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Festes de Sant Narcís a Girona. Aquest any 
sense bisbe, després de la mort de Francesc 
Pardo el passat 1 d’abril. Per això aquest any 
la solemne missa major de Sant Narcís, patró 
de la ciutat, l’ha presidit aquest dissabte 29 de 
novembre mossèn Lluís Suñer, administrador 
diocesà, a la basílica de Sant Feliu.

En l’homilia l’administrador diocesà no ha fet 
cap menció a la situació del bisbat de Girona a 
l’espera de nou bisbe un any i mig després que 
el bisbe Pardo presentés la renúncia en complir 
els 75 anys, i mig any després de la seva mort.  
Però hi ha fet referència a l’inici de la celebració 
i ha dit que es feia la missa de Sant Narcís “d’una 
manera gens habitual, sense bisbe”. Ha explicat 
que “estem en temps d’espera, tot desitjant que 
no sigui massa llarg, Totes les diòcesis necessi-
ten un bisbe i nosaltres necessitem un bisbe”. 
Suñer va ser elegit administrador diocesà per 
governar la diòcesi quan va morir Pardo en un 
període d’interinitat que tothom esperava que 
fos més breu. 

Suñer ha pronunciat una homilia adreçada 
a tothom i centrada en el sentit de la festa i la 
convivència. “La ciutat –la convivència huma-

“Necessitem un bisbe”, 
reclamació a la missa de Sant Narcís de Girona

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mor-bisbe-francesc-pardo-impulsor-treball-conjunt
http://www.bisbatgirona.cat/ca/noticies/16044-homilia-de-ladministrador-diocesa-mn-lluis-su.html
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na– es construeix amb alguna cosa més que 
amb plans d’urbanisme o de mobilitat. Fan fal-
ta valors i criteris vàlids. I els valors no es ve-
nen pas en cap àrea de supermercat ni els pot 
legislar cap ple municipal”, ha dit en l’homilia 
aprofitant la celebració que té més ressò cada 
any al bisbat de Girona i amb la presència de les 
autoritats.

“SI INVERTÍSSIM EN EDUCAR LA 
MEITAT DEL TEMPS QUE INVERTIM 
EN ARMAMENT, ANIRÍEM FENT 
PUJAR EL LLISTÓDE LA CONVIVÈNCIA”

En aquest sentit ha assegurat que “si invertís-
sim en educar per a la convivència i en valors, 
la meitat del temps que invertim en esforç i 
diners en armament, o en l’esport com a nego-
ci, segurament aniríem fent pujar el llistó del 
respecte i de la convivència”. I, tot seguit s’ha 
referit a la necessitat de crear un clima d’honra-
desa en les relacions laborals o de sinceritat en 
les relacions familiars,  un clima de solidaritat 
amb els qui més pateixen les conseqüències de 

la crisi econòmica i dels qui estan en risc d’ex-
clusió social o d’extrema pobresa, un clima de 
diàleg entre les diferents religions o cultures 
o un perquè les diferents opcions polítiques 
trobin camins de diàleg i d’entesa per treballar 
junts per una societat més justa i solidària.

És una crida que ha adreçat “a tothom: creients 
i no creients, catòlics, evangelistes, musulmans 
o d’altres religions” i que és més exigent pels 
qui “ens professem creients en Jesús ressusci-
tat”.

Festa i celebració

L’homilia també ha estat una reflexió sobre les 
celebracions com la festa major. “El contingut 
profund de la festa no són els focs artificials” 
i “per viure humanament fa falta alguna cosa 
més que «el pa i circ» dels romans: per viure 
humanament ens cal el pa de l’esperit: criteris, 
cultura, valors com la justícia, la pau, el respec-
te, el bé”.

Mossèn Suñer ha explicat que tota festa és in-
separable de la celebració però que “no podem 

confondre la festa amb les vacances o amb la 
simple diversió. La diversió és necessària, però 
no és el mateix passar-s’ho bé que celebrar una 
cosa”. Per això a alertat que “el que sovint ens 
passa és que estem buidant de sentit la nostra 
vida social i cultural, i fins i tot la vida cristiana”. 
I ens porta a una situació en la qual “sovint no 
sabem què celebrem. O simplement no cele-
brem res”. “A molts conciutadans tant se’ls en 
dona que sigui sant Narcís, carnestoltes o Na-
dal”. ha conclòs. 

Entre altres autoritats a la missa solemne hi 
han assisit l’alcaldessa de Girona, Marta Ma-
drenas; el conseller Recerca i Universitats, Joa-
quim Nadal; el president Diputació de Girona, 
Miquel Noguer; i el cap de l’oposició, Salvador 
Illa. També ha estat emessa en directe per mit-
jans locals i pel web municipal.

cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/necessitem-bisbe-reclamacio-missa-sant-narcis
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Quina meravella, convertir les llàgrimes 
en espurnes que donen consol

JOSEP-MIQUEL BAUSSET
A DEL SANTUARI ESTANT

Aquestes són les paraules que li posaven al mur 
del facebook de l’amiga Pilarín Bayés, al costat 
de la fotografia d’aquesta gran ninotaire, dibui-
xant una garlanda de flors a la tapa del taüt de 
la seva filla Maria. I sí, és veritat. La Pilarín, amb 
el cor esquinçat, però alhora plena de fe en Je-
sús Ressuscitat, pintava una garlanda al taüt de 
la seva filla, “perquè marxi envoltada plena de 
flors”. És l’art i la sensibilitat, la tendresa i la fe 
de la Pilarín, que converteix les llàgrimes en es-
purnes que donen consol.

Quina meravella, que macos els dibuixos de la Pi-
larín i el seu “gest, tan bonic enmig de tant dolor”, 
com deia un altre comentari per donar-li el condol.

