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El papir
Aquesta planta és la més humil dels 
suports nobles. L’home vol perpetuar 
els seus pensaments i escriure’ls per a la 
posteritat. Fer-ho a les parets, com els 
dibuixos magicoreligiosos, no li permet 
l’extensió que els vol donar. Escriure en el 
fang i deixar-lo assecar al sol és un primer 
pas. Donar-li solidesa mitjançant el foc 
millora el tauler, però és pesat i confús. 
Descobrir que d’una planta que creix a 
les ribes del Nil se’n poden aprofitar les 
tiges, pelar-les, premsar-les, estendre-
les en una superfície llisa, superposar-hi 
després a sobre una capa del mateix 
material, però en sentit perpendicular, va 
ser tot un èxit. Resultava una superfície 
dòcil i agradable al tacte i prou porosa 
per absorbir els colorants. Al costat del 
riu hi van apilar els joncs i van elaborar el 
suport que permetia escriure en la seva 
superfície, que pesava molt poc, no era 
fràgil i s’hi podia afegir una franja o una 
altra fins a aconseguir una mida gran 
quan s’enrotlla. Posteriorment se n’ha 
conegut el cantó feble, la fulla és matèria 
indefensa davant de la humitat. Però això 
abans no se sabia. Els que es van guardar, 
de vegades enterrats, altres en recipients, 
al desert, s’han conservat molt bé. Cal 
advertir que la sequedat també els torna 
fràgils. (Aquesta adversitat va ser la causa 
que a poc a poc i, descoberta la possibi-
litat d’escriure a la pell del bestiar, en va 
fer desaparèixer l’ús.) Avui dia es conti-
nua utilitzant gairebé exclusivament per 
a souvenirs.
Aquest vegetal, en termes científics, rep 
el nom de Cyperus papyrus. Si en altres 
temps va ser propi d’Egipte i de ciutats 
especialitzades (Byblos, l’exemple més 
típic), avui dia llegeixo que creix gairebé 
exclusivament a Sicília. Dic gairebé, per-
què jo n’he vist a Terra Santa un dia que 
anava des de la baixa Galilea cap al Nord, 
al llac Hule. Es tracta d’una llacuna petita, 
molt inferior al de Tiberíades, que es va 
pretendre assecar no fa gaire, per evitar 
epidèmies i emparar conreus i que ara es 
torna a protegir, per facilitar la vida de la 
fauna específica i el descans d’aus de pas. 
Me’n vaig endur algun fragment de tronc 
sec. Es tracta d’un jonc de secció triangu-
lar. Imagino que ha de fer uns dos metres 
d’altura.
Apareix a la Bíblia en quatre ocasions.
En primer lloc es tracta de la infància de 
Moisès, diu així: «Quan ja no el va poder 
amagar més temps, prengué una cistella 
de papir, la va untar amb betum i pega» 
(Ex 2,3).
L’altre text pertany al llibre de Tobit. 
Quan la trobada havia culminat i a instàn-
cies de l’acompanyant, l’arcàngel Rafael 
d’incògnit, i amb l’anuència del pare de la 
fins aleshores desgraciada jove i a partir 
d’aquest moment afortunada esposa, diu 
que «li va fer portar un full i va estendre 
l’acta de matrimoni» (Tb 7,13 ss).
Els altres dos textos, Is 35,7 «en el clos 
on jeien els xacals, ara hi creixen canyes 
i joncs...» i Jb 8,11 «pot brostar un papir 
sense aiguamolls?»
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La missa de tots 
els segles

El Catecisme de l’Església catòlica (núm. 1.345) ofe-
reix, sota l’epígraf del títol, el testimoniatge de sant 
Justí màrtir, del segle II, sobre la celebració de la missa. 
La celebració dominical de l’any 138 és ben bé l’actual 
ritu de l’eucaristia del qual participem.

En efecte, el màrtir Justí explica que el dia del sol (el 
diumenge), els cristians es reuneixen en un lloc comú, 
i hi llegeixen les memòries dels apòstols i els escrits 
dels profetes. El president exhorta els fidels a imitar 
els exemples de l’Escriptura. Després, tots s’aixequen 
per pregar per ells i pels homes de tot el món, a fi 
que siguin justos, fidels als manaments i arribin a la 
salvació. Acabades les pregàries es donen la pau. Im-
mediatament, el celebrant rep el pa i una copa amb 
aigua i vi.

