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VIDA DE LA COMUNITAT

MONOGRÀFIC DEL PELEGRINATGE A SANTIAGO
Pelegrinar implica una ruptura amb la vida quotidiana. El pelegrinatge, abans que un lloc santifi cat, 
és el camí que hi condueix; i el pelegrí és abans que res, algú que camina pel camí.

Bàrbara Virgil
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Després de dos anys, aquest estiu la parròquia 
tornà a pelegrinar. S’escollí anar a Santiago de 
Compostel·la per ser Any Jubilar, ja que degut a 
la pandèmia s’allargarà durant tot el 2022.

A les 7 del matí del dia 22 d’agost sortia de la 
Plaça Marcet un autocar amb 31 persones. Ens 
esperava un llarg camí fi ns a Santiago.

La nostra primera parada fou Santo Domingo de 
la Calzada. Després vam fer nit a Burgos on vam 
tenir oportunitat de gaudir de la vista de la cate-
dral il·luminada i passejar pel centre. Les ciutats 
que vam visitar i en les que també vam pregar 
foren Lugo, Padrón, Santiago de Compostel·la, 
León... La veritat és que aquesta vegada no-
més poguérem celebrar una eucaristia a nivell 
de grup, però vam fer la pregària del matí i la del 
vespre des de l’autocar, com també fèiem en 
anteriors pelegrinatges, i vam poder participar 
en la missa del Pelegrí.

Cal destacar moltes coses positives: la convi-
vència, el sentit d’acolliment que asseguren 
rebre les persones que viatgen amb nosaltres 
per primera vegada, la disciplina, la puntualitat 
de tothom, el respecte i el sentit de comunitat 
pelegrina. Una imatge molt bonica i metafòrica. 
Caminem i preguem junts pel món durant uns 
dies d’estiu. Recordem que la parròquia ha viat-
jat a Terra Santa; Turquia seguint la ruta de Sant 
Pau; Polònia, on a Auschwitz vam poder resar, 
agafats de les mans i en cercle, un Parenostre; 
Roma en dues ocasions, una de les quals amb 
audiència amb el Papa; Assís buscant l’esperit 
de Sant Francesc; Taizé participant tot el dia de 
les pregàries i de l’austeritat que allà es respi-
ra; Lourdes, Àvila...; on hem estat, hem deixat la 
nostra pregària i els nostres cants. Una parròquia 
en camí, encara que a vegades això demani una 
mica d’esforç doncs la vida de pelegrí, tot i que 
sigui pelegrí del segle XXI i que viatgi en autocar, 
no és fàcil. Cal llevar-se d’hora, cal carretejar tot 
el que necessitem i el que no necessitem, cal 
caminar i fer alguns plantons escoltant dades 
culturals de guies que hi posen gran interès, cal 
vèncer la mandra, la calor, l’individualisme, cal 
menjar el que et serveixen. Viatjant s’aprèn, si un 

està obert i disposat. Nosaltres vam aprendre i 
ara teniu oportunitat de llegir testimonis d’alguns 
pelegrins que han volgut compartir la seva ex-
periència.

INTRODUCCIÓ

Elvira Recasens
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En el món catòlic hi ha tres pelegrinatges impor-
tants a fer: Terra Santa, Roma i Sant Jaume de 
Compostel·la i per aquest ordre. Com a parrò-
quia ens faltava fer el camí cap a Santiago.

Hem pogut aprendre moltes coses tan a nivell 
de convivència com a nivell cultural i de fe.

Una de les coses que em va impactar més va ser 
la visita a la Catedral de Lleó perquè allà t’adones 
de la visió medieval de Déu. Un Déu gran com 
la mateixa catedral, un Déu Llum que il·lumina el 
camí de tots els homes i dones expressat en els 
1.800 metres quadrats de vitralls. Em vaig sentir 
embolcallat per tanta immensitat i grandesa i em 
vaig convèncer que la fe és més misteri que raó.

Un altre moment clau del pelegrinatge va ser per 
a mi poder participar i concelebrar a la missa del 
Pelegrí. Vaig pensar en la gran joia que devien 
sentir els pelegrins després de tant llarg camí a 

peu a l’arribar davant el pòrtic dels apòstols de 
la Catedral de Santiago.

Com sabeu dins l’església hi ha el Botafumeiro 
que és un encenser que s´utilitza en les celebra-
cions importants. Antigament, a banda de tenir 
un sentit litúrgic, servia també per purifi car l’am-
bient ja que molts pelegrins dormien dins la ca-
tedral. Vaig relacionar Botafumeiro, purifi cació i 
purgatori arribant a la següent refl exió: no sóc 
tant bo ni tant sant per anar directament al cel i 
tampoc tant dolent i mala persona per anar di-
rectament a l´infern. Això em va portar a fer una 
petita llista de les coses de que m´havia de puri-
fi car com a mossèn i com a persona.

