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ARA I AQUÍ
Màrius Torres
EL SENTIT DE LA TRANSCENDÈNCIA
Màrius Torres neix el 30 d'agost de 1910 a
Lleida. Fill d'una família d'un nivell cultural
alt. Va estudiar medicina i exerceix de metge
a la seva ciutat natal, fins que emmalalteix.
La tuberculosi el va recloure durant set anys
al sanatori de Puig d'Olena. La seva malaltia
li va permetre aprofundir en la seva passió
literària i musical. Durant aquest període
treballa intensament la seva obra. Moria el
29 de desembre de 1942 a Sant Quirze Safaja
(Vallès Oriental).
El que sempre m'ha cridat l'atenció del nostre
més gran poeta de ponent, és la seva maduresa
personal, literària, musical i religiosa. L'any
1936 és quan es revela l'ideari religiós del jove
metge malalt en la seva poesia.
La seva obra l'escriu bàsicament des dels 25
anys fins els 32. Ens ensenya el sentit de
l'existència humana, en una tasca poètica,
que aspira a descobrir-ne el sentit
transcendent.
Em fixaré en dues poesies de temàtica
religiosa. Amb molta dignitat i delicadesa
aconsegueix que el fet de creure sigui autèntic,
seriós i madur. Es nota en els seus poemes un
coneixement de Déu extraordinari i àdhuc
d'una vida interior viscuda a fons.

Si m'haguessis fet néixer gra de blat,
que seria senzill d'arribar a ser una espiga!
Llucar, créixer, florir en l'aire assolellat,
entre olivers, en una terra antiga.
Si m'haguessis fet néixer raig de llum,
d'aquesta llum, Déu meu, que a tu no t'enlluerna,
m'hauria estat donat de no triar el meu rumb:
el meu destí fóra una recta eterna.

Però m'has creat home, fecund, fort.
Has obert un camí a la meva mesura,
i a cada instant he de buscar l'estel del nord
en la nit nostra, viva, però obscura.
Tinc por - tinc confiança. Servitud
no hi hauria més dura que la de l'home lliure
si, tant més fatigat com més s'hagués perdut,
pogués perdre el repòs del teu somriure.

Ens ensenya el sentit de
l'existència humana, en una tasca
poètica, que aspira a descobrirne el sentit transcendent.

Després d'aquest cant a l'existència i a la
llibertat dels fills de Déu, pararem atenció en
un altre poema -dels molts que té parlant de
la mort- que ens fa adonar de la seva serenitat,
en una bella aproximació de la mort.
Dolç àngel de la Mort, si has de venir, més val
que vinguis ara.
Ara no temo gens el teu bes glacial,
i hi ha una veu que em crida en la tenebra clara
de més enllà del gual.
Dels sofriments passats tinc l'ànima madura
per ben morir.
Tot allò que he estimat únicament perdura
en el meu cor, com una despulla de l'ahir,
freda, de tan pura.
Del llim d'aquesta terra amarada de plors
el meu anhel es desarrela.
Morir deu ésser bell, com lliscar sense esforç
en una nau sense timó, ni rems, ni vela,
ni llast de records!
I tot el meu futur està sembrat de sal!
Tinc peresa de viure demà encara...
Més que el dolor sofert, el dolor que es prepara,
el dolor que m'espera em fa mal...
I gairebé donaria, per morir ara
-morir per sempre-, una ànima immortal.
Aquestes dues finestres obertes sobre l'obra
de Màrius Torres, ens fa experimentar
l'exquisida i tendra poesia del nostre autor i
la seva sensibilitat i riquesa de llenguatge.

