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ARA I AQUÍ
EL NOM DE DÉU

Les tres solemnes festivitats de l’any litúrgic fan 
referència a la Santíssima Trinitat. Nadal, l’amor 
del Pare; Setmana santa, l’exaltació del Fill i 
la Pentecosta, la vinguda de l’Esperit Sant. Els 
cristians ens senyem en el nom del Pare, del Fill i 
de l’Esperit Sant.
És moment per reflexionar sobre el nom de Déu.
Els noms tenen valor simbòlic, poder màgic; 
configuren presències. El nom de la persona 
estimada aviva els sentiments. Nomenar els 
éssers estimats, absents, fa que els ulls tinguin la 
lluentor de les llàgrimes.   
La majoria dels noms són lloables, amables i 
benèfics. També poden causar efectes contraris. 
Nomenar la serpent, per exemple, trastorna 
algunes persones i els fa sentir temor. Alguns 
noms d’animals i també de personatges, originen 
supersticions i fins i tot estan proscrits, són 
tabú. Altres, per contra, adquireixen glòria i es 
consideren sagrats.
El nom de Déu és tres vegades sant (“trisagi”) i 
digne de respecte. “No pronunciaràs el nom de 
Déu en va” (Ex. 20,7). Quan lloes el nom de Déu 
et sents beneït i confortat, creix la teva dignitat.
L’ésser humà no ha de pretendre definir a Déu.
La Teodicea (teologia natural)  estudia el concepte 
de Déu, llurs atributs i les proves de la seva 
existència. En llatí “Ens a se”, que existeix per 
si mateix, la seva essència és la seva existència. 
“El que és”. “Déu va dir a Moisès: “Soc el que 
soc”. Això diràs als israelites: “Jo soc” m’envia a 
vosaltres” (Ex. 3, 14). “Ser necessari, incausat” 
existència que no depèn d’un altre ésser. 
Aquests conceptes i atribucions resulten 
interessants racionalment, són un entreteniment 
de la intel·ligència, però no són una qüestió de 
Fe. La immensa majoria dels creients no han 
estudiat Teodicea. I encara més, quan intentem 

“racionalitzar” la nostra fe correm el risc de 
perdre-la.
La Fe del poble de Déu té, com a fonament 
existencial, la humilitat i la bondat. Persones 
senzilles que recorren el camí amb Fe, Esperança 
i Caritat.
“Beneït siguis, Pare, Senyor del cel i la terra, 
perquè has amagat aquestes coses (misteris) 
als savis i entesos i les hi has revelat a la gent 
senzilla” (Ll, 10,21).
El nom de Déu ja respon al sentit de transcendència 
que te l’ésser humà.
Desconsiderada la pretensió intel·lectual de 
definir a Déu, correspon pensar en la necessitat 
d’imaginar-lo. 

Publicació trimestral

Ciri pasqual. FOTO: Arxiu
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Com es pot parlar de Déu als infants? Cal parlar-
los com ho feia Jesús de Natzaret, amb un 
llenguatge senzill i ple d’imatges. Els deixebles li 
preguntaren: “Per què els parles amb paràboles?” 
(Mc. 4,10; Ll. 8,9). Jesús parlava al poble amb 
paràboles i al·legories. D’aquesta manera 
transmetia el seu missatge. 
Ja en l’Antic Testament el llenguatge és simbòlic. 
Els relats bíblics no són cròniques de successos 
ni d’esdeveniments històrics. Recullen llegendes 
que s’han transmès de generació en generació. 
Són mites, no històries reals, però, segons Mircea 
Eliade, són històries verdaderes perquè contenen 
una revelació primigènia. Com és el cas del 
relat de la Creació en els primers capítols del 
Gènesi. Es tracte de cosmogonies, no de teories 
científi ques (cosmologies). És molt important 
aquest aclariment. No té sentit contraposar el 
creacionisme del Gènesi a l’evolucionisme de 
Darwin.
No cal preocupar-se si els nens s’imaginen a 
Déu com un ancià bondadós, un avi amable 
amb barba blanca. Déu és com el pare i la mare 
que ens estimen moltíssim i ens cuiden. Segons 
Franz Jalics: “la imatge concreta de Déu sol 
identifi car-se amb la imatge dels propis pares, 
els nens experimenten les qualitats de Déu amb 
les qualitats dels seus pares”.
Jesús de Natzaret es refereix a Déu com Pare.
Aquestes referències són contínues en els 
sinòptics i molt freqüents en el quart Evangeli 
(comunitat joànica)  en el capítol 5, 14 referències 
i 24 en el capítol 14. Quan els deixebles demanen 

