
Dijous passat,
4 d’octubre,
Sant Fran-

cesc d’Assís. El
Dante deia d’ell:
«Neix un sol al
món». Li feia bona

falta, a aquell començament del
segle XIII, que un noi de casa
bona, frívol, amant del bon viu-
re, llencés al món, després d’u-
na conversió radical, un repte
que no mor mai: tornar a la «vida
de l’Evangeli» i aixecar, amb go-
sadia i sense fressa, la bandera
de la pobresa. Francesc d’Assís
té quelcom que l’assimila a to-
tes les situacions i crisis univer-
sals. El nostre temps, el nostre
país, com aquella Umbria que fa
pensar en les ondulacions suaus
de la nostra Selva interior, és un
temps, un país, arrapat a l’euro,
amb un afany generalitzat de
viure la vida sense renunciar a
res. Hi ha el bon vivant del segle
XIII i, també, els rebels místics
dels Albigenses, dels Càtars,
dels Valdenses, que han canviat
el sentit de la seva rebel·lia en
ideologies agressives de relati-
visme moral, de subjectivisme
irrenunciable, de materialisme
tota. El crit de Sant Francesc, un
crit que molesta perquè ens par-
la de renúncia, continua d’una
actualitat urgent. Què dir del co-
merç d’armament, què dir d’u-
na vida mundial econòmica gi-
rada vers interessos que no te-
nen en compte la misèria trans-
versal del món? Què pensar de
les crisis personals provocades
per la impossibilitat de satisfer
una falsa necessitat, un caprici
que provoca estrès? La raó pro-
funda és la manca de despreni-
ment, la falta d’elegància moral
de saber viure amb moderació i
amb alegria. Set-cents anys
després de sant Francesc, el
nou compendi del Catecisme de
l’Església Catòlica, en el seu n.
532, explica que la «pobresa del
cor» és «preferir Jesús per da-
munt de tota altra persona o tota
altra cosa».

Pobresa,
avui?

FETS I FE

Àngel Caldas i Bosch

La celebració de
l’Eucaristia do-
minical no es

pot improvisar.
Amb la participació
de laics i laiques, re-
ligiosos i religioses,

si hi són, han de ser ben prepara-
des les lectures, els cants, tot el ne-
cessari per a la digna celebració,
per a una festiva celebració. Tant
de bo poguéssim tenir a cada lloc
de celebració, o potser millor a
cada agrupació, un grup de litúr-
gia amb especial dedicació a la
bona preparació de l’Eucaristia do-
minical. La celebració ha de ser
sense presses, reposada. Amb
l’impuls de l’Esperit Sant cele-
brem la presència de Jesús entre
nosaltres i amb ell ens adrecem
confiats al Pare, actualitzant l’o-

frena redemptora de Jesús: la seva
mort i resurrecció. El cos del Sen-
yor que combreguem ens aporta
la pau que li demanem invocant-lo
Anyell de Déu que lleva el pecat
del món. Cal acollir i agrair el do
que ens fa de si mateix per animar-
nos i enfortir-nos en el camí, se-
guint els seus passos de Mestre i
Senyor. No es pot celebrar l’Euca-
ristia amb la pau i dignitat reque-
rida arribant amb el temps just i
amb el neguit que ens estan espe-
rant a un altre lloc. Tinc ben pre-
sent que no es tenen arreu les ma-
teixes possibilitats. A molts llocs,
molt poques. Ja he dit més amunt
que cada agrupació ha de trobar i
establir el seu ritme segons les se-
ves possibilitats. Però sempre cal
programar i educar. Ajudar a com-
prendre que no es tracta tant de

complir un deure com de celebrar
la gran festa cristiana de cada diu-
menge. Això ho podem fer millor
si ens agrupem i com a fills d’un
mateix Pare i membres d’una ma-
teixa Església hi posem tots el nos-
tre esforç amb generosa i activa
participació. Ben cert, hi haurà an-
cians que no podran traslladar-se
a la parròquia veïna. Els ancians i
els impedits no estan obligats al
precepte dominical, però sí que
necessiten l’Eucaristia. Com vaig
ja insinuar anteriorment, en dia i
hora ben senyalats serà bo i con-
venient celebrar l’Eucaristia entre
setmana a les altres parròquies.
Serà, a més, ocasió òptima per vi-
sitar els malalts i atendre perso-
nalment els infants de la cateque-
si i les persones de la població que
ho desitgin. Els consells pastorals
de les agrupacions han de vetllar
i promoure que la presència i la vi-
sita del rector (...)