I encara una tercera frase, que m’ha impressio-
nat: “Un gest com aquest, només el pot fer una 
dona des d’un cor seré i ple d’amor. Maria vola 
ben alt envoltada pel perfum de les teves flors 
i l’escalf del vostre amor”. I és veritat: la Pilarín 
és una dona de cor seré, esperançat i joiós, ple 
d’amor i de fe.

La mort d’una filla sempre esquinça el cor d’una 
mare. I és així com deu trobar-se la Pilarín, amb 
el cor adolorit i esquinçat. I amb tot, perquè ella 
és una dona de fe i creu en la resurrecció dels 
morts, la Pilarín ha envoltat de flors el taüt de 
la seva filla, com va fer, fa uns anys, amb el taüt 
del seu espòs.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/260309
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La Pilarín sap que la mort no és la fi de res. La 
mort no és com un punt i final, sinó només com 
un punt i a part. És com una porta, també pinta-
da de flors, que s’obre, i darrere de la qual hi ha 
el bon Déu que ja haurà abraçat la Maria Sala. 
La mort és (encara que la visquem amb dolor i 
llàgrimes), el pas a la vida era sempre.

Quan fa uns mesos TV3 dedicà un programa 
a la Pilarín, aquesta gran ninotaire deia, recor-
dant els fills i els néts, que el més important a la 
vida és saber que “Déu creu en nosaltres”. I és 
que “Déu és un bon home”, hi afegia, plena de 
tendresa, la Pilarín.

La garlanda que la Pilarín ha pintat al taüt de la 
seva filla, és un cant d’esperança que “només el 
pot fer una dona des d’un cor seré i ple d’amor”. 
També és un cant pasqual ple de fe. De la ma-
teixa manera que el ciri pasqual, símbol del 
Senyor Ressuscitat, és ornat de flors, també el 
taüt de la filla de la Pilarín, temple del Déu viu, 
és ornat amb aquestes flors tan belles que ha 
pintat la seva mare.

Mentre vivim en un món envoltat del sense 
sentit i de la negació del més enllà, el dibuix 

de la Pilarín ens parla de transcendència, 
d’unes flors que ens parlen de vida, de bellesa 
i de plenitud.

Com deia el teòleg Sören Kierkegaad: “només 
la fe proporciona a l’home el valor i l’audàcia 
necessàries per mirar la mort de cara”. També 
la fe, que ha fet que la Pilarín pintés el taüt de la 
seva filla, tot creient i sabent que la mort no té 
l’última paraula.

Les flors blanques, tan maques, amb l’heura 
verda, que la Pilarín ha pintat i que acompa-
nyaran la seva filla en el seu camí cap a Déu, 
converteixen “les llàgrimes en espurnes que 
donen consol”. “Com que el Déu de Jesús no 
és un Déu de morts sinó de vius”, la Pilarín, tot 
pintant la tapa del taüt de la seva filla, ens mos-
tra la fe en el Senyor Ressuscitat, tot creient 
que la Maria viurà per sempre en la plenitud de 
l’amor de Déu.

josep-miquel bausset –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/santuari-estant/quina-meravella-convertir-llagrimes-en-espurnes-300500
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Comunió i unitat institucional. La preservació 
d’aquestes dues màximes podrien resumir el 
que ha estat el Capítol General de l’Orde Cister-
cenc celebrat a Ariccia, a Roma, del 9 al 21 d’oc-
tubre. El Capítol General és la màxima autoritat 
de l’Orde en el qual s’elegeix l’abat i el procu-
rador general, els consellers de l’abat general 
i una part dels membres del Sínode de l’Orde, 
l’òrgan màxim de govern entre els capítols.

Un dels assistents a aquesta cita ha estat l’abat 
del Monestir de Santa Maria de Poblet, Octavi 
Vilà. Conversem amb ell sobre l’experiència 
viscuda en la trobada amb el papa Francesc, 
l’afectació d’aquest Capítol en el dia a dia de les 
comunitats, el robatori que s’ha viscut al mo-
nestir aquest cap de setmana i d’altres temes 
que són ara mateix d’actualitat en el cenobi de 
la Conca de Barberà.   

Quins temes han centrat l’atenció d’aquest 
Capítol General?

A part de l’estat general de l’Orde, vam tractar 
diversos temes com ara les visites regulars, la 
formació i les fundacions i reduccions de mo-
nestirs. El Capítol General de l’Orde es reuneix 

Octavi Vilà: “Hem de mantenir la unitat 
de l’Orde Cistercenc entre monjos i monges

https://www.catalunyareligio.cat/ca/mauro-giuseppe-lepori-reelegit-abat-orde-cister
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mauro-giuseppe-lepori-reelegit-abat-orde-cister
https://www.catalunyareligio.cat/ca/entren-robar-arxiu-poblet-pero-no-emporten-cap
https://www.catalunyareligio.cat/ca/entren-robar-arxiu-poblet-pero-no-emporten-cap
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cada cinc anys i aplega tots els superiors majors 
de cada monestir. El nostre Orde és mixt, per 
tant, hi participen abats, abadesses, priors i pri-
ores. També el Consell de l’Abat General és un 
òrgan paritari, s’elegeixen tres superiors majors 
i tres superiores majors. De Catalunya, hi vam 
assistir l’abadessa del monestir de Vallbona, 
Anna Maria Camprubí; l’abadessa de Valldon-
zella, M. Àngels Cornellà; el prior de Solius, Jo-
sep Peñarroya; i jo mateix.

Com va viure la trobada amb el papa Francesc?

Fou un moment molt important, viscut al bell 
mig del Capítol. Veure i, sobretot, sentir les pa-
raules que el papa Francesc ens va dirigir fou 
enriquidor i encoratjador per a tots. 

