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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  

EL BIG BANG DE DÉU 

per ROSER CAMINAL I HOMAR, 
monja de Sant Pere de les Puel·les 

 

Celebrem avui la gran explosió de partícules divines, escampades arreu. De totes les for-

mes, colors, textures, sons i energies. 

Celebrem que Déu es dona sense mesura i sense descans. Crea i recrea el que és vell, 

perquè la vida continuï germinant en el cor de cada criatura. 

Celebrem la festa de la fraternitat, on tothom hi té cabuda, on tothom aporta allò que té 

de peculiar, específic i únic. 

Celebrem la festa de la comunió en la que tots comprenem els diversos llenguatges, les 

expressions vitals d’homes i dones d’arreu. Ens unim al cant suau de mares i pares que 

acaronen el fruit de les seves entranyes; als xiscles dels infants de totes races jugant i 

rient; al clam contra la injustícia que ressona arreu i mou a canvis socials. 

Celebrem la partícula multiforme que estimula, acompanya i projecta els compromisos 

fundants de moltes persones. 

Celebrem la festa de milers de colors que omplen l’univers sencer. En els ocells i els 

peixos; les flors i els fruits; els paisatges del pla i de la muntanya. Celebrem la vida sem-

pre renovada en la nostra mare terra que ens sosté i ens alimenta i que discretament dei-

xa la seva petjada en cada ésser humà. 

Celebrem l’energia divina de la partícula que suporta el nostre dolor, que ens connecta 

amb el dolor dels altres i que, oferta com a força divina, esdevé vida per sempre. 

Celebrem la llum que enmig de la fosca de l’odi i del menyspreu reconeix en l’altre un 

germà, una germana i amb el perdó li retorna la dignitat divina. 

Celebrem l’espurna divina que feta carn en nosaltres obra meravelles fent-nos instru-

ments del seu amor. 

Celebrem la festa de les comunitats humanes que obertes a la força divina construei-

xen amb esperança un món més just. 

Celebrem la festa de la generositat divina que ens permet donar tot el que ens queda 

per esdevenir generadors d’una realitat nova. 

Celebrem la festa de l’essència de la tendresa que es vessa com a aigua regeneradora 

en tants gestos insignificants i per això divins alhora. 

Avui és la festa de les festes que uneix l’inici i la fi de la nostra existència, que no pot 

esgotar-se en menudes descobertes i que ens obra a la generositat agraïda.  

Sí, feliços nosaltres que hem tastat la Vida que des de sempre i per sempre com a for-

ça vital dona sentit a la nostra existència. 


