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ENS APLEGUEM
Arran de la pandèmia, al Consell Assessor de Galilea.153 li va sem-
blar que convindria aprofundir en els signes i símbols de la nostra 
litúrgia. Si més no per entendre’ls. Perquè la pandèmia, i sobretot el 
confinament, també ens ha capgirat les celebracions. I convé que 
sapiguem el que fem tant si estem confinats com si no ho estem. 

Quan penso en símbols litúrgics em surten el pa, el vi, l’oli, l’aigua, 
el foc, l’encens... Una cosa que d’alguna manera m’ha sorprès, i 
això que tota la vida he anat a missa, és la importància, com a sím-
bol també, de l’assemblea litúrgica. La importància d’aplegar-nos 
per a la fracció del pa, com deien els primers cristians i ens explica 
José Antonio Goñi a l’entrevista que li fa la Mercè Solé. Lino Emilio 
Díez hi aprofundeix en el seu article: «L’assemblea litúrgica, subjec-
te celebrant». Us convido a llegir tant l’entrevista com l’article.

L’article d’Eva Torres, catequista de Sant Boi de Llobregat, entoma el 
repte d’explicar els signes litúrgics als infants, quan molts no viuen 
la «immersió» litúrgica a la família. No és una tasca gens fàcil. Per-
què, com diu Francesc Romeu a la contraportada, els símbols han 
de ser comprensibles si volem que siguin eficaços. 

En aquest número no tractem tots els símbols litúrgics. Més enda-
vant ho anirem fent. De moment en Víctor Rodríguez, des de Càri-
tas de Madrid, ens parla del pa partit a l’Eucaristia i del pa compar-
tit amb els pobres. Dues realitats profundament unides. 

«La música i el cant a la litúrgia» és l’article de Cori Casanova on, 
entre altres coses, ens diu que hi ha parts de la missa que perden 
una mica del seu sentit si no són cantades. I Elisenda Almirall ens 
explica com la creu ha esdevingut a la història d’Occident símbol 
de la identitat cristiana.

Com a revista dirigida a laics i laiques hem cregut oportú inclou-
re l’article que en Xavier Aymerich ha publicat a Missa Dominical 
sobre «Els ministeris laïcals de lector i acòlit», arran del canvi 
establert pel papa Francesc. Fins aquest moment només els homes 
podien rebre aquests  ministeris; ara també les dones. Com a dona 
m’alegro molt d’aquest canvi. Però sobretot espero que esperoni, 
tant als laics com a les laiques, a prendre consciència de la respon-
sabilitat que neix del baptisme que hem rebut.

Acabo amb una experiència de fa pocs dies. Vaig tenir l’oportunitat 
de pregar davant una icona de l’Anunciació de la Mare de Déu pro-
cedent de la comunitat cristiana d’Homs (Síria). Presenta tres forats 
per les bales de l’atac gihadista que va patir la comunitat. Una ico-
na que expressa l’Anunciació a Maria, però també el Crist crucificat 
encarnat en les comunitats cristianes que pateixen. Un símbol que 
parla molt.

M. Àngels TerMes 
matermes@cpl.es

Sumari
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COMPARTIDA LA TAULA I EL DESTÍ
VícTor rodríguez Pelarda, Madrid

Quan em van demanar escriure alguna cosa relaci-
onant la taula del pa partit de l’Eucaristia amb el pa 
compartit amb els més pobres, em van venir al cap 
unes paraules de Pere Casaldàliga sobre l’Eucaristia: 
«compartida la taula i el destí». Em vaig sentir tan 
lluny d’aquesta forma de compartir, que vaig decidir 
rebutjar amablement la petició, però em vaig adonar 
que segurament molts laics ens sentim així.

Vivim molt de pressa, posats en nombroses activi-
tats, distrets per moltes notícies sobre esdeveniments 
insignificants que passen molt lluny de nosaltres, 
quan no sabem com estan els nostres veïns o molts 
dels nostres amics. Sovint oblidem aturar-nos, donar 
prou importància a aquest moment de seure a taula 
amb Jesús, cos lliurat i sang vessada, que ens convida 
a viure d’aquesta manera la nostra relació amb els al-
tres, especialment amb aquells que estan en situacions 
més difícils.

Són moltes les demandes diàries i moltes les justifica-
cions que podem trobar per ajornar aquest moment 
d’aturar-nos a escoltar a què ens crida Déu. En la 
vida, anem travessant diferents moments i en cada un 
hem d’escoltar a quines pobreses hem de parar més 
atenció i quins compromisos podem assumir: amb 
famílies sense ingressos suficients per cobrir necessi-
tats bàsiques, amb un familiar amb qui no resulta fàcil 
estar-s’hi, amb aquell fill que trenca la pau familiar. 
En alguns moments, es tracta només d’afrontar les 
dificultats i pobreses que es van creuant en el nostre 

camí. Situacions en què triem mantenir-nos al marge 
o involucrar-nos. Hi ha situacions que ens parteixen 
per la meitat, que ens fan mal. Si en aquestes situa-
cions ens deixem partir i compartir a la manera de 
Jesús, si restem en l’amor, res serà igual.

També hi ha moltes maneres diferents de compartir 
i convé ser conscients de com compartim. Es pot 
compartir sentint-nos superiors, encara que no ho 
confessem, o veient en l’altre a un igual que neces-
sita ajuda en aquest moment de la seva història. Es 
pot compartir amb discreció o sense cuidar l’altre. 
El diumenge passat, en anar a missa, em va fer pena 
veure que s’havia citat a l’hora de més afluència a mol-
tes famílies del barri a recollir aliments. Molts anaven 
amb caputxa, i no només pel fred. També nosaltres 
a vegades compartim sense ser conscients que hi ha 
maneres de compartir que poden ferir silenciosament 
la nostra parella, els nostres fills, els nostres amics o 
companys de feina. En Jesús, trobem una proposta 
concreta de deixar-se partir i compartir, vivint entre 
els pobres, apropant-s’hi amb delicades, sense donar 
mai per descomptat què necessita l’altra persona.

En cada Eucaristia se’ns crida –individualment i com 
a comunitat– a deixar-nos partir i compartir amb els 
més pobres, a convèncer-nos de la necessitat de com-
partir taula i destí com a camí desitjat per Déu per a 
la nostra salvació. Sota la mirada misericordiosa de 
Déu, ho seguirem intentant.

