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ARA I AQUÍ
Del passat i del present
Les primeres notícies documentades que ens
testimonien la devoció que la vila d'Arbeca ha
sentit envers Jesús Crucificat cal cercar-les
cap a la segona meitat del segle XIVè. En
aquell temps, a l'església de Santa Llúcia
existia l'altar del Sant Crist, amb una
impressionant imatge gòtica del Crucificat
que va perdurar, dignament venerada, fins
als nostres dies, concretament
fins l'any 1936. Desapareguda
aquella imatge pels tràgics
esdeveniments de la Guerra
Civil, fou substituïda per
l'actual, esculpida l'any 1940,
en els tallers Camps i Arnau de
Barcelona i restituïda
solemnement en el seu lloc el
dia 14 de setembre del mateix
any.
Derruïda l'església de Santa
Llúcia a conseqüència de la
Guerra dels Segadors i en ser
construïda l'església actual hi
va ser reservat, de manera
preferent, un altar on s'hi va
instal·lar la venerada imatge provinent de
l'església anterior. Això s'esdevingué durant
el segle XVII. Ben entrat el segle XVII es va
començar a celebrar amb solemnitat la festa
en honor del sant Crist, el dia que l'església
universal celebra litúrgicament l'Exaltació de
la Santa Creu, el 14 de setembre. De llavors
ençà s'han celebrat ininterrompudament, tret
dels anys de guerra, la novena preparatòria

i la missa solemne, que abans s'acostumava a
oficiar al mateix altar.
A redós de la imatge del Crist sofrent i mort
a la creu s'hi ha aplegat les veïnes i els veïns
d'aquest poble a la recerca d'ajut i de consol
quan les freqüents contrarietats que es
presenten en el camí de la vida són difícils de
conjuminar amb el sol valiment dels recursos
humans. Per això les escales i el recinte recollit
i silenciós del “camaril” són
testimoni callat dels sospirs i
de les silents pregàries de cors
adolorits que s'han confiat en
la misericòrdia de l'Home-Déu
representat en aquella pietosa
imatge.
Sota del seu patrocini i durant
el segle XIXè i fins ben entrat
el segle XX, va funcionar a la
parròquia la “GERMANDAT DEL
SANT CRISTO”, amb la missió
de socórrer els confrares en el
cas de malaltia i defunció. La
Confraria es finançava a partir
de petites quotes anuals i de
donatius voluntaris que
generosament hi aportaven els que més podien.
La seva funció va ser subsidiària, ja que fins
a la segona meitat del segle XX no es va posar
en funcionament, per llei, l'assistència social
generalitzada tal com ara la coneixem.
Si resseguim atentament el decurs de la història
local ens adonarem que el nostre poble sempre
s'ha distingit per una reverencial devoció a

Ben entrat el segle XVII es va començar a celebrar amb solemnitat la
festa en honor del sant Crist, el dia que l'església universal celebra
litúrgicament l'Exaltació de la Santa Creu, el 14 de setembre.
Jesús crucificat i, al seu empar, s'ha confiat
quan les circumstàncies de la vida, tan
materials com espirituals anaven malament.
Avui les coses han canviat substancialment,
però el bé i el mal, el goig i el dolor continuen
coexistint en aquest món; i l'experiència ens
ensenya cada dia que la història que anem
protagonitzant les dones i els homes es va
repetint contínuament, tot i que ara, aquesta

ES FA SABER...

