LA BONDAT REBEL
Mai no vas aspirar a veure com, en l’hora de la mort, la teva
causa era ben vàlida a la França dels clochards i dels quixots
socials. Vas tenir l’amarga retribució del solidari, que veu el
pitjor fracàs en la vigència de la seva empresa. Als anys 50,
havies agafat un micro per anunciar que havia succeït una
desgràcia: una dona havia mort congelada al carrer. A partir
d’aquí, es va enlairar la teva insurrecció de la bondat, amb
la comunitat d’Emaús i la croada per als sense sostre.
Tenies l’estampa profètica que calia, amb aquelles barbes
blanques de pietat, aquella boina amarada de senzillesa i
aquella mirada d’aigües cansades. No vas esquivar la polèmica

sobre la sexualitat, els matrimonis de capellans, els condons
i els gais. La candidesa sempre presidia el teu parlar, com
quan vas dir que els israelians havien passat de víctimes a
botxins (i et van crucificar, a tu, que havies salvat milers de
jueus dels nazis). Armat d’una compassió més caputxina que
vaticana, vas afirmar que la gran fractura del món no era
entre creients i profans, sinó entre els que estimen i els que
no. No vas excloure ningú, i tothom et va adorar. Vas sostenir
que només guanyaven els que donaven, i tu, que vas oferir
la vida, has guanyat l’afecte etern. Però els pobres mortals
no t’hem escoltat prou bé, i és un misteri que Déu t’hagi
obsequiat amb llargues decepcions i hagi trigat tant a rescabalarte dels bulevards de llàgrimes.

Ho diu la Bíblia
A cura de Manel Morgades i Rosell

L’Evangeli de Lluc forma part del que anomenem Evangelis
sinòptics junt amb els de Marc i Mateu. S’anomenen sinòptics
perquè responen a un mateix esquema literari de fons i perquè
contenen molts materials comuns, de tal manera que és possible
d’obtenir una visió de conjunt dels textos importants: aquest
és el significat del terme “sinopsi”, provinent del grec.
Lluc és l’autor d’una obra en dues parts. Formada pel seu
evangeli i pel llibre dels Fets dels Apòstols, que narra els fets
i paraules de l’Església primitiva. L’obra de Lluc és redactada
a partir de l’any 70 després de Crist.
He escollit aquest fragment de l’evangelista Lluc perquè ens
ajudi a reflexionar i a posar-nos en mans de Déu. Són moltes

les persones que per ser coherents en la seva vida de cada dia
són criticats i destrossats. Aquest fet pot fer abandonar la
tasca i perdre l’esperança. Els cristians no es poden deixar
arrossegar pel desconsol, perquè la seva força i alegria és en
el Fill de l’Home: el Senyor.
FELIÇOS VOSALTRES Lc. 6,22-23
Feliços vosaltres quan, per causa del fill de l’Home, la gent us
odiarà, us rebutjarà, us insultarà i denigrarà el nom que porteu!
Aquell dia alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa
és gran en el cel. Igualment feien els seus pares amb els
profetes.

Garbellant

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

Henri Dunant, un home de negocis suís, va concebre la idea de la Creu Roja, de la següent manera. En un viatge que va fer
a Lombardia per obtenir de Napoleó III la concessió d’unes terres a Argèlia, Henri Dunant va passar pel camp de batalla de
Solferino. Al voltant de 40.000 cossos jeien a terra extenuats, mal ferits, gemegant. La guerra els havia enfrontat, però ara
el sofriment i el dolor era el mateix per a tots. Les dones de Castiglione que es van acostar fins al lloc deien “Tutti fratelli”,
mentre miraven de calmar el dolor de tanta desgràcia. Un exemple clar de fraternitat horitzontal, de l’home dins l’home.

CANÇÓ A MAHALTA
Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.
No podem acostar les nostres vides calmes:
entre els dos hi ha una terra de xiprers i de
Palmes.
En els meandres grocs de lliris, verds de pau,
sento, com si em seguís, el teu batec suau.
i escolto la teva aigua, tremolosa i amiga,
de la font a la mar –la nostra pàtria antiga-.
Màrius Torres

OBRE'T AL MÓN
Deixa ja de pensar tant en tu, de com
et sents, de com estàs, de quins mals
sembla que sentis, de com et veuen els
altres, del que han dit de tu, del teu
progrés, del teu curriculum, dels teus
problemes de sempre, de si et sents sol,
de què passarà demà... deixa-ho, si et
plau, i... obre't al món. Molts cops penses
seriosament que no hi ha res a fer, que
el poder és omnipotent, que molts que
han intentat han acabat desfets, que val
més aprofitar les oportunitats i deixar
que el món segueixi el seu curs, que no
ets res enfront de tanta misèria. Saps
molt bé, però, que molts dels qui t'han
precedit no varen pensar així, que en
un segle hi ha situacions que van millorant gràcies a la seva constància,
a la seva fe, potser a la seva vida. Et criden, doncs, ells i elles... obre't
al món.
Jesús Renau.

