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PREGÀRIA 

 

❶ El Senyor és la meva força, 

el Senyor el meu cant. 
Ell m’ha estat la salvación. 
En Ell confio i no tinc por, 
en Ell confio i no tinc por. 
 

❷ Que en són, de bonics,  

per les muntanyes  

els peus del missatger 

de bones noves  

que anuncia la pau i el benestar,  

que anuncia la salvació  

i diu a la ciutat de Sió:  

«El teu Déu ja regna!»  

Criden els teus sentinelles,  

alcen la veu,  

tots junts criden de goig  

quan veuen amb els seus ulls  

que el Senyor torna a Sió.  

Esclateu totes alhora 

en clams de joia,  

ruïnes de Jerusalem:  

el Senyor ha consolat el seu poble,  

ha alliberat Jerusalem!  

Als ulls de tots els pobles  

el Senyor 

ha estès el seu sant braç,  

i d'un cap a l'altre de la terra  

tothom veurà  

la salvació del nostre Déu.  
Is 52, 7 – 10 

 
❸ 

Una dona de Samaria es presentà a 
pouar aigua. 

 
Si sabessis quin és el do de Déu i qui és 
el qui et diu “Dóna’m aigua”, ets tu qui li 

n’hauries demanada, i ell t’hauria donat 
aigua viva. 

 
Sé que ha de venir el Messies, és a dir, 

l’Ungit. 
 

Sóc jo, el qui et parla. 
 

Ara ja no creiem pel que tu dius. 
Nosaltres mateixos l’hem sentit i sabem 
que aquest és realment el salvador del 

món. 
 
❹ 

Pare nostre, que esteu en el cel, 

sigui santificat el vostre nom. 

Vingui a nosaltres el vostre Regne. 

Faci’s la vostra voluntat així a la terra 

com es fa en el cel. 

El nostre pa de cada dia 

doneu-nos, Senyor, el dia d’avui. 

I perdoneu les nostres culpes, 

així com nosaltres perdonem 

els nostres deutors. 

I no permeteu 

que nosaltres caiguem a la temptació, 

ans deslliureu-nos de qualsevol mal. 

❺ Hem sentit una paraula, 

l’hem guardat a dintre el cor 
ja és llavor ben preparada 
que demana nous sembradors. 
Tot un Déu, diu que ens estima. 
Tot un Déu s’ha fet proper, 
ha vingut a dar-nos vida, 
necessita pregoners. 
 
ÉS CRIST QUE VOL PORTAR 
L’AMOR A CADA LLAR; 
DEMANA MISSATGERS 
QUE EL VULGUI AJUDAR. 
FAREM XARXA DE VEUS, 
FAREM XARXA DE MANS, 
LLEUGERS ELS NOSTRES PEUS 
A MOLTS DURANT LA PAU. 
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QUI ENTRENA A L’ENTRENADOR? 
Com és acompanyat qui acompanya? 

 

Mn. Jordi Tres (Vicari parroquial i membre de l’equip de la Delegació) 
 

PRESENTACIÓ 
És una pregunta que té una resposta evident. Per això moltes vegades evitem plantejar-la. Tot animador és 

referent en el seu grup i només dóna allò que té i que rep. Quina és la font d’on treu la força el catequista 

per a la seva missió? 
 

L’objectiu de la nostra formació no és il·lustrar-nos sobre el tema, ni aprofundir en teories. Certament 
deixarem unes referències bàsiques per entrar en el tema, però l’objectiu és experimentar personalment i 

concretar de manera clara i avaluable en el temps, els pilars i fonaments de l’acompanyament espiritual.  

 
Aquest treball tindrà dos nivells: 

 
1. Les suggerències o principis bàsics que podem compartir i anirem escoltant. Sobre els quals podrem 

compartir lliurement el que pensem i coneixem, però no la nostra experiència personal 

necessariament. 
2. La nostra experiència i coneixement espiritual personal. Que no hem de compartir durant la formació 

necessariament. Tan sols anar recordant i rumiant, ja que forma part de la nostra intimitat. Serà la 
constant en paral·lel a tot el que anem dient. 

 
QUÈ ENTENEM PER ESPIRITUALITAT? 

Primer ens posarem d’acord en el que compartirem tot comentant que ens sembla que és l’espiritualitat a 

partir de la discussió sobre aquesta definició que particularment trobo molt encertada. Veurem que li falta, 
que accentua, a qui va adreçada... 

 
“La vida espiritual és un camí individual situat en una comunitat, que s’arrela en 

qüestions fonamentals del sentit de la vida i tendeix a la construcció d’una visió de 

l’existència coherent i mobilitzada, en constant evolució.” 
 

QUÈ ÉS L’ACOMPANYAMENT 
Per formació coneixem prou quins són els elements bàsics de la vida de l’acompanyament cristià en 

l’Església. Posarem tots aquests elements sobre la taula i concretarem una escala personal de valors 
adequada a cadascú: l’estimació a Déu i els altres, els manaments, la participació en la vida de la parròquia i 

el bisbat, els sagraments (especialment l’eucaristia), la relació amb la Paraula de Déu... 

 
La nostra estructura bàsica de personalitat, la nostra història personal, coneixement de la matèria... ens 

obliguen a fer un perfil clar i ordenat dels elements concrets que entren en joc en el nostre acompanyament, 
com els gestionem i prioritzem, com ens deixem modelar pel nostre acompanyant... 

 

ACOMPANYAMENT ENCARNAT 
Jesucrist, el fill de Déu es va fer home essent alhora Déu veritable. Semblantment l’acompanyament 

espiritual del cristià té un rostre humà concret. Ningú entra a formar part de l’Església sense ser acompanyat 
i formar part del poble de batejats. No hi ha parròquia sense parroquians. En aquest punt ens referim a 

l’acompanyant o director espiritual i a tots els qui formen part del nostre “cercle d’influència personal i 

espiritual”. 
 

