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✓Instal·lacions amb espais enjardinats i de bosc molt amplis.
✓Habitacions individuals amb bany i instal·lació per a TV i telèfon.
✓Ampli menjador amb vistes panoràmiques.
✓Capella, gimnàs, etc.

Equip humà de professionals: metge, assistent tècnic sanitari, assistent
social, gabinet psicològic, podòleg, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional
i animació, perruqueria, personal assistencial i auxiliar.

Últims avenços informàtics, en el control postural i la localització de
persones.

Disposem d’un nombre de places concertades amb la
Generalitat de Catalunya.
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La qualitat de vida de les persones grans és la nostra prioritat

Mónica García
Barcelona

Xavier Melloni va presentar el 10 de
juny passat el seu darrer llibre El

Desig essencial, editat per Fragmenta
Editorial. En ell, el professor de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya i de l’Institut
de Teologia Fonamental de Sant Cugat fa
una reflexió sobre el dinamisme espiritu-
al del desig, en termes positius i de trans-
cendència.

La seu de Cristianisme i Justícia es va
omplir de gom a gom per assistir a l’entre-
vista que Ima Sanchís, periodista de La
Vanguardia, va fer en directe a l’antropò-
leg i fenomenòleg de la religió. A més,
l’acte va comptar amb la interpretació
musical de Halil Bárcena, amb la flauta
dervix ney, i la declamació de versos
referents al desig i provinents de diferents
cultures.

A El Desig essencial, Melloni apunta a
la necessitat de transcendir el desig da-
vant del concepte de karma, que significa
«alliberar-se del desig». A Occident el
desig és percebut de manera positiva,
com una força de creixement i dinamis-
me, contràriament a la percepció d’apai-
gavament de l’ansietat que es viu a l’Ori-
ent. «Som constitutivament desig: se’ns
dóna una cosa per ser i un camí per recór-
rer, i això és el desig», va explicar.

Una de les eines que ens connecta amb
el desig essencial i necessària per arribar
a la plenitud és una cosa tan senzilla com la
respiració, va afirmar l’autor del llibre.
Així, el recorregut del desig és el mateix
que el de l’acte de respirar: inhalar una cosa
que ens falta i desprendre’ns d’aquesta cosa
un cop que ens ha omplert. A més, aquesta
eina excel·lent i immediata, neta i inno-
cent, ens iguala amb totes les criatures.

Déu i l’amor

Quan la periodista Ima Sanchís va pre-
guntar a Xavier Melloni sobre l’amor,
que segons ell mou el món, aquest va
explicar que l’experiència del creient és

Presentat «El Desig essencial»,
nou llibre de Xavier Melloni

El filòsof José Luis Gutiérrez,
medalla d’or de la Fundació
Universitària San Pablo CEU

■ En la seva darrera obra, el jesuïta continua integrant mística hindú i cristiana

Xavier Melloni i Ima Sanchís, durant la presentació.

Redacció / Madrid

La Fundació Universitària San Pablo
CEU va concedir recentment la seva me-
dalla d’or, màxim guardó de la institució
educativa, a José Luis Gutiérrez García,
exemple d’expressió catòlica a la vida
pública. El filòsof, que va agrair aquest
guardó, va manifestar: «Jo sóc simple
dipositari dels béns. Només a Déu se li
deu la glòria de l’honor.» Gutiérrez va
cridar a l’«optimisme cristià», ensenyat
per Herrera Oria. «Cal tenir la confiança
—va dir el guardonat— en la mà de Jesús,

Pare, i Esperit Sant per suportar la tene-
bra; la fortalesa i la confiança són l’opti-
misme cristià.»

El president de la Fundació Università-
ria San Pablo CEU, Alfredo Dagnino, que
li va lliurar la medalla d’or, va destacar
«el testimoni profund i sincer d’una per-
sona lliurada a l’Església i a Jesús», així
com «els seus mèrits i virtuts». Va asse-
nyalar tres àmbits de l’extens currículum
de l’homenatjat: el periodisme, la cultura
(va ser director de la Biblioteca de Auto-
res Cristianos) i la seva implicació a la
Fundació Universitària San Pablo CEU.

que l’existència no és producte de l’atzar,
sinó una oportunitat de l’amor per esti-
mar. «I només podem estar precedits
d’aquest amor», va assenyalar el jesuïta.
La necessitat de l’home d’estimar, mal-
grat el continu desamor que experimenta,
prové de Déu mateix.

«El problema de les religions —va ma-
tisar el teòleg— és que ens donen unes
paraules ja fetes que ens poden impedir
fer la nostra pròpia reflexió. Al cap i a la
fi, la realitat no existeix per necessitat de
la realitat última de Déu, sinó com a
desbordament de l’ésser de Déu.» Mello-
ni també va afegir que el contrapunt de
l’amor és el poder: la pulsió desenfrenada
que arrabassa l’espai aliè, el camí equivo-
cat de ser, l’«error original».

La vinculació entre el desig i ser un
mateix també es va posar de manifest
al·ludint sant Ignasi de Loiola, quan el
jesuïta va recordar la importància del de-
sig en el pensament ignasià. El fundador
de la Companyia de Jesús considerava
importantíssim el desig en tant que és
dinamisme per al canvi. Per això, Xavier

Melloni va afirmar que els exercicis espi-
rituals de sant Ignasi no són més que una
escola d’escolta atenta del desig profund
per arribar a ser un mateix.

Per això cal eliminar tot allò que ens
relega a la perifèria d’un mateix i impe-
deix arribar al desig profund. Com es viu
això en la vida pràctica?, no ens porta a la
frustració?, va preguntar Ima Sanchís,
davant d’un públic absort en les explica-
cions del sacerdot. Melloni va reconèixer
la dificultat enorme de viure segons el
nostre desig essencial, però que alhora
resulta «terriblement simple, que no sig-
nifica que sigui fàcil o senzill».

Per al jesuïta, el fonamental és que, en
aturar-se per acollir el que un és veritable-
ment, tota la realitat es transforma. Quan
s’acull la realitat, es passa a viure en un
estat de gratuïtat que, lluny de viure en un
estat d’agonia, converteix cada esdeveni-
ment en una oportunitat aquí i ara. «Aques-
tes són dues maneres molt diferents de
viure... Ser és, al cap i a la fi, viure amb
consciència», va concloure Xavier Me-
lloni.




