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la claror. Llegim en el pròleg de l'evangeli de
Joan (1, 9): “... existia el qui és la llum
veritable, el qui ve al món i il·lumina tots
els homes.”

Tres nadales en prosa
La direcció de l'AIGUA VIVA m'ha ofert, molt
generosament, l'encàrrec de redactar l'article
per a la secció “Ara i aquí” d'aquest número
de Nadal. Tot acceptant i agraint la invitació,
penso que pot ser adient fer unes reflexions
a l'entorn d'uns fets normals i
corrents de la vida quotidiana,
imbuïts, però, del missatge del
Nadal, que és de LLUM, D'AMOR,
I DE PAU.

D'un temps cap aquí els mitjans de comunicació
ens estan informant que les economies dels
països van de mal en pitjor: creix l'atur de
manera alarmant, pugen els impostos i baixen
les prestacions socials, augmenten
sensiblement el nombre de
famílies que es veuen
desposseïdes de llurs
habitatges al no poder
complir l'estipulat en les
hipoteques per la manca
d'ingressos a l'haver perdut
el treball que tenien. Però,
al mateix temps, ens
informen del sous i de les
pensions de jubilació
multimilionàries assignades
als dirigents de les entitats
de crèdit. Davant d'aquesta
escandalosa situació i
d'altres que farien la llista
massa llarga em ve a
l'esment un passatge de
l'evangeli de Lluc on s'explica el cas de Zaqueu,
el cap dels cobradors d'impostos de la zona,
que s'havia enriquit practicant aquell “ofici”.
Alguna cosa li devia burxar per dins a aquell
home que , en saber que Jesús passava per
Jericó, el seu poble, va tenir gran interès per
veure'l i conèixer-lo. Jesús ho va endevinar i,
cridant-lo li digué: “- avui m'hostatjaré a casa
teva“. Zaqueu va organitzar un convit on hi
assistiren els companys de “professió”; però
allò més transcendental del fet fou el
capgirament del comportament d'aquell home.

Fa unes poques setmanes en el
decurs d'una conversa amb dues
persones joves em preguntaren,
amb molta delicadesa, sobre el
meu capteniment davant del
problema de la mort. En
respondre'ls amb l'afirmació del
meu convenciment sobre la
transcendència de la vida
d'acord amb les ensenyances de
Jesucrist i avalades amb la seva
vida, mort i resurrecció em
preguntaren: ¿Com es pot introduir aquesta
creença en fets de dos mil anys enrere en la
mentalitat de l'home d'avui, immergit en una
aurèola de progrés material en tots els camps?.
La resposta adequada crec que estaria en
l'afirmació de què l'essència de l'ésser humà
és sempre la mateixa, amb el seu bagatge de
mèrits i de desmèrits, de clarors i d'opacitats.
És a l'aspecte espiritual i profund de la persona
a qui és aplicable el cos doctrinal abans
esmentat; per això necessitem la llum i
necessitem també una actitud receptiva de
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Posant-se dret davant de Jesús li diu: “Senyor,
dono als pobres la meitat dels meus béns i
als qui els he cobrat de més els en restitueixo
quatre vegades més“. Ah!... Zaqueu va ser
transformat pel seu contacte amb l'AMOR, que
es va manifestar en forma de solidaritat.

entremig de les cames i el cap cot . Feia temps
que no ens vèiem, ja que les limitacions
físiques inherents a la nostra edat (entre tots
dos hem arreplegat 180 anys), ens tenen
retinguts. Em planto al seu davant. Ell que
s'aixeca recolzant-se amb el bastó i jo amb el
meu; amb la mà que tenim lliure ens abracem
emocionats. Pels nostres pensaments va passar
el record de quan ens donàvem la pau a la
missa de la nit de Nadal dels anys passats,
asseguts al mateix banc de l'església amb el
goig que sentia al costat del vell pastor en
veure com ell fruïa en poder ser dels primers
d'anar a adorar l'Infant Jesús talment com ho
feren els pastors de les rodalies de Betlem.
Possiblement les nostres limitacions corporals
no ens permetran de retrobar-nos i donar-nos
la pau a la missa de la nit de Nadal; però
aquella tremolosa i afectuosa abraçada fou
un signe d'aquella Pau que, en el portal de
Betlem, s'oferí als “homes de bona voluntat”.