a Jesús que els ensenyi a pregar, ell els ofereix 
el Parenostre (Ll. 11,1-13; Mt. 6,9; 7, 7). A la 
paràbola del fi ll pròdig (Ll. 15, 11-32) Jesús parla 
d’un pare com imatge i semblança de Déu. 
Ja ens hem referit a la imatge de Pare. Considerem 
ara la imatge del Fill.
“Si em coneixeu, coneixereu també al meu Pare. 
Ara ja el coneixeu i l’heu vist”. Li diu Felip: 
Senyor, mostra’ns el Pare i amb això ja en tenim 
prou. Jesús va respondre: “Tant de temps que 
porto entre vosaltres i, no em coneixes? El que 
m’ha vist, ha vist al Pare” (Jn. 14, 7-9). Jesús 
en els versicles següents insisteix en la relació 
identitària del Fill amb el Pare: “Jo estic amb el 
Pare i el Pare està amb mi”.
Els cristians venerem la imatge de Jesús crucifi cat, 
Crist, el Messies. Està en els nostres temples i 
presideix les nostres celebracions litúrgiques. La 
millor imatge de Déu perquè “Déu és Amor” (1 
Jn. 4, 8).
Considero que no són necessàries més citacions i 
consideracions.
En els Evangelis (bones notícies) i en tot el Nou 
Testament trobem molts recursos per catequitzar 
als infants i per consolidar la nostra fe. No ens 
calen altres llibres.
Per fi nalitzar, un breu càntic de lloança: “Beneït 
siguis Déu, beneït sigui el teu sant nom, ara i 
sempre, pels segles dels segles”. Amén. 

José M. Pallarès Soubrier
Arbeca, Pasqua de 2020

Déu nos en guard d’una Església mundana so-
bre vestidures espirituals o pastorals! Aquesta 
mundanitat asfi xiant es cura agafant gust per 
l’aire pur de l’Esperit Sant, que ens allibera 
d’estar centrats en nosaltres mateixos, ama-
gats en una esperança religiosa buida de Déu. 
No ens deixem robar l’Evangeli!

Exhortació apostòlica 
Evangelii Gaudium (La Joia de l’Evangeli) 97
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ES FA SABER…
Parròquia
A cura de Concepció Motlló i Sans

DEMOGRAFIA  
(Període de Nadal a Pasqua)

Baptismes i casaments: 
 (No n’hi ha hagut cap )

Exèquies: 
 19 – 12 – 2019  Josep Moyà Sans, 71 anys 
 29 – 12 – 2019  Alexandra M. Chesches, 28 anys 
 01 - 02 – 2020  Josep Bofarull Timoneda,81 anys 
 03 – 02 – 2020  Francisco Meler Aritzeta, 87 anys 
 19 – 02 – 2020  Francisco Javier Vidal Tilló, 86 anys 
 25 – 02 - 2020  Teresa Perelló Bosch, 92 anys 
 28 – 02 – 2020  Paquita de la Torre Delgado, 83 anys 
 01 – 03 – 2020  Jaume Sans Sans, 81 anys 
 09 - 03 - 2020  Pere Safont Capdevila, 85 anys

ACCIÓ PASTORAL

CULTE
• El diumenge 2 de febrer, festa de la Presentació 
del Senyor, a la missa Major de les 12 del matí 
es va fer la benedicció de les candeles amb la 
participació dels infants de la catequesi. 
• El dilluns dia 3 de febrer, festa de Sant Blai, es 
va celebrar la missa a les 7 de la tarda amb la 
benedicció dels fruits i com sempre va ser molt 
paticipada, també pels infants. 
• El 26 de febrer era Dimecres de Cendra i 
començà la Quaresma, el camí cap a la Pasqua. 
També dia de dejuni i abstinència. La missa va 
ser a les 8 del vespre amb imposició de la cendra. 
• Tots els diumenges de Quaresma a 2/4 de 6 de 
la tarda es fa el Viacrucis i se n’encarreguen els 
laics.