El Papa ens parlà de comunió i ens esperonà a 
mantenir la unitat institucional entre monjos 
i monges dins d’un mateix Orde, un fet quasi 
singular dins dels ordes monàstics i els insti-
tuts religiosos, que el papa Francesc ens digué 
que era un model per a tota l’Església.

En què afectarà la celebració d’aquest 
Capítol a Poblet?

Hi afectaran els documents aprovats. La im-
plementació de l’Estatut de Fundacions i re-
duccions, aplicant la Instrucció Apostòlica Cor 
Orans, que ha guiat també la reforma dels di-
rectoris de la Visita Regular i sobre la formació 
amb l’objectiu de mantenir la unitat de l’Orde 
Cistercenc entre monjos i monges, aquesta 
unitat que ens encoratjava el papa Francesc a 
preservar. Des del punt de vista canònic, impli-
caran una petita reforma de les Constitucions 
de l’Orde a la Corona d’Aragó.

LA UNITAT INSTITUCIONAL ENTRE 
MONJOS I MONGES DINS D’UN MATEIX 
ORDE ÉS UN FET QUASI SINGULAR 
QUE EL PAPA FRANCESC ENS DIGUÉ 
QUE ERA UN MODEL

El nostre és un orde amb una estructura que po-
dríem qualificar de federal on la diversitat enri-
queix. No és, tanmateix, igual la vida dels nostres 
monestirs en el món germànic, on tenen cura de 
parròquies o escoles, que en el Vietnam, en plena 
expansió; però aquesta multiplicitat és per a no-
saltres una gran riquesa que ens uneix encara més.

Canviem de qüestió. Des de fa pocs dies 
el Monestir compta amb un web renovat...

Sí, la pàgina web anterior havia quedat un xic 
obsoleta, el món digital avança amb rapidesa i 
calia adequar-la als nous temps. Alhora, la pan-
dèmia va fer sorgir la petició de disposar d’un 
canal a Youtube des d’on es pogués seguir diàri-
ament la nostra litúrgia. Tot plegat, el nou web 
ens apropa a tots aquells que tenen una sensi-
bilitat espiritual. Certament, la nostra societat 
cerca espais i moments d’interioritat i les noves 
tecnologies ens hi poden ajudar.

També han iniciat les obres de la teulada 
del Museu. En què consisteix aquesta 
intervenció?

L’any 2019 es va inaugurar el centre de visi-
tants, amb un espai audiovisual que mostra la 
història i l’espiritualitat de Poblet i, alhora, dues 
sales del museu, la de l’abat Copons i la de l’abat 
Mengucho, amb un nou discurs museístic cen-
trat en Crist i el misteri de la salvació. El Palau 
del rei Martí, restaurat a inicis dels anys setanta 
del segle XX, estava necessitat d’una nova in-
tervenció per evitar humitats i ara l’afrontem. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/maria-angels-cornella-nova-abadessa-valldonzella
https://www.catalunyareligio.cat/ca/maria-angels-cornella-nova-abadessa-valldonzella
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-rep-orde-cister
https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-rep-orde-cister
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blank
https://www.poblet.cat/ca/
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També suposarà un replantejament del discurs 
museístic, seguint el projecte Cosmos que a 
poc a poc es va aplicant. Les obres s’allargaran 
durant tot l’any 2023. De tot això, res no seria 
possible sense l’ajut de les administracions 
públiques: Govern de l’Estat, Generalitat, Di-
putació de Tarragona i Diputació de Barcelona. 
Entre tots, tenim cura d’aquest Patrimoni Mun-
dial, cultural i alhora espiritual, que estem obli-
gats a protegir i conservar.

“HEM VISCUT EL ROBATORI AMB 
SORPRESA I PREOCUPACIÓ, 
PEL PERSONAL DE L’ARXIU I PEL QUE 
SIGNIFICA EXPERIMENTAR 
LA VULNERABILITAT”

Com han viscut l’ensurt d’aquests darrers 
dies amb l’entrada d’intrusos al Palau 
de l’Abat?

Ho hem viscut amb sorpresa i preocupació. 
Sorpresa perquè no és habitual una entrada 
així en un arxiu on no hi ha més que documen-
tació i amb preocupació; en primer lloc, pel per-
sonal de l’arxiu i pel que significa experimentar 
la vulnerabilitat.

La nit del dissabte 29 al diumenge 30, una o 
diverses persones van entrar de matinada a 
l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, situat al 
Palau de l’Abat, una mica distant del monestir; 
van recórrer algunes dependències, neutra-
litzant les alarmes i van forçar una caixa on hi 
havia documentació i algun objecte personal 

del president Tarradellas, com per exemple 
el passaport que li fou expedit a l’aeroport de 
Madrid en viatjar-hi el juny de 1977 per ser re-
but pel president Suárez i el rei Joan Carles. De 
fet, no manca cap documentació, a hores d’ara 
s’està acabant un inventari exhaustiu, però els 
esforços esmerçats en entrar poden donar lloc 
a múltiples hipòtesis. Esperem que ben aviat el 
cos de Mossos d’Esquadra ens porti llum al cas. 
El fet ha torbat una mica la pau de què tradicio-
nalment i habitualment gaudim, però, ja se sap, 
som enmig del món i participem també dels 
seus neguits i preocupacions.

anna robert –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/octavi-vila-mantenir-unitat-orde-cistercenc-entre
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El Congrés Internacional del Lleure vol 
que el temps lliure arribi als més vulnerables

Més inversió en programació d’activitats des-
centralitzades i accessibles a tothom, més i 
millor formació dels professionals del lleure 
i la necessitat d’un reconeixement del sector. 
Aquests són alguns dels reptes que s’han posat 
avui sobre la taula durant la primera jornada 
del I Congrés Internacional de Lleure Educatiu 
i Acció Sociocultural, que promouen la Funda-
ció Pere Tarrés i la Facultat d’Educació Social 
i Treball Social Pere Tarrés-URL. 

fundació pere tarrés | llegir al web +

La Rebotiga n.62. Cistercencs i cistercenques

Comentari de l’actualitat de la setmana amb els 
redactors i col·laboradors de Catalunya Religió. 
Comentem l’entrevista amb l’abat Octavi Vilà 
arran del darrer capítol general de l’Orde del 
Cister. També comentem la missa de les festes 
de Sant Narcís de Girona o el comiat de Pilarín 
Bayés a la seva filla. Tertúlia amb els periodis-
tes Laura Mor, Roger Vilaclara i Jordi Llisterri.    