Sumari
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L’ESPERIT INSPIRA

LA CREU, UNA FINESTRA A LA VIDA
elisenda alMirall FusTer, Vilanova i la Geltrú

La creu ha esdevingut a la història d’Occident símbol 
de la identitat cristiana. Tanmateix, avui en dia la 
imatge de la creu sovint es relaciona només amb el 
sofriment i el dolor i hi ha gent que es pregunta com 
pot ser que es tingui com a estendard un element de 
derrota. Res més lluny de la realitat: si hi ha quelcom 
que caracteritza la creu és el seu missatge de Vida i 
Victòria.

Si anem als orígens del cristianisme, trobem repre-
sentacions de la Creu però no del Crucifix (que no 
apareix fins el segle V) i aquest petit detall ens permet 
observar, com a mínim, dos punts interessants. Per un 
costat, podem intuir l’impacte que va tenir l’atroç acte 
durant generacions i, per un altre, la seva total con-
vicció de la capacitat salvífica de Crist. Per a aquests 
primers segles no era important com havia mort, ni 
tampoc representar exactament el moment històric 
concret, sinó plasmar el sentit de l’esdeveniment: Jesús 
havia acomplert tot allò que anunciaven les Escrip-
tures i havia aconseguit la salvació de la humanitat 
donant un significat nou a la vida. Aquesta idea és 
la que precisament acullen les anomenades «creus 
glorioses». Posem a tall d’exemple la creu que trobem 
en el mausoleu de Gal·la Placídia (Ravenna). Aquesta 
imatge del segle V ens mostra una creu resplendent 
enmig d’una volta estel·lar i malgrat ser una represen-
tació senzilla porta darrere l’intens missatge que Crist 
ha estat capaç de portar la llum a les tenebres, d’unir 
cel i terra i de convertir un instrument de mort en un 
signe de vida.

Actualment, la imatge que trobem a la majoria de les 
nostres esglésies és la d’un crucifix que ens mostra 
Jesús sofrint a la creu. Si observem aquests Christus 
patiens (no ens podem aturar a parlar sobre l’evolució 
d’aquest símbol i com s’arriba a ells) certament costa 
percebre-hi «el més bell dels homes». Ens il·lumina 
per a trobar una resposta a aquesta aparent contra-
dicció Joseph Ratzinger: «Qui creu en Déu, en el Déu 
que s’ha revelat precisament en l’aparença desfigura-
da del Crucificat per estimar “fins a l’extrem” (Joan 
13,1), sap que la bellesa és la veritat i que la veritat és 
la bellesa, però en el Crist sofrent també aprèn que la 
bellesa de la veritat conté l’ofensa, el dolor i, fins i tot, 
el fosc misteri de la mort». Per  tant, per endinsar-nos 
en l’univers simbòlic de la creu se’ns demana una acti-
tud activa perquè la imatge que contemplem sigui lloc 
d’experiència de fe i no només la reconstrucció d’un 
esdeveniment concret de la història. 

Cal, doncs, arribar a la Pasqua per comprendre el 
significat de la Creu del Divendres Sant i des d’aquest 
punt de sortida necessitem celebrar com a comunitat 
la capacitat del Crucificat de transformar les nafres en 
perfums de vida. «Crist ahir i avui, principi i fi, alfa i 
omega. D’Ell són els temps i els segles, a Ell la glòria i 
el poder per tota l’eternitat. Amén». 

Sumari
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Els de la meva generació, que 
estem ja a la frontera de la 
jubilació, ens hem esmerçat 
en posar l’accent en el que és 
racional, menyspreant una mica 
tant el gest com el símbol, que 
ens semblaven abarrocats i sense 
significat.

Sí, però el cert és que el llenguat-
ge verbal no inclou tota la nostra 
expressivitat, perquè no som no-
més caps pensants. Contínuament 
estem plens de gestos i de sím-
bols, que en aquests moments de 
pandèmia trobem a faltar. Quan 
es mor un familiar agraeixes el 
copet a l’esquena o una abra-
çada. I quan anem a veure una 
carrera d’atletisme sentim com-
plicitat amb el gest de victòria 
que el guanyador fa amb els dits. 
I quan volem fer un regal, anem 
més enllà del regal en si mateix: 
l’emboliquem, li posem un llaç, 
busquem una bossa ben maca. 
Quan volem assentir o reconèixer 
que alguna cosa ha estat bona, 
aplaudim.

Aquest llenguatge, més enllà 
de les paraules, ¿és universal? 
¿Serveix per a totes les 
generacions i arreu?

Sí i no. Si avui algú a Suècia puja 
a la plataforma tiktok un vídeo 

amb un determinat gest segura-
ment es difondrà molt ràpida-
ment, de manera que algunes 
realitats simbòliques s’estenen de 
forma vertiginosa. Però els que no 
comparteixen aquest llenguatge 
es queden totalment a part. Hi ha 
una estratificació generacional. 
Un amic ens ensenyava l’altre dia 
una casset per estrenar que va 
trobar a casa de la seva sogra: els 
més joves no sabien què era.

El mateix ens pot passar a la litúr-
gia. Alguns dels gestos i símbols 
que usem segurament tenien una 
gran ressonància quan van ser 
incorporats, però ara a vegades 
cal explicar-los, el que no deixa 
de ser problemàtic. Encara que 
és cert que el que no es valora en 
una època es pot valorar una al-
tra vegada en una altra. És el que 
passa amb la presència física en 
comunitat. I al revés. Hi va haver 
un temps en què el que tenia un 
elevat valor simbòlic era reunir-se 
mirant cap al lloc on sortia el sol. 
Perquè els donava llum i iniciava 
el dia. Més que el fet de reunir-se, 
es valorava estar «orientats», és 
a dir, mirar a Orient. Avui, en 
canvi, encara que fem vida de dia 
no necessitem la llum del sol per 
funcionar. I després de l’aïllament 
que patim, sens dubte «trobar-nos 

de nou» té un gran significat, i 
ens sentim cridats a un entorn 
circular que accentuï el sentit de 
comunitat.

No sempre percebem el símbol 
que tenim al davant. Cada sa-
grament té la seva simbologia. El 
símbol de l’aigua en el baptisme 
ens remet a allò que dona vida, 
que purifica, que calma la set, 
que ens fa renéixer.