Per acabar no puc deixar de donar les gràcies a 
tot el grup de pelegrins pel seu comportament 
durant aquest dies i demano a Déu que per 
molts anys puguem seguir pelegrinant allà on 
l’Esperit ens porti.

FENT CAMÍ

Mn. Joan Nadal
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Els pelegrinatges suposen un espai de la meva 
vida on trobo el caliu dels amics. No és una 
amistat superfi cial de fer gresca i prou, sinó un 
ambient de comunitat, de pregària. La vida del 
dia a dia queda aturada i aquests dies dediquem 
temps a la pregària en comú que m’ajuda a in-
terioritzar. Em sento comunitat que preguem. 
No sóc jo sola que prego, sinó que ho fem tots 
junts. En el meu cas, això és el més principal. El 
tema de visites culturals, turisme... si bé també 
m’interessa, però per mi queda en segon terme.

Vull compartir la meva experiència de fer tots 
junts a peu els 4’5 km. fi nals del Camí de Santia-
go. Vaig dubtar molt de fer aquest pelegrinatge, 
perquè no em sentia amb forces. Sortosament, 
a mida que iniciava la marxa, vaig sentir una for-
ça que m’ajudava a seguir endavant... quan més 
caminava més forta em sentia. Una frase se’m 
repetia dins meu: «He de caminar i arribar. No 
em puc aturar. Endavant.» No pretenia ser dels 
primers, sinó arribar. Vaig estar molt contenta i 
agraïda d’arribar a la catedral de Santiago. El 
millor de tot és que quan vaig arribar no em sen-
tia gens cansada. Per mi això és la força que 
reps. Només cal confi ar en el que demanem. No 
eren les meves cames que caminaven... A partir 
d’aquell moment vaig començar realment el pe-
legrinatge, perquè el vaig iniciar malalta. De sob-
te, vaig sentir-me bé i sentir la joia d’estar amb 
els altres i comunicar-me. Tenia la percepció de 
que m’havia curat. És un sentiment molt íntim. 
No se ben bé què em va passar. Vaig sentir que 
el Senyor m’havia ajudat, enfortint-me i acom-
panyant-me. En dono gràcies a Déu.

Vaig agrair molt els moments de pregària a l’au-
tocar. De sobte l’ambient es transformava du-
rant aquestes estones d’oració. El seient de 
l’autocar era, per mi, un espai de recolliment 
que m’afavoria la contenció, la interiorització. La 
natura que anava veient per la fi nestra tot pas-
sant, em provocava un pensament d’agraïment 
vers Déu per la bellesa de la Creació: camps, 
vinyes, muntanyes, boscos, els seus colors, la 
seva llum, la seva força, que és la força de Déu. 
Mentre sentia la veu de tots els altres companys 
resant, recitant, cantant... em feia sentir comuni-
tat. Estàvem contents de poder compartir tanta 
bellesa: la natura, l’amistat i, sobretot, la pre-
gària i l’agraïment a Déu que ens estima i ens 
acompanya sempre. Déu és Amor.

Francina Carenas

QUAN MÉS CAMINAVA, MÉS FORTA EM SENTIA
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El dia 22 d’agost vam emprendre un nou pele-
grinatge, aquesta vegada a Santiago de Com-
postel·la. Per nosaltres va ser una gran experièn-
cia fer-lo seguint el camí, pregant i compartint.

La nostra il·lusió era arribar a Santiago com un 
pelegrí més: “caminant”. L’autocar ens va deixar 
a 4 km de la plaça de l’Obradoiro de Santiago, al 
Monte de Gozo. L’arribada tots junts a la plaça 
va ser molt emocionant i ens vam abraçar do-
nant gràcies al Sant.

A les 12 vam assistir a la missa del pelegrí i per ser 
l’Any Sant Jacobeu vam passar per la porta santa.

Va ser un viatge de pocs dies, però molt ben 
aprofi tat.

Ens ha agradat poder retrobar-nos amb els nos-
tres amics i companys de cada any, amb els que 
junts ens sentim en bona comunió.

El nostre pelegrinatge va ser just el que volíem i 

esperàvem: sentir la veu del pele grí, la pregària, el 
silenci, i seguir el camí de Jesús amb alegria i joia!

