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“Tinc feina per viure 150 anys!”,
deia el P. Josep Massot i Munta-
ner, monjo de Montserrat, nat a
Mallorca el 1941, que ha mort als
80 anys el proppassat 24 d’abril.
Aquesta expressió seva descriu la

capacitat de treball d’aquest monjo, savi, erudit,
historiador, filòleg, escriptor, editor.

Ha viscut fent un treball de formiga, amb la discre-
ció i la simplicitat del lema benedictí “ora et labora”;
ha dirigit durant més de 50 anys les Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, ha estat director de la
revista Serra d’Or, ha publicat diversos llibres i
estudis i ha pronunciat moltes conferències.

Ha estat un puntal en la continuïtat de la tasca edi-
torial de Montserrat amb 500 anys d’història, i hi ha
implicat molts autors rellevants de la nostra cultura
catalana. Josep Massot ha ajudat molt a consolidar
Montserrat com a punt de trobada i diàleg cultural
i social. Ell deia que Montserrat és un monestir que
uneix la catalanitat amb la universalitat.

El prior de Montserrat, el gironí P. Bernat Juliol, en
l’homilia del funeral del P. Massot va dir que “va

treballar incansablement per l’expressió més sublim
de l’ànima d’un poble: la seva llengua i la seva
literatura”. I subratllà la centralitat de la dimensió
religiosa de la vida del P. Massot: “Ser monjo
d’aquest monestir no va ser quelcom de més en la
seva vida i la seva obra sinó que va ser l’eix que va
donar sentit i que va inspirar tot el seu ingent
llegat”. Sempre va tenir cura que el rendiment co-
mercial de les diverses edicions no passés mai al
davant del prestigi acadèmic i cultural.

El P. Josep Massot és l’únic eclesiàstic, juntament
amb el jesuïta P. Miquel Batllori, que ha rebut el
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, l’any 2012.
En el discurs que va fer el dia del lliurament d’a-
questa distinció, va dir que calia viure “fortiter in re,
suaviter in modo” (amb conviccions fortes però amb
formes suaus). “Així va viure i així va morir –digué el
prior a l’homilia exequial–; marxà discretament,
gairebé sense preavís, però amb la convicció que
l’estava esperant aquell que és l’Amor”.

Personatges com el P. Massot fan un servei
impagable a la nostra Església i al nostre país. Que
no se n’acabi la llavor, us ho demanem, Senyor.

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Pensament de la setmana

“Encara que la finestra sigui la mateixa,
no tothom veu les mateixes coses.

La vista depèn de la mirada”.

La Paraula del diumenge
DIUMENGE IV DE PASQUA

“Els convertits de nou vivien
feliços, plens d’alegria i

de l’Esperit Sant”.
(Dels Fets dels Apòstols)

“Les meves ovelles reconeixen
la meva veu ... No es perdran

mai ni me les prendrà
ningú de les mans”.

(De l’evangeli de sant Joan)

Testimoni de la setmana

SANT PANCRAÇ
El jove Pancraç, màrtir a Roma el 12
de maig del 303, és un sant molt
popular al llarg dels segles. Els
historiadors asseguren l’autenticitat
del seu martiri per fidelitat a Jesús,
però no en sabem res més, tot i que la
llegenda l’ha fet màrtir per causa del
seu anhel de salvaguardar l’Eucaristia
de profanacions. El papa Símac, al segle VI, va fer
construir una basílica dedicada a sant Pancraç
sobre el lloc on la tradició parlava que un
adolescent de 14 anys hauria estat enterrat després
de ser martiritzat. A Roma era costum dur davant la
seva tomba els neòfits i esdevingué lloc de trobada
de joves i de devots per demanar-li salut i treball. A
botigues i comerços hi ha el costum de tenir una
imatge del sant.



PEREGRINACIÓ DIOCESANA A LOURDES
La 55ª Peregrinació de l’Esperança a Lourdes
tindrà lloc del 23 al 27 de juny. Hom s’hi pot
inscriure com a malalt/discapacitat, com a
acompanyant, o infermera/brancadier o pelegrí.