Una altra cita del Nou Testament va orientada
en la mateixa direcció que l'anterior: Sant
Joan a finals del segle primer essent
l'encarregat de guiar les set esglésies de l'Asia
Menor (a la Turquia actual) reprèn a la
comunitat cristiana d'Efes, perquè observa
que ha minvat la solidaritat que hi havia entre
ells, dient-li: “... però tinc contra tu que no
tens l'amor que abans tenies ... converteixte i retorna a les obres d'abans.”(Ap 2, 4).
Les obres en aquest context, volen dir
solidaritat. La solidaritat és una de les
manifestacions més cabdals de l'amor.
I recordem-ho: “ DÉU ÉS AMOR” (1a.Joan 4,
8).

Llum, Amor i Pau.
Acollint el missatge de Betlem , sempre és
Nadal.

Un dia d'aquesta tardor passant pel davant de
la casa de la família Batalla, al carrer de la
Bassa, veig el Pepe assegut al banc que tenen
a l'entrada de l'habitatge, vora l'àlber
majestuós de fulles tremoladisses. El gaiato

Antoni Pau Sans

ES FA SABER...

ACCIÓ PASTORAL

A cura de Rosa M. Sànchez Cornedó

Parròquia

Culte

A cura d'Anton Bru i Borràs
i Concepció Motlló i Sans

• L'any passat es va prendre l'acord de celebrar
sempre a Arbeca la “Missa del Gall” per als
tres pobles de la nostra agrupació (Els
Omellons, Arbeca i Belianes), mentre Mn.Anton
es trobi en condicions de poder-la celebrar.
Com els últims anys, l'hora és: 2/4 d'11.
• El dia 16 de setembre, en la celebració de
l'Eucaristia, tinguérem el goig d'assistir al
Baptisme de dos infants.
• Durant tot l'octubre, s'ha celebrat el Mes
del Roser: entre setmana a l'hora de la missa,
i a les festes a les 6 de la tarda. L'últim
diumenge va ser amb Pregària especial, molt
ben preparada i molt ben acollida..
• Com cada any i a les mateixes hores, al
Cementiri es va resar el Rosari el dia de Tots
Sants, i es va celebrar la Missa el dia de Difunts.

DEMOGRAFIA (període de
Santa Creu a Nadal)
Baptismes: 16-09-12 Íngrid Berengué Moyà,
i Martí Miquel Argerich
Casament: 12-10-12 Antoni Elies Baget amb
Laia Sans Vidal, ambdós d'Arbeca
Exèquies: 22-09-12
18-10-12
29-10-12
30-10-12
04-12-12

Salvador Sans Cantons, 91 anys
Tomàs Domènech Balcells, 91 anys
Laura Ferraté Auqué, 85 anys
Carmen Orta Gámez, 51 anys
Ramon Abat Queralt, 77 anys
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Catequesi

en el seu propi ritu, les Exèquies pel romanès,
veí d'Arbeca, Vasile Mihail Hategau, de 44
anys.
• El dia 10 de setembre, dins el programa “Les
Garrigues Guitar Festival”, es va realitzar, a
la nostra Església parroquial, el Concert amb
Duo Codina-Mangado Guitarres.
• El dia 4 d'octubre, el Casal de la Gent Gran
participa en els actes organitzats per la
Parròquia, amb motiu dels 325 anys d'una
Església “que camina amb el poble”. Ho fa
amb una conferència a càrrec del Sr. Josep
M. Farreny Tarragó (membre de l'Associació
Mundial de Psicoanàlisi), sota el títol ”Aspectes
psicològics que afavoreixen la participació de
la Gent Gran en la societat” (L'envelliment
actiu).
• El dia 13 d'octubre, a la Sala d'Actes de
l'Abadia i dins la XII Mostra de Teatre Còmic
Amateur de Les Garrigues, la companyia
ANTIFAZ representà l'obra còmica “Taxi”.

