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Dansa litúrgica?
L’altre dia indicava que es podia con-

siderar que els Seises de Sevilla són l’únic 
vestigi de dansa sagrada que conserva 
la litúrgia llatina. Ara, mirant diferents 
vídeos de Youtube, conec una mica millor 
en què consisteixen i considero que és 
molt pobre.

Va passar fa molts anys, tants, que si 
algú em denunciés i aconseguís saber 
quin dia va passar, el «delicte» ja hauria 
prescrit.

Em van dir que un diumenge assistiria 
a missa un esbart dansaire infantil. Vaig 
pensar que havia arribat l’ocasió tantes 
vegades imaginada. Els vaig proposar 
que acabada la litúrgia de la Paraula, 
uns quants nens sortissin del lloc i es van 
apropar a l’altar tot dansant i cadascun 
portava una rosa a les mans que va dipo-
sitar a l’altar. La coreografia i el ritme van 
ser molt senzills. Els dirigia la música d’un 
sol instrument, tot molt discret i bonic.

Al recinte hi eren ells i dues monges, 
una gran i l’altra més jove, perquè em 
donessin l’opinió.

Va agradar a tothom. Per als nens no 
va ser gens estrany perquè ja ho feien 
habitualment però, en aquesta ocasió, 
ofert a Déu. No he tingut l’oportunitat 
de repetir aquesta experiència.

A l’etapa de Joan Pau II vam contem-
plar per televisió moltes actuacions com 
aquesta. En aquest moment en recordo 
una, la dels maorís, a la basílica del Vaticà. 
La dansa era tan acolorida i els vestits, o 
«desvestits», tan vistosos i els gestos tan 
exòtics, que un admirava aquella actua-
ció, però trencava el ritme de la litúrgia 
llatina.

Vull recordar una altra experiència més 
feliç. Antigament, excepte en algunes fes-
tes, no es permetia emprar en la litúrgia 
cap altre instrument que no fos l’orgue 
o l’harmònium. Un dia va venir un amic 
concertista de guitarra i em va pregun-
tar per què a l’església només es podien 
tocar aquests instruments. Conscient del 
seu propòsit, li vaig dir que vingués el 
diumenge amb la guitarra. Vaig dir als 
assistents que ja sabien que quan ens 
trobàvem, parlàvem, discutíem i sempre 
acabava la reunió amb el nostre amic que 
ens delectava con alguna melodia. Res de 
rascar guitarres fent pena. A la reunió li-
túrgica fèiem una cosa semblant. S’hi pro-
clamaria la Paraula, s’hi pregaria i sonaria 
suaument una música que considerava 
escaient per al moment. Durant el Canon, 
en aquells temps sempre en llatí, va sonar 
una melodia suau que es va silenciar quan 
vaig pronunciar les paraules històriques, 
les que anomenem de la Consagració. 
Imagino que va ser la primera vegada 
que va passar. M’atreveixo a afirmar-ho 
perquè més tard vaig llegir a la premsa, 
que en algun lloc d’algun país, havia sonat 
la guitarra. Avui dia és una cosa freqüent. 
Per part meva sempre he tingut cura que 
aquest instrument, com altres, es pogués 
incorporar com una ajuda religiosa. Popu-
lar o selecta, però mai gens populatxera.

Carta de Jesús
Estimat amic: Hola! T’estimo molt. Acabem de cele-

brar la festa del meu naixement. L’any passat van fer 
una gran festa pel meu naixement i enguany han fet el 
mateix. La gent ja fa temps que fan compres. Crec que 
es passen de la ratlla, però és agradable saber que un 
dia a l’any pensen en mi. Ha passat ja molt temps de 
quan comprenien i agraïen de cor tot el que vaig fer 
per la humanitat. Sembla, però, que actualment molts 
ignoren per quin motiu se celebra el meu aniversari.

Tanmateix, m’agrada que la gent es reuneixi i s’ho 
passi bé i, sobretot, que els nens es diverteixin molt, 
però, crec que la majoria no sap gaire bé de què es trac-
ta. Com l’any passat que, en el dia del meu aniversari, 
van fer una gran festa però a mi no m’hi van convidar. 
Imagina’t, jo era el convidat d’honor!