Potser la desconnexió que els 
urbanites experimentem respecte 
la natura ens impedeix reconèixer 
alguns símbols universals...

No hem de perdre de vista que 
en tota cultura o realitat, el llen-
guatge simbòlic s’ha d’aprendre. 
Determinats codis, per naturals 
que siguin te’ls han d’ensenyar.  
I en la litúrgia també passa.

¿Quin són els signes més 
significatius de la nostra litúrgia?

En principi hauria de dir que el 
símbol més important és el de 
compartir la taula, el pa i el vi 
esdevenen el cos i la sang de 

JOSÉ ANTONIO GOÑI:  
AMB GESTOS, AMB SÍMBOLS

Mercè solé, Viladecans

Dies de pandèmia i confinaments en què ens veiem obligats a renunciar al con-
tacte físic i en què la presència i la comunicació s’expressen com poden: en la 
distància virtual o en la proximitat sense rostre, millor dit, rere una màscara amb 
la qual ens costa reconèixer-nos. Un bon moment, sens dubte, per reflexionar 
sobre un aspecte que solem donar per fet: el llenguatge gestual i el simbòlic. 
Per fer-ho ens posem en contacte amb José Antonio Goñi, rector de San Satur-
nino, a Pamplona, i professor de litúrgia del Pontifici Institut de Sant Anselm, a 
Roma, i membre, fins a fa molt poc, del consell de redacció de Galilea.153.

Sumari
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Jesús. Jesús no va utilitzar signes 
complexos, sinó que el símbol 
que Jesús es fes pa, esdevingués 
aliment, present en el pa i en el 
vi, és un simbolisme molt clar. 
Aquest és un dels signes més 
significatius.

A vegades, però, els signes són 
ambivalents. La nostra manera de 
viure la reunió pateix d’individua-
lisme. A vegades estem juntes 60 
o 100 persones, cercant satisfer 
una espiritualitat personal de 
manera individual i sense saber 
res dels nostres veïns d’assem-
blea, i se’ns escapa el sentit últim 
de l’Eucaristia. Quan els primers 
cristians celebraven deien «ens 
apleguem per a la fracció del pa». 
No deien «jo vaig a missa». I ens 
apleguem per a la fracció del pa 
perquè compartim el pa de Crist. 
Quan no hi ha formes individuals, 
això és més fàcil de comprendre, 
perquè cada un rep una peça del 
puzle. Ens sentim vinculats uns als 
altres i a Crist, que s’ha trencat i 
partit per nosaltres. El pa i el vi ens 
porten a reunir-nos i fa referència 
que som comunitat, Església.

A vegades quan ens demanen 
que expliquem símbols de la 
litúrgia, comencem a parlar 
d’encens i de colors. Aquests són 
símbols transitoris, però en qual-
sevol família litúrgica de qualse-
vol temps trobaràs sempre el pa 
i el vi, i la reunió de l’assemblea 
per celebrar.

¿Què podem fer per rebre millor 
els símbols?

És que usem els símbols de 
manera tan escassa, que no 
facilitem la seva comprensió. 
Usem el símbol de l’aigua, però 
quan bategem cauen tres gotetes. 
Usem el símbol del pa i del vi, 
però posem formes individuals 
i no permetem combregar amb 
el vi. Usem el símbol que ens 
reunim, però som pocs a missa 
i escampats en un gran temple. 
D’aquesta manera impedim que 

els símbols s’expressin per si 
mateixos.

O encensem el leccionari en un 
determinat moment, el besem, 
es beneeix amb ell l’assemblea, 
i acabats aquests ritus es deixa 
en qualsevol lloc com si fos un 
petjapapers. L’altre dia una amiga 
em deia amb dolor que havia 
perdut la perla d’una arracada. 
Amb aquelles arracades s’havia 
casat. I amb aquelles arracades 
s’havia casat abans la seva mare. 
Aquestes arracades, de les quals 
finalment va trobar la perla, tenen 
valor econòmic però el seu valor 
simbòlic el supera amb escreix. 
Segur que quan no les porta, no 
les deixa de qualsevol manera, 
sinó que les guarda amb cura i 
les deixa ben col·locades al seu 
estoig.

Està molt clar saber si un signe 
és significatiu. N’hi ha prou amb 
veure si per als nens és impor-
tant o no. Tinc una nebodeta que 
acostumava a portar d’escolaneta 
amb cinc anys. La seva mare 
m’explica que a vegades a casa 
es posa a cantar l’al·leluia. I per 
fer-ho es posa la manta del sofà. 
Perquè ha interioritzat que quan 
jo celebro i canto l’al·leluia porto 
unes altres peces de roba. És a 
dir, aquest cant no és un cant del 
carrer, no es canta de qualsevol 
manera. És la seva manera d’en-
tendre-ho.

Em fa la sensació que, si més no 
en el meu ambient «civil», tot 
el que és sagrat i cristià té mala 
premsa, mentre que l’espiritual 
s’accepta molt millor. El signe de 
la creu pot causar rebuig, però 
davant una inclinació «zen» no es 
posen obstacles.

Sempre explico que em va cridar 
l’atenció quan vaig anar de jove 
a Taizé. En la vetlla del dissabte, 
en aquella carpa érem 5.000 
o 6.000 joves amb les nostres 
llànties, cantant aquells cants 
repetitius, a mitja llum, i el prior 

de la comunitat va encendre una 
espelma i va passar la flama als 
que eren al seu voltant i de mica 
en mica la llum es va anar distri-
buint a tots. Va ser molt impres-
sionant, a mi em van saltar les 
llàgrimes. Jo vaig pensar, si això 
ho haguéssim fet a les nostres 
parròquies, primer hi hauria ha-
gut una monició explicant el què 
i el per què... i sense cap dubte 
haguéssim esguerrat el gest.

Diem que l’encens perfuma, però 
fem servir un encens del qual en 
surt poc fum i que no fa massa 
bona olor; diem que l’aigua ens 
recorda el baptisme, i aspergim 
gairebé sense aigua.

¿Com connectar amb la gent 
més jove, com traspassar 
generacionalment tot aquest 
tresor de significació, com fer-ho 
en l’època del tiktok?