És important posar rostre a tots els qui ens “acompanyen”, a tots aquells qui són referents, exemples i líders 
espirituals en la nostra vida. Analitzarem quin és el paper de cadascun d’aquests actors fins a elaborar un 

mapa personal d’influències espirituals. Posant ordre a aquest ventall d’influències (és presumible tenir 
principalment un referent personal únic), ens podem fer el càrrec de com contribuir en l’acompanyament de 

tercers. 
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CONCLUSIÓ 

Tenir elements seriosos per pensar, posar nom i sistematitzar el nostre acompanyament és l’únic camí 
possible per a esdevenir acompanyants dignes i respectuosos amb l’altre. Això no vol dir ser perfecte, sinó 

conèixer les pròpies perfeccions i imperfeccions. Si no som capaços de prendre’ns en serio la nostra 
experiència de Déu, en les nostres misèries i límits no cal perdre el temps. 

 

Acompanyar és trobar-se en Jesús com a germà davant del germà, acomplir amb senzillesa la tasca de 
liderar-ne l’acompanyament, fer-ho amb la voluntat de ser fidel a l’Església Catòlica i conscient que és una 

acció de servei que rebo simultàniament.  
 

En resum: acompanyar és l’art de deixar a Crist que actuï en la persona humana. 

 
ENLLAÇOS 

 
Com creix qui acompanya? (P.Eddie Mercieca s.j. CHILE) 

http://nxtia.blogspot.com.es/2012/10/formacio-permanent-de-lacompanyant.html  
 

Acompanyament espiritual (Jesús Sastre) 

http://nxtia.blogspot.com.es/2012/10/acompanyament-espiritual-jesus-sastre.html 
 

Acompanyament espiritual, madur i responsable (Larry Yévenes C., S. J.) 
http://nxtia.blogspot.com.es/2012/10/un-acompanyament-espiritual-madur-i.html 

 

L'acompanyament i l'acompanyat (Diòcesi d'Orihuela-Alacant 2005) 
http://nxtia.blogspot.com.es/2012/10/lacompanyament-i-lacompanyant.html 

 
L'acompanyament espiritual (reblocat) 

http://nxtia.blogspot.com.es/2012/10/lacompanyament-espiritual-sj.html 
 

L’espiritualitat de la comunitat cristiana: Guia de bones pràctiques, CEP, 2012, www.cepastorals.cat 
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COM CREIX QUI ACOMPANYA? 
P.Eddie Mercieca s.j. CHILE  
http://nxtia.blogspot.com.es/2012/10/formacio-permanent-de-lacompanyant.html 

 
Com a text de referència per aquesta formació, us comparteixo aquest breu i intens article del Pare 

Mercieca. És clar, sistemàtic i molt correcte. És un bon text per despertar la gana de qui vol saber + sobre 
l’acompanyament i el creixement personal del cristià. El nostre bisbat i la teva parròquia necessita 

acompanyar i renovar el lideratge espiritual i et té a TU! 

 
Reprodueixo l’article a continuació, doncs: 

 
A continuació comentem alguns àmbits / àrees de 

formació permanent que considerem importants per als 

que volen seguir creixent en aquest servei pastoral de 

l'acompanyament espiritual. Aquesta formació demana 

un enfocament holístic-integrador que té en compte: 

l'espiritual, el psicològic i els històric, tres dimensions 

que s'impliquen i s'alimenten mútuament. 

 

Iniciar-se en aquest ministeri eclesial i la formació 

permanent que aquest servei requereix van units. Com 

totes les professions i pastorals de "relació d'ajuda", 

(metge, assistent social, professor, catequista, animador 

de comunitat, etc.), És difícil concebre un servei de 

qualitat que faci justícia a qui demana ajuda, sense 

formació permanent. ¡L'opció per formar-se com 

acompanyant espiritual és alhora una opció per seguir 

formant-se!. Sense aquesta convicció i compromís no 

tenim dret de seguir acompanyant espiritualment a 

altres persones que busquen identificar-se amb Crist i 

seguir més de prop. 

 

I. VIURE L'EXPERIÈNCIA DE SER 

ACOMPANYAT / DA 

 

Haver tingut i seguir tenint acompanyament espiritual, 

tant de bo de qualitat, és bàsic. L'experiència tinguda 

serà sempre en un marc referencial vital i vàlid, el 

haver estat ajudat i / o no ajudat en aquesta situació i 

relació (les actituds, els judicis, els consells, els 

comportaments, etc.) Forma part de la saviesa interior 

acumulada. Persones, que durant la seva vida m'han 

acompanyat bé en el meu creixement integral i 

persones que havien de haver-me acompanyat 

positivament, però que no ho van fer - fins i tot alguns 

m'han danyat - queden gravades en la meva bitàcola 

personal. Elles són presents en les meves emocions 

bàsiques com la por, el dolor, la ràbia, la vergonya, 

l'alegria, són presents en els meus actituds, els meus 

valors, condicionen la qualitat i la manera de 

relacionar-me amb altres, influeixen en els meus 

aptituds per ajudar a altres persones. 

 

Els Exercicis Espirituals de Sant Ignasi: realitzar durant 

uns vuit o més dies de manera personalitzada ajuda 

molt. Si es té la possibilitat de fer el mes complet 

d'Exercicis ignasians - en règim tancat o en la vida 

corrent - òbviament és millor. L'experiència dels 

Exercicis engloba el procés, la relació acompanyant 

acompanyat, la personalització, les ajudes per a prendre 

decisions, aprenentatge per al discerniment, formes 

d'oració, viure la història de salvació a través de la 

Paraula confrontada amb la vida mateixa. El mes 

d'Exercicis de S. Ignasi, com a contingut i com a 

vivència personal, acaba sent paradigma de la vida, on 

les vivències interiors s'il · luminen segons es 

contrasten amb etapes donades i viscudes al llarg 

d'aquests Exercicis. Conec poques pedagogies més 

eficaços per a la formació d'acompanyants espirituals. 

 

En una paraula, la millor escola, la més profunda i 

duradora de l'acompanyant espiritual és la seva mateixa 

experiència de ser acompanyat / a per persones de Déu 

experimentades. Abans de qualsevol tècnica o ajuda 

vàlida està la presa de consciència de la pròpia 

experiència. Descobrir, aprendre a expressar-se a un 

mateix i l'altre, destriar en el Senyor. Així es va 

descobrint i consolidant un estil i un carisma personal 

al ministeri d'acompanyar. 

 

II. TENIR: "PASTA HUMANA" (SUBIECTUM) I 

"CARISMA"  

 

Acompanyar altres persones no és una funció apresa 

sense més, la bona voluntat o per la pura motivació per 

si sola no és suficient. 