A cura de Rosa M. Sànchez Cornedó

Parròquia

A cura d'Anton Bru Borràs i
Concepció Motlló Sans
DEMOGRAFIA (període de
Pasqua a Sant Joan)
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Josep Tilló Queralt, 75 anys
Pilar Ribes Busquets, 91 anys
Josep Sans Cabrol, 81 anys
Joan Sans Cots, 93 anys
Josepa Sumalla Queralt, 90 anys
Jaume Moyà Moyà, 81 anys

ACCIÓ PASTORAL

Culte

• El dia 15 d'agost, festa de la Mare de Déu,
i dins la celebració de la missa Major, l'orfeó
L'Harmonia va participar de la mateixa, i en
acabar ens oferir el tradicional concert de
Festa Major.

història, estigui revestida amb un embolcall
de color de rosa i entrelligada amb llaços de
tots els colors. Per això també avui necessitem
que Jesús Crucificat ens guardi com sempre
i ens il·lumini i esdevingui una joiosa realitat
l'antiga dita llatina: “Per Crucem ad Lucem”.
Per la Creu a la Llum.
Antoni Pau Sans

• Ha començat la Novena de la Santa Creu,
com tots els arbequins sabeu del 6 al 14 de
setembre, tenim la nostra tradicional Novena,
aquest any reflexió sobre cada una de les vuit
Benaurances.

Catequesi

• Estem a les portes de començar els cursos
de Catequesi, els nous amb ganes de saber el
que és la catequesi, els veterans a prepararse bé per rebre el sagrament de l'Eucarístia.
Els joves a continuar per formar-se i aprofundir
en la vida de Jesús i així arribar el dia de la
Confirmació.
• Del grup de joves que fa tres anys van rebre
el Sagrament de Confirmació, aquest any tres
d'ells faran de catequistes i ja s'estant
preparant per fer una bona catequesi.

Relacions

• El dia 12 d'agost dins del programa del cicle
de Música als Castells, l'Església Parroquial va
ser el marc magnífic per un concert de cant
d'opera i sarsuela. L'església s'omplí de gom
a gom, fent-se palesa de la necessitat de
disfrutar de la bona música.
• El dia 15 d'agost els arbequins amb la
col·laboració i empenta de l'Esbart Dansaire
d'Arbeca, un any més van fer possible el ball
de Valencians, primer a la plaça l'Església i a
continuación a la plaça Major.

perquè Mn. Joan va insistir en què volien
organitzar un comiat, després de tants anys
d'actuacions a la parròquia. El Ple de la Coral
va accedir molt de bon grat. L'Ajuntament
va obsequiar la Coral amb una placa, i la Coral
va respondre amb un pergamí commemoratiu,
agraint l'acolliment de tot el poble.
• Com de costum, l'Orfeó va participar en la
Diada de l'Onze de setembre. Va cantar quatre
cançons nacionalistes, sota la direcció de
Teresa Vidal.
• Els dies 3 i 4 de setembre van ser d'excursió
per als cantaires i acompanyants de la Coral.
Van visitar Toulousse i Carcassonne. L'excursió
va sortir rodona, i tothom va tornar
entusiasmat.

Fotos: Concepció Motlló.

Corals

• La Coral Infantil va passar els tres dies ja
tradicionals al Camping de Prades. Van ser
els tres últims dies de juliol. Tot va anar molt
bé.
• Pocs dies després del segon acord de no
actuar, com a norma, fora de la Vila d'Arbeca,
l'Orfeó va haver de fer l'excepció d'anar a
actuar a la festa major de l'Espluga Calba,
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Remodelació del presbiteri i la seva
economia
L'obra de paleta feta fins avui ha costat:
11.914,17 ¤.
Per fer front a l'obra hem rebut fins el
moment:
• donatius: 4.985 ¤.
• col·lecta de la Festa Major: 979 ¤.
Agraïm aquestes aportacions i confiem amb
més donatius.

Col·lecta Aigua Viva
A la col·lecta del dia de Sant Jaume,
destinada al manteniment de la nostra
revista, es varen recollir 924,70 ¤.

M. Carme Sans Moya
Concepció Motlló i Sans
Anna M. Rovira i Solé
Mn. Manel Borges i Anguera
Col·laboradors: Antoni Pau i Sans
Robert Garsaball i Sans
Jesús Elies i Capdevila

L'Aigua Viva es podrà recollir al Quiosc Esqué. Els exemplars es lliuraran durant vuit dies.
Després estaran a disposició de tothom a l'Abadia, els divendres a la tarda, al despatx Parroquial
de 8 a 9 del vespre. L'Aigua Viva seguirà sent gratuïta.