• A l'octubre s'han iniciat les catequesis
d'Infants i Joves. També ha començat el Curs
Bíblic, que enguany aprofundirà en l'evangeli
de Marc.
• El dia 4 de novembre es fa la presentació
de la Catequesi amb celebració de l'Eucaristia.
• El 15 de desembre es fa, a les 8 de la tarda,
la Missa preparada pels infants de Catequesi.

Càritas

• Estem en un temps en què Càritas Parroquial
no pot tancar els ulls a la situació de moltes
famílies, que tenen grans dificultats per
afrontar les seves necessitas bàsiques. Cada
mes, durant una setmana, trobareu a les
botigues una caixa, on podreu dipositar algun
dels productes que us demanarem. A més, en
aquestes festes de Nadal podreu fer la ja
tradicional aportació d'aliments variats, a tots
els establiments d'Arbeca.
• Aquest any, per fer-nos solidaris amb el
“Centre d'Iniciatives Solidàries Àngel Olaran”,
posarem a la venda bolígrafs. Us demanem
una resposta gratificant a tot aquest projecte.

Corals

• Tant l'Orfeó com la Coral Infantil van
participar, el dia 1 de desembre, en la gravació
sobre la nostra Vila, realitzada per TV3. Ara
ja estan preparant el Concert de Nadal, que
aquest any serà el diumenge dia 30 de
desembre. L'Orfeó, a més, s'encarrega dels
cants de la Missa del Gall.

Relacions

• El dia 6 d'octubre, a la nostra Església
parroquial, l'Església Ortodoxa va celebrar,

Arxiprestat

A cura de Rosa M. Sànchez i Cornadó
diòcesi. Era el 14 d'octubre i ens desplaçàvem
a Tarragona més de 70 persones per tal
d'assistir a una gran i emotiva Eucaristia a la
catedral plena de fidels vinguts de tota la
diòcesi.

L'Arxiprestat ha iniciat un curs
molt marcat per l'Any de la Fe
que es celebra a tota l'Església
universal.
Per tal d'anar programant i
orientant totes les activitats, s'ha reunit cinc
vegades l'equip de preveres i laica amb missió
pastoral; també el Consell de Pastoral
Arxiprestal es reuní el 10 d'octubre.

El diumenge 16 de desembre ha tingut lloc a
Vallbona de les Monges, el Recés d'Advent.
Aquest any s'havia confiat l'acompanyament
a la família Martí-Gomila de Castellfollit de
Boix. Sota el títol “La nova evangelització per
a la transmissió de la fe cristiana” la mare
ens feu una aportació, des de la seva
experiència del viure la fe en família i la Sara,
la seva filla gran, ens aportà una reflexió sobre
l'Advent com a camí cap al Nadal.

La tradicional Trobada d'Inici de Curs de
l'Arxiprestat, així com, la celebració diocesana
d'enviament dels catequistes de part del Sr.
Arquebisbe, la vàrem fer coincidir amb la
celebració d'Obertura de l'Any de la Fe a la
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Marxem cap al Sinaí. Parem a Betània, al desert
de Judà, tot seguint la Bíblia. Parem a Qumran,
lloc banyat pel Mar Mort, on vivia la comunitat
dels Essenis i on s'han trobat, a part del llibre
d'Isaïes, altres rotlles antics. Seguint cap al sud,
veiem de lluny les mines del rei Salomó i arribem
a Eilat. L'endemà toquem el mar mort i fem el
desert del Sinaí fins a Santa Caterina. Al
capvespre celebrem l'Eucaristia al peu de l'Horeb,
mentre el sol aponentat se'n va a la posta. A la
nit pugem el cim guiats pels Beduïns, en arribar,
busquem lloc per veure nàixer el “Sol que ve
del Cel”. Quan va esclatar, l'emoció no ens
deixava raonar. Allí vam sentir Moisès des d'una
Bíblia que obríem per primer cop. Baixem cap
al monestir de Santa Caterina on el poble d'Israel
esperava Moisès.

