
Reflexions sobre els continguts de Lisieux 

 

La meva intervenció farà referència, com diu el títol que figura en el programa, als 

continguts del Col·loqui Europeu de Parròquies (CEP) que va tenir lloc ara fa 

justament un any a Lisieux (França), del 5 al 9 de juliol. Exposaré algunes reflexions 

sobre aquests continguts, que van ser molt rics i que és impossible de recollir en una 

hora. 

Els continguts són accessibles a tothom, en català, no només al web del CEP 

(www.cep-europa.org), sinó també a dues publicacions: 

Quaderns de Pastoral 237-238 (2015), 175-268. 

Documents d’Església 1063 (2016), 50-64. 

 

Abans, però, d’entrar de ple en aquest tema, faré una petita presentació del que és el 

CEP, pensant sobretot en els qui no hi han participat mai, però que també anirà bé per 

als qui ja n’han viscut uns quants a diferents indrets d’Europa. 

 

Primera part. El Col·loqui Europeu de Parròquies 

 

Origen del CEP 

El Col·loqui Europeu de Parròquies existeix des de principis dels anys 60 del segle 

passat. Fa poc en vàrem celebrar el cinquantenari. El primer va tenir lloc a Lausana, 

Suïssa, el 1961. I el segon, a Viena, l’any 1963. I així successivament cada dos anys 

fins arribar al vint-i-vuitè, celebrat a Lisieux el 2015. A Catalunya se’n va fer un dels 

primers, concretament el quart, l’any 1967 a Barcelona –un capellà d’aquesta diòcesi, 

Mn. Josep M. Vidal i Aunós, rector de Santa Maria del Pi, hi va participar ja des del 

primer col·loqui-. I se n’han fet dos més: a Tarragona, el 1985, i a Girona, el 2001. I 

s’hi farà el proper, el 2017, a Barcelona. 

A l’origen del CEP hi trobem dues figures i un esdeveniment. 

La primera figura és un capellà francès, François Connan, que el 1959 era rector de la 

parròquia de Saint Séverin de París. Posteriorment va ser rector a Saint Jean de 

Montmartre. Ell va tenir la iniciativa d’organitzar una trobada de parròquies 

europees. El 1966 va publicar, juntament amb Jean-Claude Barreau –col·laborador 

seu i professor al seminari de vocacions tardanes–, el llibre Demain, la paroisse. Un 

llibre on queda expressada la seva preocupació per la renovació de la parròquia i pel 

seu futur. És curiós llegir, ara, com s’imaginava la parròquia de l’any 2000. Parlava, 

per exemple d’una superparròquia, un concepte que no és pas lluny de les actuals 

agrupacions de parròquies. El llibre comença amb una cita de Sèneca: «No és perquè 

les coses són difícils, que no ens hi atrevim; és perquè no ens hi atrevim, que són 

difícils». Ell, amb altres persones, va atrevir-se a posar en marxa el CEP. La seva 

continuïtat i els fruits que ha donat fins ara han mostrat que el seu atreviment anava 

en la direcció correcta. 

L’altra figura que va donar un bon impuls al CEP als primers anys va ser el cardenal 

Franz König, arquebisbe de Viena. Ja he dit que la ciutat de Viena va acollir el segon 

col·loqui. 



L’esdeveniment que marca també el CEP en les seves primeres edicions –i en les 

posteriors, fins arribar al moment actual– és el Concili Vaticà II. De fet, el CEP va 

començar am el Concili anunciat però encara no iniciat. El Concili va començar el 

1962 i el CEP, el 1961. 

 

Què és? 

 

Explicaré què és el CEP a través del significat d’aquestes inicials –Col·loqui Europeu 

de Parròquies–, però en un ordre invers. 

 

 Parròquies. És una trobada de cristians de parròquies i interessats i 

compromesos en la vida parroquial. A l’origen, assistien als col·loquis els 

rectors i algun bisbe. Més tard, s’hi van anar incorporant els laics i els 

religiosos. També han anat participant als Col·loquis cristians de diverses 

confessions, sempre relacionats amb la parròquia: no només catòlics, sinó 

també protestants, anglicans, ortodoxos... 