*Bisbe de Girona

FULL PARROQUIAL Carles Soler i Perdigo*

Jesucrist entre nosaltres

Joaquim Bohigas, Girona. 
L’Espai Bonnemaison de Bar-
celona ha acollit la presentació
del llibre La teologia feminista
en la història, de la metgessa i
monja benedictina Teresa For-
cades. El contingut del llibre,
editat per Fragmenta Editorial,
versa sobre una sèrie de testi-
monis femenins que, al llarg de
la història, han sigut partícips
de la confrontació entre el dis-
curs teològic sobre les dones i
la mateixa experiència de Déu.
El volum, a més, inclou, sota la
denominació «Contrapunts»,
les argumentacions sobre el
contingut de Forcades de la pe-
riodista i professora università-
ria Míriam Díez (Girona, 1973),
l’escriptora Marta Pessarrodo-
na i el poeta musulmà Abden-
nur Prado. En la presentació,
Díez va explicar que la teologia
feminista és un «terreny rellis-
cós, dinàmic i sovint política-
ment incorrecte» que encara no
té «carta de ciutadania» dins la
clàssica. Segons la gironina, el
llibre de Forcades no queda
inscrit en el «nou feminisme»
sinó en el «feminisme de la
igualtat» aportant coneixa-
ments en «la construcció de la
identitat», cosa que inclou ra-
ons culturals. El contingut va
més enllà de l’«autoreferencia-
litat» per aconseguir «preten-
sions més globals». Míriam Díez
demanaria les aportacions que
poden fer la queer theology o «les
teologies no exclusivament cen-
trades en l’heterosexualitat». La
periodista augura «grans nove-
tats» en la recerca sobre teolo-
gia feminista.

Míriam Díez diu
que la teologia
feminista dóna
raons en la igualtat
entre home i dona

LLIBRES

Joaquim Bohigas, Girona. 
El bisbe de Girona, Carles Soler i
Perdigó, ordenarà demà diaca
Elies Ferrer i Borrell (Salt, 1975)
a la parròquia de Sant Jaume de
Salt (cinc de la tarda). Ferrer, que
ara té 32 anys, és llicenciat en Fi-
losofia i Lletres per la Universitat
de Girona (UdG). Actualment,
està desenvolupant tasca pastoral
a la parròquia de Santa Maria de
Pineda de Mar (Maresme). Hi
continuarà després de l’ordenació.
També ha col·laborat a les parrò-
quies de Banyoles i Santa Coloma
de Farners. A Sant Jaume de Salt,
el nou diaca ha realitzat diferents
tasques, com ara catequista o mo-
nitor del casal d’estiu.

Elies Ferrer i Joan Morales –un
dels altres seminaristes de la diò-
cesi– van rebre els ministeris de
lector i acòlit el 5 de maig de 2006
en una celebració a l’església de
Sant Martí del Seminari de Giro-
na. Ferrer disposa d’un bloc –alle-
grogiusto.blogspot.com– en què,
en el darrer text editat, explica que
significa el concepte de diaca, a tra-
vés de l’origen històric. Té una fun-
ció d’ajuda en la litúrgia de la co-
munitat parroquial i, a més, en la
tasca de caritat. En una entrevista
al Full Parroquial que es distri-
bueix aquest cap de setmana, el
nou diaca ha expressat la idonie-
tat que hi hagi, a la diòcesi, la fi-
gura del diaconat permanent. Diu
que les vocacions són un «repte»
per a la diòcesi de Girona. 