(1)

Aquest centenari que celebrem enguany, ens
ha de dur al redescobriment de la seva poesia,
dels seus contes i de les seves cartes. La seva
obra fou publicada per primera vegada l'any
1947 a Mèxic a “Quaderns de l'exili” (1) Joan
Sales en fou l'editor. Per conèixer més el poeta
podem llegir les cartes que li va adreçar el
seu íntim amic Joan Sales, amb les seves
reflexions sobre poesia i tot el que compartien.
El llibre es titula “Cartes a Màrius Torres”.
Manel Morgades i Rosell

El que sempre m'ha cridat
l'atenció del nostre més gran
poeta de ponent, és la seva
maduresa personal, literària,
musical i religiosa.

Per Sant Jordi va sortir una nova edició de les poesies de Màrius Torres. Preparada per
Margarida Prats i Ripoll i publicat per Pagés Editors.

ES FA SABER...

A cura de Rosa M. Sànchez Cornedó

El pare Jordi Castanyer va ser el que els va
acollir. En acabar el dia, van compartir la
pregària de Vespres de la comunitat.

Parròquia

A cura d'Antoni Bru i Borràs
i Concepció Motlló i Sans
Demografia (període de
Pasqua a Sant Joan)
Baptismes: 16-05-10 Aixa Bellmunt Vilalta
1a Comunió: 23-05-10: Aixa Bellmunt Vilalta, Jordi
Capdevila Piñol, Pol Dalmau Artigues, Marina Gotsens
Puig, Isaac Montserrat Civico, Pol Ribera Lasa, Albert
Rubinat Majoral, Enric Solà Saló, Jordi Valero Miret
Confirmació: 29-05-10: Esther Barberà Perelló, Jordi
Conillera Solé, Maria Culleré Mundó, Raül Chimeno
Palau, Anna Motlló Gispert, Fàtima Navés Rosario,
Marc Perelló Corti, Dídac Sans Vilamajor i Judith Vidal
Solé.

El 14 del mateix mes van rebre el testimoni
cristià de la Dra. Pilar Elies, al local de
catequesis de la Parròquia. La metgessa,
convilatana nostra, va parlar sobre la
compativilitat de la ciència i la fe.

Casaments: 27-03-10 Jordi Perera Vall amb
Mercè Farregut Esqué,
ambdós d'Arbeca.
Exèquies: 29-03-10
18-04-10
18-04-10
21-04-10
28-04-10
05-05-10
31-05-10
06-06-10

Antònia Bellmunt Alsina, 85 anys
Rosa Baró Perelló, 95 anys
Cecília Montané Sans, 81 anys
Jaume Ingès Boirach, 91 anys
Concepció Pedrós Baget, 101 anys
Isabel Bergadà Farrera, 99 anys
Demetri Roset Sans, 67 anys
Adoració Díaz Rubio, 82 anys

Acció Pastoral
Catequesi
El dia 21 de març es va realitzar la missa major
dedicada als infants de la catequesi parroquial.
El dia 8 de maig, els joves de segon curs de
Confirmació és van desplaçar al Miracle
(Solsona) per conèixer la vida monàstica dels
monjos benedictins, que gestionen el santuari.

El dia 15 de maig els alumnes de primer curs
de confirmació van realitzar una sortida a
Tarragona per visitar el Museu Bíblic.

El dia 16 de maig va ser el Dia de Festa Gran,
ja que 7 nens i 2 nenes van celebrar la Primera
Comunió.

El mes de maig ha estat també el final de curs
de la catequesi infantil i dels joves de
confirmació.

Corals
El 4 d'abril, com ja és tradició, en acabar la
missa de Pàsqua de Resurrecció, la Coral
Harmonia va oferir el concert de caramelles.

El dia 29 de maig a l'Eucaristia de les 8 de la
tarda van ser confirmats 9 joves de la nostra
Parròquia.