 Europa. L’àmbit és l’europeu. En un article de l’any 1977 –fa quasi 40 anys- 

Josep M. Ballarín deia això: «Europa nasqué i visqué segles i segles com un 

ordit de parròquies». I afegia: «Tant a la vila com a pagès ens hem quedat 

sense l’ordit històric que fou la parròquia. Potser per això semblem llançadores 

boges, que passen el fil sense trobar l’altra filada. Potser per això hi ha gent tan 

sola, sense plaça on ballar. Potser per això hi ha vells tan secs, sense banc al sol 

amb el veí. Potser per això els nostres pastoralistes discuteixen mentre fan 

comunitats de base». El CEP abasta Europa en tota la seva amplitud, des de 

l’Atlàntic als Urals, amb els seus dos pulmons –com li agradava dir a sant Joan 

Pau II-: Orient i Occident. A l’origen, Europa estava dividida, en el marc de la 

Guerra Freda. Després de la caiguda del mur de Berlín, va ser possible 

organitzar col·loquis a països de l’Europa central i oriental que es trobaven en 

l’òrbita de la Unió Soviètica: el primer va ser a Praga, el 1995. Després, a 

Erfurt (antiga RDA) el 2005 i a Nyíreghháza (Hongria) el 2011. 

 Col·loqui. Paraula que té una connotació acadèmica, i que, d’entrada, pot 

espantar-ne més d’un. Alguns potser s’imaginen que, en tractar-se d’un 

col·loqui, el que s’hi trobaran seran conferències llargues i avorrides, diàlegs 

més o menys embolicats entorn de qüestions problemàtiques i, al capdavall, un 

treball d’un nivell poc assequible als cristians normals i corrents que 

assumeixen responsabilitats en les parròquies. Cal dir que, als col·loquis, hi ha 

conferències i diàlegs, però això només és una part del col·loqui, no ho és tot. 

Hi ha altres coses, com explicaré a continuació. 

 

Jo diria que, així com parlem del CEP, podríem parlar del CEV, perquè hi ha tres 

paraules clau que comencem amb cadascuna d’aquestes inicials C, E i V. 

 

 La C de Conferència. Als col·loquis hi ha unes conferències ben elaborades, 

ben preparades, fetes per experts. Aquí tenim un dels experts permanents del 

CEP, Bernard Quintard, capellà de la diòcesi de Rodez (França). Durant molts 



anys un dels experts permanents va ser Mn. Gaspar Mora. És a dir: als 

col·loquis no s’hi va –com diem col·loquialment– a fer petar la xerrada, o a 

conèixer indrets nous. S’hi va a reflexionar. I una ajuda són les conferències o 

ponències que s’hi poden escoltar, per part d’experts de diferents països (amb 

traducció simultània, si cal). 

 La E d’Experiència. Als col·loquis hi ha uns espais i uns temps per compartir, 

d’una manera formal o organitzada, en petits grups, o d’una manera més 

informal, a taula, tot passejant o tot prenent una cervesa o un cafè. Hi ha molta 

riquesa personal i pastoral, en el col·loqui. Els participants –la majoria– estan o 

han estat implicats en iniciatives que es duen a terme en l’àmbit parroquial o en 

connexió estreta amb la parròquia. I aquesta riquesa és bo que sigui coneguda. 

És bo contrastar experiències. És molt enriquidor. 

 La V de Visita. A cada col·loqui es dedica tota una tarda i un vespre a conèixer 

in situ la vida d’una parròquia de la ciutat on té lloc al col·loqui o dels pobles 

dels voltants d’aquella ciutat. És una ocasió per compartir experiències, per 

dialogar amb les persones que exerceixen alguna responsabilitat en la vida 

d’aquelles comunitats, i per pregar junts i compartir un àpat fratern.  

 

El Col·loqui Europeu de Parròquies té una estructura organitzativa, al capdamunt de 

la qual hi ha actualment dos copresidents: Mn. Josep Taberner, capellà de la diòcesi 

de Girona, i la laica belga Gudrun Theuninck. A escala nacional –almenys en el cas 

de Catalunya- es reprodueix aquest esquema, amb la presència de dos delegats, que 

actualment són: Mn. Josep M. Rierola i Maria Gibert. 

 

A cada col·loqui hi ha un tema central, entorn del qual giren les aportacions –

conferències– i treballs que s’hi fan, i també el missatge final –que, aquests darrers 

anys ha anat millorant, des del meu punt de vista. 