La Sagrada Família col·loca les peces finals 
de les torres dels evangelistes

La torre de l’evangelista de Lluc ha arribat 
aquest dijous a la seva alçada final amb la col-
locació de les ales de formigó del terminal. La 
Sagrada Família ha informat que el muntatge 
d’aquestes ales s’allargarà tota la setmana i, un 
cop col·locades, només faltarà la instal·lació 
del llibre de l’evangeli i el tetramorf de Lluc 
per donar per acabada la torre. Un procés que 
acabarà abans del 16 de desembre, data que ha 
marcat el temple per il·luminar per primera 
vegada les torres dels evangelistes Lluc i Marc. 

sagrada família | llegir al web +

ESCOLTA 
EL PODCAST

https://www.peretarres.org/congres-lleure
https://www.peretarres.org/congres-lleure
https://www.catalunyareligio.cat/ca/congres-internacional-lleure-vol-temps-lliure
https://www.catalunyareligio.cat/ca/octavi-vila-mantenir-unitat-orde-cistercenc-entre
https://www.catalunyareligio.cat/ca/necessitem-bisbe-reclamacio-missa-sant-narcis
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/santuari-estant/quina-meravella-convertir-llagrimes-en-espurnes-300500
https://www.catalunyareligio.cat/ca/forum-internacional-multireligios-reunira-51
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/rebotiga-catalunya-religio/rebotiga-n62-cistercencs-cistercenques-300571
https://www.youtube.com/watch?v=rMgGoYTSc_k
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“En l’essència compartim moltes coses: apro-
fitar l’oportunitat educativa que ens perme-
ten les experiències de lleure”. El director del 
Centre Ludus de l’Uruguai, Ricardo Lema, as-
segura que el lleure educatiu es viu de manera 
similar América del Sud i a Catalunya.

Lema és a Barcelona amb motiu del Congrés 
Internacional del Lleure que organitza aquesta 
setmana la Fundació Pere Tarrés. Hi participa 
com a expert en desenvolupament humà i en 
l’oci com a eina de transformació social i cul-
tural. Entre tallers i xerrades, parlem amb ell 
sobre aquest esdeveniment, l’educació en el 
lleure i el voluntariat. 

Quina importància té el Congrés Internacional 
de lleure de la Fundació Pere Tarrés?

Jo crec que la possibilitat d’un congrés inter-
nacional permet la possibilitat de travessar 
fronteres i conèixer experiències que es van 
fent en diferents parts del món. Crec que ne-
cessàriament la millora de les propostes que 
puguem fer en aquest camp tenen a veure 
amb mostrar el que fem, comparar, veure 
bones pràctiques i anar reflexionant sobre la 

“A Catalunya i a l’Uruguai el lleure implica 
recrear la forma de percebre l’entorn”

https://www.catalunyareligio.cat/ca/congres-internacional-lleure-vol-temps-lliure
https://www.catalunyareligio.cat/ca/congres-internacional-lleure-vol-temps-lliure
https://www.youtube.com/watch?v=YF9uuKX4_sc
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nostra pròpia experiència. Un congrés inter-
nacional així permet aquest tipus de vincles. 

En què se centrarà la seva intervenció 
al Congrés?

Pel que fa a la recreació, com li diem nosaltres 
al lleure o a l’oci, tant a l’Uruguai com aquí coin-
cidim en l’èmfasi educatiu.  Parlem, doncs, de 
recreació educativa com es parla en aquest 
congrés de lleure educatiu. En certa manera, a 
l’Uruguai tenim molts aspectes en comú amb 
la tasca que es fa aquí, però també hi ha alguns 
matisos que sobretot tenen a veure amb les 
característiques i processos de cada país. És en 
aquests matisos que m’agradaria posar el focus 
durant la meva intervenció d’aquest divendres. 
Què pot aportar una recreació no tant d’entre-
teniment sinó d’una forma d’intervenir trans-
formant? La mateixa paraula ho diu: recrear és 
tornar a crear. La recreació o el lleure implica re-
crear la forma de percebre l’entorn, recrear les 
persones que ens rodegen o, fins i tot, recrear 
la forma de percebre’ns a nosaltres mateixos. 
Per nosaltres, el joc és molt més que un instru-
ment. Reconèixer la capacitat lúdica, interve-
nir i transformar des del joc és un component 

essencial de la nostra forma d’entendre l’edu-
cació. En aquest sentit, més enllà de les reflexi-
ons que proposa el congrés, m’agradaria bastir 
aquest pont amb el continent sud-americà.

Quins són aquests matisos respecte al lleure 
que es fa a Catalunya?

Pel que vaig coneixent, no crec que hi hagi gai-
res diferències d’enfocament i de forma d’en-
tendre. En l’essència compartim moltes coses: 
volem anar més enllà de l’entreteniment, po-
der prendre l’oportunitat educativa que ens 
permeten aquestes experiències de gaudi i 
portar endavant una proposta que atengui a 
les necessitats de tota la població. Crec que hi 
ha processos coincidents més enllà de recor-
reguts particulars que tinguem en cadascun 
dels països. 

