-42). L’estil
de vida de Jesús ens l’hem de fer nostre: voluntàriament tendir cap avall,
ben lluny de “fer carrera”. Hem de tendir a ser comunitats de “desplaçats” (Fl 2,5-11).
¿La pregària, l’Estudi d’Evangeli... poden ser una temptació per allunyarnos de la vida? A mi, m’estimula a lluitar-hi amb més coratge. (Mc 9,9-29).
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Si voleu rebre periòdicament l’edició digital de «Vine i segueix-me»
podeu fer-ho escrivint un correu electrònic a la nostra adreça:
seminaridegirona@gmail.com