Rosa i Ricard

PETIT TESTIMONI DEL NOSTRE PELEGRINATGE

Amb pau, amor i alegria, començo el meu testi-
moni, fruit del pelegrinatge a Santiago de Com-
postel·la. 
Per a mi, ha estat important cada instant viscut, 
gaudint de la convivència amb els companys.  
Puc destacar diversos moments, com per exem-
ple, haver caminat els últims quatre quilòmetres, 
fi ns arribar a la Praza do Obradoiro o visitar les 
diferents catedrals, per cert, impressionants. 
Però el que realment em va impactar, és la Mis-
sa del Pelegrí a la Catedral de Santiago, amb 
tants pelegrins, que, sigui pel motiu que sigui, 
entren a la catedral i escolten l’Evangeli. Llavors, 
el camí que han fet per tradició es pot conver-
tir en camí de conversió. És un alè d’esperança 
que puguem sortir de la nostra zona de confort 
i entre tots, formar un “exèrcit”, rebre la llum i la 
força de Déu i de l’Apòstol Sant Jaume per lluitar 
en aquest món tan fosc que tenim actualment.

Moltes felicitats a la comissió i col·laboradors pel 
seu treball i a Mossèn Joan.

Rosa Maria Sanromà

ÉS UN ALÈ D’ESPERANÇA QUE PUGUEM SORTIR
DE LA NOSTRA ZONA DE CONFORT
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Una de les vivències que més em van agradar va 
ser recórrer aquells 4’5 km a peu seguint el camí 
de Sant Jaume. Vam fer l’últim tram del Camí, 
des dels afores de Santiago fi ns a la plaça de 
l’Obradoiro, on hi ha la catedral amb el sepulcre 
de l’apòstol Sant Jaume el Major, segons la tra-
dició. Tot i ser en un entorn urbà, el fet de poder 
fer a peu un tram d’aquest camí que tants i tants 
pelegrins al llarg dels segles han recorregut amb 
molta devoció, ens feia sentir part d’aquesta his-

tòria i hereus de la mateixa fe. Vaig veure molta 
alegria entre la nostra gent. I moltes ganes de 
parlar entre nosaltres. Tots gaudíem de caminar 
junts. Ens sentíem comunitat que pelegrina vers 
una meta. I especialment em va omplir de joia 
veure l’alegria de companys que habitualment 
no caminen, que els feia por no ser-ne capaços 
i que fi nalment van poder arribar caminant a la 
catedral sense sentir-se cansats, sinó contents 
i animats.

Després de dos estius sense poder fer el nostre 
pelegrinatge, teníem molta il·lusió de tornar-nos 
a veure. Perquè el pelegrinatge és fer una pausa 
en la nostra vida per renovar forces, enfortir la fe 
i seguir caminant tots plegats endavant amb uns 
nous ànims. Personalment m’omple de joia sa-
ber que aquests dies estarem junts compartint 
moments de pregària, eucaristies, àpats, alegria 
i esbarjo, celebracions de sants i natalicis... Crec 
que en sortim revitalitzats en la nostra fe, en la 
nostra amistat. I creixem com a parròquia.

Em va fer molt feliç que el Marc volgués acompa-
nyar-nos just abans d’entrar al seminari, ell que 
té la vida pel davant, plena de joventut, d’il·lu-
sions i d’esperança. Desitjo que sempre senti 
que Déu l’acompanya i que serà a prop d’ell fi ns 
i tot en moments en què «passi per barrancs te-
nebrosos», com diu el salm.

La incorporació de la música amb guitarra de 
l’Albert va donar més força i bellesa a les pregà-
ries i a la missa.

Conxita Cid

DIFERENTS PENSAMENTS SOBRE EL PELEGRINATGE

L’ALEGRIA DE RETROBAR-NOS

LA JOIA DELS PELEGRINS CAMINADORS
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SANTIAGO, LLOC DE PELEGRINATGE

Santiago, lloc de pelegrinatge. Santiago de Com-
postel·la, juntament amb Roma i Terra Santa, és 
un dels tres llocs més importants de pelegrinat-
ge de la cristiandat. Històricament es fa molt 
difícil creure que sant Jaume, després de morir 
decapitat a Jerusalem, fos dut pels seus deixe-
bles a un lloc tan llunyà, que requereix molts dies 
de navegació per la mar Mediterrània i l’oceà 
Atlàntic. Però el fet que tantes persones hagin 
acudit i continuïn acudint a aquest lloc plens de 
devoció i fe, sovint cercant el perdó de Déu o 
fent un camí de conversió o simplement de cer-
ca espiritual, ja el converteix en un lloc sagrat. 
Déu, que coneix l’interior i la fe de cada persona, 
valora aquest esforç de sortir i posar-se en camí. 
Independentment de la certesa de les relíquies. 
Perquè es busca la indulgència o el perdó de 
Déu, no pas de sant Jaume.
I tant de bo que la majoria de les persones que 
emprenen aquest camí el fessin amb aquesta 
actitud espiritual i contemplativa. Per als cris-
tians és una ocasió de caminar sense pressa, 
en silenci, deixant-te omplir per la presència de 
Déu. Caminant tens temps de refl exionar, de 
meditar, de pregar, de contemplar... I així a poc 
a poc et vas amarant d’aquesta presència.
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Ben estimats companys de camí,

llegir i rellegir el llibret és com repetir la trobada 
amb tots vosaltres. És reviure els fets i perso-
nes, és assaborir tot el que de debò vàrem viure 
junts.