CATEQUESI
• A la primera reunió que va tenir Mn. Lluís amb els 
pares i mares dels nens i nenes de catequesi els va 
invitar a assistir junt amb els seus fills a la missa 
dominical, per conèixer millor l’Evangeli, participar 
de l’eucaristia i així formar part de la Comunitat 
Parroquial. 
• El curs bíblic va seguint el seu camí, cada quinze 
dies, amb l’estudi de l’Antic Testament i de les 
cartes de sant Pau, amb l’assistència dels mossens.

CÀRITAS
• El dia 25 de gener, a les 9 del vespre, es va fer 
el Sopar Solidari, a la sala del Centre Cultural, 
sota el lema: “Avui és ell/a demà puc ser jo”. 
Aquest any s’han recollit d’entrades i donatius 
1824,50 i la despesa ha estat de sortides 135,40. 
Ha quedat un total de 1689,40€. Des d’aquí volem 
agrair a tots els col·laboradors el seu treball, 
la seva donació desinteressada i el seu esforç. 
Gràcies a Francesc Aubach, Montse Safont, els 
Grallers La Revolta d’Arbeca, el grup de Country i 
la colla sardanista d’Arbeca, a tots els que varen 
donar obsequis per fer la rifa, i com no, a tots els 
assistents. Sense tots ells no fora possible fer-ho.

ARXIPRESTAT
• El dia 8 de març  es va fer el 
Recés de Quaresma a Vallbona 
de les Monges. El tema escollit 
va ser “Els Salms. Uns poemes 
per a ser cantats” i se’n va 
encarregar Mn. Raimon Mateu. 
Es va cloure amb la Pregària de 
Vespres i, tot seguit, un petit 
refrigeri per els assistents. 

Benedicció dels fruits. Foto deTere Vidal Recés a Vallbona.Foto de Tere Vidal
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GARBELLANT
A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

HO DIU LA BÍBLIA
A càrrec de Manel Morgades i Rosell

La saviesa
La imatge que tenim de la Bíblia és d’un volum 
gruixut i que fa basarda posar-s’hi, el paper és 
“paper bíblia”, és a dir finíssim, i té al voltant 
de dues mil pàgines. Tanmateix, si la presentem 
en una prestatgeria-llibreria, llibre per llibre, 
segons la Bíblia Catalana Interconfessional 
veurem que és una biblioteca temàtica, 
assolible, variada i atractiva.
L’apartat de la llibreria on apareix la col·lecció 
dels llibres deuterocanònics, dona motiu per 
explicar que provenen de la versió grega de 
l’Antic Testament, coneguda com “els setanta”. 
S’anomenen així perquè són el segon catàleg 
o llistat de llibres que es van incorporar 
definitivament a la Bíblia catòlica en el Concili 
de Trento (1546).
Els nostres germans cristians Reformats els 
anomenen “apòcrifs”, que vol dir no reconeguts, 
i per això no figuren a la Bíblia Protestant.
M’abelleix presentar-vos un fragment d’un 
d’aquests llibres deuterocanònics, el de la 
Saviesa en la versió de la BCI. L’autor defineix 
la saviesa en l’esperit que hi ha en ella. 
Aquest esperit, com veureu, rep vint-i-una 
qualificacions.

Llibreria que conté tota la Bíblia
FOTO: Bernat Morgades

NATURALESA DE LA SAVIESA (Sv. 7, 22b.-28)
La Saviesa té un esperit intel·ligent, sant, únic, 
múltiple, subtil, àgil, penetrant, immaculat, 
clar, inofensiu, amic del bé, perspicaç, lliure 
d’impediments, benvolent, humanitari, sòlid, 
segur, tranquil, que tot ho pot i tot ho vigila, 
un esperit que penetra tots els esperits, per 
més intel·ligents, purs i subtils que siguin. Res 
no es mou tan fàcilment com la Saviesa: com 
que és pura, passa i penetra pertot arreu. És 
una exhalació del poder de Déu, irradiació 
puríssima de la glòria del Totpoderós, i per això 
cap brutícia no s’hi pot introduir. És un reflex 
de la llum eterna, mirall immaculat de l’acció 
de Déu, imatge de la seva bondat. La Saviesa, 
que és única, ho pot tot; mai no canvia, però tot 
ho renova. A cada generació entra en les ànimes 
santes i en fa profetes i amics de Déu. Déu estima 
només els qui conviuen amb la Saviesa