 

Requereix de certa maduresa humana i espiritual que 

possibilita el creixement de l'altre en totes les seves 

dimensions en el Senyor. La persona que acompanya té 

pasta humana per això quan és capaç d'escoltar i 

d'intuir, d'empatitzar en profunditat, de contenir les 

emocions i les mocions espirituals de la persona 

ajudada, quan té discreció, un sentit comú bàsic, un 

sentit del concret , de la vida quotidiana, un tarannà 

optimista i esperançador de l'Esperit de Déu que 

treballa en el món i en les persones. Diem això per 

esmentar algunes de les potencialitats que es van 

desplegant en el temps amb una mirada de fe i un sentir 

contemplatiu. 

 

Carisma: és un do, un regal que un cristià té per al bé 

dels altres membres de la comunitat. És com si fos una 

carícia de Déu manifestada en la capacitat per donar un 

servei donat. En aquest sentit, el carisma del ministeri 

d'acompanyar en la fe, el perceben primer de tot les 

altres persones que demanen ajuda, suport, orientació. 

En bona part són els altres els que et fan descobrir 

aquest do: persones creients amb desig de créixer en el 
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Senyor i de comprometre més al servei dels altres 

s'acosten per demanar-te ajuda i acompanyament. 

 

El reconeixement per altres germans en la fe convida, 

anima i alhora confirma. Juntament amb això, la 

persona amb carisma d'acompanyant espiritual 

experimenta el desig, el gust, la integració psicològica-

espiritual viscuda en el mateix lliurament. 

 

III. CONÈIXER EN PROFUNDITAT 

 

El coneixement de si mateix per part de qui acompanya 

espiritualment com en tot tipus de relació d'ajuda, és 

quelcom bàsic. Més encara és indispensable. Mai 

s'insisteix massa en conèixer bé - el millor possible! - 

La pròpia personalitat, les motivacions més profundes, 

les fortaleses, les debilitats, les potencialitats d'un 

mateix. Aquest coneixement és necessari no només a 

nivell de l'estructura de la personalitat sinó també pel 

que fa a la història de la salvació i la manera de viure la 

relació personal amb el Senyor. Tots els místics, des de 

Sant Joan de la Creu i Teresa d'Àvila fins Ignasi de 

Loiola, insisteixen en això i amb raó. El mateix fan els 

pares del desert, mestres des dels primers segles, que es 

fixen en les pautes o tendències típiques (temptacions) 

de cada persona. Cadascú ha d'aprendre a prendre 

consciència ia desxifrar. Així es desemmascara des de 

l'arrel el que obstaculitza la vida en l'Esperit. 

 

A la vida espiritual, el coneixement de si mateix ens 

ajuda a no enganyar-nos, a deixar-nos transformar per 

Déu i no pels propis esforços, purificar la imatge i la 

mateixa relació amb Déu, a no viure projectant: sol i 

sempre a distingir millor el que és de Déu i el que no 

és. 

 

Ara bé, això es fa encara més necessari en 

l'acompanyament espiritual on entren en joc altres i on 

la relació interpersonal ha de ser el més lúcida possible 

per centrar-se en l'altra persona i en el que el Senyor 

vol d'ella i no en un mateix o en profits aliens a la 

relació. Fenòmens com la dependència, la 

competitivitat, la transferència, la recerca inconscient 

de necessitats bàsiques insatisfetes, etc. han de ser 

viscuts de manera tan conscient possible. No n'hi 

hauria prou per tant un coneixement ingenu o del que 

anomenem sentit comú, per més sana que es considerés 

a la persona. Es necessita l'ajuda d'altres i de mètodes 

adequats per aprofundir en el coneixement d'un mateix, 

revelant les seves ombres, descobrint els seus enganys 

típics, potenciant els seus punts forts. Res del que passa 

en una relació d'ajuda entre dues persones és absent en 

l'acompanyament espiritual. Justament perquè es vol 

que sigui acompanyament espiritual - en l'Esperit del 

Senyor - yno altra cosa, un adequat coneixement de si 

per part de l'acompanyant s'imposa com ascesi; fruit 

del respecte a la persona ajudada i del desig de poder 

ajudar al màxim sense interferències que obstaculitzin 

l'acció de Déu. 

 

La maduració en la presa de consciència de "com és 

un" i de "com un funciona en la relació (amb Déu, amb 

els altres i amb un mateix)" és un procés que segueix 

vigent sempre i que requereix d'una atenció orant en la 

línia de la pausa diària Ignasiana (EE 43). El pas del 

Senyor per nosaltres, no només no prescindeix de la 

nostra manera de ser i de la nostra història, sinó que les 

suposa. L'experiència dels anys, les diferents etapes de 

la vida, el mateix creixement humà i espiritual, van 

donant la pauta per a un major autoconeixement i 

integració personal. 

 

IV. MANEJAR ELEMENTS BÀSICS DELA 

PSICOLOGIA 

 

Les ciències socials i en particular la psicologia té molt 

a aportés qui acompanya espiritualment. Encara més, 

un acompanyant espiritual seriós que vol ser delicat i 

prendre seriosament la persona que demana ajuda, no 

pot deixar d'interessar per poder manejar alguns 

elements bàsics de la psicologia, molt avançada avui 

dia ia l'abast de tots nosaltres. 

 

Sens dubte un coneixement profund de la psicologia 

evolutiva de la persona és una eina necessària per a una 

millor comprensió de qui demana ajuda. La gràcia 

suposa la naturalesa i la psicologia religiosa evolutiva 

que es dóna al llarg de la vida de l'ésser humà adquireix 

claredat i es construeix a partir de les etapes bio-psico-

social que vivim. No és el mateix acompanyar un jove 

de divuit anys que a una adulta jove de trenta-cinc 

anyós a una persona ja madura de cinquanta. Això que 

és de sentit comú ha de ser il · luminat pels estudis de 

la psicologia que tenim a mà i que són una eina tan útil 

com indispensable. 

