17 de març
de 2013

Núm. 783

HABEMUS PAPAM
Primer Papa del Nou Continent. Primer papa d’Argentina. Primer papa
jesuïta. Primer papa que es diu Francesc.
Primeres passos i paraules del nou Papa Francesc I:
* Els germans cardenals m’han anat a buscar “a la Fi del Món”
*Agraïment i pregaria per Benet XVI
* Prega al poble perquè Déu el beneeixi a ell abans que ell beneeixi al
poble.
* Prega fent uns moment de silenci amb el poble i resa amb el poble un
parenostre, l’avemaria i el glòria.
* Parla sobretot de l’amor, de la germanor, de la confiança mútua, d’anar
junts.
Té molt en compte al lloc concret on està: Roma, la diòcesi de Roma de la
qual n’és el bisbe, els seus fidels diocesans i des d’allí s’obre al món.
Podria ser que en el seu interior fos del Barça, ja que el Messi és argentí
com ell... A més a més el Messi ja li ha enviat una felicitació amb un tuit. I
continuant amb aquest humor expressem un desig i una pregària. Que sigui
el millor papa de la història, com el Messi és el millor futbolista de la
història!
La seva figura i els seus gestos senzills m’han recordat tres papes
recents: Pau VI, Joan XXIII i Joan Pau I. Però això és pura mirada
externa fruit del primer moment.

VIDA DE LES NOSTRES PARRÒQUIES
.

Baptisme:
SANT ANTOLÍ: El 10 de març va rebre el Sagrament del Baptisme el nen
Èric Bueno i Arranz, fill de José-Luís i Rosa Mª.
Enhorabona.
Defuncions:
TALAVERA: El 13 de març morí als 86 anys Ramona Bergadà i Bové,
viuda de Josep M. Trullols i Rocaginé.
.

BELLMUNT: El dia 22 de febrer morí a Cervera, als 87 anys, Prudència
Bonet i Turull, viuda d'Esteve Piqué i Trull.
.

El dia 10 de febrer morí als 77 anys, a Santa Coloma de Queralt, Ramon
Piqué i Vallés, casat amb Paquita Corbella i Corbella.
El nostre condol als familiars.
Horaris:
Aquest diumenge, 17 de març.
GÀVER: 1 migdia.
Dissabte, 23 de març.
HOSTALETS: 8 vespre.
SANT GUIM DE FREIXENET: 2/4 de 7 tarda.
Diumenge 24 de març (Diumenge de Rams).
CASTELLNOU D'OLUGES: 12 migdia.
CIVIT: 10 matí.
CURULLADA: 11 matí.
FREIXENET: 1 migdia.
GRANYENA: 12 migdia.
LLINDARS: 2/4 de 12 migdia.
PALLEROLS: 10 matí.
SANT ANTOLÍ: 3/4 d'una migdia.
SANT GUIM DE FREIXENET: 3/4 de 12 migdia.
SANT PERE DELS ARQUELLS: 1 migdia.
TALAVERA: 1 migdia.
TALLADA: 2/4 d'onze matí.
.

Un oasi
Segons el diccionari un oasi és, enmig d’un desert, un illot de conreus i de
poblament sedentari, determinat per l'existència d'aigua, provinent sia de
capes freàtiques, sia d'un pou, d'una font, d'un uadi o d'un riu. Però també té
una segona accepció : Un oasi és aquell lloc, temps, situació, etc., que