Viure l’esperit de la PASQUA
La Pasqua intenta canviar la nostra vida rutinària.
Crist, des de l’altra riba, no para de venir a la 
meva vida per fer-me comprendre que la resu-
rrecció canvia la mentida en veritat, la mort en 
vida, la tenebra en claror. Si crec en la resurrec-
ció trobaré el guarniment per a la meva vida fe-
rida, força per a aixecar-me a una vida veritable, 
la vida que Déu ha volgut per a mi. La resurrecció 
vol mostrar-me la vida ara i aquí. I m’assegura 
que aquesta vida va més enllà de la mort, que 
no pot ser destruïda de cap manera, perquè en 
la mort i la resurrecció de Jesús, la mort ha estat 
definitivament vençuda per l’amor.

Anselm Grün

Equinocci de primavera. FOTO: Arxiu
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HAMADIA ABIDIN
Quan arribem a casa seva, la Hamadia està asse-
guda al pati, amb la casa de fang a la seva esque-
na i la haima davant. Ens convida a passar a dins, 
on hi ha les seves fi lles i nétes. Els seus somriures 
tímids marquen la nostra rebuda, i l’expectació 
que despertem es veu amortida per la seguretat 
de la Hamadia a l’hora de respondre a les nostres 
preguntes. El seu discurs és pausat, però ferm, 
amb la força que donen anys de resistència i de 
lluita per una causa que sap justa i digna. No obs-
tant això, la conversa es veu interrompuda rei-
teradament per les rialles discretes de les fi lles 
i les nétes, que se sorprenen quan la seva àvia 
s’emociona en recordar alguns detalls.

Jon Herranz / Gerard Peris / Marta Palau
“Veus del Sàhara”

Haima. FOTO: Arxiu
Josep Carner (1884-1970) 
Aquest any és el 
50è aniversari de 
la seva mort. Vo-
lem fer memòria 
d’aquest poeta 
que se’l coneix 
com el príncep 
dels poetes amb 
la seva Llegenda 
de Sant Jordi.

Llegenda de Sant Jordi
Salva’ns la llar, oh defensor de la Princesa 
a qui ta llança altívola lliurà d’un cop ardit. 
Amb l’últim bot de cua damunt la terra ofesa 
el drac sentí de sobte la inexorable nit.
Alçant, bon cavaller, la teva mà desclosa, 
lloares Déu, tancant els ulls, enfervorit. 
Mogué la testa la primera amb nou delit 
i el seu esquitx de sang se li tornà una rosa.
I quan obriren patges el gran portal del mur 
i, escorregut el núvol, tot l’àmbit resplendia 
i el drac escumejava damunt d’un llot obscur,
ja units el cant del cel i la trompeteria,
la faç de la princesa s’il·luminà del dia
i penetrà més santa dins un palau més pur.

Josep Carner i Puig-Oriol. 
FOTO: Arxiu

EXPERIÈNCIA
Prova de fer l’experiència d’estirar-te sobre un 
prat en una nit estelada i contemplar, solitària-
ment, la immensa cúpula del cel estelat sobre el 
teu petit i insignifi cant cos, reconeixeràs el valor 
que té aquesta experiència i com de profunda és. 
Quan tens els ulls fi tats en la cúpula celestial, 
et captiven els milers d’estels que pampalluguen 
a anys llum del teu ull; et fascinen les remotes 
constel·lacions que s’intueixen més enllà de tot i 
les estrelles fugaces que es precipiten enmig de 
la foscor. Et sents petit, un minúscul gra de pols. 
Però sentim l’anhel de viure una vida plena de 
sentit.
Francesc Torralba
“El sentit de la vida”

Firmament estel·lat. Foto Arxiu

PLANTES REMEIERES
-Cabellera d’àngel: És una planta parasitària, 
fortament laxant i que estimula la secreció bi-
liar. Fou molt apreciada pels frares i també per 
la tradició pairal.
-Camisola de la Mare de Déu o corretjola: 
Planta remeiera que, de l’arrel i de les seves 
fulles fresques, se’n preparava una tisana alta-
ment purgant. Per tal d’afavorir la secreció de 
la bilis, els caputxins en feien també una infusió 
de les fl ors, fresques o seques. Tradicionalment, 
també s’havia emprat contra la gota.
-Flor de Sant Josep o narcís de muntanya: La 
fl or, ben picada i barrejada amb aiguardent, gua-
reix el mal de cap. En una de les receptes compi-
lades pel P. Hilari d’Arenys de Mar († 1976) hi diu:
“Una vintena d’estas fl ors de sant Josep bullides en 
una meitadella d’aigua és un vomitiu dels millors. 
Les fl ors seques són antiespasmòdiques.” 
-Herba de Montserrat o altamira: La infu-
sió d’aigua d’aquesta planta remeiera catalana 
s’aplica molt efi caçment com a purgant i per 
desinfl amar el fetge.