 

Els temes són diferents, varien d’un any a l’altre, però sempre tenen a veure amb la 

vida, les oportunitats i els desafiaments que tenen les parròquies en l’àmbit europeu 

 

Al marge del CEP 

 

Naturalment, el CEP no és l’única associació o plataforma que tracta aquestes 

qüestions. Seria absurd pensar que som els únics que tractem a fons aquesta temàtica, 

o que som els “perfectes” i que això ens dóna el dret a mirar amb una actitud 

condescendent els qui no participen als col·loquis. Ens passaria com als membres 

d’una associació de persones cristianes que es creien perfectes. Expliquen que, quan 

aquestes persones anaven morint i arribant al cel, sant Pere els obria la porta i les 

conduïa a un indret voltat per una tanca molt alta, que els aïllava dels altres que eren 

al cel. Déu Nostre Senyor va preguntar a sant Pere: per què als d’aquesta associació 

els portes tots a aquest lloc aïllat? Sant Pere va respondre: perquè continuïn pensant-

se que només ells són els perfectes i els únics que se salven. 

 

Doncs bé, perquè no ens passi això, i no quedem aïllats, esmentaré dos fets que, 



d’ençà del col·loqui de Lisieux, és a dir, durant aquest darrer any, s’han produït i 

tenen a veure amb el tema de la parròquia –a Europa i més enllà.  

 

Una d’aquests fets és el discurs que el papa Francesc va fer als membres de les 

Cèl·lules Parroquials d’Evangelització (CPE, com el CEP però canviant l’ordre de les 

dues darreres lletres). Va ser el 5 de setembre de 2015, al Vaticà. Les CPE són un 

sistema per afavorir la dimensió evangelitzadora –la nova evangelització- en l’àmbit 

de les parròquies, d’origen nord-americà i més o menys vinculat a la Renovació 

Carismàtica. S’ha estès a diferents països –a Itàlia, per exemple– i compta amb un 

organisme internacional de Servei de les CPE, reconegut pel Consell Pontifici per als 

Laics el 12 d’abril de 2015, festa de la Divina Misericòrdia. 

Del discurs del Papa –del 5 de setembre de l’any passat- en remarcaré dos punts: 

 la centralitat de l’Eucaristia. Deia el Papa: «Us animo a fer de l’Eucaristia el 

cor de la vostra missió d’evangelització». 

 I el concepte de proximitat o de familiaritat: l’oikos (casa), que inclou quatre 

sectors: els parents, els veïns, els col·legues (companys de treball o d’estudis...) 

i els amics. «Trobar-se en les cases, per compartir les joies i les expectatives 

presents en el cor de cada persona, és una experiència autèntica 

d’evangelització que s’assembla molt a la que es produïa als primers temps de 

l’Església», deia el Papa. 

 

L’altra fet el constitueixen les actes del Concili Provincial de Lilla, Arràs i Cambrai 

(França), que va tractar monogràficament el tema de la parròquia. Les actes han estat 

traduïdes al català i publicades a Documents d’Església 1065 (2016) 160-165, i daten 

del 27 de setembre de 2015. En destaco tres punts: 

 la promoció, a l’interior de les parròquies, d’unes comunitats de proximitat: 

equips, grups, llocs o moments que permetin a cadascú de ser acollit tal com 

és, de trobar l’Evangeli, de poder descobrir què és una vida cristiana (n. 24); la 

parròquia com una “comunió de comunitats” (n. 28-32). 

 l’acolliment i la promoció de la pluralitat de les formes que prenen les 

parròquies en funció del seu entorn i de les diferents maneres de viure en 

societat (n. 30); 

 i la figura dels Animadors Laics en Pastoral (ALP) i els Equips d’Animació 

Pastoral (EAP), en el context d’una Església més participativa i que ha 

d’afrontar el fenomen de l’escassetat de capellans. 

 

Segona part. Els continguts de Lisieux 

 

Després d’aquesta llarga primera part, entro de ple en els continguts de Lisieux. 

1. El tema escollit («Enviats a servir, aneu a les perifèries») té una influència clara del 

pensament del papa Francesc: 

 

 en primer lloc, i començant per final, sobretot amb el concepte de «perifèria». 