Doncs no ho sé. Hem d’esfor-
çar-nos per connectar amb els 
més joves a partir del seu llen-
guatge, com ho fa per exemple 
Dani Pajuelo, però no estic segur 
que segons quines coses es 
puguin transmetre per aquesta 
via. El problema és que alguns 
d’aquests llenguatges són tan 
difícils per a nosaltres i alhora 
tan volàtils que l’esforç que fem 
no sempre obté bons resultats. 
Quan nosaltres aconseguim ar-
ribar, ja han canviat. Encara que 
si aconsegueixes connectar, és 
possible que els mateixos joves 
el refereixin a altres amb el seu 
propi estil. Perquè la necessitat de 
donar sentit al que vivim sí que 
és universal.

Sumari
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L’ASSEMBLEA LITÚRGICA,  
SUBJECTE CELEBRANT

lino eMilio díez Valladares, Madrid

Per al diàleg:

 – ¿Hi ha, veritablement, mentalitat «comunitària» en les nostres celebracions?

 – ¿Dificulten els nostres espais celebratius, les nostres esglésies, aquest esperit comunitari?

 – ¿Què podem fer, entre nosaltres, per fomentar-lo?

Sabem bé que la finalitat de la reforma litúrgica del 
Vaticà II és que els fidels no siguin muts espectadors 
dels ritus litúrgics, sinó que participin per mitjà dels 
ritus i de les pregàries (Sacrosanctum Concilium 48).

L’assemblea litúrgica és la reunió dels fidels, constituï-
da i congregada legítimament en un lloc pel ministeri 
de successió apostòlica, com expressió del caràcter 
orgànic del Poble sacerdotal.

L’assemblea litúrgica és subjecte de la celebració en 
tant que representa el Crist total, cap i cos, interna-
ment estructurada pel sacerdoci ministerial.

L’estructura de l’assemblea litúrgica reflecteix, per tant, 
les característiques de l’Església, la seva organicitat, 
la seva diferenciació i la seva presidència reconeguda. 
Fidels i ministres participen de l’únic sacerdoci i de 
l’única mediació de Crist: els ministres, representant 
el Cap; els fidels com a membres del seu Cos.

El culte espiritual és celebrat per tot el Poble de Déu i 
Cos de Crist; és un acte comunitari, corporatiu  
(1 Corintis 11,17-34; Fets 2,42.46-47). «Les accions li-
túrgiques no són accions privades, sinó celebracions de 
l’Església, que és sagrament d’unitat, o sigui poble sant 
aplegat i estructurat sota el guiatge dels bisbes (...) per-
tanyen a tot el cos de l’Església, el manifesten i l’impli-
quen» (Sacrosanctum Concilium 26). S’entén, per tant, 

que el Concili Vaticà II subratlli la preferència de la 
celebració comunitària sobre l’individual, en tant que 
sigui possible. Aquesta reunió efectiva dels fidels ve 
esmentada pel Concili en diversos llocs i l’ordenament 
de la litúrgia la pressuposa en els seus ritus i gestos. 
Certament, la reunió dels fidels no és essencial per a 
la validesa de les accions litúrgiques, però la mateixa 
naturalesa eclesial de la celebració demana significar 
visiblement el millor possible l’estructura orgànica de 
l’Església que celebra. L’assemblea és la manifestació 
natural de l’Església com a subjecte de la pregària, de 
l’acció de gràcies, de la benedicció, del «nosaltres» que 
invoca el Pare per mitjà de Jesucrist en l’Esperit Sant.

Una altra conseqüència de la naturalesa eclesial de les 
accions litúrgiques (tal com ho expressa l’Ordenament 
General que introdueix el Missal Romà) és la partici-
pació dels fidels en la celebració, de manera que «es 
manifesti clarament l’acció de tota la comunitat i que 
la fomenti». En l’assemblea litúrgica no hi ha especta-
dors, només hi ha actors, que fan tot i només allò que 
els pertoca en virtut dels sacerdoci ministerial, o de la 
institució de l’Església o de l’encàrrec rebut de manera 
més o menys estable, com són els acòlits, lectors, co-
mentadors, cantors, etc., que exerceixen un veritable 
ministeri litúrgic.
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MÚSICA I CELEBRACIÓ

LA MÚSICA I EL CANT  
A LA LITÚRGIA

cori casanoVa, Barcelona

La música, el cant, ajuda que l’ésser humà pugui 
expressar de forma simbòlica –amb el llenguatge de 
la música– emocions, sentiments, conviccions, en 
definitiva, el seu «ésser» més profund. 

En un magnífic llibre de publicació recent, Música 
i inspiració (Fragmenta 2020) Johannes Brahms, 
immens compositor romàntic, cristià fervorós, explica 
que per a ell compondre era una autèntica experiència 
espiritual, un saber-se en mans d’una força divina que 
feia d’ell un instrument al servei de l’art. Un «abando-
nar-se a l’Esperit». 

Les nostres celebracions litúrgiques poden ser un 
espai on la música i el cant ens ajudin a viure aques-
ta experiència, a la nostra mida, des de la nostra 
senzillesa. Quan els nens de catequesi de la meva 
parròquia, tots al presbiteri, canten cada diumenge a 
missa «L’Església és una gran família» amb gestos... 
expressen molt més del que es pot expressar en una 
monició, en un missatge on el centre és només el 
llenguatge. Per això una de les nenes va decidir que 
l’ensenyaria als nens i nenes de la seva classe. I ho va 
fer! I amb el temps, s’hi han anat afegint tots els adults 
de la nau. Es la música-símbol amb funció expressiva 
però clarament pastoral, és a dir adaptada a les perso-
nes concretes de les nostres comunitats. 

Però també la música en la litúrgia ens obre al Mis-
teri, expressa tot allò que les paraules no arriben a 
expressar. I és clar, com més qualitat i més inspiració 
té la música més ens acosta al Transcendent. Quan 

dic qualitat no vull dir només rigor formal en la seva 
composició i execució. Vull dir també senzillesa i 
capacitat de servei a una comunitat concreta. Recor-
do la composició que Bernat Vivancos va fer per a la 
benedicció de la Creu de Santa Maria del Mar sobre 
el text «Crist ens va estimar tant que ens estimà fins 
a la Creu», amb acompanyament d’orgue, d’una gran 
bellesa i aparent simplicitat, que continuem cantant 
ara per Setmana Santa. Un text breu, fàcil de memo-
ritzar i repetir com a pregària, des de la interioritat i la 
fe de cadascú. 