Cada lloc, cada esdeveniment tan ben explicat i 
viscut deixa un gust d’enyorança.

Quant de bé poden fer aquestes trobades viscu-
des amb tanta pau i bona companyia!

Valorem molt el llibret, que sap donar el to a 
cada dia, en la pregària, les lectures, els cants… 
tot deixa aquell do d’esperança, de pau, d’har-
monia de voler ser bon minyó.

Venim sempre amb la il·lusió d’aprendre i certa-
ment en això tornem encoratjats, amb l’alegria 
del bon pelegrí que ha arribat i tornat del lloc que 
li ha donat nova empenta per continuar el camí 
de cada dia.

Molt encertades les lletres de la professora Bàr-

bara Virgil, dóna el veritable sentit del pelegri-
natge.

Gràcies a tots, gràcies per tot, gràcies per poder 
compartir el camí de sant Jaume.

Uns vigatans agraïts,
Marià i Mª Núria

CARTES DELS PELEGRINS

Estimats pelegrins,

feia anys que tenia un desig: 
anar a Santiago.
I aquest desig es va com-
plir el passat 24 d’agost.
Dono gràcies a Déu i a tots 
vosaltres, companys de pele-
grinatge, perquè sota la mirada 
amable i afectuosa de mossèn 
Joan vam viure uns dies de 
veritable germanor compartint 
la fe, la pregària i les estones 
de bon humor i convivència.
Sens dubte, aquest viatge ha 
estat una molt grata vivència.

Maria Teresa Garcia Blanc
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Estimats peregrins,

per sort desprès de passar una pandèmia, i no 
poder viatjar, per fi  aquest estiu ho hem pogut 
fer, hem pogut organitzar un pelegrinatge vers 
el camí de Sant Jaume en ocasió de l’any “Ja-
cobeo”.

Nosaltres vam caminar el tros des del Monte del 
Gozo fi ns la plaça de l’Obradorio molt il·lusionats 
i contents.

Impressionats de la tota la gent que arribava i 
que havien fet tot el camí a peu; demostraven 
una alegria immensa.

Vàrem assistir a la missa del Pelegrí, plena de 
gent, però vam quedar una mica decebuts 
doncs el Botafumeiro no es va moure.

Com sempre anem preparats de lectures, cants 
i oracions que ens ajuden a estar molt implicats 
en el pelegrinatge. Tots ens sentim units a Déu i 
a la Verge Maria.

La missa al monestir de Sant Joan de Poio ens 
va impressionar molt, amb totes les oracions i 
cants programats.

La reunió de l’últim vespre ens va agradar molt i 
va ser realment enriquidora. Esperem que l’any 
que ve ho puguem repetir tots junts.

Els de Sant Quirze,
M.Lluïsa i Rosendo
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Rosa M. Masip

LA MEVA EXPERIÈNCIA DEL PELEGRINATGE

El que més m’agrada dels pelegrinatges és la 
convivència entre tots nosaltres. El fet que tin-
guem les mateixes inquietuds pel que fa a la fe 
ajuda a que ens sentim més còmodes i lliures de 
manifestar-nos tal com som cadascú, sense por 
a cap mena de crítica o rebuig pel que pensem.

Aquest any és Any Sant Jacobeu i aquest va ser 
el motiu del nostre pelegrinatge. Malgrat la seva 
importància de lloc sant, personalment vaig 
trobar que és un lloc molt turístic i amb mol-
ta ebullició. Vaig trobar a faltar espais tranquils 
que convidin a la pregària. La Missa del Pelegrí 
a la catedral, tot i essent el punt de destí del 
pelegrinatge a Santiago i que és l’acte d’acolli-
ment als que han fet el camí, queda una mica 
freda i distant per la multitud de persones que 
hi assisteixen. Tot i que ho cuiden i hi ha ser-
vei d’ordre i vigilància continu, durant la missa 
és difícil abstreure’t del que t’envolta i concen-
trar-te en l’eucaristia. Em va agradar molt que 
donin l’oportunitat que els grups puguin llegir 
la seva invocació a l’apòstol Sant Jaume. En el 
nostre cas, vaig trobar molt encertat el text llegit 
pel Josep Fort.

Tractant-se d’un Any Sant, vaig trobar a faltar 
que des de la catedral o bé des de l’organització 
del Jacobeu, no tinguessin previst, per als grups 
que ho demanessin, ser rebuts i acollits en un 
espai més privat per part d’un canonge o cler-
gue on poder manifestar els nostres sentiments 
i anhels. I que aquesta persona acollidora ens 
expliqués com viuen ells aquest any Jacobeu 
des del punt de vista de la fe. En la meva opinió, 
això ajudaria a viure més profundament el sentit 
d’haver arribat en aquest lloc històric tan antic 
de pelegrinatge cristià.