Es van oblidar totalment de mi! Però, això ha passat 

tantes vegades que no em va sorprendre. No em van 
convidar. Se’m va ocórrer, però, assistir-hi sense fer 
soroll. Vaig entrar i em vaig quedar al meu raconet. 
Ningú no s’adonà de la meva presència. Tots bevien, 
reien i s’ho passaven bé. D’una revolada, es va presen-
tar un home gros vestit de vermell i una barba blanca 
postissa tot cridant: «Ho, ho, ho!» Sembla que havia 
begut més del compte, però avançà, tot entreban-
cant-se, i tothom el felicitava.

Tots s’oferien regals, però a mi no em van donar res. 
Em van dir que a mi no se’m nota mai, ni se’m veu. 
Què t’hem de regalar? Ja t’imagines la meva resposta. 
Li vaig dir: «Regala menjar i roba als pobres, ajuda 
els que ho necessiten, visita els orfes, els malalts, els 
que estan a la presó. Tot el que regales als altres per 
alleujar la seva necessitat, ho comptaré com si m’ho 
haguessis donat personalment a mi...»

La carta continua indicant que fa molt de bé aju-
dar-los cada dia en les seves dificultats. Tots hauríem 
de valorar el seu naixement i la seva mort. El seu amor, 
el seu lliurament per salvar-nos.

El papa Francesc i Merlí

Fernando Cordero
Religiós dels Sagrats Cors i periodista
fernandocorderosscc@gmail.com

Qualsevol que s’atu-
ri a pensar una estona 
descobrirà els abundants 
trets de comunicador 
genial del papa Fran-
cesc: llenguatge senzill, 
utilització d’imatges 
evocadores amb gust 
d’Evangeli, proximitat 
amb la realitat dels que 
pateixen, abraça, s’emo-
ciona, somriu... Tant li 
fa posar-se un imper-
meable als suburbis de 
Manila, al contrari, gau-
deix sentint-se part de la 
gent, del poble. Els seus 
discursos i homilies són 
breus, pensats i passats 
pel cor. És el primer Bisbe 
de Roma youtuber.

Recordeu el discurs 
davant del Congrés dels 
Estats Units? Va propo-
sar quatre exemples concrets de 
nord-americans modèlics i dife-
rents: Abraham Lincoln, Dorothy 
Day, Thomas Merton i Martin 
Luther King. I no va tenir por 
d’abordar els temes més espinosos 
i desafiants. És també el Papa dels 
gestos, com el d’obrir un Any Sant 
en la senzilla catedral centreafri-
cana de Bangui o el seu primer 
viatge a Lampedusa, cèlebre pel 
desembarcament d’immigrants.

Francesc és un gran comunica-
dor, amb un rang encara més cap-
tivant: motiva. El Papa no ordena, 
ni fa referències contínues a lleis 
o normes. Va més enllà. Vol que 
albirem el cor de la fe que està en 

la misericòrdia. Ho té tan clar, que 
tot el que diu sona a veritat, per-
què s’alimenta d’aquesta convicció 
profunda.

Necessitem motivar-nos. Trobar 
espai per a la motivació. Quin ha 
estat un dels factors de l’èxit de 
la sèrie Merlí de TV3? La capacitat 
d’aquest professor de filosofia 
de batxillerat de motivar els seus 
alumnes no només a estimar aques-
ta assignatura sinó a afrontar la 
vida amb passió: fer-se preguntes, 
fomentar la capacitat crítica, ser 
capaços de perdonar, l’acceptació 
dels diferents o l’alegria de viure.

El Papa, salvant les distàncies 
amb la sèrie i els seus protagonistes, 

tracta els temes que ens interessen 
a tots, amb un llenguatge que 
qualsevol pot entendre. Una comu-
nicació que entra pels sentits. I el 
millor de tot és que Francesc no és 
de ficció. És de carn i ossos. És ex-
pressió de tot el millor de l’Església: 
l’amor pels exclosos i els que estan 
al marge del camí.

El Papa comunicador-motivador 
ens insta a nosaltres a sacsejar una 
mica els nostres esquemes caducs. 
Tant de bo transmetem la frescor 
de les aules de Merlí i dels seus peri-
patètics, i transformem els nostres 
rostres patètics quan hem de viure 
a l’altura de Jesús. Gràcies, actors 
de Merlí. Gràcies, papa Francesc.