Arxiprestat

A cura de Rosa M. Sánchez i Cornadó
Tot just iniciem el curs, la
crònica serà curta.
El diumenge 5 de setembre s'ha
produït el relleu de rector a les
parròquies de Guimerà,
Vallfogona, Ciutadilla,
Passanant i la Glorieta. Des d'aquí donem
gràcies als serveis que Mn. Joan Francesc
Amigó i Bartra ha prestat a l'arxiprestat i li
desitgem una bona experiència en el seu
ministeri a la parròquia de Santa Coloma de
Queralt i les altres deu que ha de servir.
També desitgem una bona estada entre
nosaltres al nou rector Szymon Welka, de 36

anys i d'origen polonès.
El lema que s'ha escollit per aquest curs és
“Acollim la Paraula de Déu”.
Per començar a escalfar motors, hi ha hagut
una primera reunió del grup de preveres i
laica amb missió pastoral i està convocada la
segona pel mateix dia de la Santa Creu. El
Consell de Pastoral Arxiprestal està previst
que es reuneixi el 28 de setembre.
La Trobada d'Inici de Curs, aquest anys serà
aquí a Arbeca el 16 d'octubre.

VIVÈNCIES
Meditant el Magnificat
He recordat una alliçonadora història que em
contaren quan jo tenia unes ganes immenses
de fer grans coses, aleshores no m'adonava
que les coses petites i senzilles moltes vegades
són les més grans.
“Un dia la Mare de Déu va anunciar que baixaria
del cel per visitar un convent de frares molt
important, els frares convidaren germans
d'altres convents i prepararen amb tota mena
de detalls l'esdeveniment, florits discursos,
preciosos cants i eloqüents parlaments
a càrrec d'homes amb molta
facilitat de paraula, teòlegs,
músics i savis en moltes
matèries.
En arribar la Mare de Déu
la feren passar a la sala
més gran i allí li oferiren
tot un reguitzell de
parlaments i cants.
Tot l'acte era molt
pulcre, ordenat i
quasi perfecte, i la
Mare de Déu amb el

seu fillet en braços els escoltava en silenci.
Darrera aquells homes savis hi havia un senzill
frare, fill d'un humil treballador de circ, que
davant tants oradors importants pensava - què
li diré jo a la Verge? - no tinc paraules, no sé
cantar gens ni mica... I de cop i volta es va
recordar que tenia unes petites pilotes de
colors que els hi havia donat el seu pare quan
va entrar al convent, i com que les portava a
la butxaca, en arribar davant de la Mare de
Déu va tirar-les enlaire i fent malabarismes,
les anava canviant de ma.
El nen va fer una gran rialla, volia agafar les
boles de olors, la mare va atansar el seu
fill al jove frare i li posà als braços.
Només ell va poder gaudir del nen,
ell que era el més humil de tots
plegats, va rebre el somriure de
Déu.
Déu va mirar la petitesa...
i els rics, se'n van sense
res ...
Anna Maria Rovira Solé

GARBELLANT

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

La pedagogia de cantar en
cor
Durant les vacances als Alps italians el Papa
va poder gaudir d'un concert dels cors de
muntanya de la zona. Acabat l'acte, Benet XVI
va pronunciar un petit discurs on elogiava la
cultura i la música popular dient que “cantar
en cor no és només una educació de l'oïda
externa i de la veu, també és una educació
de l'oïda interna. (...) Per cantar junts cal
posar atenció en l'altre (...) i d'aquesta manera,
cantar en cor és una educació per a la vida,
per a la pau”.
L'observació del Pontífex no pot ser més
encertada. De cap a cap d'Europa -i no cal
dir-ho, especialment a Catalunya- hi ha una
sentida cultura de cantar en cor, ja sigui de
tipus orfeonístic o de caire més tradicional,
que de fa temps ha arrelat amb força en tots
els estrats de la societat. A l'hora de cantar