També vàrem celebrar una missa privada nostra, 
presidida pel nostre rector, Mn. Joan, al monestir 
de mercedaris a San Xoán de Poio. Missa molt 
participada i viscuda per part de tots nosaltres, 
recordant a la nostra comunitat parroquial de la 
Puríssima.

Esperava amb ànsia i joia les pregàries del matí 
o vespre que fèiem a l’autocar. A més a més, 

aquest any acompanyades amb música de gui-
tarra. De fet, necessitava aquests moments de 
compartir la meva fe, la nostra fe en comunitat.

No cal dir que tinc un record molt bonic dels 
moments d’esbarjo entre nosaltres, tot passe-
jant pels diferents llocs que vam visitar o en els 
àpats; per les converses, bromes i anècdotes 
que entre nosaltres sorgien. Aquest tracte ajuda 
a conèixer-nos i això porta a estimar-nos més.

Em va agradar també molt la reunió que vam fer 
l’últim vespre a l’hotel de Lleó. La gent va po-
der expressar lliurement les seves experiències 
del pelegrinatge, essent algunes emocionants i 
d’agraïment i altres en que manifestaven aspec-
tes que no havien complert les seves expecta-
tives.

Personalment, vull agrair les atencions rebudes 
els que vam celebrar el nostre aniversari o sant 
durant aquells dies. Moltes gràcies a tots.

En defi nitiva, vaig acabar el viatge molt conten-
ta. D’aquests pelegrinatges parroquials sempre 
es torna amb la fe més renovada, i amb l’amis-
tat entre tots més enfortida. I ens esperona a 
començar el nou curs amb il·lusió. I sobretot, a 
posar la confi ança que Déu farà camí amb no-
saltres.
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ALGUNES PREGÀRIES DEL PELEGRINATGE AMB EL SENTIT DE FER CAMÍ

Us demanem per tots els pelegrins que ens han acompanyat en els altres pelegrinatges. Ens sen-
tim en comunió amb ells i també amb tota la nostra parròquia. Us preguem pels que no ens han 

pogut acompanyar per motius de malaltia o difi cultats familiars.

Preguem

Per tots els pelegrins i parroquians que han mort aquests darrers anys i també pels nostres famili-
ars que ens han deixat. Perquè siguin rebuts per sempre en el regne de la llum i la pau.

Preguem

Senyor, ajudeu-nos a viure en la confi ança que vós sou sempre al costat nostre. Que la vostra pre-
sència ens doni forces i ens conforti al llarg del nostre camí.

Preguem

Perquè els pelegrins que, en aquest any Jacobeu, pelegrinem vers el sepulcre de l’apòstol sant 
Jaume trobem l’alegria de l’Evangeli i aconseguim la glòria de viure la fe.

Preguem

Perquè tots nosaltres ens mantinguem fi dels a l’Evangeli que ens han transmès els apòstols i con-
tinuem avançant en el camí de la fe, fi ns que arribem al terme del nostre pelegrinatge.

Preguem

Us demanem per Mn. Joan Nadal, el nostre rector, que l’Esperit Sant l’il·lumini i el guardi, i ens pu-
gui ajudar en el nostre camí cristià amb confi ança i coratge.

Preguem

Preguem per la nostra parròquia de la Puríssima Concepció. Us demanem que, ajudats i orientats 
pel treball parroquial fet aquest curs passat amb motiu del Sínode convocat el Papa Francesc, tots 
els fi dels ens sentim agermanats per caminar junts. Que treballem amb fe, il·lusió i generositat en 

les diferents comissions i tasques de la nostra parròquia.

Preguem
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Marcel Miquel

FENT CAMÍ ENTRE CAMINANTS

El d’enguany ha estat un pelegrinatge una mica 
diferent. Veníem de dos anys de pandèmia en 
els quals no va ser possible d’organitzar-lo per 
raons òbvies. En aquesta ocasió es va haver de 
compactar molt un viatge llarg en autocar fi ns 
a Santiago, cosa que suposava perdre gaire-
bé dos dies a la carretera. Parlar de pelegrinar 
a Santiago de Compostel·la ens porta a asso-
ciar-ho al camí de Santiago i per tant a les llar-
gues caminades a peu. No va ser aquest el cas, 
encara que en vam fer un petit tastet caminant 
des del Monte do Gozo fi ns a la Catedral, una 
passejada que els pelegrins pedestres fan com 
si res, delerosos d’arribar al seu destí fi nal. En 
arribar a la plaça de l’Obradoiro era curiós ob-
servar l’arribada dels pelegrins. Fos quina fos 
la seva motivació —el signifi cat del Camino ha 
variat notablement per a una majoria de gent—
era emocionant veure les abraçades entre com-
panys de fatigues. També era sorprenent l’acti-
tud d’alguns pelegrins, que arribaven amb les 
seves motxilles inexpressivament. Hi ha gent 
per tot, i les maneres d’expressar les emocions 
també varien segons les cultures i els països, 
però era força xocant. Com també ho fou que 
la majoria d’assistents a la Missa del Pelegrí no 
fossin pelegrins clàssics, com potser seria d’es-
perar.