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca
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La realitat és que no ens em sortim.

LA VIOLÈNCIA
Avui, veiem constantment notícies relacionades amb la
violència en tots els mitjans de comunicació: ràdio, televisió,
diaris, pàgines d’Internet i, fins i tot, potser l’hem
experimentada molt a
prop nostre.
Sovint ens preguntem si
es tracta d’un fenomen
freqüent en la nostra
societat o són els mitjans
de comunicació que ara
presten més atenció a
aquesta mena de notícies,
perquè hem pres, tots
plegats, més consciència
del problema.

Potser el secret està en comprendre el problema i anar
a les arrels de la conducta humana.
La conducta humana, com sabem, és el resultat de la
incidència de molts
factors: la història
personal i familiar,
l’ambient sociocultural en
el qual s’ha crescut i de
com han configurat,
aquests factors, la
personalitat de cada
home i dona.
És veritat també, que hi
ha conductes ben
diferents en persones que
tenen les mateixes arrels,
però això no pot ser
excusa per reduir l’esforç
que la societat ens
demana per tenir un
planeta en pau.

En el món dels infants,
és penosa la violència que
s’exerceix sobre ells, però
impacta l’agressivitat
exercida pels mateixos
infants o adolescents, a
vegades contra els seus
companys i a vegades
contra els propis pares

Seria bo que féssim
un intent de reconduir
aquesta força cap a
camins de flexibilitat,
d’apropament, d’empatia, de perdó, i busquéssim uns models
de conducta que ens
ajudessin a construir
una personalitat sana,
capaç d’estimar, fruir
del propi esforç i
imaginar un món cada
vegada millor amb el
treball de tots.

En el món dels adults, hi
ha una veritable alarma
social alimentada per les
guerres, les injustícies, els
moviments migratoris i la
inconsciència personal
del dia a dia.
És evident que volem
resoldre el problema. De
vegades, les mesures que
adoptem, semblen estar inspirades en la inquietud i en el
desig de donar respostes ràpides, per no dir, interessos
més o menys inconfessables.

M. Teresa Quintana Capdevila

Es fa saber ...
A cura d’Anton Bru i Borràs

PARRÒQUIA
Demografia (període de Nadal a Pasqua)
Baptismes: (Al número anterior, a 07-10-06,
cal llegir: David Popa Bofarull)
31-12- 06 Arnau-Albert-Jordi Porta Sans
07-01-07 Anna M. Batalla Orna
08-04-07 Marc Sans Navés
15-04-07 Sílvia Miquel Gelonch
Casaments:(no n’hi ha hagut cap)
Exèquies:

27-12-06
25-01-07
18-02-07
22-02-07
24-02-07
06-03-07
17-03-07
10-04-07
12-04-07

Josepa Duch Timoneda, 85 anys
Maria Sans Perera, 91 anys
Amadeu Pons Sans, 77 anys
Francesc Florejachs Reñé, 93 anys
Maria Gotsens Vidal, 99 anys
Teresina Vidal Miquel, 80 anys
Josep Teixidó Capdevila, 71 anys
Maria Bardia Piera, 86 anys
Francesc Esqué Carnicé, 78 anys

Acció Pastoral
Culte:
• El balanç demogràfic de l’any 2006 és aquest: 10 Batejos
(7 nens i 3 nenes), 5 Casaments, i 35 Exèquies ( 14 homes
i 21 dones). Cal advertir, un cop més, que no coincideixen
els batejos amb els naixements, ni les exèquies amb les
defuncions de veïns: no tots els nats són batejats, ni tots els
batejats són veïns del poble, ni tampoc són veïns del poble
tots els enterrats al poble.
• Si bé era laboral el dia de Sant Josep, la missa es va celebrar
a 2/4 d’una, i amb força assistència, per cert. Va ser cantada
i solemne en atenció a la devoció popular i tradicional.
• 04-04: Celebració Comunitària de la Penitència amb 4
confessors. Són poques, però, les persones que aprofiten
l’ocasió de fer confessió individual...
• A més de tenir exposats als tres cancells de l’Església els
avisos sobre els actes de Setmana Santa, la Parròquia n’ha
publicat un programa, aprofitant un model dissenyat per a
totes les parròquies catalanes.
Catequesi:
• A més de les catequesis regulars, s’ha començat la intensiva
de 1a Comunió i de Confirmació. La primera la dóna Mn.
Anton, i, la segona, en Manel Morgades.
• 21-03: Reunió urgent de catequistes de Confirmació amb
els responsables parroquials, per tal de solucionar un problema
creat de cara a la celebració de la festa del dia 21 d’abril,
presidida pel Sr. Arquebisbe.
• 23-03: Reunió amb els pares dels qui es confirmen en la
festa esmentada.
• 02-04: Conferència quaresmal de Mn. Antoní Constantí,
amb el tema “En Crist vivim, ens movem i som”. Tot i que
plovia, l’assistència va ser bastant bona. Els forts aplaudiments
finals demostraren la qualitat d’una exposició interessant i
profitosa.