El dia 30 de maig es va celebrar la 27a Trobada
de Corals Infantils de Catalunya a Ponts, a la
qual van assistir-hi els cantaires de la Coral
l'Encís. La trobada va ser organitzada per la
Secretaría de Corals de Catalunya, sota el
lema “Juguem Cantant”.
12-06: Concert de fi de curs de la Coral Infantil,
a l' Església parroquial, seguit d'una Xocolatada
a la Plaça del Toll. Malgrat el temps plujós,
el nivell d'assistència i d'acceptació va ser
molt alt. Ja sabem que els petits sempre tenen
èxit, perquè tenen “encís”. Però és que el
concert va ser realment bo, tant en l'actuació
dels dos grups de flauta, com en la dels
cantaires.
19-06: L'Orfeó canta a la Missa del casament
del fill de la soprà M.Josepa Tudela, a Ibars
d'Urgell, i dóna un breu concert en acabar-la.

Relacions
El dia 30 de maig un bon grup de laics de la
nostra Parròquia va assistir a l'Aplec de Pregària
a Vallfogona de Riucorb.

El dia 28 de març va ser Diumenge de Rams.
Un any més l'Esbart Dansaire en acabar la
missa i dins l'esglèsia va fer una petita
representació de la Moixiganga, la passió,
mort i ressurrecció de Jesús.
10-05: Encara que morí 4 dies abans de complir
els 100 anys, la família d'Isabel Bergadà Farrera
rebé l'obsequi de la partida de Baptisme
emmarcada.

Arxiprestat

A cura de Rosa M. Sánchez i Cornedó
En aquest darrer trimestre del
curs es precipiten les activitats
parroquials i marquen la pauta
de la pastoral. A l'arxiprestat
hem fet dues trobades de
formació i l'Aplec de Pregària
que tanca les activitats del curs.
Des de fa alguns anys, la parròquia de Maldà,
organitza un servei d'autobús per participar a
la Vetlla de Santa Maria a Montserrat el 26
d'abril i l'ofereix a tot l'arxiprestat. Enguany
hi han anat 25 persones, nou d'elles eren
d'Arbeca. Fou presidida pel Cardenal Tarciso
Bertone, Secretari d'Estat de Sa Santedat Benet
XVI. L'origen de l'actual Vetlla, la vigília de la
festivitat de la Marededéu, es remunta a l'any
1947. A l'acabar hi ha una ballada de sardanes.
De la formació Trobar-se en la Fe, curs
organitzat per l'Institut Superior de Ciències
Religioses Sant Fructuós de Tarragona, hem
acabat el segon curs i ho hem fet amb els
temes: Comunicar l'Evangeli en una societat
secular, el dia 17 d'abril a càrrec de Mn. Joan
Miquel Bravo Alarcón, rector de l'Albi i, La
pregaria. El discerniment espiritual, el dia
21 de maig a càrrec de Mn. Rafel Serra Abellà.

Es tracta d'una formació teològica a l'abast
de tothom. Aquests cursets es feien a
Tarragona, el nostre arxiprestat en feu la
petició i com a resposta els professors es
desplacen fins a Arbeca. Ha estat una
oportunitat privilegiada d'enriquir-nos en
conceptes, d'aprofundir en aspectes referents
a la nostra fe i poder preguntar per integrarlos.
El dia 30 de maig l'Aplec de Pregària ens reuní
a Vallfogona de Riucorb. Després de la pregària
de Vespres en honor a La Santíssima Trinitat,
visitarem l'Espai d'Interpretació del Rector de
Vallfogona situat en dues sales laterals dins
la mateixa església, se'ns projectà l'audiovisual
on es presenta d'una forma simpàtica la cèlebre
figura del barroc català, Francesc Vicent Garcia
(1578-1623). Continuant la visita turisticocultural es visità el museu sobre les eines i
els treballs al camp, així com les restes de la
capella dels templers. També hi hagué un
temps per la tertúlia i amistat al menjador
de la casa de colònies compartint un aperitiu.
A nivell d'organització tanca el curs el sopar
dels membres del Consell de Pastoral
Arxiprestal amb els preveres. Prèviament
ens reunim a l'església per una pregària oberta
a la comunitat parroquial d'Arbeca. Es feu el
dimecres 16 de juny.