La fi gura de Sant Jaume l’Apòstol tal com és 
venerat a Santiago de Compostel·la produeix 
sentiments ambivalents. Hi ha el Sant Jaume lle-
gendari, el Sant Jaume guerrer i el Sant Jaume 
apòstol. Aquest darrer és el que ens interessa-
va, deixant a banda altres consideracions. Cer-
tament el camí jacobeu ha estat durant segles 
fet per pelegrins moguts per la fe, que es posa-
ven en marxa per trobar-se i relacionar-se amb 
Déu. A la vegada, ha ajudat a forjar la cultura 
cristiana europea. D’això no hi ha dubte, com 
tampoc no n’hi ha que avui dia hi primen uns 
altres valors. En una sèrie televisiva, en cada 
capítol hi apareix fent una etapa del camino un 
comunicador diferent, un d’aquests experts en 
coaching, motivació i creixement personal. En 
conversa amb el presentador, cap d’ells afi rma 
ser creient, i tots basen la seva experiència en el 
camí en trobar-se un mateix i conèixer i compar-
tir amb altra gent i tots aquests valors i consells 
que no es cansen de repetir. Molt bé: cadascú 
s’ho pren com vol, només faltaria. Pot ser una 
experiència enriquidora, però aïllar totalment 
d’aquesta equació l’experiència religiosa, ni que 
sigui mínimament, suposa un camí desaprofi tat. 
La nostra experiència va ser molt i molt còmoda, 
és veritat, i com a tal també incompleta, però la 
motivació hi era. Tant de bo que, com vàrem es-
tar comentant durant el viatge, no acabi esdeve-
nint molt més important el camí que el destí que 
persegueix, pervertint el seu signifi cat originari.
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Josep Fort

DE CAMINS, CAMINANTS I PELEGRINS

En varies ocasions al llarg d’aquest pelegrinat-
ge a Santiago de Compostel·la ens han explicat 
que els Pelegrins tenien diferents denominaci-
ons segons el lloc on es dirigien. Els tres focus 
de pelegrinatge més importants del cristianisme 
són Jerusalem, Roma i Santiago i els pelegrins 
que allà anaven eren coneguts com ‘palmers’ 
en el cas de Jerusalem, ‘romeus’ en el cas de 
Roma i ‘pelegrins’ en el cas de Compostel·la.

Potser no es dóna tant en els casos de Roma 
o Jerusalem, però en el cas del camí de Sant 
Jaume, crec que cal afegir en la època actual 
una nova categoria, que seria la dels caminants 
o senderistes. I aquest nou tipus de vianant de 
la ruta jacobea penso que està determinant de 
manera molt important el Camino i tot allò que 
l’envolta.

Quina seria la diferencia entre plantejar-se la ruta 
compostel·lana com a caminant o com a pele-
grí?

La paraula camí és d’origen llatí i celta i prové 

del terme ‘cam’ que volia dir ‘pas o passa’. Així, 
un camí és un espai per on la gent dirigeix els 
seus passos envers algun lloc concret. Per altra 
banda el mot ‘pelegrí’ deriva de la contracció de 
dos paraules llatines ‘per + agrum’ és a dir, ‘pels 
camps’. Els pelegrins són els que venen pels 
camps i per extensió s’aplicava també als que 
venien de fóra, als forasters o estrangers.

E timològicament doncs no hi ha massa diferèn-
cia entre el que camina i el que pelegrina i potser 
caldrà buscar-ho no tant en el què sinó en el 
com i el per què. El caminant i el pelegrí es diri-
geixen a la mateixa meta emprant els mateixos 
recursos, però no ho fan de la mateixa manera. 
El caminant pot tenir molts motius, i tots molt 
respectables, a l’hora de fer un pas rere l’altre 
envers el seu objectiu: una fi nalitat esportiva, de 
creixement personal, fi ns i tot amb dimensions 
espirituals de contacte amb un mateix i amb la 
natura, per fer un punt i apart a la seva vida, per 
pensar i refl exionar, per conèixer gent, per cul-
tura o gastronomia, per batre un rècord... Tots 
aquests aspectes poden ser també comuns als 
pelegrins, però cal quelcom més per a defi nir-se 
com a tal. Ho explica molt bé la Barbarà Virgil en 
la introducció del llibret d’aquest any. El pelegrí 
camina en comunió, formant part d’una comu-
nitat que camina envers un lloc sant i amb aspi-
ració també de santifi car-se en aquesta ruta. El 
camí del pelegrí no és la fi nalitat primera i única 
sinó una via per anar més enllà en tots els sen-
tits. Podem comparar el lema olímpic altius, ci-
tius, fortius (més alt, més ràpid, més fort) i que 
seria propi dels senderistes amb el lema dels 
peregrins ultreia et suseia (segueix endavant; 
ves més enllà) al que se li donava no només un 
pur signifi cat físic sinó també de creixement de 
la fe; de santifi cació (sigues millor).