Càritas:
• Pot ser una bona notícia, la que ens arriba de Càritas de
Lleida: han creat una institució que pensa reciclar tota classe
de roba que recollirà de les diferents Càritas que hi vulguin
col·laborar. Veurem com es concreta tot, i com es pot
reemprendre el servei de recollida de roba usada
Consell i Voluntariat:
• 24-02: Reunió, en la qual es revisa l’acta anterior, per
veure què s’ha complert i què resta pendent.
• 10-03: El regidor municipal d’Economia i Turisme, que
havia convidat per carta el rector i tots els membres del
Consell Parroquial, acompanya la ruta turística al Castell i al
Campanar. És d’agrair l’atenció, car la visita turística normal
es fa en diumenge i en horari parcialment de culte, com no
podia ser d’altra manera.
• 16-03: Segona reunió, en pocs dies, del Consell Parroquial.
El tema únic: respondre l’àmplia enquesta confeccionada per
l’arxiprestat, per tal de commemorar el 25è. Aniversari dels
Aplecs. Les parròquies han fet la revisió dels 25 anys, i
l’arxiprestat l'ha feta a nivell arxiprestal. Tindrem ocasió de
conèixer el resultat de l’enquesta, perquè es publicarà a
l’Aplec que tindrem el dia 20 de maig a l’Espluga Calba.
Corals:
• El concert de Nadal de les dues Corals locals, previst per
al dia de Sant Esteve, tornà al dia tradicional de Reis, per
dificultats d’assistència de molts dels Petits.
• 16-01: Sopar, ja tradicional, per la festa de Sant Antoni,
onomàstica del director.
• Entre gener i març, els pares dels components de la C.I.
s’han reunit tres vegades, ja de cara a les trobades organitzades
pel Secretariat de Catalunya cap a finals de curs a les Borges
Blanques (els Petits) i al Palau Sant Jordi (els Mitjans - Grans)
• 27-01: Un grup voluntari de l’Orfeó animà la Missa festiva
de la parròquia de Vallbona; i l’Orfeó, al complert, ho va fer
a la Floresta, el dia de Sant Blai, i també en un casament a
l’Espluga Calba, el dia 24 de març. Com cada any, tampoc
no van faltar els seus cants a la missa major del dia de Pasqua,
amb el Concert de Caramelles com a punt final.
Economia i Obres:
• El balanç econòmic de l’any 2006 és aquest:
Entrades................................ 29.422,98 ¤
Ròssec anterior.................... 107.861,50 ¤
Disponibilitats.............. 137.284,48 ¤
Sortides............................... 111.359,92 ¤
Superàvit........................ 25.924,56 ¤
Els capítols més importants d’entrades són, per aquest ordre:
1. Col·lectes i donatius per obres majors.
2. Col·lectes de diumenges i festes.
3. Col·lectes solidàries (Mans Unides, Càritas, Domund i
Germanor)
4. Benefici net de les finques dels Benifets.
5. Donatius i almoines generals.
6. Benefici net en l’ús dels llantions.
I aquests són els capítols més importants de sortides

1. Obres majors.
2. Serveis professionals
3. Quota a l’Arquebisbat per al Fons Comú
4. Lliurament de les col·lectes solidàries ( les 4 anteriors)
5. Compra de llantions per a ús dels fidels
6. Publicacions (les necessàries per al funcionament i “Aigua
Viva”)
• Referent al cobrament de les subvencions concedides, la
situació és la següent:
S’han cobrat els 6.000 ¤ concedits per l’Arquebisbat.
S’han cobrat 24.000 ¤ dels 30.000 concedits pel
Departament de Cultura de la Generalitat
No s’ha cobrat res encara dels 24.000¤ concedits per l’I.E.I.
de la Diputació.
• La col·lecta de Mans Unides contra la fam en el món va
ser de 979.50 ¤. I la de Pasqua (extraordinària, però ja no
per les obres), va ser de 913,76 ¤.
• El dia 2 de març es va reunir la Junta d’Economia, presidida
pel nostre Arxiprest, per tractar el tema de la calefacció a
la Rectoria i Casa Parroquial. El Sr. Arquebisbe ho va
encarregar a Mn. Manel, en veure que teníem encallat el
projecte. A veure si en podem gaudir el proper hivern.
L’arquebisbat es fa càrrec de la despesa de la instal·lació de
la rectoria.