No es tracta només de la perifèria geogràfica, com s’ha entès durant molt 



temps. Per exemple en Missionologia es consideraven perifèrics els territoris 

de missió, situats generalment al Tercer Món. Avui parlem d’una missió (en 

singular) universal, arreu, també entre nosaltres. Ens referim no tant a una 

Església que té una missió, sinó sobretot a una missió que compta amb una 

Església per dur-la a terme (o unes Esglésies, ja que, malauradament, encara no 

s’han superat les divisions entre cristians). Continuen, doncs, les perifèries 

territorials, però també hi ha els nous àmbits socioculturals (noves pobreses...) 

i existencials (soledat, trobar-se sense Déu...); 

 en segon lloc, la influència de Francesc s’observa també en la idea de 

«moviment», «anar a», «enviats», «servir». En comptes d’una Església estàtica 

i estancada, una Església amb esquemes de poder, cal una Església en sortida, 

com diu Francesc a EG, i en sortida missionera. Una Església al servei de la 

humanitat. 

 

2. Al col·loqui de Lisieux es va insistir en la necessitat d’adoptar la perspectiva de la 

història de la salvació per poder entendre l’«enviats a servir». Dit d’una altra manera: 

abans de parlar de «nosaltres» (enviats) hem de parlar de «Déu» (que envia). Abans 

de parlar d’Església en sortida, deia Alphonse Borras, cal parlar d’un «Déu en 

sortida». Un Déu que ve cap a nosaltres enviant-nos el seu Fill Jesucrist –que ha 

vingut a servir i a donar la pròpia vida (Mc 10,45)– i l’Esperit Sant, que infon la vida, 

com diem en el Credo. 

Déu en sortida, en moviment, venint a la humanitat, mostra una atenció especial, 

privilegiada, als petits, als aclaparats, als deixats de banda («descartats», diu sovint 

Francesc). I això ja es així a l’Antic Testament, com ens va explicar Catherine Vialle, 

biblista, de l’IC de Lilla, amb les figures de la viuda, l’orfe i l’immigrant i la defensa 

que en fan els profetes. Al Nou Testament Jesucrist aprofundeix aquesta línia, situant-

se al costat dels ferits de la vida, dels fràgils, i fent-los costat.  

La conseqüència de tot això és una Església en sortida, atenta als petits, als aclaparats 

i als deixats de banda. Una Església que faci una opció pels pobres, que, com diu 

Francesc, «és una categoria teològica abans que cultural, sociològica, política o 

filosòfica» (EG 198). 

 

Des de la perspectiva de la humanitat i, més concretament, del poble d’Israel, primer, 

i de l’Església, després, es va subratllar una doble constatació: 

 el benefici obtingut, per la humanitat, de l’actuació d’un Déu en sortida. 

L’ésser humà guarit i salvat. Déu ve a socórrer la humanitat. 

 i la resistència que ofereix sovint la humanitat a aquest Déu i al seu impuls, que 

porta cap a la perifèria. Un cas emblemàtic és el de Jonàs, que rebutja anar a 

Nínive. Es tracta de superar les resistències que puguem tenir a anar allà on no 

aniríem espontàniament. Avui, la resistència ve, en molts casos, pel desànim 

que provoca o pot provocar una mirada objectiva a la situació de les 

parròquies: envelliment, petit nombre de practicants habituals... Mons. Jean 

Claude Boulanger, bisbe de Bayeux i Lisieux, ens animava a «oferir la nostra 

pobresa, els nostres cinc pans i dos peixos» (cf. Jn 6). Aquesta és «la lògica de 

Déu, la lògica del do», ens deis Borràs. Cal refusar doncs la lògica de la 



lamentació constant, del «no hi ha res a fer», del quedar-nos entre nosaltres... 

(evitar de passar del «Senyor, quedeu-vos entre nosaltres», al «Senyor, 

permeteu-nos que ens quedem entre nosaltres, ja que no gosem sortir»).  

 

3. Dues preguntes clau, sobre les perifèries. 

3.1. Anar a les perifèries, per què? Per quin motiu o motius? 

En primer lloc, perquè volem seguir Jesús. Bernard Quintard deia a Lisieux que 

aquell col·loqui s’hauria pogut titular: «Seguint Jesús, enviats a servir, aneu a les 

perifèries». Som «deixebles» que «ho tenim tot a aprendre i a reaprendre sense parar 

del Mestre, Jesús, el Crist de la nostra fe. És d’Ell que rebem alhora la nostra “carta 

de missió” i l’Esperit Sant que ell ens dóna per viure-la». Primer motiu, doncs: el 

seguiment de Jesucrist, la lògica evangèlica o «l’audàcia evangèlica» (A. Borras). 