Observant l’arribada de pelegrins i caminants a 
la plaça de l’Obradoiro i també la munió de per-
sones que s’aplega pels carrers, botigues, bars 
i restaurants de Santiago i una mica també la 
gent que entra a la catedral per la Porta Santa i 
fi ns i tot els que assisteixen a la Missa del Pele-
grí, me n’adono que —si més no aparentment— 
hi ha molts més caminants que pelegrins i que 
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tot allò que forma part del Camí de Sant Jaume 
està molt orientat a qui hi va per motius espor-
tius o culturals i molt menys als que hi van per 
motius de fe. No puc ni vull criticar-ho, però sí 
que és una constatació que em fa pensar (i re-
pensar?) la possibilitat de fer el Camino en un 
futur. Tampoc em vull enganyar; històricament el 
Camino ha estat una ruta de fe i cultura però 

també ha tingut un impacte econòmic al seu vol-
tant. Quants pobles i poblets hi ha que fan mans 
i mànigues perquè els pelegrins es desviïn una 
mica i passin per allà! I també històricament hi 
ha hagut pelegrins de tota mena; des dels que 
en feien un camí de santifi cació als que hi ana-
ven per encàrrec o fi ns i tot complint una pena 
que se’ls havia imposat.

I un acaba pensant que les classifi cacions són 
sempre odioses i que potser no hi ha ni cami-
nants ni pelegrins sinó homes i dones de bona 
voluntat que fem el que podem per ser una mica 
millors i que el Regne de Déu és tan gran i té 
tantes portes que s’hi pot anar i arribar de mil 
maneres, amb la certesa que sempre tothom hi 
serà benvingut. I això, és el que al fi nal compta.

¡Buen camino, pelegrino! ¡Buen camino, cami-
nante!

Josepa Torres Font

EL NOSTRE PATRÓ SANT JAUME

Començaré aquesta refl exió amb una de les 
pregàries escrita en el llibret del Pelegrinatge 
d’enguany, d’on he tret tota la informació.

“Senyor us donem gràcies perquè en aquest 
Any Sant Jacobeu hem pogut pelegrinar a San-
tiago de Compostel·la”

Hem aprés moltes coses de la vida de Sant Jau-
me:

• Perquè el nom de Compostel·la?

• Com va arribar el cos de Sant Jaume fi ns a 
Galícia, prop de Finisterre i perquè?

La llegenda explica que l’apòstol S. Jaume va 
venir a Barcelona per mar, i el lloc on va fer la 
primera pregària s’edifi cà una església —Santa 
Maria del Mar— aleshores de les Arenes. Des-
prés al centre de la ciutat romana de Barcino, es 
diu que Sant Jaume va predicar al Fòrum dalt 
d’una pedra. Anys més tard aquesta pedra ser-
viria d’altar a l’antiga església de Sant Jaume, 
actual plaça de Sant Jaume.

De Barcelona a Saragossa, molt desanimat... 
on se li aparegué la Mare de Déu damunt d’un 
pilar de marbre (en la ciutat romana de Caesar 
Augusta) per donar-li ànims i enfortir el seu en-
tusiasme per predicar l’Evangeli malgrat totes 
les difi cultats en el món romà. Maria encara era 
viva i vivia a Effes quan va passar això. Allí es va 
construir la Basílica del Pilar.

Sant Jaume va poder seguir camí missioner fi ns 
Finisterre, l’extrem de la península, on es pensa-
ven que s’acabava el món, tal com Jesús havia 
dit: “sereu testimonis meus fi ns a l’extrem de la 
terra”.
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Segons un altre tradició va arribar a la Penínsu-
la Ibérica prop de Padrón a Iria Flàvia (Galícia) 
on va predicar per primera vegada. En el llibret 
del Pelegrinatge ens expliquen que aquest lloc 
és on confl ueixen les llegendes de la seva pre-
dicació, a l’extrem occidental del Món Antic, hi 
ha la muntanya de Santiaguiño per recordar-ho i 
també el trasllat del seu cos a Galícia després de 
la seva decapitació a Jerusalem per ordre d’He-
rodes Agripa. Havien passat 10 anys de la mort 
de Jesús.
D os dels seus deixebles Teodor i Atanasi hau-
rien portat el cos de Sant Jaume en barca fi ns 
els galaics que ell havia cristianitzat. Van amarrar 
la barca a un “Pedrón” i d’aquí el topònim ac-
tual de Padrón. Està molt a prop de Santiago, 
també hi vàrem anar gràcies a Mn. Joan que hi 
va insistir... vàrem poder veure una reproducció 
del Pedrón, al costat del riu Sar, l’original està 
dins l’Església, personalment per mi va ser molt 
emotiu veure el lloc on varen desembarcar el cos 
del Sant.