VIVÈNCIES
Diari d'unes vivències a la
Terra Promesa
A mitja tarda arribem a Tel Aviv on ens espera
un autobús. El conductor ens obsequia amb uns
dàtils de Jericó, del seu hort. Marxem cap a
Betlem on fem una visita nocturna. L'endemà
pugem a la muntanya d'Herodes i celebrem
l'Eucaristia en una cova del camp dels pastors,
des d'allà es veu la vall on Rut recollia espigues.
A la tarda visitem la cova del Naixement. Mossèn
Joan Aragonès, és el nostre guia i sobretot el
nostre professor. Les seves lliçons són magistrals.
Sota el seu guiatge enfilem cap a Jerusalem,
ens recita allò de “Jerusalem ciutat ben
construïda...”. Ens instal·lem al Patriarcat greccatòlic, molt a prop del Sant Sepulcre. Al vespre
anem al mur de les lamentacions on els jueus
celebraven el Sàbat. Una experiència colpidora.
Els dies que estem a Sió visitem els llocs que
ens parlen de Jesús, tot resseguint la Bíblia. Des
de la Capella de l'Ascensió fins a l'Hort de les
Oliveres, des de Jetzemaní fins al Calvari i el
Sepulcre, des del Cenacle fins al lloc on Jesús
contemplava Jerusalem...

Tornem a Eilat on passem la nit. D'Egipte a
Israel. Parem a visitar Masada. Història
escruixidora d'aniquilació del poble Jueu. Passem
pel Mar Mort per anar a Jericó. És un paradís!
Tornem a seguir els passos de Nostre Senyor.
Ens allotgem a Tibera, banyat pel llac d'aigua
dolça, és preciós! Com Jesús, pugem a la barca
i anem a Cafarnaum, a la muntanya de les
Benaurances, al naixement del riu Jordà, la
Transfiguració, Naïm, Nazaret, Canà... Fem el
recorregut dels llocs d'infància i joventut de
Jesús.

Tiberiades. Sortida del sol. Foto: Manel Morgades.
Vista des d'on Jesús contemplava Sió.
Foto: Manel Morgades.

Pugem als alts del Golan i cap a Haifai: El Carmel.
Akko, impressionant fortalesa, Cesarea marítima:
Aqüeducte, amfiteatre, i camí empedrat on van
fer presoner Sant Pau. Dinem en un Kibbutz i
anem a quedar-nos a Tel-Aviv, on coneixem la
ciutat més mediterrània d'Israel.

El dilluns assistim a la festa de la Llum (Ben
Mtzva), on els més petits s'integren al judaisme.
Pugem a l'esplanada del Temple on els Musulmans
celebren el Ramadà. Veiem la impressionant
Mesquita de la Roca i la de Al-Aqsa. Seguint fent
cultura anem al Museu d'Israel on hi són exposats
els rotlles d'Isaïes trobats a Qumran. Emocionant!
Després ens aturem al museu de l'Holocaust,
esfereïdor i impactant!

És una experiència vàlida per a tothom que
estigui tocat per la cultura sense prejudicis,
però imprescindible per als qui estem posseïts
pel do de la Fe en el Déu de Jesucrist.
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HO DIU LA BIBLIA
A cura de Manel Morgades i Rosell

El llibre de l'Èxode és el que ens explica les peripècies que passen els hebreus en la sortida
d'Egipte encaminant-se cap a la Terra Promesa. Durant el trajecte que durà molts anys tenen
força experiències colpidores. Una d'elles és l'acampada al peu del Sinaí. Flavi Josep -historiador
jueu del temps de Jesús- situa aquests fets aproximadament l'any 1230 aC.
El fragment que segueix ens narra la relació de Déu amb Moisès, l'objectiu és fer les noves
taules de la Llei al cim del Sinaí per renovar l'Aliança.
LES NOVES TAULES DE LA LLEI (Ex. 34, 1-6)
El Senyor va dir a Moisès:
-Talla't dues taules de pedra com les primeres que has trencat: jo hi escriuré els manaments
que hi havia en les primeres. Prepara't per a demà al matí: puja al Sinaí de bona hora i presenta't
davant meu al cim de la muntanya. Que no t'acompanyi ningú i que tampoc ningú no es deixi
veure en tota la muntanya: ni tan sols les ovelles o les vaques podran pasturar al voltant d'aquesta
muntanya.
Moisès va tallar dues taules de pedra com les primeres. L'endemà es va llevar de bona hora i
va pujar a la muntanya del Sinaí, tal com el Senyor li havia manat, portant a la mà les dues
taules. El Senyor baixà enmig del núvol, s'aturà prop de Moisès i pronuncià el seu nom, que és
«el Senyor». El Senyor, tot passant davant de Moisès, va proclamar:
-El Senyor! El Senyor! Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, fidel en l'amor.

