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Saber escoltar

Punt de vista

Flors (4)
Quan algú vol conèixer un país, 
s’interessa per la seva prosperitat, els 
habitants, el petroli, els minerals, el 
turisme o el comerç, però ningú no 
s’interessa per si hi ha flors. Aquest ro-
manticisme ja és una qüestió passada 
de moda. Dostoievski deia: «La bellesa 
salvarà el món.» Qui s’ho creu, això?
La setmana passada recordava que el 
desert, on hi neixen orquídies, se les 
enginyava per tenir «roses del desert». 
Però també hi ha plantes veritables.
Cap a l’any 1900, el P. Ubach va viatjar 
a l’orient fèrtil i, quan en va tornar, 
se’n va endur molts objectes i moltes 
fotografies. Part d’aquest material 
s’exhibeix al museu de Montserrat.
Se’n va endur un peix enorme del 
Tigris, un talent-moneda, i també una 
mòmia humana i d’alguns animals. 
Entre tot aquest material espectacular, 
també hi havia plantes. Segurament, 
les devia portar en herbaris que va 
lliurar a un amic botànic per classifi-
car-les. Al seu llibre El Sinaí, de més 
de 400 pàgines i molt interessant, hi 
esmenta que hi va trobar 129 vege-
tals. He de reconèixer que les úniques 
espècies que susciten algun interès 
entre els visitants del museu són les 
que hi ha en uns recipients de vidre, 
amb un suposat mannà. Reconec que 
s’ho mereixen. El bon monjo explica 
les dificultats que va tenir perquè uns 
beduïns les hi portessin de lluny.
Hi ha costums d’aquell temps que en-
cara perduren. Als cristians els agrada-
va submergir-se al Jordà embolcallats 
en una túnica que, posteriorment, 
guardaven com a mortalla. Ara com-
pren un rectangle de tela blanca amb 
imatges estampades que submergei-
xen al riu sant i, devotament, als llocs 
sants: el sepulcre del Senyor, el Calva-
ri... Sens dubte, és un objecte curiós 
i vistós. Un altre, més modest, era la 
flor esmentada, que no és cap rosa ni 
es troba a Jericó. Les que comprem 
provenen de deserts llunyans. El curiós 
del cas és que la primera que vaig 
tenir, la vaig comprar als Encants i, la 
segona, me la va regalar el bon amic 
Ovidio. Més tard, en vaig comprar 
una altra en una botiga de Qumran, 
per saber quin era el seu nom cientí-
fic. En aquell temps encara no existia 
internet ni Google. Es tracta de la 
fanerògama que, un cop arrencada, 
viu molts anys. En poden passar 20 
sense que es mori i, quan la poses 
amb aigua, prodigiosament, s’obre i 
desprèn les llavors que germinen de 
seguida. Per això se l’anomena flor de 
la resurrecció.
Aigua del Jordà per batejar els éssers 
estimats, un llenç perquè t’enterrin 
amb ell, una flor simbòlica, a part 
d’objectes d’olivera o de nacre, eren 
els records típics. (Les dels mercats 
medievals no són les mateixes.)
El món encara és bell i Déu ens l’ofe-
reix. Moltes gràcies, Senyor.

El mal i el pecat
A internet s’hi troben moltes coses. No totes «van a 

missa», com es diu ara. Tanmateix, no deixen d’haver-hi 
notícies importants. Avui n’he trobat una: la interven-
ció de la doctora en Medicina, Anca-Maria Cernea, 
fidel de l’Església catòlica romanesa de ritu grec, en el 
Sínode dels Bisbes, a Roma, celebrat l’octubre del 2015.

És un breu discurs interessant que, en la seva tota-
litat, no es pot manipular, cosa que solem fer quan 
no ens agrada gaire el discurs dels altres. Es refereix 
als seus pares, que van passar moltes dificultats, i que 
les van poder superar, «perquè la gràcia de Déu pot 
sobreposar-se a unes circumstàncies terribles i a la 
pobresa material».