Anar a les perifèries, en segon lloc, perquè la salvació ve de les perifèries (Catherine 

Vialle). Els qui pateixen, els qui experimenten la pobresa i l’exclusió, són rostres de 

Jesucrist sofrent, rostres de Déu. Les perifèries no només s’han de considerar com 

unes beneficiàries passives, sinó que també són «un dels llocs privilegiats de 

manifestació de la salvació». Is 35,4-6: «Digueu als qui defalleixen: “Sigueu valents, 

no tingueu por! Aquí teniu el vostre Déu, que ve per fer justícia; la seva paga és aquí. 

Ell mateix us ve a salvar. Llavors es desclouran els ulls dels cecs, i les orelles dels 

sords s’obriran. Llavors el coix saltarà com un cérvol i la llengua del mut cridarà de 

goig, perquè l’aigua ha brollat en el desert, han nascut torrents a l’estepa”». Unes 

paraules semblants, també citades d’Isaïes, les trobem en boca de Jesús a Lc 4,16-21: 

portar la bona nova als pobres, proclamar els captius la llibertat, als cecs el retorn de 

la llum, posar en llibertat els oprimits i proclamar l’any de gràcia del Senyor.  

 

3.2. Anar a les perifèries, com? Enviats a servir, de quina manera? 

 

Tibor Papp, teòleg hongarès, va fer un repàs històric sobre la manera de concretar el 

compromís de les comunitats cristianes envers els més pobres i fràgils. Ell distingia 

tres passos, en aquesta història: 

a) A les primeres comunitats cristianes es produïa un suport caritatiu entre 

creients. 

b) Després de Constantí (des de començament del segle IV), les comunitats 

cristianes ajudaven els pobres i els malalts i construïen instal·lacions 

adequades per a ells. Això es va poder fer sobretot gràcies als ordes religiosos i 

als moviments religiosos laics. 

c) A finals del segle XIX, «davant la urgència de les qüestions socials derivades 

de la industrialització, es va desenvolupar una doctrina social». El document 

que marca l’inici d’aquesta doctrina social de l’Església és l’encíclica Rerum 

Novarum de Lleó XIII (1891). Evangelii Gaudium i Laudato si’ del papa 

Francesc són els darrers documents que enriqueixen aquesta doctrina social. 

S’ha anat configurant un pensament entorn de quatre principis clàssics: la 

personalitat, la subsidiarietat, la solidaritat i el bé comú, als quals s’hi ha afegit 

darrerament un cinquè principi: la sostenibilitat. Sense oblidar que l’opció pels 

pobres és «la perspectiva central o el fil conductor d’una ètica social que es 



perfili com a cristiana» (T. Papp). 

 

4. Per continuar aquesta història, i per anar avui cap a les perifèries com a exigència 

del seguiment de Jesucrist i guiats i enfortits per l’Esperit Sant, la pregunta pertinent 

(per enfocar el futur) és: què queda per fer? Què els correspon de dur a terme, 

actualment, a les nostres parròquies en aquest punt? 

 

En les conclusions del col·loqui de Lisieux, Alphonse Borras formulava aquesta 

pregunta: «¿els pobres són “amb nosaltres” a les parròquies?». En el rerefons 

d’aquesta pregunta hi ha una constatació: la composició de moltes parròquies és 

predominantment de persones de classe mitjana. En aquestes parròquies hi ha 

activitats i fins i tot institucions per als pobres (els immigrants, els sense sostre, les 

persones que es troben en una situació de soledat...). Al col·loqui vàrem poder 

escoltar les experiències de Càritas a Viena o d’una associació francesa (la Fraternité 

diocésaine du Parvis). En aquests casos, però –en les nostres parròquies 

majoritàriament de classe mitjana- «els pobres s’han de conformar amb comunitats 

ad hoc» (A. Borras). I afegia: «El repte és aquest: d’oferir “comunitats ad hoc” passar 

a oferir “parròquies per a tots”».  