Potser la diferència més gran que hi ha, concre-
tament a l’Uruguai, és que el lleure ha entrat 
amb molta força en les institucions d’educació 
formal. Això que a Catalunya es promou en for-
ma de campaments, de formació de monitors 
joves i d’altres, a l’Uruguai, on ha crescut més, 
és als mateixos col·legis i institucions educati-

ves. La majoria de campaments que s’organit-
zen allà es fan des de les institucions d’educació 
formal, la majoria d’animadors o recreadors 
es formen dins les institucions educatives. Es 
tracta d’un moviment juvenil important, però 
que es dona amb més força a les institucions 
formals. 

I hi ha lleure vinculat a parròquies 
i comunitats com aquí amb els esplais 
del Moviment de Centres d’Esplai Cristians 
de Catalunya (MCECC)?

També! Hi ha moltes institucions vinculades 
a l’Església catòlica o a altres esglésies que 
intervenen en el camp del lleure amb mol-
ta presència. Són processos que, a l’Uruguai, 
acompanyen el que seria l’educació formal ca-
tòlica i l’educació no formal i que es viuen amb 
molta força.

S’ha de promoure el lleure educatiu
des del voluntariat?

Jo crec que les funcions que compleixen els 
recreadors o monitors pel lleure professional 
o els voluntaris són diferents. Necessitem 
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rols professionals que assumeixin els lide-
ratges dels processos educatius, però també 
necessitem el rol que compleixen aquests 
animadors juvenils en les institucions que és 
un rol que un professional o un adult no pot 
tenir. En certa manera, els animadors acaben 
sent mediadors pedagògics entre els objectius 
institucionals i els interessos dels infants. És 
molt més fàcil per un nen, projectar-se en un 
jove. Els rols són diferents, però ambdós són 
necessaris.

En aquest sentit, hi ha una crisi 
de voluntariat en la societat actual?

No sé si estic d’acord amb aquest terme que 
sovint es parla de crisi de voluntariat. Jo crec 
que hi ha altres formes del voluntariat. Jo vinc 
d’una generació en què el voluntariat va ser 
molt important als anys 60 i 70. En aquell mo-
ment, era un compromís polític o religiós amb 
finalitats molt clares. Jo crec que, avui, el jove 
que fa un voluntariat és perquè aquesta experi-

ència el beneficia i no com a part d’una missió o 
d’un projecte. Parlem sobre que el beneficia en 
un sentit desinteressat: al jove li fa bé i se sent 
útil. Els joves cada vegada més escullen el que 
fan menys motivats per l’interès material i molt 
més per la seva pròpia realització personal. Hi 
ha noves formes de voluntariat, però no crec 
que parlem de crisi de voluntariat. 

roger vilaclara –cr | llegir al web +

Voleu rebre per WhatsApp
les notícies imprescindibles de cada setmana?

Apunteu-vos a la llista informativa
de Catalunya Religió!

Com? Guardeu el número 693 715 339 a la llibreta 
de contactes com a ‘Llista Catalunya Religió’.

I envieu-hi un missatge de WhatsApp 
que digui ALTA i el vostre nom.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/catalunya-uruguai-lleure-implica-recrear-forma


https://cinemaespiritual.gencat.cat/ca/mostra_cinema_espiritual/programacio
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Si, com va dir Paco Candel, al nostre país hi ha 
hagut “altres catalans” que vivien “on la ciutat 
canviava de nom”, en l’àmbit eclesial hi va ha-
ver, òbviament, “altres parroquians”. A partir 
d’aquesta tesi es desenvolupa el treball de fi de 
màster que l’historiador i periodista Francisco 
Javier Rodríguez, de l’Hospitalet de Llobregat, 
va realitzar i que ara veurà la llum en un llibre. 
Serà aquest 11 de novembre en un acte de pre-
sentació a les 19:00 h a la Casa de Reconciliació 
de Can Serra de l’Hospitalet. 

Prologat pel qui va ser tutor del treball, l’histo-
riador Carles Santacana, el llibre reflecteix un 
tema de candent actualitat i alhora, poc estudiat. 
Un fenomen, però, que s’ha anat repetint en les 
diverses onades migratòries a casa nostra i que 
parteix d’un neguit de l’autor: “volia abordar la 
relació de la immigració amb les parròquies”.

Un estudi amb tres parts diferenciades

El llibre pertany a la col·lecció ‘Recerques-Re-
trats’ del Centre d’Estudis de l’Hospitalet (CEH) 
i s’estructura en tres grans blocs. En el primer es 
presenta l’estudi i es caracteritzen les tres grans 
onades migratòries vingudes d’arreu de l’estat: 

‘Els altres parroquians’, la història 
de la immigració a les parròquies

https://www.celh.cat/agenda/presentacio-del-llibre-els-altres-parroquians-immigracio-i-parroquies-la-catalunya
https://www.celh.cat/
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l’anterior a la Guerra Civil, la de postguerra i 
la més gran, ocorreguda entre els anys 1950 i 
1975. Feta aquesta introducció, el següent bloc 
aborda les temàtiques i reivindicacions socials, 
econòmiques i solidàries que es van dur a ter-
me en l’àmbit parroquial o gràcies a l’aixopluc 
de l’església. Partint de la base de la parròquia 
com a espai de socialització dels nouvinguts, 
s’aborden també temes com l’ús de la llengua o 
el contrast que es donava entre els llocs de pro-

cedència dels rectors amb els dels nous fidels. El 
segon bloc aborda més el vessant espiritual del 
fenomen, endinsant-se en temes com la religi-
ositat popular dels nouvinguts o el trauma que 
suposava l’emigració en la pràctica religiosa. Es 
tracta també del paper i convivència dels fidels 
de tota la vida davant d’aquest fenomen que va 
provocar l’erecció de moltes noves parròquies i 
en va canviar la composició social de moltes al-
tres d’existents.