Hi ha parts de la missa que perden una mica del seu 
sentit si no són cantades. D’aquí el valor de cantar el 
Sant, autèntic himne litúrgic que quan es recita perd 
part de la seva força; o l’Anyell de Déu, que en la seva 
pròpia estructura repetitiva porta a la necessitat de ser 
cantat. En tenim de tota mena d’estils. Els més «juve-
nils», els clàssics, els traduïts del gregorià. 

Però certament, cantar «en la missa» ens ajuda a ex-
pressar també l’ànima comunitària, aquest Esperit que 
ens uneix en Església de forma misteriosa, paradoxal 
moltes vegades; és una eina d’expressió de comunió, 
comunió mistèrica que ens sorprèn. Els cants comu-
nitaris ajuden a manifestar l’ànima de les nostres co-
munitats, d’estils diversos, amb arrelaments a pobles, 
barris, ciutats diferents en què la vida cristiana es viu 
de manera polièdrica –seguint el papa Francesc–. 
Aquestes realitats han de trobar les seves formes d’ex-
pressió musical en la litúrgia. 

Sumari



RAS I CURT  – Xavier aymerich i Josep LLigadas

10

¿Què hi ha d’haver damunt l’altar?
Realment, poques coses, perquè cal que l’altar 

acompleixi la seva funció pròpia. 

 Abans de l’ofertori, al damunt de les tovalles 
només hi haurà les flors (excepte per Quaresma, 
i amb la proporcionalitat de l’ornament segons 
els temps litúrgics), els candelers (que poden 
ser 2, 4 o 6, i 7 si presideix el bisbe) i una creu 
amb la imatge de Crist crucificat. Cal dir que, 

tant els candelers com la creu i fins i tot les flors, 
també poden estar a la vora de l’altar. Perquè 
es tracta que l’ornamentació sigui moderada, 
no impedeixi la visió dels fidels, i en resulti un 
conjunt harmoniós. 

 Des de la processó d’entrada i fins al moment 
que s’utilitza, al damunt de l’altar hi pot haver 
l’evangeliari.

¿Com posem les ofrenes 
damunt l’altar?

En el punt anterior parlàvem de les 
coses que hi ha d’haver damunt 
l’altar, i dèiem que certament ben 
poques. Però, a partir de l’ofertori, 
hi ha d’haver sobretot la patena 
amb el pa i el calze amb el vi, 
damunt del corporal. 

 Cal, per tant, col·locar en el lloc 
central allò principal: la patena (i el 

copó) amb el pa i el calze amb el 
vi per a l’Eucaristia. En el lloc més 
central possible de l’altar, que es 
vegin bé, i permetent així també 
un ben expressiu gest d’imposició 
de les mans del celebrant en el 
moment de la consagració, i més 
encara dels altres ministres en les 
concelebracions. 

¿I el missal?
Alguns celebrants donen excessiu 

relleu al missal, de vegades fins i 
tot col·locant-lo al damunt d’un 
faristol que encara el ressalta més; 
o bé col·loquen el calze i la patena 
entremig del missal i ell mateix, 
amb la qual cosa el missal tapa la 
visió de les ofrenes als fidels.

 El missal, amb discreció, al costat, 
o bé al centre però a la vora del 

celebrant i entre ell i les ofrenes, 
sense tapar-les als fidels. 

 I si cal el micròfon, també ben 
discret. La resta d’elements 
no necessaris es deixaran a la 
credença i només es portaran a 
l’altar en el moment convenient; 
i dels no necessaris, si es pot, en 
prescindirem.
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ACOLLIDA

ELS MINISTERIS LAICALS  
DE LECTOR I ACÒLIT

XaVier ayMerich, Vilafranca del Penedès

El passat 10 de gener, el papa Fran-
cesc va publicar la carta apostòlica 
en forma de «motu proprio» titula-
da Spiritus Domini, per la qual mo-
difica el cànon 230.1 del Codi de 
Dret Canònic sobre els ministeris 
de lector i acòlit. Fins ara, aquest 
cànon establia que els homes laics 
que tinguessin les condicions adi-
ents podien ser instituïts de forma 
estable per al ministeri de lector i 
acòlit. La reforma d’aquest cànon 
estableix que, a partir d’ara, no són 
només els homes, sinó també les 
dones, els qui poden rebre aquest 
ministeri instituït.

Els ministeris de lector i acòlit van 
ser establerts pel papa sant Pau 
VI, l’any 1972, en substitució dels 
antics «ordes menors». Són uns 
ministeris laicals que, per bé que 
han de rebre’ls de forma necessària 
com un pas previ els homes que 
avancen vers el ministeri orde-
nat, poden també ser instituïts a 
qualsevol laic que de forma estable 
exerceixi aquests ministeris en 
l’Església. La institució d’aquests 
ministeris amb el ritual litúrgic 
propi dona un reconeixement 
públic a aquest servei dels laics en 
la celebració litúrgica. Per aquest 
motiu, dintre del Ritual dels Ordes 
Sagrats i dels Ministeris, hi ha dos 
capítols dedicats a la Institució de 
lectors i a la Institució d’acòlits, 
uns ritus que se celebren dintre 
de la missa, presidits pel bisbe (o 
pel superior major d’un institut 
religiós clerical), i que inclouen la 

crida i la benedicció dels que són 
instituïts en aquests ministeris.

El ministeri de lector consisteix en 
proclamar en l’assemblea litúrgica 
les lectures de la Paraula de Déu 
(excepte l’evangeli), així com si cal 
també el salm, les pregàries dels 
fidels, la direcció dels cants, etc. 
El ministeri d’acòlit consisteix en 
ajudar els ministres ordenats en el 
servei de l’altar, distribuir la comu-
nió als fidels, etc. 

Si bé és cert que en molts llocs els 
laics (homes i dones) realitzen ja 
aquests serveis de forma habitu-
al sense haver rebut la institució 
formal en aquests ministeris, i que 
el ritu propi per a la seva institució 
generalment es reserva als candi-
dats als ministeris ordenats, també 
és cert que aquesta modificació del 
cànon reforça amb un text oficial 
la idoneïtat de tots els laics (homes 
i dones) per exercir aquests minis-
teris. I caldrà pensar en cada diò-
cesi si pot ser ocasió per promoure 
la institució d’aquests ministeris de 
forma ritual més enllà de la praxi 
ja consolidada en la majoria de 
comunitats.