Fra Valentí Serra
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VIVÈNCIES
En record de Ferran Perera
Ens has deixat passades les festes de Nadal, 
Ferran, a trenc d’alba del nou any. Has enllestit 
ràpid la teva malaltia, suposo per no fer patir als 
que tant estimes. Amb el cor compungit i colpit 
per la noticia em poso a parlar de tu. 
És fàcil parlar de tu, vell amic, malgrat uns anys de 
silenci, de no saber-nos gran cosa l’un de l’altre. 
Ens vam retrobar amb els companys i amics de 
l’anyada i hem seguit en l’espai familiar. Trobar-
nos i xerrar junts ha estat molt gratificant. Has 
estat un home de números, així et definies, però 
alhora a qui li agradaven les lletres i la conversa. 
De les lletres, en tenim constància a l’Aigua viva 
i en els correus; de la conversa, tots els que 
hem tingut el goig de la teva amistat. Què ràpid 
passava el temps xerrant amb tu! Parlàvem de 
tot i sempre amb un to amical i franc que afegia 
amabilitat a la conversa. Tu, de tracte obert i 
càlid, eres l’amic a qui sempre ens agradava 
retrobar. Què fàcil era posar-nos al dia, parlar 
dels fills i dels nets, dels vostres llargs viatges, 

ENTREVISTA
A cura de M. Carme Llobera i Sorribes

Mn. Lluis Noguero i Mn. Joan M.Anglès, preveres, 
juntament amb Mn. Raimon Mateu, diaca, atenen 
pastoralment les parròquies de:

Sant Jaume Apòstol d’Arbeca, de Sant Martí de Maldà, 
de Sant Jaume Apòstol de Nalec, de Santa Maria de 
Maldà (i església del Dolç Nom de Maria del Vilet), 
de Sant Miquel dels Omellons, de la Transfiguració 
del Senyor de Rocafort de Vallbona, de Santa Maria 
de Vallbona de les Monges, de Sant Pare Apòstol 
de Belltall, de Sant Abdó i Sant Senén de Llorenç 
de Rocafort, de Sant Llorenç Màrtir de Rocallaura 
(i església de Sant Andreu de Montblanquet), de 
Sant Miquel Arcàngel de Ciutadilla, de Santa Maria 
de Glorieta, de Santa Maria de Guimerà, de Sant 
Jaume de Passanant, de Santa Maria de Vallfogona 
de Riucorb, de l’Assumpció dels Omells de na Gaia 
i de la Immaculada Concepció de l’Espluga Calba, 
Sant Jaume Apòstol de Belianes.  

Mossèn Joan M. i mossèn Lluís a l’abadia d’Arbeca. Foto de 
M. Carme Llobera

Es tracta d’un conjunt de parròquies que són 
encomanades a uns capellans i/o diaca per tal 
d’assegurar l’assistència i organització parroquial 
tot conservant cadascuna la seva identitat. Això 
obre un estil de treball que va més enllà del rector 
i el seu consell, reunint, quan cal, els voluntaris 
de les diferents parròquies disposats a desplaçar-se 
i realitzar activitats en comú. Per tant, es tracta 
d’unir esforços, canalitzar recursos i materials, 
obrint-nos a una dimensió més amplia per fer 
comunió en Església -comunitat dels seguidors de 
Jesús- i així enriquir la vida de cada parròquia

del què ens preocupa del nostre entorn i de la 
vida i de la mort també. 
T’hem perdut físicament, però seràs aquí d’una 
altra manera perquè les presències amigues, 
les presències que estimem, sempre estan amb 
nosaltres, no se’n van del nostre costat. Ara, des 
de la Dimensió de la Llum, ens podràs explicar 
moltes coses. Tu, que ja has trobat la resposta a 
les preguntes que a vegades ens feies als dubtes 
sobre el Més enllà, ens l’ha podràs explicar. Ens 
ho explicaràs amb aquell plus que tu hi posaves, 
amb aquell toc d´home de números tan personal 
i interrogatiu, que a tots ens queia molt bé.
Gràcies per la teva amistat, per voler ser i sentir-
te un arbequí més. No et volem dir adéu, només 
un a reveure Ferran Perera i una dolça abraçada.