El sacerdot pren l’ofrena, lloa i glorifica el «Pare 

de l’univers, pel nom del Fill i de l’Esperit Sant i fa 
una llarga acció de gràcies (en grec: eucharistian) per 
haver-nos considerat dignes d’aquest nom. Al final de 
la pregària, tothom respon: Amén. Després, els dia-
ques distribueixen a cada un dels fidels part del pa i 
del vi i de l’aigua “eucaristitzats” i també en porten 
als absents».

El Catecisme, en el número següent, estableix una 
conclusió òbvia: «La litúrgia de l’Eucaristia es desple-
ga d’acord amb una estructura fonamental que s’ha 
conservat a través dels segles fins als nostres dies.» 
I indica els dos grans moments de la unitat que té 
la missa: a) «la reunió, la litúrgia de la Paraula, amb 
les lectures, l’homilia i la pregària universal»; b) «la 
litúrgia eucarística, amb la presentació del pa i del vi, 
l’acció de gràcies consecratòria i la comunió.»

S’ha de tenir present que la litúrgia de la Paraula 
i la litúrgia eucarística formen «un sol i idèntic acte 
de culte». Hi ha una taula parada «per a nosaltres en 
l’Eucaristia que és a la vegada la Paraula de Déu i la 
del Cos del Senyor».

Cal, en darrer terme, relacionar l’Eucaristia —do 
preciós!— amb el darrer Sopar, on Jesús la instituí i amb 
els àpats del Ressuscitat; un exemple: l’aparició als dos 
deixebles decebuts que caminaven cap a Emmaús.
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Shambala i Llar de Pau

A propòsit de...

Saber escoltar

Punt de vista
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Amb els alumnes de Secundària 
del meu col·legi vam estar abans 
d’acabar el curs a PortAventura. 
He de confessar que no sóc gaire 
aficionat a les atraccions de cert 
risc. Però, em van insistir tant i em 
vaig sentir en tan bona companyia, 
que vaig acabar accedint a pujar 
al Shambala, l’atracció més alta 
d’Europa.

Després d’esperar una llarga cua 
i de seure al teu lloc, on hi quedes 
encapsulat, comença una pujada 
empinada. A mi em recordava to-
tes les pujades que hem d’afrontar 
durant el curs. Després, arriba la 
caiguda en picat. Aleshores vaig 
pensar en totes les caigudes i els 
caiguts per la vida, en tantes per-
sones sense oportunitats. Com de 
manera valenta expressa Francesc 
en la Laudato si, «aquests proble-
mes estan íntimament lligats a la 
cultura del descart, que afecta tant els éssers humans 
exclosos com les coses que ràpidament es converteixen 
en escombraria». En uns pocs segons hem de travessar 
un túnel on sembla per la perspectiva que hi perdrem 
el cap. I després continuen les pujades i baixades.

Aquesta imatge m’ha semblat tan potent que a la 
missa de final de curs l’he utilitzada per a l’homilia 
com a paràbola de la mateixa existència, per animar a 
continuar endavant en el camí amb la certesa que el Se-
nyor sempre ens acompanya en la nostra trajectòria.

Certament la història de les persones no és un parc 
d’atraccions. Els pendents costeruts no són els d’una 
muntanya russa. Ho saben prou les Filles de la Caritat 
que animen Llar de Pau, en un lloc discret a la nostra 
ciutat amb tants contrastos que acabo de conèixer. 
Teresa, Manuela, Carmen, Josefa, Marina i Yolanda 
acompanyen el camí de dones que ho han perdut 

gairebé tot a la vida. Han baixat al més profund fins 
que han arribat a aquesta casa, una llar autèntica.

Les Filles de sant Vicenç de Paül saben què és es-
timar amb la suor del front i l’esforç dels braços. Les 
seves vides estan marcades per la Caritat de Crist que 
les insta contínuament a estimar. A la casa hi ha una 
exposició senzilla amb poemes realitzats per les dones. 
Escriu així de bonic Touria:

Siento la verdad dentro de mí.
Tengo miedo a la vida,
no tengo fuerzas para intentarla cambiar.
No puedo caminar sola,
necesito un abrazo suave
y una voluntad fuerte.
Gràcies a tots els que sou aquesta «abraçada suau» 

per a tantes persones llançades no ja pel Shambala 
sinó pel descart sense entranyes.