 

Molt en relació amb l'anterior hi ha l'estudi de la 

psicologia de la personalitat. Com em percepció? , 

Com em relaciono amb els altres?, Amb el Senyor?, 

Què tendències predominen en el meu comportament?, 

Com prenc les decisions?, Com suporto les 

frustracions?, Com estimo i em deixo estimar? ... Viure 

en l'Esperit, és viure tota la vida i totes les seves 

dimensions en el Senyor. El tipus de personalitat no és 

independent de la qualitat i de la manera de relacionar-

se amb altres i amb el Senyor. La psicologia de la 

personalitat, lluny d'encasellar, permet el creixement, 

l'obertura, a partir del que la persona és, concreta les 

inspiracions de l'Esperit en la vida mateixa, descarta el 

que sol amenaçar i achatar les trucades del Senyor. 

 

Per descomptat, podem afegir com a formació 

complementària tot el que avui sabem per mitjà de la 

psicologia de la comunicació i de la psicologia 

religiosa. La direcció espiritual no es redueix a 

counseling i molt menys a una teràpia psicològica. No 

obstant això, és molt el que aporten aquestes pràctiques 

i teotías psicològiques. És central saber distingir 

plànols i professions per fer justícia a cada relació 

d'ajuda i per viure en plenitud l'específic de 

l'acompanyament espiritual. Aquest últim, però, no pot 

prescindir del que la ciència humana psicològica avui 
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ens aporta. Saber integrar elements teòrics, actituds i 

eines psicològiques sense psicologisme i alhora 

acompanyar en el Senyor sense espiritualismes és tot 

un art i un do de Déu. 

 

V. ESTAR AL TANT, I MOLT MILLOR inserit en la 

REALITAT SOCIOCULTURAL 

 

Ni qui demana ajuda ni qui acompanya espiritualment 

viu en un món aïllat i a-històric. El voler captar bé el 

context social de la persona ajudada demana estar al 

corrent de la seva realitat circumdant i del seu contorn 

sociocultural. Un acompanyament espiritual deslligat 

de la realitat és perillós perquè no pren seriosament la 

vida s'insereix de qui demana ajuda, l'Encarnació del 

Senyor. 

 

La fe, el creixement espiritual, el compromís apostòlic 

es dóna en un context històric i en una cultura concreta. 

Estar al corrent del món nou que es va gestant amb els 

seus valors i antivalors i poder millor manejar algun 

tipus d'anàlisi social, és un imperatiu per a qui vol 

formar-se com acompanyant espiritual de persones, 

parelles i famílies. 

 

Més encara: el creixement i la identificació amb Crist 

que es va donant com a meta de l'acompanyament 

espiritual, obre a la persona creient a una fe més 

conscient i més compromesa amb les opcions de 

Jesucrist: els petits, els pobres, els pecadors. El 

creixement en el seguiment de Jesús porta al 

compromís d per la justícia i per l'opció pels pobres de 

la terra. És criteri evangèlic per jutjar el fruit de la vida 

cristiana. La dimensió històrica amb el compromís que 

això implica, no pot faltar en l'acompanyament 

espiritual. 

 

VI. APROFUNDIR TEMÀTIQUES DE TEOLOGIA 

ESPIRITUAL 

 

La teologia espiritual és com una reserva de saviesa per 

a qui acompanya espiritualment. Ella s'alimenta de 

diverses àrees de la reflexió teològica: la teologia 

bíblica, la teologia dels sagraments, la teologia moral, 

la cristologia, l'eclesiologia, etc. 

 

La vida en l'Esperit en el seguiment de Crist es veu 

enriquida per la reflexió sobre l'experiència de Déu en 

el nostre món d'avui, les seves manifestacions en la 

nostra cultura emergent, les seves absències, les seves 

vivències en una societat cada vegada més plural i més 

diversa. 

 

Qui acompanya busca i necessita tenir més claredat 

sobre l'espiritualitat cristiana i catòlica: què és 

l'especificitat de la vida cristiana, les gràcies i les seves 

manifestacions, el seguiment de Crist com a eix central 

de tot creixement espiritual i compromís. 

 

Una àrea important de la teologia espiritual és tot el 

referent a l'oració cristiana: el que és, el que no és, els 

seus requisits, les diverses maneres de pregar, la 

Paraula de Déu forada, etc. 

 

Els sagraments, canals de comunicació amb el Senyor i 

de gràcia i en particular de la Santa Eucaristia, cúlmen i 

font de vida cristiana són un altre capítol de la teologia 

espiritual amb el qual la persona que acompanya estaria 

cridada a sentir familiar. Saber distingir i relacionar bé 

l'acompanyament espiritual i el sagrament del perdó 

d'unes ajuda gran per a qui acompanyem. 

 

En la formació de qui acompanya, no pot faltar un 

acostament seriós i reflexiu a l'itinerari espiritual del 

creient. Cada persona és única en el seu caminar per la 

vida però hi ha itineraris espirituals que es repeteixin, 

que són com a paradigma pedagògic. Molt ajuda la 

familiaritat amb les anotacions i les regles de 

discerniment d'esperits en els Exercicis Espirituals de 

S. Ignasi (EE 1-20, 314-336), per créixer en l'habilitat 

de percebre les diverses mocions de l'Esperit i poder 

així ajudar a discernir. La finor d'esperit que és un do 

s'enriqueix i es potencia. Lluny d'encasellar, aquest 

capítol de la teologia espiritual donarà seguretat i pistes 

a qui acompanya. 

 

En la mateixa línia, poder captar alguna de les 

espiritualitats que han marcat a l'Església i que 

s'encarnen en la vida dels sants i santes, eixampla la 

visió i deixa més espais per a les trucades del Senyor 

en persones concretes. 

 

Volem finalment esmentar l'experiència mística i 

criteris per a una espiritualitat adulta, madura i sana. 

 

Si bé és veritat que en el ministeri d'acompanyar 

espiritualment, res podria suplantar l'experiència 

personal, una relació d'ajuda no il·lustrada en teologia 

espiritual pot danyar. Per alguna cosa els grans místics 

com Teresa d'Àvila buscaven no només homes de Déu 

sinó també persones que fossin llustrades. 