La doctora s’endinsa en els problemes que, avui, 
viuen les famílies i en cerca les causes. Sobretot, 

veu que hi ha una ideologia darrere dels problemes 
complexos del món actual. Es refereix a la revolució 
sexual, inclosos els drets homosexuals i de gènere. Hi 
ha un nou disseny de la societat que «pretén redefinir 
la família, la identitat sexual i la naturalesa humana». 
Això es presenta com a progressisme. En el fons de tot, 
hi jau l’agnosticisme. «L’home, en lloc de Déu, regeix 
la pròpia vida.»

Invita els pastors a fixar-se en la problemàtica del 
món actual: que alertin els cristians i que els recordin 
que cal cercar el Regne de Déu i la seva justícia. «La 
missió de l’Església és la salvació de les ànimes.» Fa un 
toc sobre els perills de la globalització. «El món d’avui... 
necessita la llibertat vertadera, l’alliberament del pecat. 
La salvació.»

«Ara necessitem que Roma digui al món: “Pene-
diu-vos dels vostres pecats i torneu a Déu, perquè el 
Regne de Déu és a prop”.»

El dir d’aquesta doctora fa pensar. Sincerament, 
sembla un diagnòstic encertat. Convé una guarició.

Avui dia, queda clar que 
les empreses i institucions 
que no estan a les xarxes 
socials i no tenen pàgina 
web estan condemnades a 
decréixer o, fins i tot, a des-
aparèixer. La realitat digital 
va arribar fa pocs anys i s’ha 
establert en el nostre modus 
vivendi, sense possibilitat de 
fer marxa enrere.

A Catalunya, l’Església 
catòlica s’estructura en deu 
diòcesis. Cada bisbat té la se-
va pròpia pàgina web i totes, 
gairebé, estan presents en 
una o diverses xarxes socials. 
La pregunta que em ve al 
cap és: com comunica cada 
diòcesi; envien un missatge 
unitari o diferent? Evident-
ment, el compte d’un bisbat 
o d’un bisbe no ha de ser el 
compte d’una empresa, on es pretén 
promocionar la marca i, per tant, 
«vendre més».

Posant com a exemple una de 
les xarxes socials per excel·lència 
actualment, Twitter, fem una petita 
anàlisi de com respiren alguns comp-
tes oficials de les deu diòcesis que 
conformen l’Església de Catalunya.

El compte de la Conferència Epis-
copal Tarraconense (@giecatalunya), 
encara que no arriba als seixanta 
seguidors, sí que transmet diversos 
missatges dels diferents bisbats, 
oferint una imatge d’unitat global 
però, quan comencem a veure els 
comptes d’algunes diòcesis, algunes 
no en tenen (com la de Vic o la de 

Tortosa), la cosa canvia.
Comparant dos comptes com són 

el de les diòcesis de Terrassa i de Gi-
rona, queda clar que cadascun va pel 
seu costat. El compte del bisbat de 
Girona (@bisbatgirona) no compar-
teix cap tuit del compte del bisbat de 
Terrassa, que és el compte del bisbe 
d’aquesta diòcesi, Josep Àngel Sáiz 
(@BisbeSaiz). Llegint els tuits que ca-
da perfil penja, no tenen res a veure 
l’un amb l’altre; no interactuen entre 
ells, cosa fonamental per augmentar 
la visibilitat i la influència en aquesta 
plataforma.

De suggeriments constructius, 
se’n podrien dir uns quants però, 
per citar-ne alguns, puc dir que cal 

augmentar la xifra de seguidors 
d’alguns comptes, ser més dinàmics i 
actius i interactuar amb els seguidors. 
I sobretot, si fos possible, transmetre 
almenys alguns cops per setmana un 
mateix missatge que doni una imatge 
unitària dels comptes dels bisbats 
de Catalunya que tenen un perfil 
en aquesta xarxa que ens brinda 
internet.

Perquè sent pragmàtics, avui dia, 
Twitter, com altres plataformes di-
gitals, són ja igual o més importants 
que altres eines de comunicació que 
fa dècades que utilitza l’Església, com 
és el propi full dominical que podem 
llegir cada diumenge a qualsevol 
parròquia de Catalunya.
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