El Sinaí vist des del Monestir de Santa Caterina. Foto: Manel Morgades.
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GARBELLANT

A cura de M. Teresa Quintana i Capdevila

Poema de Nadal
Pels camins de les Garrigues
van uns pastorets cantant,
diu que han vist una estrella
i que tots la seguiran.
El terra és ben ple de pedres,
els turons, eixuts i freds;
però la llum de l'estrella
il·lumina els cors més cecs.

Entre salts i sons de flautes,
ja arriben al “Pla”, que es dit
i al bell fons d'una vallada,
un poble se n'és eixit.

Vénen amb el fred als peus
i els morrals plens d'alegria,
per cantar i ballar plegats
pel Jesús de l'Establia.

El més gran de la colleta,
va nois, pressa! crida fort;
però els altres de la cua
senten com una temor...

És ARBECA, bella aurora,
anem-hi pastors corrents;
la gent és acollidora
i el cos escalfen amb bens.

I en acabar la cantada,
s'agafen fort de la mà
amb qui té la casa oberta
i el pessebre ben muntat.

Cap on ens portarà l'estrella,
si amb la pols del camí,
just sabem què el peu trepitja
i només les cançons sentim?

En arribar a la Plaça,
és quasi la mitjanit
i els cants que als seus s'uneixen,
amorosissen els pits.

Allí hi faran estada
aquests dies de NADAL;
el sarró ple de viandes
per repartir durant l'any.
I la gent de cada casa,
abans de posar-se al llit,
llucarà el pastor i la cova
i els hi dirà: “SANTA NIT.”
El pastor, en el silenci
dels misteris de la nit,
s'atansa al NEN i besa,
a qui és AMOR INFINIT.

Del bisbe Sebastià Taltavull
“La nostra atenció, quan comença
l'itinerari d'Advent, se centra en Jesús
de NATZARET.
Ell serà la resposta esperançada als
nostres interrogants sobre com refer
tantes situacions humanes ancorades
en una crisi perenne i per molts sense
perspectives de solució.
Però la nostra solidaritat amb tothom
és un signe que ens adherim a aquesta
proposta esperançada.”
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ENTREVISTA

A cura de M. Carme Llobera i Sorribes
I els records dolents serien les persones que
ja no hi són i que jo estimava molt.

Continuant en la línia del lema de la
commemoració: “una Església que camina
amb el poble”, conversem amb una jove
arbequina que enguany celebra els 25 anys de
vida. Ella és la Sònia Clivillé.

2.- Quins testimonis, referents...educadors,
t'han marcat en aquesta trajectòria?
Són tota una colla de persones: pares, padrins,
tiets, els professors, les catequistes, el rector
i d'altres que m'han anat ensenyant a estimar,
a respectar, a perdonar... i encara ara, moltes
d'elles, les tinc com a testimonis.
3.- Batejada a Arbeca, entres a formar part
de la família de Déu. Ets sents cristiana?
Creient? Practicant?
Em sento cristiana; també sóc creient però,
practicant, quan puc.
4.- Com recordes la preparació així com la
festa de la 1a. Comunió?
Recordo que vam fer molts anys catequesis
per preparar-nos.
Era petita i no era conscient què era fer la
1a. comunió. Però sí que era conscient de que
et feien molts regals, una gran festa, un vestit
de princesa i que el rector et donava per
primera vegada la comunió.

Sònia Clivillé. Foto de Jordi Salla.

1.- Aquests 25 anys estan fets de bons,
normals i dolents records. En podries dir un
de cada?

Les catequistes, al finalitzar la missa, ens
donaven el nou testament, obsequi de la
parròquia; i després cadascú anava amb la
família a celebrar-ho a un restaurant.