 

VII: PARTICIPAR EN TALLERS DE FORMACIÓ 

DEL BISBAT 

 

Es podria pensar que després de l'experiència personal 

de ser acompanyat / a, lectures fetes i estudis teològics 

i socials, només faltaria que hagi peticions d'ajuda per 

llançar-se en aquest servei apostòlic. És veritat, però no 

del tot. En efecte, la mateixa pràctica d'aquest ministeri 

molt aviat demana sistematitzar, aprofundir i sobretot 

personalitzar l’aprés, participant en cursos i tallers 

especialitzats en acompanyament espiritual. No n'hi ha 

prou una bona teologia per acompanyar bé en el Senyor 

a altres. Aquest ministeri és un art delicat que exigeix 

aprenentatge i molt compartir amb altres pares i 

persones mestres. 

 

El que s'ha dit val per als que estan iniciant un camí 

com també per a persones amb experiències adquirida. 

Qui s'inicia, fa bé programar un procés d'aprenentatge i 
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de creixement espiritual escalonat. Ens atrevim a 

proposar un camí: 

 

· El perfil de l'acompanyant espiritual a la llum de 

Jesús, maduresa humana i espiritual de l'acompanyant; 

 

· Les preses de decisions i situacions complexes de 

tipus psicològic-espiritual, el discerniment espiritual; 

 

· Afinar l'estil personal; acompanyar el dolor, itinerari 

de la vida espiritual i aprendre a llegir la història de la 

persona acompanyada; 

 

A més tallers bíblics i els que apunten a la integració 

psicològic-espiritual solen complementar bé els 

primers anys de servei. 

 

D'altra banda, els aniria bé als acompanyants 

espirituals ja experimentats buscar una formació 

permanent en la línia de la "supervisió" compartint amb 

parells. Aquestes trobades inclouen des de lectures com 

a punt de partida per als intercanvis fins deixar-se 

interpel·lar com a acompanyant per l'experiència 

d'altres persones. En les trobades així anomenats de 

supervisió el subjecte de la trobada és un mateix com a 

persona que acompanya. Estudi de casos, experiències 

compartides, preses de consciència sobre l'estil de qui 

acompanya, suports en l'acompanyament, mútua 

interpel·lació, etc. solen ser àmbits d'aquests tallers 

teòric-pràctics [de la delegació de Joves i el bisbat]. 
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LA MEVA FORMACIÓ COM A ACOMPANYANT 

 

Publicat a Revista d'Espiritualitat Ignasiana XXXVI 1/2005 n º 108Edward Mercieca, S.J. és director del 

Secretariat de la Companyia de Jesús per l'Espiritualitat Ignasiana (SSI) i Editor de la Revista de Espiritualitat 
Ignasiana - CIS. Roma Itàlia. 

Dimensions El realitzat en aquest àmbit Per realitzar en aquest àmbit 

1. Viure l'experiència de ser 
acompanyat / a. 

 

  

2. Tenir pasta humana i carisma 
per acompanyar 

 

  

3. Conèixer en profunditat a si 

mateix. 

 

  

4. Conèixer elements bàsics de 

psicologia. 

 

  

5. Conèixer la realitat soci-cultura / 

anàlisi. 

  

6. Aprofundir temàtiques de 

teologia espiritual. 
 

  

7. Tallers teòrico-pràctics 

d'iniciació i formació permanent. 
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YOUCAT: L’última moda internacional en catecisme jove 

 
Mn. Bruno Berchez (Delegat de Joventut de Barcelona) 

 
PRESENTACIÓ 

Les fitxes  YouCat són un material pensat per a treballar amb adolescents i joves el YouCat, aquesta versió 

en clau juvenil del Catecisme de l’Església Catòlica. El format és senzill. Sempre partirem d’una pregunta del 
jove. La sessió voldrà ajudar als joves a conèixer quina és la resposta que l’Església i l’evangeli ens donen en 

aquesta pregunta. Tot i que els temes són seriosos, volem però que d’alguna forma hi hagi una mica 
d’humor. 

 

PER COMENÇAR 
A través d’un element audiovisual introduïm el tema. En aquí és on pot haver-hi més varietat, segons el 

públic jove a qui ens dirigim: si és un estudiant d’ESO o d’universitat, si són joves amb experiència i vida de 
fe o estan allunyats, etc.  

Nosaltres sempre oferim un curt vídeo extret de Youtube, acompanyat d’una explicació, i una cançó que pot 

complementar. Però s’hi podrien posar pel·lícules, donat el cas, o fins i tot portar testimonis per introduir el 
tema. Però sí creiem que és important no començar el tema directament. Com també creiem que és 

important fer servir només un element, no varis, per no dispersar-se. 
 

ALTRES RESPOSTES 
Els joves viuen en el món i són com esponges que absorbeixen tot el que escolten. Segurament han escoltat 

moltes respostes a la nostra pregunta inicial, i la majoria no devien ser precisament cristianes. Una vegada 

introduït el tema presentem una selecció d’algunes respostes que poden escoltar els nois. N’hi ha 
d’explícitament contràries a la fe cristiana, i d’altres que podien ser compartides, tot i no provenir d’un àmbit 

cristià. Creiem interessant que n’hi hagi provinents  
de grans figures del pensament humà, com de personatges contemporanis dels joves, com cantants o 

famosos. Algunes són més sèries, i d’altres tot i fer pensar,  

també fan riure. 
 

EL YOUCAT RESPON 
Ara es tracta de que els joves treballin el YouCat. Hi ha diverses formes de fer-ho. Nosaltres oferim una sèrie 

de punts on la pregunta inicial és resposta en part. Depèn del grau de maduresa i d’implicació, es poden 
llegir totes o algunes.  

Formes de treballar el YouCat: 

 
1.Cada un llegeix un dels punts i després explica els altres què posa, tot responent 

també a la pregunta inicial amb la resposta del YouCat. 
 

2. Cada un llegeix un o més punts, però tots el mateix. Després comentem tots junts de 

quina manera queda resposta la pregunta del principi. 
 

3. Cada u llegeix les cites que hi ha als marges, al voltant dels punts escollits, i escull 
aquella que més li sembla respon a la pregunta inicial, tot explicant-ne el perquè. 

És el moment en què l’animador ha d’ajudar als joves, sense caure en el perill de 

convertir la sessió en una classe, a comprendre tot allò que no s’entengui. Serà bo que 
l’animador s’hagi llegit els punts del CEC que parlen sobre aquella qüestió, i que ho hagi 

parlat amb algú amb formació teològica si tenia dubtes. Les explicacions dels marges 
també poden ajudar. 