M. Carme Sans Moyà
Arbeca, 11 de gener de 2020
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En aquesta tasca reben el suport de la senyora 
Concepció Motlló que, com a Laica amb missió 
pastoral, s’afegeix a l’equip que serveix als cristians 
que viuen en aquesta part de l’arxiprestat d’Urgell-
Garrigues. 

1) Quan els hi van donar el nou destí (agrupació de 
18 pobles), què varen sentir? Sorpresa, emoció, 
alegria, respecte, tremolor...?
La veritat és que tot indicava que hi hauria algun 
moviment. L’Arquebisbe ens volia veure amb 
pocs dies de marge i això implicava alguna cosa. 
Anant cap a Tarragona fèiem broma. El Joan a les 
Garrigues... EL Lluís a saber on. I es va acomplir la 
predicció. No vàrem tenir gaires dubtes. El Lluís va 
donar el sí de seguida. EL Joan va trigar un minut. 
Feia poc que havíem perdut les mares. El Joan al 
febrer, el Lluís a l’abril. I ja sabem que quan ja 
no hi ha la mare... L’arquebisbe Jaume ens havia 
facilitat tenir-les a prop... Un signe d’agraïment 
també és la disponibilitat.
Ens hem repetit moltes vegades que si el Senyor ens 
hi ha portat és que espera alguna cosa de nosaltres. 
Intentem estar receptius, disponibles i alegres. 
Però som persones i també tenim els nostres 
moments dolents. Una gran virtut és la fraternitat 
que intentem crear i la voluntat de riure i fer riure, 
que treu de moltes boires.

2) Procedeixen de Cunit, Segur de Calafell... 
esglésies plenes de feligresos, grups nombrosos 
d’infants i joves que fan catequesi. Arriben en 
aquestes terres, com les veuen? És desesperant o 
ans al contrari, estan força motivats?
La veritat és que les procedències són moltes més. 
Immediatament venim d’aquests llocs que enuncies. 
Ara bé el Lluís només portava un any allà, abans 
estava a l’Arboç i Banyeres del Penedès i abans... 
millor no enumerar que no acabaríem. En Joan en 
portava tres i venia abans de la Bisbal del Penedès i 
altres pobles més petits. El Senyor ens va portant on 
vol i cada lloc i cada col·lectiu de persones et mostra 
les seves riqueses. Cal restar obert, esperançat i 
amb molta disponibilitat també a aprendre.
L’arribada ha estat difícil, no ens hem d’enganyar. 
Cada canvi comporta un temps de mútua 
coneixença, d’anar forjant encaixos i de prendre 
paciència uns i altres fins que arribem a estimar-
nos, que hi arribarem!!! 
Vam arribar de patac amb l’encàrrec d’assumir 19 
parròquies essent tots tres, Mn. Joan, Mn. Lluís i 
Mn. Raimon, novells absolutament en aquestes 
terres. Això sempre porta una dificultat afegida 
perquè no hi ha una incorporació progressiva: cada 
comunitat té la seva urgència i el nou es satura. 
Afegim que cadascú som un món i que, malgrat la 
bona voluntat de tots, salten espurnetes en algun 
moment, fruit del camí d’encaix i ja tenim els 
moments de desànim. Imagino que d’uns i altres.
És cert que la realitat és molt diversa d’aquelles 

darreres de les que venim, però tampoc les esglésies 
plenes han de ser indicador d’una més gran vivència 
de la fe. En aquesta zona, tot i ser pobles petits, 
proporcionalment hi ha molta més gent a l’església 
que allà. Tot depèn de com volem veure el got: mig 
buit o mig ple.
Ens hi hem d’ajudar mútuament a veure’l mig ple, 
ens hem d’ajudar a trobar bons camins de fraternitat 
i de creixement com a comunitat cristiana aportant 
cadascú el que és i el que porta al cor. Podem ser 
molts o pocs però si ens estimem veurem moltes 
coses interessants.