VIVÈNCIES
El cant com a pregària
Si us agrada escoltar una bella cançó ja haureu
experimentat quant emotiu és cantar-la o, si
més no, entonar-la. I, si us agrada pregar,
podeu comprovar quant amplificadora és per
a l'esperit la pregària cantada.
Les pregàries ens ajuden a entrar en el nostre
interior i enfocar-nos només a l'espiritualitat.
Les estones que invertim en el recolliment
interior produeixen en nosaltres un efecte
balsàmic i reparador de les ferides espirituals
i emocionals. Cadascú de nosaltres pot trobar
quan ho vol, espais per aquestes píndoles
sanadores de l'esperit. Quan no ens trobem
bé busquem l'ajut de fàrmacs que pal·liïn el
mal i ens procurin el benestar físic. Quan no
estem bé espiritualment o emocional l'ajut el
podem trobar en les pregàries.
En l'interior de nosaltres roman el Déu universal
que tots compartim i és en el silenci que Ell
es manifesta. És també en les pregàries com
es manifesta l'ajut espiritual. A més de pregar
individualment, podem compartir les pregàries

GARBELLANT

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

Aniversari
"Que en els meus anys la joia recomenci
sense esborrar cap cicatriu de l'esperit.
O Pare de la nit, del mar i del silenci,
jo vull la pau -però no vull l'oblit".
Màrius Torres
Mas Blanc, 1 de setembre de 1942

i ampliarem el seu efecte, efecte que revertirà
de manera amplificada en cadascú dels
participants.
A la Parròquia d'Arbeca hi ha el costum
d'acompanyar les pregàries i els actes litúrgics
amb cants triats per a cada moment i
circumstància. Són cants cuidats i assajats
perquè surtin perfectes; d'això ja se
n'encarrega Mossèn Anton que guia des de fa
un grapat d'anys les corals i els cants de la
Parròquia. Quan la veu del o de la solista canta
dins l'església causa una gran ressonància en
el nostre interior. És un efecte que impressiona
i trasbalsa. Els cants són pregàries més
contundents, més fortes pel resultat que
aconsegueixen i perquè eleven la vibració de
manera col·lectiva.
Cal que siguem reconeixedors de l'aportació
espiritual que fan els cantaires de la Parròquia
als feligresos que participen en les pregàries
i litúrgies. Els seus cants cauen sobre nosaltres
com un suau mantell amorós i la seva tasca
es pot mesurar per la ressonància que
provoquen en l'ànima i perquè augmenten la
vibració espiritual.
M. Carme Sans Moyà
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HO DIU LA BIBLIA
A cura de Manel Morgades i Rosell

“Hi havia un home a la terra d'Us que es deia
Job. Era un home íntegre i recte, que
reverenciava Déu i s'apartava del mal. Tenia
set fills i tres filles” (Jb 1, 1-3). Aquesta és
la presentació del personatge. El llibre que
porta el seu nom està escrit en hebreu, el
segle IV abans de Crist.
Es un text amb una gran riquesa d'estils i
recursos literaris: lamentacions, himnes, relats
de teofonia o manifestació de Déu ...
L'autor presenta el cas extrem i escandalós
del just i innocent que pateix. Déu accedeix
al sofriment de Job per provar si la seva fe és
autèntica i gratuïta. L'autor deixa clar que
Job passa una prova angoixant i pacient, però
no un càstig. Així s'entreveu que la justícia de
Déu transcendeix la seguretat de tota mena
de moralismes i les pretensions dels qui es
tenen per justos. La gran qüestió és la de
sempre, com mantenir-se fidel a Déu, passi
el que passi?