Val la pena destacar que la Carta 
apostòlica va acompanyada d’una 
carta del papa Francesc al cardenal 
Luis Ladaria, prefecte de la Con-
gregació per a la Doctrina de la 
Fe, en la qual el sant pare fa una 
magnífica catequesi sobre aquests 
ministeris litúrgics laicals, fona-
mentats en la dignitat de tots els 

fidels que els ve del baptisme, pel 
qual han rebut el sacerdoci comú 
de tots els fills i filles de Déu. En 
aquest sentit, no hi ha diferència 
essencial entre homes i dones, cri-
dats a desenvolupar tants serveis, 
oficis i ministeris, expressió dels 
diversos carismes suscitats per 
l’Esperit Sant en el Poble de Déu 
per al bé de l’Església i del món. A 
un altre nivell estarien els ministe-
ris ordenats de bisbe, prevere i dia-
ca (sacerdoci ministerial), aquests 
sí reservats als fidels homes. Es 
tracta, doncs, d’un pas més en el 
camí per aprofundir en la Teologia 
del laïcat potenciada des del Con-
cili Vaticà II.

(Article publicat en el número 6 de 
Missa Dominical de l’any 2021)
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DESCOBRIR ELS SIGNES LITÚRGICS
eVa Torres Pascuas, Sant Feliu de Llobregat

Si hagués de triar el tema que provoca més maldecaps 
a les catequistes d’infants seria el d’ensenyar la litúrgia 
i els seus signes. Cada curs, en preparar les sessions, es 
dedica temps a revisar quan i com ensenyar la litúrgia 
i els signes. I és que la baixada del nombre de famílies 
que participen de la litúrgia i la d’infants que acudeixen 
a catequesi ha comportat un canvi de fons en la manera 
d’ensenyar, més que explicar, aquests coneixements.

Actualment, si classifiquem els infants segons els co-
neixements litúrgics, podem trobar dos grups. Aquells 
que ja han rebut el primer anunci dels pares, avis i 
escola. I d’altres que no l’han rebut, ja que pares i avis 
també són primerencs en la crida. ¿Resultat? Les cate-
quistes activem el nostre talent de paciència i inten-
tem ensenyar els gestos rituals i sagrats com podem.

L’experiència ens diu que com més progressiu i signifi-
catiu sigui el procés del seu ensenyament, més verita-
ble i perdurable serà el seu aprenentatge. Es tracta de 
posar en valor l’edat evolutiva, la maduresa espiritual 
i l’experiència de fe de cada infant per despertar-li la 
curiositat. Tenint present aquests tres eixos, podríem 
perfilar un estil per transmetre els signes litúrgics de 
forma propera i significativa.

EIX 1: L’edat evolutiva 

Els nens i nenes dels nostres grups estan en un 
moment cognitiu, afectiu, social i del llenguatge on 
es comença a despertar la curiositat, la creativitat, la 
capacitat d’autonomia i decisió fruit de tot el treball 
realitzat en edats prèvies. 

Per norma general, els infants se’ns presenten partici-
patius preguntant interessos concrets, plantejant dub-
tes, expressant sentiments, proposant idees i noves 
maneres de fer. Si sabem aprofitar aquestes aptituds 
innates escoltant-los, replantejant-los i deixant-los 
decidir sota la nostra mirada atenta i acompanyament 
vers els coneixements que nosaltres volem que apren-
guin, aconseguirem adaptar-los al seu nivell. 

Ens meravellarem com a catequistes en verificar 
que cadascun dels infants s’haurà quedat amb el seu 
nivell de coneixement. Uns arribaran a més i d’altres a 
menys, però de ben segur que serà autèntic i perdura-
ble en el temps. 

EIX 2: La maduresa espiritual

En els darrers anys s’ha investigat l’existència d’una 
intel·ligència espiritual. Posa de manifest que, així 
com un infant té més o menys capacitat per aprendre 
llengües, matemàtiques o música, la capacitat d’apren-
dre continguts de caire espiritual fluctuarà segons el 
seu nivell d’intel·ligència en aquest àmbit.

Així doncs, les i els catequistes gaudim estimulant les 
diferents intel·ligències espirituals que se’ns presenten. 
Hi ha qui relacionarà conceptes amb situacions vis-
cudes, hi haurà qui aportarà respostes transcendents 
que un altre no entendrà però, si més no, les haurà 
escoltat. Un bon recurs és captar els seus agnosticis-
mes verbals com a punt de partida per generar diàleg 
i anar «estovant» la seva «duresa espiritual». Sovint els 
qui pregunten més són els qui més maduresa espiritu-
al tenen.

EIX 3: L’experiència de fe

Aquesta premissa ve determinada pels valors i fona-
ments que estan formant a aquestes personetes segons 
el seu entorn (família, escola, barri).

El primer dia de catequesi acostuma a ser on els nens 
i nenes donen clarament a conèixer aquest aspecte. 
D’uns anys cap aquí, hem fet palès la llibertat com els 
infants expressen la seva opinió sobre els simbolismes 
i rituals de la litúrgia.

En acabar la sessió és quan els i les catequistes com-
partim l’alegria quan aquells nens més reticents i 
amb carència d’experiència de fe, identifiquen a Déu 
present en determinats gestos dins la litúrgia.  

Fa uns dies corria per les xarxes socials un petit vídeo 
en el qual un mossèn beneïa una nena d’uns 5 o 6 
anys i la resposta de la petita va ser enlairar la seva 
maneta i fer-la xocar amb la mà oberta del mossèn.

Tant de bo els nostres infants rebin amb aquesta 
naturalitat l’apropament de Déu per mitjà dels gestos 
litúrgics.

Sumari



PREGÀRIA – Manolo Juárez

13

De tots els signes i símbols cristians,
els que sempre m’han agradat més
són el del pa i el del vi,
símbols fonamentals de l’Eucaristia.
Trobo que en la nostra cultura
aquests aliments són els símbols essencials
de la nostra alimentació i de la nostra hospitalitat.
I així ho és, també, en el pensament bíblic,
on aquests aliments adquireixen
un plus de significat
en ser el signe de la provisió
que Déu ens fa com a poble seu.
Així ho trobem ja al Gènesi on se’ns diu que
«Melquisedec, rei de Salem, va portar pa i vi.
Era sacerdot del Déu altíssim, i va beneir Abram» (Gènesi 14,18s)
Quant de sentit en tan poques paraules!
Així també ho entenem els cristians
quan celebrem l’Eucaristia:
Déu mateix se’ns fa present
a través del pa i del vi,
que són fruits de la terra i del treball dels homes:
«–Preneu, mengeu-ne: això és el meu cos (...)
–Beveu-ne tots, que això és la meva sang» (Mateu 26,26s)
Tant l’ofrena que presentem a l’altar
com el cos i la sang que se’ns ofereixen
tenen un origen i un destinatari col·lectius:
És el fruit del treball dels homes
i va adreçat a tots els deixebles.