 
I ARA, COM HO CONCRETES EN LA TEVA VIDA ?  

Una vegada plantejada la pregunta, introduïda amb un element audiovisual, vistes diferents respostes i 

sobretot, havent treballat què ens diu l’Església, podem posar en comú, i d’alguna forma elaborar la nostra 
pròpia resposta.  

Creiem que no és positiu que aquest punt es limiti a un m’agrada no m’agrada, doncs no es tracta tant 
d’escollir sinó més aviat de formar-se i comprendre l’Evangeli i el que creiem els cristians. Per això aquest 

darrer moment seria el del diàleg, tot veient les dificultats personals a l’hora de respondre a la pregunta, 

com alhora de viure el que l’Església ens ha dit. 
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PREGÀRIA FINAL 

Proposem un fragment bíblic, relacionat amb el tema, per cloure la sessió amb la Paraula de Déu. Sempre és 
bo introduir-la. La pregària, sempre en clau de diàleg amb Déu, és bo llegir-la tots junts, fent -nos nostres 

les paraules d’aquell sant o cristià, que també serà bo explicar qui és i el perquè d’aquelles paraules. 
 

 

 

QUÈ CREIEM. SECCIÓ I YOUCAT 

BLOC I – L’HOME 

1. Què faig aquí? El sentit de la vida 

2. I abans del Big-Bang què? L’orígen de 

l’univers 

3. Carpe diem? La recerca de la felicitat 

4. Per què Déu ho permet? El misteri del mal 

5. Però... Déu existeix? La pregunta per 

l’existència de Déu 

BLOC II – LA REVELACIÓ 

6. Puc veure la cara de Déu? Una revelació 

inesperada 

7. Déu em parla a mi? Una Escriptura Sagrada 

8. Creure és de tontos? La resposta de la fe 

9. De què em salva Jesús? La redempció 

10. 3 en 1? Misteri de la Santíssima Trinitat 

BLOC III – JESUCRIST 

11. Home, super-home, Déu? La identitat de 

Jesús 

74.75.76.77.78.79 

12. Però... segur que era verge? L’encarnació de 

Jesús i Maria 

80.81.82.83.84.85 

13. Què pretenia Jesús? El Regne de Déu 

86.87.88.89.90.91.92.93 

14. Assassinat o suïcidi? La passió de Jesús 

94.95.96.97.98.99.100.101.102. 

15. Un mort que torna a la vida? La resurrecció de 

Jesús 

103.104.105.106.107.108.109. 

BLOC IV – L’ESGLÉSIA 

16. Un colom és Déu? L’Esperit Sant 

113.114.115.116.117.118.119.120 

17. l’Església és un muntatge? El misteri de 

l’Església 

121.122.123.124.125.126.127.128 

18. Catòlica? Apostòlica? I santa?!? 

Característiques de l’Església 

129.130.131.132.133.134. 

19. Totes diuen el mateix? El cristianisme i les 

altres religions 

135.136.199.333 

20. El papa i els bisbes mai s’equivoquen? 

Autoritat i servei 

137.138.139.140.141.142.143.144.145 

BLOC V – LA VIDA ETERNA 

21. Puc parlar amb els morts? La comunió dels 

sants 

146.147.148.149.342.343.497 

22. Tot és perdonable? El perdó dels pecats 

150.151.226.227.228.234.235.236.237 

23. I després de morir, què? Cel i vida eterna 

152.153.154.155.156.157.158 

24. Si Déu és bo, perquè hi ha infern? Purgatori i 

infern 

159.160.161.162.51.53 

25. I al final de tot? Judici final i la resurrecció 

dels morts 

163.164.165.110.111.112
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QUÈ CELEBREM. SECCIÓ II YOUCAT 

26. La litúrgia 166-171 

27. La litúrgia II 179-192 

28. Màgia, teatre o què? Els sagraments 172 – 178. 193 

29. Mullar-me el cap per salvar-me? El baptisme 194 - 202 

30. Haig d’anar a missa cada diumenge? L’Eucaristia 208 – 215  

31. Jesús és un tros de pa? Presència de Crist a l’eucaristia 216 – 223  

32. La Confirmació 203 – 207. 310-311 

33. Explicar-li els meus pecats a un home? Sagrament del perdó 224 – 239  

34. Em pot curar Déu? Sagrament de l’unció dels malalts 240 – 247  

35. Si ja ens estimem, perquè casar-nos? Sagrament del matrimoni 260-271  

36. I per què no dones casades? Sagrament de l’orde 249-259  

QUÈ VIVIM. SECCIÓ III YOUCAT 

37. Dóna igual el que faci? La vida en Crist 279-285 

38. Necessito a Déu per ser bo? Llibertat i gràcia 286-290  

39. Si jo vull per què està malament? La consciència 291 – 298  

40. Valors o virtuts? Virtuts cristianes 299 – 309  

41. Res o tot és pecat? El drama del pecat 312-320  

42. Puc consultar el tarot? Primer manament 352-357 

43. Matar per defensar-se? Guerra justa i pena de mort 378-381 

44. Què tens a la panxa? L’avortament 383-386.323.280 

45. Per què allargar-li el dolor? L’eutanàsia 382.393 

46. L’Església té mania als gays? L’homosexualitat  

47. Perquè esperar-nos? Afectivitat i sexualitat 400-408. 416-417 

48. Sempre és divertit? Masturbació, pornografia, prostitució 409-414  

49. Tan important és la família? La família 367-374 

50. Quants fills haig de tenir? Paternitat responsable i mètodes de regulació 418-425 

 

Les fitxes del YouCat les trobaràs a 
http://www.bisbatsantfeliu.cat/santfeliujove/contingut.php?id=91 
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TOLKIEN I DÉU: El cinema, un bon recurs pastoral 

 
Mn. Josep Vicenç Moragues (Rector i membre de l’equip de la Delegació) 

 
EL MÓN DE TOLKIEN 

“El Senyor dels Anells” és una novel·la que sorprèn per la quantitat de detalls, descripcions de llocs, 

referències a personatges i llegendes d’uns temps anteriors, llengües imaginàries, calendaris, noms, mapes, 
etc. Més enllà de l’argument de la novel·la sembla que hi ha tot un món, tot un cos de llegendes, una llarga 

història de la que “El Senyor dels Anells” és només la part final.  
I això és realment així, perquè abans d’escriure aquesta obra, Tolkien ja portava uns 40 anys 

el·laborant la seva personal mitologia. I no va ser fins quatre anys després de la mort de J.R.R Tolkien que 

el seu fill Christopher va publicar “El Silmarillion”, l’obra que recull les llegendes dels Temps Antics als que 
“El Senyor dels Anells” fa referència constantment. 