La formació per ser prevere és
estructurada en cinc pilars. Són la
formació comunitària, humana,
espiritual, pastoral i intel·lectual.
En referència a aquesta darrera
variable, els estudis tenen una du-
rada de set anys: Introductori –1
any–, Filosofia –2–, Teologia –3– i
Pastoral –1–. Els cursos de Filo-
sofia i Teologia es realitzen a la Fa-
cultat de Filosofia de la Universi-
tat Ramon Llull (URL) i els semi-
naristes resideixen al Seminari
Major Interdiocesà (SMI). En tots
dos casos, situats a l’Eixample de
la ciutat de Barcelona. L’Introduc-
tori es fa a Girona, té la finalitat de
discerniment i és flexible segons

la disponibilitat de l’alumne. El
darrer curs –Pastoral– es fa a Bar-
celona un dia a la setmana i ser-
veix per saber gestionar una co-
munitat parroquial. Una de les no-
vetats al SMI, que enguany com-
pleix 20 anys, és la presència de se-
minaristes de Lleida. Una decisió
que ha estat presa pel bisbe-admi-
nistrador apostòlic de l’esmentada
diòcesi, Xavier Salinas. En l’acte

d’inauguració del curs al SMI, ce-
lebrat dimecres, l’arquebisbe de
Tarragona i president de la Con-
ferència Episcopal Tarraconense,
Jaume Pujol, va dir que el lloc ide-
al de formació dels seminaristes
és la «pròpia diòcesi» però que
l’SMI, entre d’altres, aporta una
«visió més àmplia» de la realitat
eclesial a Catalunya. En l’acte, hi
va participar el bisbe de Girona.

Girona té un nou diaca 
Elies Ferrer, de 32 anys, rep demà l’ordenació a Sant Jaume de Salt
És llicenciat en Filosofia per la UdG i continuarà a Pineda de Mar

ESGLÉSIA CATÒLICA

FERRER. El nou diaca, ahir a la tarda a la plaça de Salvador Espriu de Girona.
ANIOL RESCLOSA

Sota el títol Una Església laïcal o
els ministeris en l’Església, l’edito-
rial del darrer butlletí d’Església Plu-
ral (EP) defensa que, actualment,
la institució «no ofereix el camp
d’acció necessari» a fi que perso-
nes amb fe permeables als com-
promisos «s’identifiquin amb l’espai
on puguin portar-los a terme». Tit-
lla les vocacions que sorgeixen
d’«extraordinàries». EP pensa que
el Vaticà ha estat intransigent» da-
vant les «alternatives més naturals
i d’acord amb la realitat social ac-
tual», com ara «l’ordenació de do-

nes»; «l’autorització del celibat op-
cional»;«els ministeris temporals»;
i la «promoció d’un paper més ac-
tiu dels seglars dins l’Església».Al-
hora, EP diu que el gran debat està
en el rol del prevere a l’Església i
«la revisió i actualització de tota
l’estructura jeràrquica i les funcions
ministerials de cada membre de la
comunitat cristiana». «Un tema on
el Concili Vaticà II no va entrar de
ple però sí que va deixar pistes i in-
tuïcions per anar evolucionant en
diàleg amb els signes del temps»,
raona EP.

Església Plural i el rol del prevere

Al·locucions de l’arquebisbe
Jaume Pujol o la representació
teatral de la Passió de Sant Fruc-
tuós són a disposició dels inter-
nautes gratuïtament en càpsules
audiovisuals de curta durada.

L’Arquebisbat difon
informació a través
d’un canal Youtube
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■ La trobada de blocaires cris-
tians catalans ha revelat que els
34 dietaris en línia que ara fun-
cionen registren al voltant de
50.000 visites mensuals. Els co-
mentaris sobre l’actualitat és
l’opció temàtica més recurrent
i consideren que un suport ido-
ni per dirigir-se als joves.