 3) Potser molts feligresos es pregunten “de què 
serveix creure en Déu?” Vostès han arribat a una 
comunitat desconeguda, com ho treballaran per 
engrandir  la comunitat parroquial ?
Bona pregunta: de què serveix creure en Déu? Tenim 
una mentalitat molt utilitarista. Això per a què 
serveix? Un quadre per a què serveix, per adornar? 
Per endinsar-se en aquella realitat que el pintor va 
voler transmetre? O per fer caliu a la foguera en 
una nit de fred?
Creure en Déu és abans que tot una opció 
de confiança. Ens refiem de Déu, malgrat les 
situacions doloroses que tots vivim. Creiem que ell 
té la darrera resposta a la nostra vida feta d’un 
manoll de vivències de tot tipus. Ens segon lloc ens 
serveix què canviar: darrera les petjades de Jesús, 
en l’escolta de la seva paraula i la contemplació 
de les seves actituds, accions i sentiments anem 
descobrint el què hauria de ser el nostre referent 
de vida. Si anem acollint la seva llum, anirem 
esdevenint llum amb la nostra manera d’estimar i 
servir. I això no es poc.
Ens desenganyem a voltes de Déu quan vivim 
situacions que ens superen i sentim que Ell se’n 
desentén perquè no ens dóna la solució que voldríem. 
I potser no advertim les forces i llums que trobem 
sense saber d’on venen. I que sovint ens venen d’Ell.
No sembla que l’objectiu hagi de ser engrandir la 
comunitat parroquial almenys immediatament. El 
primer que hem de procurar cadascú és engrandir el 
cor, l’amor, l’acollida, el perdó, el testimoniatge... 
La comunitat parroquial no pot créixer perquè té 
un tal mossèn, si no perquè té uns laics decidits 
a ser llevat dins la massa sense cansar-se mai. I 
el qui acompanya la comunitat ha de preocupar-se 
d’ajudar a obrir els ulls i els cors a la crida que tenim 
com a batejats. Però no a fer-los obrir. Ell també ha 
de ser llevat dins la massa de la comunitat i del 
poble, anunciant amb senzillesa l’amor i el servei.
La comunitat parroquial creixerà i serà significativa 
enmig del poble d’Arbeca en la mesura en que 
visqui més intensament l’amor de Déu fet concret 
en l’amor als germans i germanes. 
Per a tot això ens cal, a tots, fer primer un acte 
de confiança en els altres i després saber moure 
els malucs, no per empènyer l’altre sinó per 
agafar flexibilitat davant la novetat amb les seves 
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sorpreses i amb les seves realitats. És clar que vivim 
temps nous i no es pot posar el vi nou en bots vells. 
Si no estem oberts a la novetat, si no mantenim 
un esperit col·laborador, si no som comprensius i 
no ens sentim corresponsables serà molt difícil 
avançar en el bon sentit. Qui s’hi apunta?

4) Com ha de comunicar l’Església (parròquia 
d’Arbeca en particular) el missatge de Jesús 
per aconseguir guanyar lideratge entre les 
generacions actuals?
Potser la paraula lideratge no sigui la més encertada. 
De líder només n’hauríem de tenir un i aquest és 
Jesús. Cal fixar la mirada en Ell, detectar els errors 
del passat i avançar cap a un esperit més evangèlic, 
més cristià.
Primer cal evangelitzar i abans evangelitzar-nos 
nosaltres mateixos. Evangelitzar vol dir viure i 
transmetre l’esperit de l’evangeli de Jesús. Per això 
ens cal anar a la Paraula, als evangelis, familiaritzar-
nos amb Jesús: paraules, accions, sentiments i 
procurar d’avançar en que cada cop siguin més 
nostres. És el primer pas: viure per a comunicar.
Cal omplir la vida d’una espiritualitat positivament 
evangèlica. Cal sentir la necessitat de trobar-se amb 
Jesús, de parlar-hi, de pregar. No per obligació sinó 
per necessitat. Potser en el passat hem catequitzat 
molt, però creiem que hem transmès sentit i vida 
evangèlics?
Cal una acollida amorosa i exigent. Tothom ha de 
trobar les portes obertes a la comunitat cristiana 
però potser ha arribat el temps de tancar el 
“supermercat sagramental” i començar a oferir els 
sagraments com a aliment de vida cristiana. Si no hi 
ha una mínima vivència de comunitat cristiana, si 
no hi ha unes mínimes conviccions cristianes reals 
i concretes, si no hi ha un esperit de descoberta i 
creixement en el Crist, cap a on anem? En el fons, ho 
sabem perquè fa anys que ho experimentem, enlloc.
Hi ha una frase de santa Teresina que crec que 
resumeix a la perfecció aquesta idea: “estimar 
Jesús i fer-lo estimar”. Primer l’hem d’estimar i 
després anunciar-lo amb la vida perquè d’altres el 
vulguin conèixer i arribin a estimar-lo. 
Però sense l’amor al centre no calen projectes 
ni màrqueting comunitari. Som el que som i 
transmetem el que portem a dins. Aquí no hi ha 
publicitat possible. Les persones tenen bon olfacte 
per la incoherència per això ens cal anar primer al 
centre, al nostre propi centre on trobarem Jesús.  
Després ja vindrà l’anunci i el contagi.