L’ordre en que es va anar formant tot això, segons explica el mateix Tolkien a les seves cartes, va ser el 
següent. 

 

1. Les llengües. Aficionat des de la infància a inventar alfabets i llengües, Tolkien en va fer d’això la 
seva professió, que no era de novel·lista sinó professor de filologia. Especialment interessat per 

l’estètica de les llengües, va estudiar les antigues llengües anglosaxones, cèltiques, escandinaves, 
llatines, semites, etc. I va continuar inventant llengües pròpies, agafant elements d’unes i altres, 

segons el seu gust. Ell diu que va ser a partir d’aquestes llengües inventades que comença tot el seu 
món. En especial les dues llengües èlfiques, tenen una estructura gramatical completa i un 

vocabulari extens, i els noms dels personatges de l’obra es deriven realment d’aquestes llengües. 

2. La mitologia. L’altra seva gran passió des de petit. Trobava a faltar a Anglaterra un gran conjunt 
mitològic, com tenien a Grècia o el Nord d’Europa. La llegenda artúrica no era del seu gust, la troba 

poc consistent. En els seus escrits apareixen tota mena de criatures de la mitologia: elfs, nans, 
trolls, orcs, dracs. Però a la vegada els hi dona un paper nou, especialment als elfs. 

3. Els primers poemes i llegendes: La Caiguda de Gondolin, La balada de Beren i Luthien, la història de 

Eärendil, de Túrin Turambar. Obres que no fa públiques, però que comencen a crear tot aquest món 
èpic. Durant dècades els anirà reel·laborant i ampliant. Les llegendes de la Primera Edat (Dies 

Antics) van prenent un fil conductor, la història dels Silmarils (igual que els Anells del Poder 
marcaran la història de la la segona i la tercera edat).   

4. Els contes. Tolkien escriu alguns contes infantils, bàsicament per als seus fills, que no tenien relació 
directa amb el seu conjunt de llegendes. Tret d’un d’ells, “El Hòbbit”, que, amb gran sorpresa per a 

ell va arribar a mans d’un editor i va ser publicat amb gran èxit el 1937. 

5. Els editors volen que escrigui una segona part de “El Hòbbit”, i Tolkien veu ara l’oportunitat de 
publicar “El Silmarillion”, sobre els Dies Antics, però l’editorial no ho accepta. Aleshores comença a 

escriure “El Senyor dels Anells”, que ja no és un conte infantil sinó una obra molt més extensa on hi 
reflexa els grans temes de la seva mitologia. Es vendran més de 100 milions d’exemplars per tot el 

món.  

6. Les cartes i el material no publicat. Tolkien manté una intensa correspondència amb els seus lectors 
que volen saber més sobre els personatges, les llengües, la geografia, i els temes de fons de la seva 

obra. Continua treballant amb les antigues llegendes, amb unes preocupacions cada vegada més 
teològiques i filosòfiques. A la seva mort, el seu fill Christopher es dedicarà a organitzar i publicar els 

textos inèdits del seu pare: “El Silmarillion”, els “Contes inconclusos”, un recull de les cartes, la 

Història de la Terra Mitja, i contes infantils no publicats fins aleshores. 
 

BREU SINOPSI DE “EL SILMARILLION” 
 Explicaré molt per sobre el fil de la història dels Dies Antics, (no crec que amb això li tregui interès a 

qui es vulgui llegir “El Silmarillion”), per tal d’ajudar-vos a situar el que us explicaré després, i també a 
entendre millor les referències que hi fa “El Senyor dels Anells” 

 El Silmarillion comença amb un mite de la creació: El Déu Únic (Eru, Ilúvatar) crea primer els Ainur, 

uns esperits o àngels que eren com un rebrot, una extensió, del seu pensament. Eru convoca els Ainur a 
cantar fent música a partir del tema que Ell els proposa. La música arrenca i Melkor, el més dotat dels Ainur, 

comença a afegir elements propis, que no lliguen amb el tema original. Sorgeix la confusió, la discordància, i 
altres Ainur desorientats comencen a seguir també la música de Melkor. Per dues vegades Eru introdueix un 

nou tema, que dóna una nova armonia a aquell enrenou, però Melkor continua intentant imposar cada cop 

amb més força la seva veu. Finalment Eru s’aixeca i a una ordre seva un acord grandiós i profund tanca la 
música i es fa el silenci. 
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Eru ordena aleshores que el món sigui, i d’aquella música que els Ainur havien interpretat en neix una 

realitat, el món que comença a formar-se. Eru diu a Melkor que el seu intent de trencar la música era inútil, 

que fins i tot la seva dissonància serà instrument de Déu per a que la música arribi a ser molt més bella i 
profunda del que cap Ainur havia imaginat. I Eru envia uns quants Ainur per cuidar d’aquell món que 

comença i ajudar-lo a créixer. Aquest seran els Valar, els Senyors de la Terra, que fixaran la seva residència 
a Valinor, a l’Oest de la Terra Mitja, més enllà del Mar. Melkor també hi voldrà anar, mogut pel desig de 

posseir, de dominar, i es convertirà en Morgoth, el primer Senyor Fosc, i se li afegiràn altres esperits menors 

que seran els seus servents, entre ells Sauron i els Balrog. Morgoth representa el tema de “la caiguda”, del 
mal que entra en el món lligat a la voluntat de poder i a l’ús de “la màquina” (el progrés) per obtenir poder. 