Les inscripcions a Figueres són aquests dies, fins
al 13 de maig, al despatx de la parròquia de Sant
Pere, en aquests horaris:

De dilluns a divendres, de 10’30 a 12 del matí; i
de 5 a 6 de la tarda.

JUNTA DE CÀRITAS
Reunió de la Junta de Càritas Alt Empordà
Interior demà dilluns, a les 11 del matí.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge vinent, dia 15, hi haurà Primeres
Comunions a la missa de les 12 a Sant Pere.

Aquest any hi ha un màxim de quatre nens/es a
les misses amb Primeres Comunions, que tindran
lloc només durant els diumenges del mes de
maig.

PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE SOBRE LA PRESÓ
Dissabte que ve, dia 14, a les 11’30 h, a la
Biblioteca Fages de Climent de Figueres, es
presentarà el llibre “Sortir de la presó: una

aventura incerta”, a càrrec de Xavier Badia,
coautor del llibre i voluntari de presons. És un
acte preparat per l’equip de Pastoral
Penitenciària del nostre Arxiprestat, que atén el
C.P. Puig de les Basses; però és un tema que
afecta tota la societat, i que requereix un
acompanyament eficaç a la gent que surt de la
presó, de cara a la difícil reinserció. Hi sou
convidats!

SORTIDA-PEREGRINACIÓ-CONVIVÈNCIA
Des del grup de Vida Creixent s’organitza una
sortida, de caire cultural, de peregrinació i de
convivència, prevista pels dies 23, 24 i 25
d’aquest mes de maig. Es visitaran diferents
indrets de les comarques del Baix Penedès i del
Tarragonès: El Vendrell, bressol de Pau Casals, la
ciutat de Tarragona, amb estada en un hotel de
Calafell. Es disposarà d’un minibus pels diferents
desplaçaments, i el preu dependrà del nombre
d’inscrits a la sortida, que haurà de ser d’un
mínim d’una vintena de persones.
Es faran les visites culturals, se celebrarà la fe i es
fomentarà la convivència, com era costum abans
de la pandèmia en aquestes sortides. Els interes-
sats poden apuntar-se a les parròquies, a hores
de despatx, a Sant Pere o a la Immaculada (972
500 325 o 972 502 445).

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA

LA FIGURA DE JESÚS EN EL CINEMA

Hem vist que molts artistes
en la història han intentat
fernos descobrir aspectes
diferents de la persona de
Jesús. També durant el segle
XX el cinema ha fet el mateix: procurar explicar a
través de la narració cinematogràfica la persona,
el missatge i els fets protagonitzats per Jesús.

En l’etapa del cinema mut trobem, a l’obra mestra
de David W. Griffith, titulada “Intolerància” (1916),
un dels quatre episodis que conté dedicat a
Jesucrist, i la primera pel·lícula sobre la seva vida:
“Rei de reis” (1927) de Cecil B. De Mille. Aquesta
pel·lícula va tenir una segona versió l’any 1961,
dirigida per Nicholas Ray. Eren films amb molta
càrrega emocional, que no es preocupaven gaire
de l’exactitud històrica.

MOVIMENT PARROQUIAL
DEFUNCIONS
Dia 25 d’abril: Sor Casilda Del Hoyo González, de
84 anys, religiosa de la comunitat de Sant Josep.

Dia 30 d’abril: Josep Cifuentes Salbi, de 96 anys.

-----------------

BUEN PASTOR DE NUESTRAS VIDAS

Buen Pastor de nuestras vidas, ayúdanos en
nuestro camino, y jamás nos dejes solos, en la
cruz de nuestro dolor.

Tu densa y fuerte presencia ahuyenta las ame-
nazas. Muéstranos tú el rumbo ahora, danos tu
paz y tu gracia.

Tiéndenos la mano firme al cruzar el valle
oscuro. Danos tu agua limpia y pura que sacie
nuestra alma y al mundo.

Todo es paz y es armonía, ya nadie nos
sobresalta. Nos saciamos con tu presencia,
contigo nada nos falta.

Leonardo Boff