Durant aquests 25 anys són molts els records
bons que guardo com l'haver conegut persones
bones que m'han aconsellat tant en el terreny
personal com en el professional. També m'han
ensenyat a ajudar les persones que més ho
necessiten.

5.- Als 16 anys vas rebre el sagrament de la
Confirmació, erets conscient del què anaves
a fer?
Sí que era conscient perquè ja era més gran
i ja sabia que la confirmació és el sagrament
que dóna solidesa al batejat per mitjà de la
unció feta pel bisbe amb oli consagrat a fi de
comunicar l'Esperit Sant.

Els records normals entrarien dins la pròpia
trajectòria personal és a dir, que cada vegada
que m'he anat fent més gran tinc més
preocupacions.
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Gràcies per haver-me portat al món, per l'estima que m'han donat. I
sobretot vull agrair a la meva mare tot l'esforç que ha fet pel meu
pare i per mi. Estic molt contenta de tenir uns pares com vosaltres.
Us estimo molt!!.
6.- I arribes als 25 anys i decideixes, junt
amb en Jordi, casar-te per l'Església, per
què?

11.- Si s'entén l'agraïment com a manera de
fer i no com una paraula, tu ets agraïda?
Sí, sóc agraïda amb la gent que m'ho fan ser.

Perquè tant ell com jo som cristians, i volíem
rebre el sagrament del matrimoni.

12.- Doncs, què agrairies al pares?

7.-T'hi has involucrat mai en les tasques de
la Parròquia ? T'hagués agradat?

Gràcies per haver-me portat al món, per
l'estima que m'han donat. I sobretot vull agrair
a la meva mare tot l'esforç que ha fet pel meu
pare i per mi. Estic molt contenta de tenir
uns pares com vosaltres. Us estimo molt!!.

Sí, fa uns anys, llegia les lectures de missa.
Degut a que havia de cursar estudis fora
d'Arbeca, ho vaig deixar. M'agradava força.

13.- Què agrairies a la parròquia?
8.- Et diu alguna cosa JMJ 2011-Madrid? Què
en penses?

A la parròquia, gràcies per l'educació cristina
que m'ha donat de manera altruista.

Sí. És la Jornada Mundial de la Joventut, que
va tenir lloc a Madrid l'any passat, on el Sant
Pare de Roma es reuní amb els joves de tot
el món.

MOLTES FELICITATS !

Penso que està molt bé ja que joves de
qualsevol punt del planeta comparteixen les
mateixes inquietuds i volen seguir el camí de
Jesús.

EQUIP DE REDACCIÓ D'AIGUA VIVA

9.- Com veus el futur dels joves? Són feliços?

Coordinadora:
Redacció:

M.Teresa Quintana i Capdevila
M. Carme Llobera i Sorribes
Rosa M. Sànchez i Cornadó
Mn. Anton Bru i Borràs
M. Teresa Quintana i Capdevila
Manel Morgades i Rosell
M. Carme Sans i Moyà
Concepció Motlló i Sans
Anna M. Rovira i Solé
Mn. Manel Borges i Anguera

Col·laboradors:

Antoni Pau i Sans
Jesús Elies i Capdevila

Ara en aquests moments, degut a la crisi
econòmica, el veig una mica malament perquè
no hi ha feina. Ara bé, és qüestió d'espavilarse, perquè de lo contrari viurem més malament
que els nostres avantpassats. Respecte a la
pregunta de si són feliços jo penso que sí,
potser perquè jo ho sóc molt.
10.- Si un dia el teu amo et proposa “si vols
continuar treballant en aquesta empresa,
avorta!” Què faries?

AVÍS ALS SUBSCRIPTORS

L'Aigua Viva es podrà recollir al Quiosc Esqué. Els
exemplars es lliuraran durant vuit dies. Després
estaran a disposició de tothom a l'Abadia, els
divendres a la tarda, al despatx Parroquial de 8 a 9
del vespre. L'Aigua Viva seguirà sent gratuïta.

Deixaria la feina. Estic totalment en contra
de l'avortament.
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