Relacions:
• 27-01: Com altres entitats del poble, la Parròquia col·labora
en l’organització del sopar solidari contra la fam.
• 21-03: L’Escola municipal de música té a la seva disposició
la Sala d’Actes i la saleta del pati, per celebrar el Concert
trimestral dins el marc de la seva programació anual.
• 24-03: Homenatge a una nova centenària arbequina: Maria
Bellmunt Vidal, vda. Miret. Pels anys viscuts, últimament, a
la Residencia de les Borges Blanques, i també pel seu delicat
estat de salut, es va decidir de celebrar la festa de centenari
a la mateixa residència. Hi assistiren representants dels
Ajuntaments d’Arbeca i les Borges Blanques, el Delegat
provincial de Benestar Social i tres representants de la nostra
Parròquia, que, com de costum, lliuraren a la centenària la
partida original de Baptisme, artísticament emmarcada, que
tota la família va rebre amb viva emoció. Enhorabona!
• 01-04: Encara que no viuen a Arbeca, han volgut celebrar
entre nosaltres les seves Noces d’Argent matrimonials,
Domènec i Maria. La missa major, tot i ser la del diumenge
de Rams, va tenir una atenció especial a la parella, a la qual
agraïm la seva elecció... Els desitgem molts anys més d’amor
en família!
• 08-04: Un cop més, i amb emoció ecumènica, la parròquia
cedeix l’Església als romanesos ortodoxos d’Arbeca i comarca,
per celebrar la Pasqua, que enguany coincideix amb la catòlica.
Hora: 6 de la tarda. Hi assisteixen cada any prop de 300
romanesos.

ARXIPRESTAT
A més de la reunió del Consell Pastoral Arxiprestal, que es
fa cada mes a la nostra Casa Parroquial, aquest trimestre
s’han celebrat els actes següents:
• 27-01: Sessió de “Trobar-se en la Fe”. Són lliçons teològiques
amb professorat de l’Arquebisbat. Són classes obertes a
tothom qui vulgui una formació a fons en la seva Fe cristiana.
• 17-03: Reunió per a la formació dels laics/ques que es

preparen per poder fer Celebracions dominicals, en absència
de prevere, quan faci falta.
• 29-03: Conferència quaresmal, per a totes les parròquies
de l’arxiprestat, amb el tema “Escoltar la Paraula enmig del
món”, a càrrec de Francesc Torralba, filòsof i teòleg, professor
d’universitat, pare de cinc fills, ens donà un bon testimoniatge
de vida cristiana en una conferència excel·lent en contingut
conceptual i forma d’expressió.

Vivències
EN CLAU DE SOL
Em pregunto què se li va perdre a una orella superdotada com la teva, fa
més de 30 anys, amb marrecs com jo.
Nosaltres portàvem flabiols i guitarres, i arribàvem disposats a fer tots els
galls i esgarips del món. I tu, Albert Taulé, hi posaves una paciència inesgotable
i un amor infinit per la música. Ens feies tocar peces conegudes del repertori
kumbaià, seguides de tonades senzilles que havies compost tu mateix. Llavors
anàvem a l’església i fèiem trontollar aquelles parets venerables amb les
nostres diguem-ne serenates. Tot plegat semblava normal, era el que tocava
fer aleshores. He hagut d’esperar molts anys per entendre com era
d’excepcional allò. He hagut de veure com, fet tot un senyor rector, dirigies el sons celestials que transitaven per Santa Maria
del Mar, historiaves el temple més melòman dels país i inspiraves més d’un llibre d’èxit. I com el món sencer reconeixia el
teu talent. He hagut d’esperar fins ahir quan, en conèixer la teva mort, m’ha retornat aquell aire d’infantesa que no tenia res
de convencional. La teva dolçor exagerada, la teva obsessió pels pentagrames, els teus ulls encallats en algun altre segle –sense
tanta estridència-. I he entès per què de tant en tant agafaves tu l’instrument, tancaves els ulls i feies un respir en clau de sol,
amb harmonies sacres de debò. Que allà on vagis hi trobis un cor d’angelets bufadors i que, si pot ser, no desafinin gaire.
Adéu-siau, mossèn Flabiol.
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