Ho diu la Bíblia
A cura de Manel Morgades i Rosell

En aquesta secció de l’Aigua Viva volem apropar la Bíblia sense complexos a tothom. Vivim en una societat que busca receptes
per a ser feliç a través de llibres d’autoajuda o textos mediàtics. Cal que aprenguem a valorar la Bíblia sense prejudicis. El tuf
d’encens, de vegades, ens amaga el veritable gust de la paraula de Déu. El llibre “CANTIC DELS CANTICS” va ser escrit
cap el s.IV abans de Crist. És un text poètic sobre l’amor entre l’home i la dona. És una exaltació de l’amor autèntic sense
interessos. És un càntic a l’amor gratuït i sincer per caminar junts vers el mateix horitzó. Aquí en teniu un tast.
EL MEU ESTIMAT Ct. 2, 10-17.
ELLA El meu estimat parla i em diu:
ELL

Aixeca't, amiga meva,
bonica meva, i vine!
Mira, l'hivern ja ha passat,
la pluja s'ha esvaït, ja se n'ha anat.
Les flors despunten a la terra,
ja arriba el temps d'esbrotar,
se sent la tórtora pels nostres camps.
Despunta el fruit verd de la figuera,
les vinyes florides escampen perfum.
Aixeca't, amiga meva,
bonica meva, i vine!
Coloma meva, en les escletxes de la roca,
en els amagatalls dels espadats,
fes-me veure la teva cara,
fes-me sentir la teva veu,

perquè la teva veu és suau,
i la teva cara, bonica.
Caceu-nos els xacals,
els xacals menudets,
que destrossen les vinyes,
les nostres vinyes en flor.
ELLA El meu estimat és tot meu,
i jo sóc tota seva,
ell que pastura el ramat entre els lliris.
Abans que bufi la marinada
i s'allarguin les ombres,
retorna, estimat meu,
semblant a la gasela, al cervatell,
per les muntanyes de Bèter.

Garbellant

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

ÀFRICA
A set quilòmetres de Nairobi, hi ha Kibera, “la barraca més gran d’Àfrica. Més de
700.000 persones hi malviuen amuntegades en cabanes de fang, de fusta i de xapa,
sense quasi cap tipus de servei bàsic i amb un 35 % de prevalença del virus de la sida.
En total, 1.600.000 persones “viuen” en aquest tipus de tuguris miserables (el 60 % de
la població kenyana), ocupant solament el 5 % del territori.

MARTIN LUTHER KING
Jo he somiat que els homes, un dia, s’aixecaran
i comprendran d’una vegada
que han estat fets per a viure junts com a germans.
Jo he somiat aquest matí, que un dia,
cada negre d’aquest país,
cada home de color, de qualsevol lloc del món,
serà jutjat per la seva vàlua personal,
i no pel color de la seva pell, i que tots els homes
respectaran la dignitat de la persona humana.
Jo he somiat també que un dia,
els ventres buits es podran omplir;
que la fraternitat serà quelcom més
que uns mots al final d’una pregària;
que serà el tema principal de l’ordre del dia
dels governants.

Jo he somiat avui
que en totes les altes esferes de l’Estat
i en tots els municipis,
hi entraran els ciutadans elegits
que ens faran justícia, estimaran la pietat
i caminaran pels camins de llur Déu.
Jo he somiat encara que un dia
la justícia brollarà com l’aigua
i l’honradesa, com el gran torrent.
Jo he somiat també que un dia
no hi haurà més guerres;
que els homes, de les espases en faran relles,
i de les llances falç;
que les nacions no s’aixecaran més l’una contra l’altra...

Parròquia de Sant Jaume, d'Arbeca
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Ara i aquí
IDENTITAT: PROCÉS EN CONSTRUCCIÓ ?

Segons el diccionari català ALBERTÍ, identitat és,
“qualitat d’esser algú aquell qui se suposa o cerca”.
Des d’un nivell purament personal és el fet de ser fidel a
la meva originalitat, en diàleg amb els altres, per tal
d’esdevenir ésser humà
complet, Però, també, té a
veure, amb la identitat que
adquirim quan ens sentim
pertànyer a un col·lectiu de
gent igual.
Aquest col·lectiu, té uns valors
determinats i un sentit de vida
teixit de relats compartits des
de la primera infància, amb els
quals ens identifiquem amb
d’altres persones. Això ens
dóna sentit de pertinença, ens
ajuda a trobar el propi lloc en
la comunitat, i a fer front, en
companyia, a les contrarietats
de la vida.
Totes les persones tenim una
identitat de naixement, però
aquesta no exclou incorporar
d’altres
identitats
complementàries amb la
primera, i que, en cap cas
s’exclouen l’una de l’altra.
Sentim la pertinença a una
família, a un poble, a uns amics,
a un grup d’acció, a una comunitat cultural, a una nació.
El món actual, tan canviant, sembla que pretén dispersar
aquest sentit de comunitat i ens fa viure, emocionalment
com constantment amenaçats. També sembla que ens
vol reconduir cap a identitats fugisseres i demagògiques.
La cultura del mercat ens ven una identitat que es pot
comprar com cap altre producte. Construïm una identitat