Senyor, ajuda’m a compartir el teu pa i el teu vi;
els aliments, el treball i els fruits que tu m’has proveït,
i la gràcia del teu do que ens dones en cada celebració.
Que, gràcies a la meva col·laboració, aquest pa i aquest vi
serveixin com aliment i suport als altres,
sobretot als que més ho necessiten i que, junts,
puguem ser part del teu cos i de la teva sang 
i puguem plantar la llavor d’un cel nou i una terra nova. Amén.

EL PA I EL VI  
DE L’EUCARISTIA

Sumari



Fotografia cedida per Mercè Solé

EN L’ANY LITÚRGIC

14

EL TRIDU PASQUAL:  
CENTRE DE L’ANY LITÚRGIC

José anTonio goñi, Pamplona

El Tridu Pasqual, que discorre des del capvespre del 
Dijous Sant fins al Diumenge de Pasqua, és el centre 
de l’Any Litúrgic. Durant aquests dies celebrem un 
únic esdeveniment de la vida de Crist: la seva mort 
i resurrecció o, millor dit, el seu pas a través de la 
mort a una nova existència immortal i gloriosa. Per 
tant, també podríem dir que la celebració litúrgica és 
única: comença el Dijous Sant i conclou en la Vetlla 
Pasqual de la nit del Dissabte Sant. Un únic esdeve-
niment a commemorar per mitjà de tres moments 
celebratius diferents: missa de la Cena del Senyor, ce-
lebració de la passió del Senyor i Vetlla Pasqual. Cada 
celebració subratlla un moment diferent de la Pasqua 
de Crist: darrer sopar el Dijous Sant; passió i mort, el 
Divendres Sant; resurrecció, el Diumenge de Pasqua.

El capvespre del Dijous Sant, a l’hora més adient, 
se celebra la missa de la Cena del Senyor. Aquesta 
celebració manté l’estructura habitual de la missa. No 
obstant això, després de l’homilia, té lloc el lavatori 
dels peus que fa qui presideix la celebració amb dotze 
persones, imitant el gest de Jesús. Després de l’oració 
que segueix a la comunió es trasllada de forma solem-
ne el Santíssim Sagrament fins al lloc de la reserva per 
a la comunió del Divendres Sant.

El Divendres Sant no se celebra missa. En el seu lloc 
hi ha la celebració de la passió del Senyor, on l’Es-
glésia contempla al crucificat en les tres parts que 

la componen: litúrgia de la paraula, adoració de la 
creu i comunió. En la litúrgia de la paraula, la passió 
i crucifixió és anunciada en les lectures, explicada 
a l’homilia i invocada en la pregària universal. En 
l’adoració de la creu, la passió i crucifixió és venerada. 
Finalment, en combregar rebem el cos del crucificat 
en el pa consagrat.

La celebració de la Vigília Pasqual es desenvolupa 
durant la nit del Dissabte Sant al Diumenge de Pasqua 
i està formada per quatre parts: lucernari, litúrgia de 
la paraula, litúrgia baptismal i litúrgia eucarística. 
La resurrecció de Crist centra l’atenció de totes. El 
lucernari gira al voltant de la llum, essent representat 
Crist ressuscitat amb el ciri pasqual, com la llum que 
brilla en la tenebra. La litúrgia de la paraula relata els 
moments essencials de la història de la salvació, con-
templant les intervencions de Déu en la història que 
s’inicien amb la creació del món fins arribar a la seva 
culminació amb la resurrecció de Crist, origen de la 
nova humanitat. El baptisme cobra un relleu especial, 
ja que aquest sagrament ens associa a la Pasqua de 
Crist, ens fa partícips de la seva victòria sobre el pecat 
i sobre la mort. En la litúrgia eucarística, moment ci-
mal de la celebració, Crist ressuscitat es fa present en 
el pa i el vi perquè la seva vida divina envaeixi tot el 
nostre ésser, transformant-nos des del nostre interior 
a la seva imatge.
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LES LECTURES DEL DIUMENGE - LLuís  Prat

Tridu Pasqual, cicle B
1, 2 i 3 d’abril de 2021

Pasqua, cicle B
Del 4 d’abril al 23 de maig de 2021

Suggeriments per als cants de cada 
diumenge o festa al nostre web: 
https://goo.gl/FXg1V1 
En castellà a 
https://goo.gl/Y17Siw

Dia Primera lectura Segona lectura Evangeli

Tr
id

u 
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sq
ua

l

Dijous Sant 
1 abril

El ritu del sopar pasqual
Èxode 12,1-8.11-14

En menjar el pa i beure el 
calze, anunciem la mort del 

Senyor
1 Corintis 11,23-26

Jesús demostrà fins a quin 
extrem estimava els seus

Joan 13,1-15

Divendres 
Sant

2 abril

Per les nostres faltes ha mort 
malferit

Isaïes 52,13–53,12

Es convertí en font de 
salvació eterna

Hebreus 4,14-16; 5,7-9

La Passió de nostre Senyor 
Jesucrist 

Joan 18,1–19,42
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1. Bellesa i bondat de la creació. Gènesi 1,1–2,2
2. El sacrifici d’Abraham. Gènesi 22,1-18