permet un repòs físic o psíquic, que és com una excepció enmig del
desordre, dels neguits, etc.
És d’aquest segons sentit del que vull parlar en aquest breu apunt: Avui ens
hem aplegat a Solsona un munt de gent (el teatre Comarcal ple) per
recordar Mn. Jesús Huguet, que justament avui feia un any que va morir
d’accident. Un grup d’amics seus han preparat un acte amb la voluntat
d’homenatjar-lo. En el programa deia que Mn. Jesús Huguet era “una de
les figures clau de l’ Església catalana contemporània” i que, amb
aquest Primer Memorial, es “vol mantenir viu el seu llegat intel·lectual,
religiós i ideològic”.
Hi ha hagut una taula rodona, una glosa, un audiovisual i un dinar de
germanor per a tots els que s’hi han volgut o pogut quedar. Tot plegat un
autèntic oasi d’ombra fresca, un temps de recer reparador i confortable
enmig d’un desert eclesial i social que fa massa temps que ens toca patir.
Les paraules que s’han escoltat avui, l’ambient que s’ha creat, el
retrobament amb un munt d’amics que compartim les mateixes idees, les
mateixes creences, els mateixos neguits i les mateixes esperances de Mn.
Huguet ha fet que hàgim pogut viure un gran dia. Un dia reparador.
Quan alguns cristians creiem que hem hagut de fer -sense motius aparentsuna travessa pel desert massa llarga (50 anys d’un Concili Vaticà II, amagat
i silenciat per l’ Església oficial) ja teníem ganes de trobar un ambient tan
esperançat com el que hem trobat avui, submergir-nos-hi amb ganes i beure
l’aigua fresca que surt de la font de la plaça i que és oferta a tots sense límit
i gratuïtament Aquesta metàfora-comparació li agradava molt a Mn.
Huguet i això és el que ha estat el dia d’avui.
Hem viscut un oasi i hem palpat una Església que pot ser -i ha de ser- molt
diferent de l’ oficial, vella, encarcarada i captiva per part d’alguns sectors
cristians . M’ha agradat molt una piulada que el Salvador Cardús ha enviant
mentre es feia l’ acte i que deia així: ”Teatre comarcal de Solso-na, ple de
gom a gom. Alta emoció. Hi ha més Església en aquest teatre que al
Vaticà amb tots els cardenals reunits”. Millor no es podia dir!
I per acabar dir-vos que ens han anunciat dues bones notícies: el proper
naixement de l’ associació “Amics de Mn. Huguet” per tal de que aquest
primer memorial tingui una merescuda continuació. I també que s’està
preparant un llibre amb un recull de la seva obra dispersa en revistes i
diaris. S’ho val la pena!. Tant de bo reïxin aquests bon propòsits perquè
Mn. Huguet, com a bon capellà, bona persona, bon amic i bon patriota, s’ho
mereix. Moltes gràcies a tots els que ho han preparat.
Jaume Pubill Gamisans

Jo tampoc et condemno
Així es va dirigir Jesús a la dona sorpresa en adulteri. Ell i ella. Sols. Ja no
quedava ningú. Les paraules de Jesús havien dissolt l'assemblea homicida. Un
judici sumari acabaria amb la vida de la dona. Era un crim legal, però era un crim.
El Mestre va saber dissoldre la gent amb unes paraules que van ser salvació. Tots
van marxar. Les pedres apartades, les consciències qüestionades i la dona ...
reconciliada.
Avui existeixen condemnes sumàries, sense motiu ni raó. Són legals, però no són
justes. Són vides condemnades a la pobresa, a la violència, o a la desesperació.
Són com la dona de l'evangeli ... Condemnats i en risc de mort, sense defensors,
sense ningú que els doni la mà i els hi anul·li el seu càstig.
La fam, una epidèmia permesa al segle XXI. És la condemna d'una bona part del
planeta a viure sense possibilitats de satisfer les necessitats més bàsiques. Mentre
en un hemisferi tiren el menjar, en l'altre viuen la condemna de no tenir menjar
quotidià. És legal, però no és just.
La violència justificada. Les guerres són un negoci que assola extenses regions.
Societats que no saben viure en pau, perquè mai l'han gaudit. Que no poden viure
en pau perquè són massacrades. Que no volen viure en pau ... perquè hi ha molts
interessos pel mig. És legal, però no és just.
L'atur, tan proper i tan freqüent, especialment en els joves. La desocupació és una
espècie de condemna a la inactivitat. Investigadors sense recursos, professors
sense alumnes, metges sense pacients, obrers sense construcció ... un exèrcit de
professionals disposats a millorar el món ... esperant una oportunitat que mai
arriba. Un malbaratament de formació, de projectes i de vides. És legal, però no és
just.
L'accés a l'habitatge. Avui és complex accedir a un habitatge i molts no el poden
mantenir. Els desnonaments deixen al carrer i amb deutes a un sens fi de famílies.
Víctimes de la crisi econòmica i financera que es troben a l'empara del carrer i
deutors d'un banc. Famílies sense esperança. Homes i dones condemnats a
l'esclavitud d'un deute impossible i sense suports amb què afrontar-lo. És legal,
però no és just.
La solitud que, com una mena d'orfandat social, empresona nens, joves, adults i
gent gran. Una soledat que es diu indiferència, desafecció, desinterès. Passotisme
davant el proïsme. Una ruptura amb l'altre, la seva vida m'és aliena, que els seus
problemes no m'afecten, la seva situació no m'importa. Una societat així és
garantia d'infelicitat. És legal, però no és just.
Una cultura i una societat anestesiada que condemna sumàriament, sense judici ...
sempre ha estat així, és normal, ells s'ho han buscat. El cristià ha de somiar,
denunciar i fer realitat el missatge de Jesús ... «Tampoc jo et condemno».
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