en grup és bàsic saber escoltar l'altre, cosa
que du a reforçar la germanor entre cantaires
i a arraconar l'egocentrisme o les ganes de
destacar. Al mateix temps cantar en cor és
una experiència en què la joia de viure és
compartida per tots els cantaires i aquests
han d'aconseguir encomanar-la amb ganes als
qui els escolten. Si aquest objectiu s'assoleix,
tant el cor com el públic frueixen de la bellesa
de les peces que s'interpreten. En els cors,
per tant, la finalitat no és només el cant en
si mateix, perquè aquest es converteix en un
instrument que fa possible la convivència,
l'entesa entre diferents persones.
“Catalunya Cristiana”

HO DIU LA BIBLIA
A cura de Manel Morgades i Rosell

El llibre deL Deuteronomi tanca el Pentateuc,
els cinc primers llibres de la Bíblia i que pels
Jueus és la Torà (la Llei). Els judaisme treu
d'aquest llibre els seu credo fonamental;
“escolta Israel: els Senyor és el nostre Déu,
el Senyor és l'únic” (6.4). I l'Evangeli hi troba
el primer de tots els manaments: “Estima el
Senyor el teu Déu...”.

Nebó, al cim del Pisgà, davant de Jericó, i
el Senyor li va fer contemplar tot el país: la
regió de Galaad fins al territori de la tribu de
Dan, els territoris de Neftalí, d'Efraïm i de
Manassès, i tot Judà fins al mar Mediterrani,
el Nègueb i la plana de la vall de Jericó, la
ciutat de les Palmeres, fins a Sóar.
Llavors el Senyor digué a Moisès:

El llibre és interesantíssim tot ell. Avui només
presentem el fragment de la mort de Moisès.
Molt ric geogràficament i sobretot de la missió
acomplerta.
LA MORT DE MOISÈS (Dt. 34, 1-9)
Moisès va pujar de les planes de Moab al mont

-Aquest és el país que vaig prometre a
Abraham, a Isaac i a Jacob que donaria als
seus descendents. Te l'he fet contemplar amb
els teus propis ulls, però no hi entraràs.
Moisès, servent del Senyor, va morir allà, en

territori de Moab, tal com el Senyor havia dit.
Va ser enterrat a la vall, en territori de Moab,
davant de Betpeor; però fins al dia d'avui ningú
no sap on és el seu sepulcre.
Moisès va morir a l'edat de cent vint anys. No
se li havia afeblit la vista ni havia perdut les

forces. Durant trenta dies, tot el poble d'Israel
va fer dol per ell a les planes de Moab.
Moisès havia imposat les mans a Josuè, fill
de Nun, i aquest havia quedat ple de l'esperit
de saviesa. Els israelites l'escoltaven i complien
així el que el Senyor havia manat a Moisès

Copiant la TORÀ. MASSADA. Foto: M. Morgades.

ENTREVISTA

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
Tres adolescents de la Parròquia d'Arbeca han portat a terme la missió d'acompanyar un grup
d'infants, alhora també aprendre i compartir, al costat de Mossèn Manel, i sobretot al costat
de Jesús.
JUNTS HAN FET CAMÍ
Conversarem amb la Maria Culleré, el Lluc
Morgades, i Marc Perelló.
1.- Quan Mossèn Manel va pensar amb
vosaltres i us presentà el programa, què
vareu pensar?
Maria: En un principi em feia por i respecte
però, poc a poc, em vaig anar sentint més