CAL FER LES PAUS AMB DEU (Jb 22, 21-30)
Val més, doncs, que facis les paus amb Déu,
i tornaràs a posseir la felicitat.
Acull l'ensenyament dels seus llavis,
posa les seves paraules en el teu cor.
Si et converteixes al Totpoderós,
ell et redreçarà.
Allunya de casa teva la injustícia,
llança els teus tresors a la pols,
l'or d'Ofir, al mig dels còdols.
Llavors el Totpoderós serà el teu tresor,
l'argent que més apreciïs;
fruiràs del Totpoderós,
miraràs Déu amb confiança.
Ell escoltarà la teva pregària
i tu compliràs les prometences.
Tindràs èxit en tot el que et proposis,
la llum brillarà en el teu camí.
Podràs donar ànims als abatuts,
perquè Déu salva els qui abaixen els ulls.
Déu alliberarà fins i tot el culpable:
ho farà per la puresa de les teves mans.

És un dels llibres llargs de la Bíblia, té 42
capítols. Us convido a llegir-lo; per començar
a apropem-nos a aquests versets.

Dibuix de Llucià Navarro

ENTREVISTA

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
Quan descobrim la bondat en les persones ens
omplim d'una alegria interna i desitgem imitar
aquests exemples de bonhomia. M'hi fan pensar
tantes realitats que trobem en el nostre dia
a dia, una d'elles és la neteja i ornamentació
de l'església, responsable de la qual n'és la
Teresina Fallada.
1) Com es forma aquest grup?
Un diumenge d'agost del 1991, en sortir de
missa major, es va fer una Assemblea
Parroquial i d'allí va sortir el Voluntariat.
Cadascú va escollir el grup que més li agradava.
Jo vaig triar el de neteja i el de catequesi.
2) De quina manera es coordina una tasca
com aquesta en una església tan gran com
la nostra?
Dins aquest grup hi ha la neteja i ornamentació
de l'església i també la cura de la roba de
culte. S'ha passat de 6 grups de 4 persones,
depèn del grup, a 4 grups a l'actualitat. Cada
grup li toca tres vegades l'any. Quan es fa la
neteja general de l'església, per Nadal i Pasqua,
es demana més col·laboració. Quant la cura
de la roba som tres persones, La Pepita Vidal,
la Pilar Sánchez i servidora.
3) Sempre són les mateixes persones, hi ha
voluntaris, es renoven?
Amb el pas dels anys, hi hagut baixes, no hi
ha voluntàries noves, però esperem que hi
hagi renovació en un futur. Aprofito per fer
una crida a totes aquelles persones que tinguin
ganes de fer aquest servei a la parròquia,
sempre seran benvingudes.
4) Reunions, en feu moltes, poques? Amb
qui?
No massa, una per any. Es va començar amb
el mossèn Anton i la Carme Giné. Enguany,
l'hem fet amb el rector Manel, la Rosa M.
Sánchez i totes les dones que formen part del
grup, unes 20 aproximadament. Es fa una
valoració global de funcionament del grup.

5) Quin ambient es respira quan es treballa,
ja que es tracta de grups de persones, i a
més tot dones?
Tothom fa la feina i l'ambient és agradable.
No hi ha cap problema, perquè cada grup té
el seu criteri propi.
6) Quin pressupost té el grup? Els diners per
comprar les flors, per exemple, d'on surten?
No n'hi ha. Les despeses més fortes, per
exemple, les flors, les paga la parròquia, però
coses més petites, per exemple, una escombra,
etc...han sortit sempre de la generositat de
les voluntàries.
7) Formar part de la parròquia, recordem
que també has fet durant molts anys de
catequista, t'ha ajudat a aprofundir en la
teva fe? De quina manera?
És clar que sí. Vaig tenir una experiència molt
enriquidora quan vaig fer la catequesi de
confirmació, juntament amb la Tere Linares,
fa uns quant anys d'això. També m'ajuda molt
el fet de portar la comunió als malalts, ho
agraeixen tant... que això em fa sentir viva,
no caure en la rutina, i fer aquest servei de
responsabilitat envers als altres. Això em fa
estar contenta.
8) Creu que s'estan perdent els valors avui
en dia?
En general, sí que es perden. No obstant, cal
continuar fomentant els valors cristians que
també són humans, sobretot en els joves.

