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Sandra Buxaderas (Barcelona, 1974) 
és una rodamón del periodisme. Ha 
viscut i treballat a Girona, Menorca, 
Mallorca, Brussel·les i Madrid. Actual-
ment viu amb el seu marit i la seva fi lla 
a Roma, des d’on continua col·laborant 
per a diversos mitjans de comunicació. 
Acaba de publicar el llibre Com viure 
Jesús en família, de l’editorial Pòrtic, 
en què recull el testimoni engresca-
dor i plural de fe de quinze famílies 
catalanes.

Com viure Jesús en família. 
Aquest és el títol ben explícit del 
seu primer llibre. D’on sorgeix 
aquest interès per un tema tan poc 
de moda?

És veritat que Jesús no està de moda 
i que la fe cristiana és silenciada en els 
mitjans de comunicació generalistes, 
però també és cert, encara que això 
no surti als mitjans, que hi ha un inte-
rès real de moltes famílies en aquest 
tema. Ho he pogut constatar amb la 
publicació d’aquest llibre. Les famílies 
cristianes no tenim moltes vegades re-
ferents sòlids sobre com transmetre la 
fe als nostres fi lls. I és un tema realment 
important i que interessa. Aquest llibre 
recull el testimoni de quinze famílies 
que permet conèixer de prop diverses 
maneres a través de les quals pares i fi lls 
viuen la seva fe en família. M’agrada-
ria que el seu testimoni pogués servir 
de font d’inspiració per viure Jesús 
més intensament a la pròpia família. 
L’experiència cristiana és una riquesa i 
per això crec que val la pena donar-la 
a conèixer. 

Vostè mateixa és mare de la 
Núria, una preciosa nena de dos 
anys... Es planteja també amb 
ella el tema de la transmissió de 
la fe?

Sí, és clar. Tant és així que per a mi ha 
estat un regal del cel poder fer aquest 
llibre. He après molt de les famílies que 
he entrevistat. Ha estat un privilegi 
poder conèixer-les. Gràcies a elles he 
descobert aspectes de la transmissió de 
la fe que jo no havia viscut, com ara, 
per exemple, la pregària en família. 
Parlar amb famílies que ho fan amb 
més o menys regularitat m’ha permès 
tenir algunes idees. Aquest llibre, com 
ja he dit, pretén bàsicament servir 
d’inspiració. No vol adoctrinar, sinó 
senzillament servir de testimoni. 

Quina és la conclusió d’aquest 
petit màster en pedagogia de la fe 
que ha pogut fer en contacte amb 
15 famílies catalanes? 

Una de les conclusions que es poden 
treure és que la vivència de Jesús s’ha 
de notar en l’estil de vida, encara que 
això suposi anar a contracorrent i pro-
voqui en la gent una certa perplexitat. 
No es pot transmetre el que no es viu. 
M’agrada molt allò que deia Rosa Deu-
lofeu: «El cristianisme és com portar un 
perfum, que en passar per qualsevol 
lloc es nota. Aquesta olor de Jesús s’ha 
de notar en el dia a dia...» Jesús és una 
vivència. El fet de compartir, d’aproxi-
mar-se als més desfavorits, de pregar... 
són coses que no estan de moda, però 
que des del cristianisme són gairebé 

L’agència de notícies OMPRESS informa que el 6 d’abril 
passat es va inaugurar a Angola, concretament a la po-
blació de Casseche, el santuari més gran del país, dedicat 
a santa Rita de Càscia. Es tracta d’una santa coneguda 
per fer realitat casos im possibles. El santuari té ca pa citat 
per acollir tres mil persones en el seu interior, i unes mil 
més en el pati exterior que l’envolta. 

El bisbe de la diòcesi de Uige, a la qual pertany 
Casseche, Mons. Emili Sumbeleio, va ser l’encarregat 
de beneir l’altar. L’endemà es va celebrar la primera 
missa dominical amb assistència de més de 10.000 pe-
legrins. 