còmoda amb els nens i amb el Mossèn.
Lluc: Vaig estar molt content que m'oferís fer
de catequista i encara més quan vaig saber
qui serien els meus companys. Pel que fa al
programa, primer vaig pensar que seria
complicat complir-lo tal com ens ho plantejava,
però poc a poc, al llarg del curs i amb la seva
ajuda, el vam desenvolupar quasi al peu de
la lletra.
Marc: Vaig pensar que seria una nova

experiència que s'havia de provar, conviure
amb els nens i ensenyar la seva pròpia religió.
2.- Què us va convèncer? Per què vareu
acceptar?
Maria: La veritat és que sempre m'ha agradat
el tracte amb els nens petits i era una manera
d'ajudar a la comunitat.
Lluc: El fet d'ensenyar, que en aquest àmbit
també crec que és sinònim d'educar, a uns
nens aparentment inofensius i amb ganes de
conèixer. A part també penso que el que falta
a la parròquia és la participació del jovent
del poble i crec que, nosaltres hi hem posat
el nostre granet de sorra.
Marc: El fet de estar amb els nens va ser el
que em va impulsar a dir que si.

Foto: M. Carme Llobera.

corrupta... per una de pacífica, generosa, on
la gent pensa en els altres per sobre d'ells
mateixos...
Marc: Si tinc que ser sincer, em considero
cristià no practicant.
5.- Estar una hora amb els infants, s'ha fet
pesat o al contrari, divertit?
Maria: El temps que he estat amb els nens ha
estat la millor sensació que he tingut mai.
M'encanten els nens i els hi vaig agafar apreci
de seguida.
Lluc: Generalment molt divertit, fan
comentaris i preguntes gracioses que et fan
pensar en quan tu erets petit i pensaves igual
que ells.
Marc: S'ha fet divertit perquè com que nosaltres
també som joves ens tenen com un respecte
pròxim i amigable.
6.- Quines preguntes feien els infants?
Maria: Els nens són molt curiosos, sempre ho
pregunten tot.
Lluc: Preguntes sobre l'existència de Déu i lloc
on viu, el significat del pa i el vi, si el pare
de Jesús era Josep, qui era Déu, sobre el
naixement, la mort i la resurrecció de Crist...
Totes molt interessants.
Marc: Ells el que no comprenien era el
vocabulari que llegien.

3.- Us en penediu?
Maria: Gens crec que és l'activitat més
satisfactòria que he fet. He ajudat a persones
i elles m'han ajudat a mi.
Lluc: No! Al contrari, si m'ho tornessin a oferir,
tornaria a acceptar. Durant el curs m'ho he
passat molt bé. Moments de tensió, sí, però
és normal amb l'edat que tenen els nens.
Marc: De cap de les maneres. Estic satisfet
del treball que he realitzat amb els dos altres
companys.
Foto: M. Carme Llobera.

4.- Sou creients? Us sentiu atrets pel missatge
de Jesús?
Maria: No tinc molt clara la frase “ser creient”;
confio en mi i visc la vida moment a moment.
El missatge de Jesús m'agrada; crec que és
una bona manera d'explicar molts dubtes
humans i de crear gent civilitzada que estimi
i s'estimi.
Lluc: Crec en Déu i sobretot em sento atret
pel missatge de Jesús. Un missatge que vol
canviar la societat individualista, bel·licista,

7.- Teníeu resposta per a totes les preguntes?
Maria: Moltes respostes no les sabia i també
em feien reflexionar.
Lluc: N'hi havia algunes de concretes que no
els hi sabia respondre. Les havia de preguntar
a Mossèn Manel
Marc: Si sense cap problema, tot i que si en
fan alguna de complicada no tenen gaire
resposta.