3. El pas del mar Roig. Èxode 14,15–15,1a
4. Jerusalem, esposa estimada amb un amor etern.  

Isaïes 54,5-14
5. Pactaré amb vosaltres una aliança eterna. Isaïes 55,1-11

6. Avança pel camí de la claror del Senyor.  
Baruc 3,9-15.32–4,4

7. Abocaré sobre vosaltres aigua pura. Ezequiel 36,16-17a.18-28

Crist, 
ressuscitat, 
ja no mor 

més
Romans  
6,3-11

Jesús, el crucificat, ha 
ressuscitat

Marc 16,1-8

Pa
sq

ua

Diumenge

de Pasqua

4 abril

Després d’haver ressuscitat 
d’entre els morts, nosaltres 

hem menjat i hem begut 
amb ell

Fets 10,34a.37-43

Cerqueu allò que és de dalt, 
on hi ha el Crist
Colossencs 3,1-4

O bé: Sigueu una pasta nova
1 Corintis 5,6b-8

Havia de ressuscitar
Joan 20,1-9

O bé: Marc 16,1-8
O bé (vespertina): Senyor, 
quedeu-vos amb nosaltres

Lluc 24,13-35

Segon

Diumenge

11 abril

Un sol cor i una sola ànima
Fets 4,32-35

Cada fill de Déu és un 
vencedor del món

1 Joan 5,1-6

Vuit dies més tard, Jesús entrà
Joan 20,19-31

Tercer

Diumenge

18 abril

Vau matar el qui ens obre el 
camí de la vida, i Déu l’ha 

ressuscitat
Fets 3,13-15.17-19

Ell és la víctima propiciatòria 
pels nostres pecats

1 Joan 2,1-5a

El Messies havia de patir i de 
ressuscitar el tercer dia

Lluc 24,35-48

Quart

Diumenge

25 maig

La salvació no es troba en 
ningú més que en Jesucrist

Fets 4,8-12

Veurem Déu tal com és
1 Joan 3,1-2

El bon pastor dona la vida 
per les seves ovelles

Joan 10,11-18

Cinquè

Diumenge

2 maig

Els contà com pel camí se li 
havia aparegut

Fets 9,26-31

El seu manament és que 
creguem i estimem

1 Joan 3,18-24

Qui està en mi i jo en ell 
dona molt de fruit

Joan 15,1-8

Sisè

Diumenge

9 maig

El do de l’Esperit Sant ha 
estat vessat

Fets 10,25-26.34-35.44-48

Déu és amor
1 Joan 4,7-10

Ningú no té un amor més 
gran que el qui dona la vida 

pels amics
Joan 15,9-17

Ascensió

del Senyor

16 maig

S’enlairà davant d’ells
Fets 1,1-11

El feu seure a la seva dreta 
dalt del cel

Efesis 1,17-23

Jesús fou endut al cel i seu a 
la dreta de Déu
Marc 16,15-20

Diumenge de

Pentecosta

23 maig

Tots quedaren plens de 
l’Esperit Sant i començaren 

a parlar
Fets 2,1-11

Tots hem estat batejats en un 
sol Esperit

1 Corintis 12,3b-7.12-13

Com el Pare m’ha enviat 
a mi, jo us envio. Rebeu 

l’Esperit Sant
Joan 20,19-23

Sumari

https://goo.gl/FXg1V1
https://goo.gl/Y17Siw


ENCARA NO HO HEU LLEGIT TOT

Francesc roMeu, Barcelona

A finals de l’any passat es va fer 
«viral» (repetidament enviat i 
encomanadís) un vídeo, curt, 
en el que es veia un capellà 
que intentava beneir una nena 
abans o després de fer la prime-
ra comunió. Quan ell pujava la 
seva mà dreta sobre el seu cap 
per beneir-la, la nena, al costat 
de la seva mare, d’una manera 
totalment espontània, li va xo-
car la seva petita mà contra la 
del mossèn. Gairebé com un 
acte reflex, que correspon al 
costum de l’esport nord-ameri-
cà del «high five!», és a dir, del 
«xoca aquests cinc!». Un signe 
de felicitació i d’aprovació. Al 
final, tots tres, inevitablement, 
es van posar a riure. 
La nena no ho va fer pas per 
mostrar la seva indisciplina ni 
tampoc la seva incultura religi-
osa sinó per la sintonia amb la 
nostra cultura actual, per mos-
trar –amb simpatia– la seva 
satisfacció. El capellà sí que sa-
bem que ho va fer seguint l’anti-
ga tradició de les benediccions, 
la qual havia d’haver estat cor-
resposta per una lleu inclinació 
reverencial del cap de la nena. 
Pensem-hi una mica. Els signes 
i els símbols han de ser com-
prensibles si volem que siguin 

eficaços. Per una banda, mai 
poden ser objectes màgics sinó 
raonables. Però, per altra ban-
da, tampoc cal mantenir un sig-
ne que, pel fet que s’ha quedat 
ancorat en el passat, ara neces-
sita una llarga explicació per 
connectar amb una cultura ja 
passada. 
Massa signes i símbols ens de-
manen de combregar amb una 
cultura que ja no és la nostra. 
Mentre que –alhora– ens costa 
molt de rebre els nous signes i 
símbols que la cultura contem-
porània va generant.  
¿D’on han sortit els nostres sig-
nes i símbols? Doncs molt sen-
zill: de la nostra cultura. I la 
cultura surt dels nostres hàbits 
i conductes. Tenim molts signes 
i símbols que venen de l’agricul-
tura, atès que havia estat el cen-
tre de la vida de les persones. 
La cultura surt del cultiu, diuen 
alguns pensadors. Pensem, per 
exemple, amb el nostre culte a 
l’aigua, al cel i a la terra. I sobre-
tot a tot allò que es cultiva en 
les nostres ribes del Mediterra-
ni: el blat, la vinya i l’olivera. I 
d’aquí el pa, el vi i l’oli. Objectes 
de culte per a nosaltres però no 
pas per a altres cultures força 
diferents i llunyanes.  

I la cultura també ens ha deixat 
l’antropologia, és a dir, la ma-
nera que tenim de comprendre 
l’home i la dona, el seu cos i el 
seu esperit, la seva matèria i la 
seva ànima, les seves relacions, 
el respecte mutu i les dinàmi-
ques grupals.   
I finalment, el darrer lliurament 
que ens ha fet la cultura és el 
llenguatge. Un llenguatge que 
no és només l’articulació d’unes 
paraules en una llegua concre-
ta sinó també una immensitat 
de gestos amb els quals acom-
panyem la nostra comunicació 
no verbal: amb la cara, amb 
les mans i amb la postura del 
cos. I també, amb el silenci. Fi-
xem-nos bé en els nous signes 
que s’estableixen i fem-nos-els 
també nostres.

«High five!» Gestos, 
signes i símbols d’avui!

Sumari

https://www.cpl.es/?lang=cat
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