per allò que consumim, per allò que ens posem i ens
atorgà una pertinença social i, per tant, una certa seguretat.
Aquest fet sembla que té més incidència en el món dels
adolescents per la seva recerca d’identitat personal, Ells
necessiten l’acceptació o el rebuig del grup proper i, així,
defugir la inseguretat, la por al
fracàs i, tot sovint, satisfer les
carències afectives pròpies de la
edat.
Peró té també incidència en els
grans: el cotxe que porto em dóna
identitat? Jutjo el meu company
de feina per la casa on viu? Vull
fer les vacances, com les del meu
amic? Necessito, tot sovint, entrar
en aquesta cultura del mercat per
"comprar" pertinença social i, per
tant, certa seguretat?
Certament que l'individu està
legitimat per a seguir els seus
interessos i la seva moral, mentre
respecti el dret de totes les
persones, però aquesta legitimitat
ens pot derivar cap a
fonamentalismes de tot tipus que,
per a res, afavoreixen l'exercici de
la llibertat, de la tolerància i de la
justícia social.
El món dels adults, hauria de
ser capaç de construir
comunitats de diàleg, tot cercant els seus anhels
col·lectius. El mateix origen, ajuda, sens dubte, a
construir identitat, però aquesta, ha de respondre
a un replantejament constant de tots plegats i
ajudant a mantenir una actitud de braços oberts,
vers les persones properes i llunyanes.
M. Teresa Quintana i Capdevila

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

PARRÒQUIA
Demografia (període de Nadal a Pasqua)
Baptismes: 23-03-08 Ares Gotsens Guillem
30-03-08 Alba Balcells Martí
Casaments:
Exèquies:

(No n’hi ha hagut)
04-01-08
05-01-08
13-01-08
17-01-08
01-02-08
15-02-08
19-02-08
25-02-08
05-03-08
07-03-08

Amadeu Gras Vidal, 81 anys
Josep Sans Sumalla, 71 anys
Maria Bellmunt Vidal, 100 anys
Josep Nadal Duch, 82 anys
Manuela Sans Vilà, 102 anys
Antoni Culleré Fuguet, 103 anys
Rosario Pomés Nart, 86 anys
Carme Aiguadé Bellmunt, 86 anys
Magdalena Safont Sans, 79 anys
Rosa Pifarré Duch, 81 anys

Acció Pastoral
Culte:
• El balanç demogràfic de l’any 2007 és aquest: 18 Batejos
(9 nens i 9 nenes). 1a Comunió, 18 ( 7 nens i 11 nenes).
Confirmació 14 (10 nois i 4 noies). Casaments 3. Exèquies
30 ( 15 homes i 15 dones). Si hom vol comparar Bateigs
amb Exèquies, ha de tenir en compte que: ni tots els nascuts
són batejats, ni els batejats ho són el mateix any de néixer,
ni totes les Exèquies corresponen a veïns d’Arbeca, car
bastants moren fora com a veïns d’altres pobles, si bé volen
ser enterrats al seu poble natal.
• La festa de la Candelera i la de Sant Blai han caigut,
enguany, en dissabte i diumenge. Doncs bé: quan es van
donar els avisos, els qui acostumen a anar a la vespertina es
van queixar que només es beneïssin els fruits a la missa major
de diumenge. Per tolerància i per donar facilitats ( potser
massa!), es va acceptar de beneir-los també a la vespertina.
Va resultar, però, que la vespertina va ser de funeral, i
aleshores també es van beneïr junt amb les candeles, a la
missa de 3/4 de 10. Un embolic litúrgic, amb la intenció,
però, de servir la gent....
• Els monitors de Cant Litúrgic de la nostra parròquia van
assistir, el dia 16 de febrer, a una Trobada Diocesana a
l’ermita del Loreto, a Tarragona.
Catequesi:
• El dia 7 de març comença la Catequesi intensiva de 1a
Comunió que dóna el Mossèn, a més de la que donen les
Catequistes. Es farà tots els divendres, de 2/4 de 6 a 1/4
de 7.
• També es fa, enguany, un Curset intensiu de preparació
a la Confirmació, que el donaran el Manel Morgades i la
Teresa Linares. Tindrà 8 sessions i suplirà la catequesi de
dos anys que es feia fins ara. El dia 17 de març es fa una
reunió de pares i fills; reunió informativa, tot cercant el
compromís d’assistència i responsabilitat.
Càritas:
• L’Arquebisbat ha demanat a les parròquies un informe de
tot el que es fa en el camp social. No es demana per