El primer input, a casa

“Els pares són nascuts fora de Catalunya i a l’ha-
bitació hi havia la típica imatge del Crist natzarè 
i al seu costat la Moreneta en perfecta harmo-
nia”. D’aquesta combinació de convivència de 
la fe arrelada en diferents cultures, sorgeix la 
motivació per la qual es desenvolupa el llibre.

Malgrat que Els altres parroquians no transcriu 
les moltes entrevistes fetes, aquesta nova pu-
blicació sorgeix després de moltes converses 
i de diverses trobades amb rectors i cristians 
de base de l’Hospitalet i de quatre municipis 
més del seu voltant. El llibre doncs abasta tam-
bé el fet migratori a les parròquies de Cornellà 
de Llobregat, Viladecans, el Prat de Llobregat i 
Sant Boi de Llobregat. D’aquesta manera, no es 
tracta el fenomen des d’una òptica només mu-
nicipal, sinó que s’amplia el context i l’estudi 
d’un fet que es va viure a tota l’àrea metropoli-
tana barcelonina.

Com diu l’autor, “hi ha material per seguir estudi-
ant i, per tant, el llibre que aviat es presentarà és 
un punt de partida per continuar més endavant”.

víctor rodríguez –cr | llegir al web +

Fotografia: CEH.

https://www.catalunyareligio.cat/ca/altres-parroquians-historia-immigracio-parroquies
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“La Jornada de Catequistes donarà eines 
per introduir als infants al misteri”

El bisbat de Solsona acollirà les XIV Jornades de 
Formació per a Catequistes organitzades pel Se-
cretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya 
i les Illes Balears (SIC). Se celebraran del 4 al 6 de 
novembre sota el títol ‘Iniciar al ministeri de la fe 
en Jesucrist’. El director del SIC, Joan Àguila, ex-
plica que la jornada d’enguany afrontarà el tema 
de la “mistagògia”. Àguila destaca que enguany, 
des de les Jornades de Formació per a Catequis-
tes, s’ajudarà a “tenir eines i saber estratègies per 
poder introduir als infants, adolescents, joves i 
adults en la vida del misteri”.

cr | llegir al web +

Més del 45% dels ingressos del bisbat 
de Girona provenen dels laics

Les aportacions voluntàries són una peça clau 
perquè l’Església segueixi desenvolupant la 
seva tasca pastoral i social. Així ho demostren 
les dades que ha presentat el bisbat de Girona 
sobre la seva activitat l’any 2021. D’aquestes 
dades es desprèn que més d’un 45% dels in-
gressos de la diòcesi de Girona provenen de 
les aportacions directes o indirectes dels laics 
a través de col·lectes i de la creueta a la Declara-
ció de la Renda.  

bisbat de girona | llegir al web +

Barcelona acollirà la trobada internacional 
d’universitats de La Salle

La International Association La Salle Univer-
sities (IALU), l’organització formada per les 64 
universitats de La Salle de tot el món, celebra 
entre el 7 i el 12 de novembre l’’Encuentro’, la 
seva trobada triennal. Enguany, la XIII edició 
de la trobada, tindrà dues seus; una d’elles serà 
La Salle Campus Barcelona, del 10 al 12 de no-
vembre. El lema d’aquest any és ‘Junts transfor-
mem el món’, centrat en la necessitat d’adaptar 
l’educació al context mundial actual.  

la salle-url | llegir al web +  

https://www.sic-catequesi.cat/ca/inscriu-te-les-xiv-jornades-de-formacio-catequistes
https://www.sic-catequesi.cat/ca/inscriu-te-les-xiv-jornades-de-formacio-catequistes
https://www.catalunyareligio.cat/ca/jornada-catequistes-donara-eines-introduir-als
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mes-45-dels-ingressos-bisbat-girona
https://ialu.org/
https://ialu.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/barcelona-acollira-trobada-internacional
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Amb la festivitat de Tots Sants, entrem en el cor 
de la tardor, un moment per a la reflexió assere-
nada, el recolliment i la calma. Des de Catalu-
nya Religió analitzem què representa aquesta 
estació des del punt de vista naturalístic i n’es-
mentem els principals significats espirituals.

Tot i que en el món mediterrani el temps tar-
doral no és tan contundent com en els bio-
mes més septentrionals o orientals, hi ha dos 
elements molts definitoris: la reducció de les 
hores de llum i l’arribada dels primers freds. Re-
cordem que l’equinocci de tardor és el moment 
en què la durada del dia i de la nit és la mateixa i 
a partir d’aquest moment, les hores de llum van 
reduint-se fins al mínim que té lloc amb l’inici 
de l’hivern. Aquesta pèrdua d’hores de llum i, 
sobretot, la presència de les primeres fuetades 
de fred fan canviar la vegetació i també l’activi-
tat agrícola.

Viure i mirar la mort sense por

Els arbres caducifolis comencen a canviar el 
color de les fulles i amb les primeres ventades 
el brancatge arbori comença a visualitzar-se i 
l’arbre, finalment, es despulla. Aquest procés 

La tardor, temps de recolliment 
i calma per mirar endins
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és molt espectacular en els boscos montans on 
abunden els caducifolis i on els cirerers, aurons, 
faigs i roures es vesteixen de gala: de colors ver-
mellosos, groguencs o àurics.