8.- Què busca el jove avui?
Maria: El jove d'avui busca solucions ràpides
i segures i majoritàriament es desentén de
qualsevol cosa que el lligui.
Lluc: Ser feliç sense mirar si entristeix els
altres i no comprometre's amb res ni amb
ningú.
Marc: El jove crec que busca diversió ,
passotisme i no es fixa en la religió i la
societat…
9.- Quines creieu que són les mancances del
jovent?
Maria: Al jovent li falta autoestima i solidaritat
i li sobra consumisme.
Lluc: Implicació i compromís en les coses tan
a nivell espiritual, com municipal o nacional;
bé col·lectiu per sobre de l'individual, entre
moltes altres coses.
Marc: Aplicació, respecte.
10.- Què us diuen les paraules: coherència,
solidaritat, justícia i llibertat?
Maria: Em recorden a una perfecció que és
quasi impossible d'aconseguir.
Lluc: Crec que són els fonaments per una nova
societat que miri per les persones i pels
interessos del col·lectiu i del poble ja que
l'actual model no va enlloc.
Marc: Coherència, anar amb compte amb el
que fas i el que tens que fer. Solidaritat,
ajudar els altres sense que t'ho demanin.
Justícia, igualtat entre tots i que les coses es
facin com es tenen que fer. Llibertat, fer tot
el que vulguis però tenint en compte les
paraules anteriors.
11.-“Vols ser feliç? Creu”. Hi esteu d'acord?
Maria: Si, però no cal creure en un Déu;
confiant amb tu mateix també pots ser feliç.
Lluc: Creu en el missatge de Jesús. Només
creure en Déu i resar cada dia no ajudarà a
guarir els mals de la societat, creure en el
missatge que ens va transmetre Jesús i la
voluntat de voler canviar el món, sí.
Marc: En part. Pots ser feliç fent el que
t'agrada, en el meu exemple la música.
12.- Mick Hucknall, cantant dels Simply Red,
afirma: “dir que tots els joves són iguals és
insultar-los”. Què hi dieu?
Maria: Crec que és cert, no hi ha ningú igual
i menys cap jove. Cada un de nosaltres és

diferent, tenim gustos diferents, pensem
diferent, i creiem i confiem en coses diferents.
Lluc: No tots els joves som iguals, però com
tot, s'acostuma a generalitzar. Insultar-nos,
tampoc, tot i que no som iguals tenim trets
que ens caracteritzen.
Marc: Tothom és com és ; no tots són iguals;
hi ha jove que és més madur que un altre.
13.- Fa uns dies un noi ens va dir; jo no reso
perquè no sé resar. Què li contestaríeu?
Maria: Que jo tampoc sé resar però que
segurament tant jo com ell quan passem per
un moment dur ens parem i pensem; i aquet
fet de pensar ja és resar.
Lluc: Resar és qualsevol contacte amb Déu,
com un parenostre, una pregària, contemplar
la natura...
Marc: No es qüestió d'aprendre'n; pensar per
tu mateix jo ja diria que és resar
14.- Centrem-nos amb el verb RESAR. Jo
reso, tu reses, ell resa....vosaltres reseu?
Maria: Mai he parat i he dit ara resaré un
parenostre ni res semblant. Quan m'he sentit
malament o he sigut feliç he demanat ajuda
o he donat gràcies; no sé si ho he fet a Déu
o a mi mateixa però sempre he tingut una
cosa dintre meu que m'ha fet seguir lluitant.
Lluc: Entenc la pregària com la relació amb
el transcendent, més que com un fet puntual,
o repetir textos i memoritzar frases. L'entenc
més com a silenci, contemplació, reflexió...
i també amb la donació del meu temps als
altres.
Marc: Diàriament no, però algun dia he vist
la necessitat de fer-ho.

“Estimeu allò que estimen els joves,
i ells aprendran a estimar allò que vosaltres
voleu que estimin” (Sant Joan Bosco)

És una bona recepta donada per un gran
educador que la va aplicar i va funcionar.
En nom de tota la comunitat us donem les
gràcies per la vostra col·laboració, i alhora
donem la benvinguda a les tres joves
arbequines, companyes vostres, que us
rellevaran en aquest servei altruista. Que
tingueu molta sort!!