5) Tenen pensat reprendre l’activitat arxiprestal? 
De quina manera?
En aquest sentit val a dir que s’intenta mantenir el 
ritme arxiprestal que hi havia. Mn. Borja, el nostre 
company aquí a Urgell-Garrigues ha estat nomenat 
arxiprest i ell fa per comunicar les dinàmiques que 
s’havien tingut. 

Al desembre es va fer el recés d’Advent a l’Espluga 
Calba. I el proper 8 de març es tindrà el recés 
quaresmal a Vallbona, de les 17,30 a les 19h. Al 
juny, el dia 20 molt probablement, es vol programar 
una sortida arxiprestal a Aitona, per conèixer els 
llocs on va néixer i viure alguna temporada el Beat 
Francesc Palau i Quer, fundador de les carmelites 
missioneres i carmelites missioneres teresianes.
 
6) El Papa Francesc és un pastor que parla amb les 
paraules i els gestos; predica i practica l’audàcia 
evangèlica, mira al  món amb “misericòrdia”, 
demana la “integració” per als estrangers,....És 
un referent a seguir per a vostès?
És ben cert que el Papa Francesc està essent audaç, 
valent i sobretot evangèlic. Està fent quelcom que 
és molt del Crist: posar la persona per davant la 
norma perquè la persona descobreixi l’amor de 
Déu i s’hi enganxi a Ell (en el sentit més positiu 
de l’expressió). Ara bé, també és molt de Jesús no 
deixar perdre ni una sola lletra de la llei. No està 
fent el que vol, està intentant retornar l’Església a 
Jesús (també espero que sigui ben entès!).
Francesc és molt evangèlic. I també és molt de 
santa Teresina. Ella diu: “No puc témer un Déu que 
s’ha fet petit per mi. L’Estimo! Perquè Ell és només 
amor i misericòrdia!”. Sovint quan sentim tantes 
declaracions al mitjans notem l’absència d’aquest 
Déu Amor i ens trobem amb el Déu jutge, més propi 
d’una vessant de l’Antic Testament (que no tot; i si 
no només cal llegir profetes, salms, saviesa...) o de 
línies “rigoristes” del cristianisme. 
Francesc ens apropa a aquell Jesús que “no ha 
vingut a condemnar sinó a salvar”; al qui dialoga 
pacientment amb la samaritana fent-li veure el 
seu error i, sense condemnar-la, animant-la a refer 
la seva vida; al qui estima i perdona aquella dona 
agafada en adulteri i en canvi deixa en evidència 
als qui es creien justos; al qui manifesta el seu 
amor de Pare als dos fills; al que té paciència amb 
la figuera estèril; i al qui deixa en evidència als 
fariseus del seu temps.
En la mesura que Francesc és un reflex de Jesús 
ha de ser un referent per a nosaltres i per a tota 
l’Església. També pera  tots aquells cristians 
als qui adverteix del malparlar dels altres, de 
l’abandonament del pobre a la seva sort, o que 
els demana que siguin “positius, agraïts i no massa 
complicats”, “vivint amb amor i oferint el propi 
testimoni”. Que els adverteix: «Crida l’atenció que 
de vegades, pretenent defensar altres manaments, 
es passa per alt completament el vuitè: “No aixecar 
fals testimoni ni mentir”, i es destrossa la imatge de 
l’altre sense pietat». (Gaudete et exsultate, 2018).
Molt probablement Francesc és el Papa que 
necessita ara l’Església. Només cal veure si els que 
som Església ens deixem acompanyar per ell.