autocomplaença i vanitat, sinó per raons de veritat i justícia.
Es tracta de donar resposta a veus que ens vénen de la
societat, amb aires de condemna, preguntant què fa l’Església
pels necessitats. És important, que les Administracions estiguin
més informades de la tasca social de l’Església. La nostra
parròquia ja ha elaborat i presentat l’esmentat informe.
• Tothom ha comentat l’èxit d’assistència al Sopar Solidari
contra la Fam, organitzat per la Regidoria municipal
corresponent, amb la col·laboració de força entitats de la
Vila. Càritas entre elles. Va ser el 26 de gener.
Corals:
• En primer lloc, hem de rectificar una data: a la segona
notícia de “Corals” del núm. 68, es parla de la participació
de l’Orfeó a les Noces matrimonials de Ramon i Pepita,
posant la data del 4, quan en realitat va ser l’11 de novembre.
• També, aquest trimestre, hem tingut Noces d’Or matrimonials
d’una altra parella cantaire: Francesc Ribera i Consol Sans.
La celebració, amb participació de la Coral, va ser el dia 17
de febrer; i també volgueren “endolcir” el proper assaig, tot
expressant el seu agraïment.
• Abans, el dia 30 de desembre, les Corals locals celebraren
el Concert de Nadal. Enguany va sortir “rodó”: va ser molt
comentada la qualitat del concert d’enguany, i l’encert en la
programació de cançons a tots els nivells (petits, mitjans i
adults).
• Últimament, s’han incorporat a l’Orfeó dues parelles joves:
Joan Olmedo i Montse Safont, i Alexandre Sans i Núria
Montull. Podeu imaginar-vos com agraeixen, els cantaires,
aquesta renovació coral! A veure si d’altres s’animen a reforçar
la Coral, també la Infantil!
• El dia 26 de gener, tot l’Orfeó (no un grup, com anys
anteriors), va animar “la festa de la pigota” de Vallbona de
les Monges. Com ho van agrair, els assistents! Dóna molta
satisfacció, fer aquests serveis en pobles petits.
• El mateix va passar, a la festa de Sant Blai, a la Floresta.
Per ser diumenge, no hi era Mn. Anton, i va dirigir els cants
la Teresina Vidal.
Economia i Obres:
• El balanç econòmic (en números rodons) ha estat de 47
mil W d’entrades, i de 55 mil W de sortides. Gràcies al ròssec
anterior de 25 mil W, el saldo, real i concret, en acabar el
2007, ha estat de 17.741,61 W.
• També, en acabar l’any 2007, ens han estat pagades les
dues últimes subvencions que teníem pendents de cobrament:
les de l’I.E.I. de la Diputació de Lleida. Fins a mitjans de
febrer, però, no vam saber que les teníem ja ingressades,
però no al compte de la Parròquia, sinó al compte de
l’Arquebisbat, car, ni se'ns va comunicar l’ingrés, ni es va dir
a Tarragona que la subvenció era per a la parròquia d’Arbeca.
Segons el Bisbat, és la parròquia la que els ha d’avisar que
espera una subvenció per cobrar. Les subvencions rebudes
per a les obres del Replà de l’Església són:
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya
30.000 W
I.E.I. de la Diputació de Lleida
24.000 W
Arquebisbat
6.000 W
• Parlant de subvencions, és de justícia deixar constància del
servei, que, des del Consell Parroquial, ens ha fet Vladimir
Miquel Perelló. Ha estat un servei tècnic, pacient i eficaç

durant 4 anys, de cara a la concessió i cobrament de les
esmentades subvencions. No és cap secret el fet de la
complexitat d’aquestes gestions, que posen nerviosos als
profans en la matèria, i que només els experts solventen amb
serenitat... Gràcies Vladimir!
• S’han acabat, últimament, les obres a la teulada de l’Església.
Teulada atesa i “mimada”, durant anys per Jaume Perera
Sans. No tenen ni fi ni compte les hores que hi ha passat,

verificant goteres després de ruixats i passant el plànol per
al seu arranjament. Però la mateixa seguretat en les ventades
ha fet necessari fixar teules, canviar-ne moltes i posar una
bona canalera a la part del Roser. Gràcies, també, Jaume!
• La col·lecta de Nadal per la calefacció a l’Abadia fou de
1.351 W. Es va donar el 16% a Càritas diocesana i parroquial.
I, la de MANS UNIDES, contra la fam en el món: 708,10
W