Uns fets ja més documentats històricament, cap 
l’any 820 un ermità, Paio, va veure una llum que 
baixava del cel a un bosc anomenat Libredon 

(Liberum donum), ho va comunicar al bisbe d’Iria 
Flàvia, varen anar al lloc senyalat i varen desco-
brir les restes d’una capella i dins una tomba, 
que van interpretar com la tomba de l’apòstol 
Sant Jaume. D’aquí vindria el nom del lloc on va 
ser trobat Campus Stellae el camp de l’estrella, 
es a dir Compostel·la.

Moltes gràcies amigues i amics de la comissió 
pel vostre ensenyament.

El viatge com sempre molt agradable per la bona 
companyia. Fins la propera si Déu vol!

ALTRES MOMENTS DEL PELEGRINATGE
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CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

REFLEXIÓ DE LA PARAULA. Dilluns dia 28 de 
novembre, a 1/4 de 7 de la tarda, reunió del grup 
Sant Pau i el mateix dia a 2/4 de 8 del vespre, 
reunió del grup Sant Lluc.

VIDA CREIXENT. Es trobaran dimarts dia 29, a 
les 6 de la tarda.

PRESENTACIÓ DE L’AGENDA LLATINO-
AMERICANA. Dimarts 29 de novembre del 
2022. A les 7 del vespre, a l’auditori parroquial. 
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana Mun-
dial 2023, a càrrec de Jordi Planas, coordinador 
de l’edició catalana de l’Agenda. Es tracta d’una 
agenda anual, col·lectiva, ecumènica i altermun-
dista que cada any, des del 1992, inclou articles 
sobre un tema específi c, enguany la Resiliència 
comunitària, la força interior que ens fa viure 
dempeus col·lectivament. Des dels seus inicis 
l’Agenda Llatinoamericana va ser una iniciativa 
dels claretians Pere Casaldàliga i José María Vi-
gil. Organitza: Justícia i Pau Sabadell i Comitè 
Óscar Romero.

CONFERÈNCIA. Dijous dia 1 de desembre, a 
les 7 de la tarda, a l’Auditori Mossèn Joan No-
nell, Francesc Riera, sj. parlarà del Discerniment 
viscut per Ignasi de Loyola fa 500 anys. Organit-
za la comissió de Fe i Cultura.

Estigueu a punt que el Fill de l’home 
vindrà a l’hora menys pensada.

Mt 24,37-44

DIUMENGE I D’ADVENT. Missa de vigília, dis-
sabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa a 2/4 
de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 8 
del vespre.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS. 
Cada dia a les 8 del vespre.

PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada di-
mecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.

PREGÀRIA FAMILIAR AMB ELS MÉS ME-
NUTS (0-7). Cada tercer dissabte de mes, de 
setembre a maig, a 2/4 de 6 de la tarda, pregà-
ria familiar amb els més petits.

MISSA 7+. Dissabte 3 de desembre, a 3/4 de 7 
de la tarda, missa per famílies i infants entre 7 i 
10 anys. Esteu convidats a preparar i compartir 
l’eucaristia un dissabte al mes, ens trobarem a 
1/4 de 7 de la tarda.

LOTERIA DE NADAL. Ja estan a la venda al 
despatx parroquial els números de la Loteria i de 
la Grossa.

CAMPANYA DE JOGUINES DE NADAL. Ja ha 
començat la campanya de Nadal. Us recordem 
que les aportacions poden ser en metàl·lic o bé 
fent donació de joguina nova que podeu deixar 
als cistells que trobareu a l’altar.

FESTA DE LA PURÍSSIMA

VETLLA DE PREGÀRIA. Dimecres dia 7 de 
desembre, a les 7 de la tarda, vetlla de pre-
gària a càrrec de la religiosa Teresa Vallvé.
Tema: Espurnes de Puresa. No hi haurà mis-
sa de vigília.

MISSA SOLEMNE a les 12 del migdia.

SARDANES a Via Massagué a càrrec de la 
Cobla Sabadell.

DINAR DE GERMANOR a l’Hotel Urpí, a les 
3 de la tarda. Cal apuntar-vos al despatx par-
roquial.