Als carrers de les ciutats, on predominen els 
plàtans d’ombra o els lledoners, que tenen la 
fulla caduca, aquest procés també és present. 
Tot plegat és un gran espectacle cromàtic abans 
que els arbres caducifolis restin nuus i comen-
cin a reposar.

A LA TARDOR, LA NATURA 
ENS CONDUEIX CAP A UN TEMPS 
INTERIOR MENTRE L’EXTERIOR 
REPOSA

Un monjo de Montserrat em deia respecte 
d’aquest procés, “els arbres després de posar-se 
les millors robes, es vesteixen de nuesa, és a 
dir, entren en un estadi de letargia, de calma i 
de quietud per poder resistir el rigorós hivern 
i esclatar de nou amb la primavera. Cal beure 
de la copa d’aquests petits canvis, de les peti-
tes morts per poder viure i mirar la mort sense 
por.” A nivell agrícola passa, si fa no fa, el ma-

teix. És arribat el moment de llaurar els camps 
per tal de remoure la terra i preparar-la per a la 
sembra. També les vinyes i els arbres fruiters 
ens ofereixen els seus darrers fruits. Com diu 
Narcís Comadira, “els codonys han madurat, 
les magranes també. Les castanyes són ple-
nes. A les parades dels mercats s’apilonen els 
moniatos”. 

També Joan Maragall parlant de l’octubre diu: 
“Els fruits ja s’han donat tots i l’últim, el més 
bell, que és la magrana, el vi ja dorm i somnia 
al celler, ha passat el vaivé dels temporals, els 
camps són nets, el cel és pur, el sol comença 
a fer-se amic i a brillar més daurat”. D’aquests 
darrers fruits neixen algunes de les darreres 
delícies tardorals que la cuina ha transformat 
en esplèndides llepolies com els panellets, el 
“marron-glacé”, els massapans...

L’escurçament del dia i l’arribada del fred afavo-
reixen el recolliment, la calma, la meditació i en 
aquest marc de pausa arriba el moment de recor-
dar els difunts, els sants i els morts. La pau tardo-
ral que oscil·la entre la grisor dels dies de pluja i 
la lluminositat d’alguns migdies és un bon mo-
ment per a la reflexió asserenada, per a la lectura 
reposada i per a la caminada tranquil·la. 

Ancorar-se en la natura per endinsar-se 
a Déu

La natura ens condueix cap aquest temps inte-
rior mentre l’exterior reposa, s’escurça la llum, 
el fred es fa present, plovisqueja o el vent ens 
sacseja. Per tant, podem sentir que és arribat el 
temps de mirar endins i de tenir present que 
per tal que tot torni a brostar cal que les llavors 
estiguin colgades i que el terra s’assaoni d’hu-
mitats. És un bon moment per, si ens ve de gust, 
desempolsar el Cant Espiritual de Joan Mara-
gall o alguns dels poemes de Guerau de Liost o 
Joan Vinyoli i assaborir-los lentament. El ritme 
de la natura potser ens convida a despendre’ns 
del sobrer i acostar-nos a l’essencialitat interior.

Els canvis estacionals i el ritme de la natura són 
els nostres aliats: hi ha un temps per néixer, per 
créixer, per madurar i per abandonar aquest 
món. Si ens compassem amb els ritmes natu-
rals podem retrobar el nostre estat vital. Tot té 
un ritme, un cicle, una transformació constant. 
Ancorar-se en la natura permet endinsar-se en 
la darrera realitat que, per als creients, és Déu.

josep gordi –cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/tardor-temps-recolliment-calma-mirar-endins
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Roig, una identitat

JOSEP LLIGADAS
A UNA FONT QUE RAJA SEMPRE

Luis García Montero, director de l’Institut Cer-
vantes i vidu d’Almudena Grandes, deia, a “La 
Contra” de La Vanguardia del passat 16 de se-
tembre: “Cada cop em defineixo més a mi ma-
teix amb la paraula roig. Es deia molt durant 
el franquisme i rojos eren els socialistes, els 
comunistes, els republicans, els que no eren 
gaire clericals o no creien en el centralisme a ul-
trança. Quan veig tantes divisions a l’esquerra i 
l’auge de l’extrema dreta, m’identifico més amb 
ser roig i defensar amb altres rojos les idees de 
progrés, igualtat i justícia social”. La cosa em va 
semblar, d’entrada, un bon plantejament, i vaig 
començar a pensar fins a quin punt jo m’iden-

tificava amb aquesta definició. Vaig concloure 
que sí, que m’hi identificava, i més perquè, de 
fet, la definició incloïa, si seguia la seva pròpia 
lògica, uns quants valors més que García Mon-
tero no explicitava. I permetia esdevenir una 
definició no només política, com semblaria 
d’entrada, sinó de plantejament vital. A veure 
si ho sé explicar.

Em sembla bastant evident que, en la defen-
sa del progrés, la igualtat i la justícia social, a 
aquesta llista de socialistes, republicans, co-
munistes i companyia que englobava la idea de 
roig durant la dictadura, s’hi ha d’incloure ara, 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/259648
https://www.catalunyareligio.cat/ca/group/220063
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plenament, també, ecologistes i feministes. De 
fet, a vegades s’ha volgut ressaltar l’especificitat 
d’aquestes dues lluites, i s’ha parlat de fil verd i 
fil violeta, deixant el fil roig per a la lluita obre-
ra i la justícia social. Però és que, a hores d’ara, 
els tres fils em semblen ja indestriables per a 
qualsevol que aspiri a un món més digne. Evi-
dentment que es pot destacar, o accentuar, una 
lluita o una altra, però també em sembla que, si 
volem parlar en global, la idea de roig les reu-
neix totes la mar de bé.