ARXIPRESTAT
• Moltes parròquies de l’Arxiprestat, que han rebut els serveis
de restauració de llur orfebreria, per part de Jesús Elies, s’han
afegit, a la nostra pregària per la seva recuperació
postoperatòria.
• Com ha fet amb tots els altres arxiprestats, el Sr. Arquebisbe,
el dia 25 de gener va convidar els preveres i la Rosa M., a
visitar les seves dependències personals i a dinar a la seva
taula. També els va acompanyar a fruir d’una vista panoràmica,
única, des de la “torre de l’arquebisbe”.
• Els dies 16 i 17 de febrer, a Vallbona de les Monges, es
va celebrar el Recés de Quaresma. Dissabte, amb força
assistència. Diumenge, amb poca. Mn. Pere Dalmau va ser

un dels qui va animar el Recés.
• El dia 29, a la sala d’actes de l’Abadia d’Arbeca, l’assistent
social Miracle Llorens Torra, ens va fer la conferència
quaresmal, a nivell d’arxiprestat, amb el tema L’AMOR
CRISTIÀ. L’assistència va ser d’unes 70 persones. Hi va
haver un bon col·loqui.
• Al dia següent, 1 de març, a la saleta del pati: sessió de
“TROBAR-SE EN LA FE”, a càrrec d’Esperança Amill. 35
assistents.
• A la mateixa saleta, de 8 a 2/4 d’11 de la nit: Curset
Prematrimonial, en primera sessió. L’altre, dissabte, dia 8.

Vivències
L’ADÉU D’UN GENI
Gabriel Garcia Márquez s’ha retirat de la vida pública per
raons de salut: càncer limfàtic. És per això, que ha escrit una
carta als seus amics, el contingut de la qual, us fem arribar
com a mostra d’una enriquidora vivència.
“ Si per un instant, Déu s’oblidés de que sóc un titella de
drap, i em regalés un temps de vida, l’aprofitaria amb tota
intensitat,

He après tant dels homes... He après que tothom vol viure
al cim de la muntanya, sense saber que la felicitat està en la
forma com s’hi arriba.
He aprés que si un nadó apreta per primer cop el dit del
pare, ja el té atrapat per sempre.
He aprés que un home, només pot mirar-se un altre home
de dalt a baix, si és que ha d’ajudar-lo a aixecar-se.
Són tantes i tantes les coses que he aprés dels homes...

Possiblement no diria tot allò que penso, però sí que pensaria
tot allò que dic.
Donaria valor a les coses, no, pel que valen, però si per allò
que signifiquen.
Dormiria poc, somniaria més.

Escoltaré sempre el meu cor, doncs és el millor guia.
Sempre diguis allò que sents i fes allò que pensis.
Si sabés que avui fos el darrer dia que et veiés, t’abraçaria
amb força i pregaria al Senyor que em deixés ser el guardià
de la teva ànima.

Faria camí, quan els companys, s’aturen.
Em despertaria quan els demés dormen.
Si Déu em regalés un temps de vida, em vestiria amb roba
senzilla, i deixaria que el sol em despullés el cos i l’ànima.
Als homes, els faria veure que s’equivoquen si pensen que
deixen d’enamorar-se quan envelleixen. És que envelleixen
quan deixen d’enamorar-se.
A un nen li donaria ales, però deixaria que aprengués a volar
tot sol.

Si sabés que aquests són els darrers minuts que et veig et
repetiria “t’estimo” com si mai t’ho hagués dit.
Cap home sigui jove o vell té assegurat el demà. Avui, per
tant, pot ser el darrer dia que pots veure les persones que
estimes. Per això, no esperis, doncs, si demà no hi ets, et
sabria greu, no haver tingut temps per una rialla, una abraçada,
un petó o un darrer desig.
Ningú et recordarà pels teus pensaments secrets. Demana
al Senyor, força i saviesa per expressar-los.
Aquest és el meu comiat.”

Als vells els diria, que la mort no arriba amb la vellesa, sí
amb l’oblit.

Gabriel Garcia Márquez