Angola té actualment set santuaris nacionals; el de 

La bona notícia

El santuari més gran d’Angola
santa Rita és el més gran i el més freqüentat. Segons la 
Conferència Episcopal d’Angola, els san tua ris constitu-
eixen una revitalització de la fe i la devoció popular, àni-
mes de l’evangelització. Pel que fa als sants cano nit zats, 
santa Rita ocupa un lloc preferencial al continent africà. 
A Angola molta gent pensa que el santuari prové d’un 
cas excepcional, miraculós. Una senyora jove i rica havia 
demanat a santa Rita quedar-se embarassada; volia tenir 
un fi ll que, fi ns llavors, no havia estat possible. Va prome-
tre que si el tenia, donaria una «substanciosa» almoina 
per a la construcció d’un gran tem ple dedicat a la santa. 
Vingué el fi llet, la mare complí la promesa i avui és una 
realitat. Una bona notícia!

Francesc 
Gamissans

«Els fi lls són mestres en el camí de la fe»
Sandra Buxaderas, autora de «Com viure Jesús en família»

una exigència evangèlica. El missatge 
de Jesús no és fàcil ni conformista, 
sobretot perquè en el seu nucli central 
sempre hi ha l’amor. 

Quins han estat els criteris a 
l’hora d’escollir les famílies?

D’una banda he intentat oferir un 
ventall molt plural de famílies cris-
tianes, entre les quals hi ha també 
matrimonis mixtes i divorciats. I jun-
tament amb la pluralitat, he buscat 
famílies que siguin engrescadores amb 
la fi gura de Jesús. Buscava una fe en-
grescada i autèntica. Que es noti que 
són cristians! Tot i la seva diversitat, la 
majoria d’aquestes famílies han coin-
cidit a reconèixer que per transmetre 
Jesús als fi lls són molt important les 
decisions que prens cada dia, és a dir, 
l’estil de vida. I per copsar l’estil de 
vida he buscat anècdotes concretes. 
Es tractava de concretar la fe en Jesús 
en les seves vides. Les experiències 
concretes d’aquestes famílies és el més 
interessant.

Algunes, a més, són famílies 
«mediàtiques», com ara la de 
Tomàs Molina o Josep M. Carbo-
nell...

La presència d’alguna família més 
mediàtica em va semblar una manera 
interessant de normalitzar la imatge 
del cristià. Són testimonis públics de 
Jesús en una societat que vol relegar 
la fe a l’àmbit privat. 

Com a mare novella que vol edu-
car també la seva fi lla en la fe, amb 
quina lliçó es queda de les famílies 
entrevistades?

Una de les coses que sempre més 
m’ha impressionat és la necessitat 
d’aprendre dels nens. Ells són mestres 
en el camí de la fe. Per això crec que 
tenir fi lls és un autèntic privilegi i una 
de les coses més importants per viure 
Jesús en família és observar els nostres 
fi lls, escoltar-los i veure què tenen ells 
a dir-nos. Els fi lls són uns mestres extra-
ordinaris a casa nostra. Ja ho diu Jesús: 
els més petits ens ensenyen el camí del 
Regne del Cel. 

Cap ritual o pràctica especial-
ment curiosa que hagi descobert? 

He descobert rituals molt curiosos, 
com ara la pregària en el cotxe, que 
moltes famílies fan amb certa regu-
laritat. La música és també un bon 
instrument de transmissió de la fe. Hi 
ha una mare de família que cada mes 
escriu en una pissarra de la cuina un 
pensament positiu i després aprofi ten 
els àpats per comentar la frase.     

L’estil del llibre és molt periodís-
tic, com no podia ser d’una altra 
manera. Però al mateix temps hi 
ha espai per al testimoni personal. 
Per què va decidir escriure també 
en primera persona?  

Estic acostumada a fer preguntes, no 
tant a donar testimoni. Per això vaig 
dubtar sobre el fet de si donar el meu 
testimoni personal era útil o no. L’únic 
problema era l’exhibicionisme, del qual 
no sóc gens partidària. No vull ser ex-
hibicionista sinó donar testimoni. I em 
vaig adonar que certs exemples i vivèn-
cies personals podien ajudar en aquest 
sentit i donar algunes pistes. M’implico 
en aquest llibre i em revelo obertament 
com una mare que intenta seguir Jesús 
i que dialoga amb altres famílies i al-
hora amb la seva fi lla. Són refl exions i 
testimoni, i l’única pretensió és ajudar 
altres persones. En aquest sentit podem 
dir que és una obra col·lectiva.    

Sandra Buxaderas, 
Com viure Jesús en família, 
Editorial Pòrtic, 255 pàg.