I en el mateix sentit, jo modificaria la formulació 
de García Montero que assenyala com a rojos els 
que “no creien en el centralisme a ultrança”. Em 
sembla evident que, dintre la lògica roja, això 
s’ha de formular amb més decisió. Que ser roig 
ha d’incloure, no només no creure en el centralis-
me a ultrança, sinó creure en un funcionament 
polític que, per una banda, acosti les adminis-
tracions als ciutadans i potenciï l’autogovern en 
els nivells subestatals, i que, per una altra, valori 
i potenciï les riqueses culturals, lingüístiques i de 
sentiments de pertinença dels diversos territoris.

I arribem a l’últim punt, el més complicat. Diu 
García Montero que sota el paraigua roig s’hi 

incloïen “els que no eren gaire clericals”. Jo soc 
cristià, com és obvi. Però em sembla que, alho-
ra, no soc gaire clerical. ¿Hi tinc lloc sota aquest 
paraigua? Jo crec que sí, i a més crec que hi puc 
aportar,  com a cristià, alguna cosa interessant. 
I miraré d’explicar-ho partint d’un detall litúr-
gic. I és que dues diades fonamentals per als 
cristians, el Divendres Sant i el Diumenge de 
Pentecosta, tenen com a color propi el vermell, 
el roig. El Divendres Sant perquè commemo-
rem la fidelitat de Jesús fins a la mort en la seva 
missió d’anunciador i testimoni d’aquella vida 
humana plena que superava tot esclavatge i 
que es posava en contra de qualsevol opressió 
que uns éssers humans exercissin sobre altres 
éssers humans. I el Diumenge de Pentecosta 
perquè commemorem com els primers segui-
dors de Jesús van experimentar-se plens del 
seu mateix Esperit i enviats a continuar això 
mateix que ell va fer: ser anunciadors i testimo-
nis d’una vida humana plena que superi tot es-
clavatge. Indubtablement, em sembla que tot 
plegat està en perfecta línia amb el roig a què 
ens estem referint al llarg d’aquest article.

I aquí voldria explicitar les aportacions que els 
cristians hi podem fer. Dues en concret. La pri-

mera és una accentuació, no una novetat. Jo la 
definiria com la preocupació concreta pels pa-
timents de les persones, l’amabilitat, les ganes 
de no fer mal innecessari en les preses de deci-
sions... Sí, ja dic que això és una accentuació, no 
una novetat. Però una accentuació molt neces-
sària, perquè, per exemple, en els programes 
dels partits, i en les seves actuacions internes, 
aquestes coses ni hi surten ni es practiquen gai-
re. A mi sempre m’han impressionat les “Misio-
nes Pedagógicas” que en els inicis de la Segona 
República es van muntar per anar a portar cul-
tura als pobles de l’Espanya més rural i endar-
rerida, i que incloïen tant l’alfabetització com el 
teatre o la música. Era això: la preocupació con-
creta per les persones febles concretes. Doncs 
aquestes coses caldria promoure-les més, com 
a accions “roges”. Un exemple podria ser pro-
moure la visita als malalts, tasca que està, crec, 
en la mateixa línia que totes les lluites per una 
sanitat com cal. I al costat d’això, per exemple, 
que els partits es plantegessin tractar millor els 
seus militants (o socis, o adherits, o com se’n 
digui en cada cas). De fet, Jesús es va moure 
principalment en aquest camp de l’atenció a 
les persones concretes, com s’esqueia al seu 
moment històric, i per això crec que els cristi-
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ans que ho volem ser de debò ens hem sentit, 
des del començament, empesos a tenir aquesta 
qüestió molt present.

I la segona aportació, que ja no és una accentu-
ació, sinó una total novetat. Els cristians creiem 
en Déu, i afirmem que aquest Déu en qui cre-
iem és al cor de la nostra vida i de tota la reali-
tat. I creiem que Jesús va ser un home que, en 
el seu anunci i testimoniatge d’una vida huma-
na plena que superés tot esclavatge, va mostrar 
quin era el camí de Déu, perquè Déu era plena-
ment amb ell. I que creiem, finalment, que en 
tot el nostre camí humà hi batega la força de 
l’Esperit de Jesús. I a aquesta fe hi afegim que 
tot això té per a nosaltres una importantíssi-
ma conseqüència vital: creiem que, més enllà 

d’aquest món, més enllà de la mort, viurem en 
una vida en plenitud, en una humanitat ple-
nament realitzada. Això, a mi, em sembla que 
és la màxima aspiració que pot sorgir del plan-
tejament roig de l’existència. En definitiva, 
doncs, n’és un reforçament. I d’aquí dedueixo 
que els qui creiem en Déu i en la vida eterna 
que ens ha promès, i hi creiem com una cosa 
en continuïtat i com a plenitud del camí roig 
que he anat descrivint abans, podem adscriu-
re’ns amb tot el que som, pensem, fem i cre-
iem, a aquesta identitat. O sigui que sí, que 
m’identifico com a roig.

Ja sé que molts cristians, segurament la majo-
ria, creuen en Déu i en la vida eterna, però no 
experimenten aquesta fe com una crida a in-

corporar a la pròpia vida els anhels i les actua-
cions que s’inclourien en aquest plantejament 
que definim com a roig. I sé també que l’Esglé-
sia com a institució més aviat hi està molt d’es-
quena, a aquest tipus de plantejament. Però 
això no treu que molts cristians sí que ens el 
sentim nostre, i una part de la institució eclesi-
al també. M’agradaria que fóssim molts més. O 
més ben dit, m’agradaria que fóssim tots. I és 
que –deixeu-m’ho dir, tot i que sense cap pre-
tensió dogmàtica!– a mi em semblaria la cosa 
més coherent amb els plantejaments de Jesús.

josep lligadas–cr | llegir al web +

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/font-raja-sempre/roig-identitat-300443
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