
 
Fragments de Meditació sobre la Pasqua, de David Jou, 
poeta i catedràtic de física 
 

On porta, el món? 
Al fred, a la mort, a la fosca? 
Què vol dir, ressuscitar? 
¿Que el cos torni a sortir de la tomba, 
amb vida altra vegada, 
potser resplendent, 
o deixar-se acollir confiadament 
en una memòria divina i exaltada? 
 
He viscut, aquí mateix, moments eterns, 
he ressuscitat ara i aquí 
–no pas en una eterna durada però sí 
en una lluminosa intensitat–; 
per això sé que podrà ser altres vegades, 
no pas creient quelcom d’incomprensible, 
ni donant crèdit, solament, a veus interposades, 
sinó havent-ho viscut amb claror que enlluernava, 
en el do d’una abundància feliç, paradoxal. 
 
Ell mateix comenta els seus versos dient: La meditació sobre la 
Resurrecció té, des de la perspectiva de l’experiència personal, 
dos grans aspectes: la joia i el misteri. Prendre’s seriosament la 
Resurrecció va més enllà de celebrar la plenitud d’una nit de 
primavera, però no és incompatible amb aquesta celebració. 
 
 
 
 
 

DIUMENGE,dia 23:       A les 11,00: Missa cantada (difs. Pepeta Vila i  
   Autet, cap d’any, i espòs Feliu Bou i Quintana)   
Dilluns,        dia 24:      A les 19,00: Rosari i Missa (en acció de gràcies  
   a la M. de Déu del Sòl del Pont) 
Dimarts,      dia 25:       A les 19,00: Rosari i Missa (pels difunts de la  
   parròquia) 
Dimecres,   dia 26:       A les 19,00: Rosari i Missa ( dif. Leonor Cubí i  
              Carrera) 
Dijous,        dia 27:       A lles 19,00: Rosari i Missa (per totes les  
              Montserrats)  
Divendres,  dia 28:      A les 19,00: Rosari i Missa (dif. Pepita Prat) 
Dissabte,    dia 29:      A les 20,00: Missa (difs. família Puigoriol Casas) 
DIUMENGE,dia 30:      A les 11,00: Missa cantada (difs. Família 
                                     Minoves Vilaregut; esp. Ramon Subirana i   
                                  Ramona Muntadas) 
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la campana avisa     la campana avisa     CAP DEL PONT: El grup es reuní el dijous dia 20,a les 7. 
Tots els escrits fins el juny seran pasquals, trets de textos de 
diferents autors amb un petit comentari. Avui, diada de St. 
Jordi, es comença amb un poema, comentat pel mateix autor. 
 
GRUPS D’ESTUDI DE L’EVANGELI DE MARC: El 
grup de sèniors es reunirà el dilluns, dia 24, a les 9. 
 
MISSA A LA RESIDÈNCIA: Serà el dimecres, dia 26, a 
les 5, com a darrer dimecres de mes. 
 
CONFIRMACIÓ: El grup que s’hi prepara es va reunir el 
divendres, dia 21, a 1 quart de 10. 
 
50È PELEGRINATGE A LURDES: Serà del 17 al 24 de 
juny, presidit pels bisbes de Vic i de Solsona. Tots els voluntaris 
o malalts que hi vulguin participar ja es poden apuntar. 
 
ENTERRAMENTS: Divendres, dia 21, es celebrà el Funeral 
i l’Enterrament de Jesús Garrido i Partal, que morí el dia abans 
a l’edat de 84 anys. Al cel sigui! 
 
DONATIUS: Se n’ha rebut un de 30 €, un de 50 i un de 100 
per Càritas, i 450 € per flors del monument. Moltes gràcies. 
 
 
 
 
 
 