 

I en aquestes parròquies per a tots són importants tres conceptes: 

 

 Fraternitat. La parròquia ha de configurar-se com una autèntica fraternitat, no 

com una màquina o una empresa. Cal recuperar el llenguatge de l’Església dels 

primers segles en el qual la paraula «fraternitat» (adelfótes) hi tenia una gran 

força. La trobem a 1Pe 2,17: «estimeu la fraternitat (adelfótéta)» (la BCI diu: 

la comunitat). I a 1Pe 5,9: «comunitat de germans» (adelfótéti). Un teòleg 

francès, Michel Dujarier, ha estudiat el vocabulari dels Pares de l’Església i ha 

arribat a la conclusió que, per referir-se a la comunitat cristiana, almenys al 

començament, parlen més de «fraternitat» que d’«Església» (ecclesia). Obra: 

Église-fraternité, l’ecclésiologie du Christ frère aux huit premiers siècles, vol. 

I. L’Église s’appelle “Fraternité” (Ier-IIIème siècle), Cerf: Paris 2013. D’altra 

banda, l’Associació Europea de Teologia Catòlica organitza un col·loqui a 

Estrasburg, per a l’any vinent. Quin és el tema? La fraternitat. Concepte que és 

un invent cristià. Fins al segle II no és mai utilitzat per autors no cristians. 

 Diaconia. Església samaritana (cf. paràbola del bon samarità, evangeli d’aquest 

proper diumenge). L’Església francesa va organitzar una gran trobada a 

Lourdes, l’any 2013, anomenada precisament així «Diaconia», justament per 

aprofundir i promoure aquesta dimensió fonamental: la participació en la 

diaconia de Crist, que no ha vingut a ser servit sinó a servir i a donar la vida. 

En aquella trobada hi van participar persones del Quart Món, persones 

procedents de la perifèria. Allà es va poder veure i es va fer palès el que és una 

Església en la qual els pobres hi tenen el seu lloc i hi tenen veu (i vot). 

 Eucaristia. Aquí retrobem les paraules del papa Francesc als membres de les 

Cèl·lules Parroquials d’Evangelització, animant-los a fer de l’Eucaristia «el cor 

de la missió d’evangelització». Al col·loqui de Lisieux, A. Borras parlava de 



«la relació que hi ha entre diaconia i eucaristia». I es feia ressò del que havia 

dit un teòleg italià, Pierangelo Sequeri: «en les nostres societats, basades en els 

resultats i l’eficàcia, l’assemblea eucarística és l’únic lloc on, repetidament, es 

parla del do de si, i es parla fins i tot de donar la pròpia vida!». «La 

participació a l’Eucaristia –afegia Borràs– ens compromet en la “diaconia de 

Crist” i fa de nosaltres un poble tot ell sacerdotal». Referint-se a la contribució 

que l’Església fa, o pot fer, a la humanitat, sobretot a la part més sofrent i més 

marginada d’aquesta humanitat, Borràs deia que «la contribució de l’Església 

no se situa només en el pla de l’eficàcia (indispensable) del treball social 

(gràcies a la professionalitat de les seves obres socials). La contribució és 

simbòlica i, en definitiva, sacramental: l’Església fa present allò que és 

esperança (la reconciliació de la humanitat) i alhora ja és també realitat (per la 

Pasqua de Crist i el do del seu Esperit). Aquesta perspectiva escatològica («ja» 

però «encara no» fonamenta “el compromís en el món com a prolongació de la 

bona nova” (E. Grieu)». Això es troba en la línia d’aquesta idea del Concili 

Vaticà II cf. GS 43): la convicció que no tenim aquí baix una ciutat permanent, 

sinó que cerquem la futura, no ens ha de portat a pensar que podem negligir els 

nostres deures temporals; ben al contrari, la fe obliga encara més a complir-los. 

Al capdavall, l’Eucaristia és el sagrament de l’Amor viscut fins a les últimes 

conseqüències i això ens porta al nucli del missatge de santa Teresa de Lisieux: 

viure l’Amor amb una A majúscula. Ella deia: «En el cor de l’Església, la meva 

mare, jo seré l’amor i així ho seré tot». Tant de bo que les parròquies siguin 

també, manllevant i adaptant una expressió del papa Francesc, «oasis d’amor i 

de misericòrdia» en el nostre món que està tan necessitat d’amor i de 

misericòrdia. 

 

Josep Casellas 

 