 Els Elfs i els Homes naixeran, no per obra dels Valar, sinó com l’instrument d’Eru per resistir al mal 
que Melkor ha introduït en la creació. En primer lloc apareixen a la Terra Mitja els Elfs, i els Valar els 

conviden a travessar el mar i viure amb ells a Valinor. Molts elfs tenen por i renuncien al llarg viatge, però 

altres els segueixen i arriben a conèixer la llum benaurada dels Arbres de Valinor, anterior al Sol i la Lluna, la 
Llum de la Primera Primavera de la Terra, abans que el mal canviés la fesomia de la Terra Mitja. I també 

coneixeràn a Valinor la saviesa que els transmeten els Valar. Seràn els “Elfs de la Llum”, o “Alts Elfs”. 
 Un d’aquests elfs, Feänor, crea unes joies, els Silmarils, que capturen part de la llum benaurada dels 

Arbres. Però Morgoth, amb enganys, farà morir els Arbres i robarà els Silmarils. I els fills de Fëanor aniràn a 
la Terra Mitja perseguint Morgoth i jurant lluitar contra tot aquell, ja sigui dimoni, elf o Valar, que retingués 

els Silmarils. Aquest jurament provocarà desgràcies i matances entre els mateixos elfs. En aquest moment 

molts altres “Elfs de la Llum” també tornen a la Terra Mitja, en contra del consell dels Valar, i comencen les 
llargues guerres dels elfs contra Morgoth. En aquests temps apareixen també a l’Est de la Terra Mitja els 

homes i alguns d’ells (els tres clans dels Edain) s’uniran als elfs en la seva lluita. 
 La guerra acaba quan Eärendil (fill de la unió d’un home, Beren, amb una dona elfa, Luthien) guiat 

pel Silmaril que els seus pares havien recuperat de la mateixa fortalesa de Morgoth aconseguirà arribar a 

Valinor demanant l’ajuda dels Valar per a elfs i homes. Els Valar accedeixen, lluiten contra Morgoth i és 
expulsat dels límits del mon. Acaba així la Primera Edat, els Dies Antics.  

 La Segona Edat vé marcada pel gran regnat dels homes descendents de les tres cases dels Edain, a 
qui els Valar van premiar donant-los una gran illa a l’Oest de la Terra Mitja, Númenor. El primer rei de 

Númenor va ser Elros, un dels fills de Eärendil. La família de Eärendil, que eren barreja d’elfs i homes, van 
haver de triar a quina de les dues races volien pertànyer. Elros va triar la raça humana, i per tant va ser 

mortal, encara que amb una vida molt més llarga de l’habitual. D’ell va descendir tota la línia dels reis, fins 

arribar a Aragorn. En canvi Eärendil, i l’altre fill seu, Elrond, van escollir formar part dels elfs. La filla 
d’Elrond, Arwen, a “El Senyor dels Anells”, també haurà de fer la seva elecció.  

El regne de Númenor va adquirir un gran domini sobre els mars. Però com que eren mortals tenien 
prohibit navegar a l’Oest i arribar a Valinor. A la Terra Mitja, Sauron, antic servent de Morgoth, que simula 

haver-se penedit, enganya alguns elfs ajudant-los amb les seves arts a forjar els Anells del Poder, però 

creant per a ell l’Anell Únic, amb el desig amagat de dominar tots els pobles de la Terra Mitja. La Segona 
Edat acaba amb la rebelió de Númenor (instigats per Sauron) contra els Valar. El darrer rei de Númenor fa 

construir una gran flota per atacar Valinor, amb la creença que així podrien aconseguir la immortalitat. En 
aquell moment, el Déu Únic Eru intervé, i Númenor amb tota la seva flota s’enfonsen al mar. Però se salven 

alguns homes de Númenor, fidels a l’aliança amb els elfs i els Valar. Són Elendil i la seva família, també 

descendents d’Elros, que arriben a la Terra Mitja i hi estableixen els regnes de Arnor I Gondor, que lluitaràn 
units als elfs en la Darrera Aliança i derrotaran a Sauron prenent-li l’Anell Únic. Comença aleshores la 

Tercera Edat, que acabarà amb el que s’explica a “El Senyor dels Anells”. 
 

LA INFÀNCIA DE TOLKIEN I LA SEVA FE 
J.R.R Tolkien era un catòlic convençut i militant en una Anglaterra de majoria anglicana. En això el va 

marcar molt la seva infància. De família anglesa, però nascut a Sudàfrica el 1892 i ben aviat orfe. Primer 

mor el seu pare. La seva mare, convertida al catolicisme, pateix la marginació i la misèria, i mor també molt 
aviat. Tolkien és acollit per un frare catòlic, Francis Morgan, que li aconsegueix beques per cursar estudis a 

Anglaterra. Mantindrà tota la vida una gran amistat amb jesuïtes.  
Tolkien estava convençut que la malaltia que va fer morir la seva mare era conseqüència de la misèria que 

va patir per la persecució contra els catòlics. No suporta que a Anglaterra es critiqui tant l’Església catòlica 

pels seus capellans, i diu que, tot i que ell també n’ha conegut uns quants que eren un pèssim exemple, el 
testimoni d’una sola persona com Francis Morgan ja compensava tots els defectes dels altres. 

 
LA VISIÓ CRISTIANA EN LA SEVA OBRA 

Tolkien, interessat sempre per la Bíblia, i la reflexió cristiana sobre el mal, la mort, la guerra (va patir les 
dues Guerres Mundials), reflectirà tot això en la seva obra. Ell explica a les seves cartes que realment volia 

aportar una visió cristiana en les seves històries, però a la vegada creia que no ho havia de fer de manera 
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explícita, sinó en els temes de fons, les actituds dels personatges, etc. Justament diu que no li agrada de la 

llegenda artúrica que incorpori elements tan explícitament cristians (el Grial, etc.). Ell vol mantenir ben 

diferenciats mitologia i fe. No pretén en la seva obra discutir o proposar explicacions noves sobre continguts 
de fe, sinó únicament treure a la llum qüestions que el preocupaven, també com a creient. 

En tota la història de la Terra Mitja hi ha un únic Déu, però diu Tolkien que va voler evitar mostrar cap 
forma de culte o pràctica religiosa. Els personatges no són ni cristians ni no-cristians sinó que són “pre-

cristians”, un món de “teologia natural”, sense una religió encara estructurada. I a partir de el que ells viuen, 

el Tolkien creient vol reflexionar sobre problemes de fons de la vida humana. 
 

Elements destacats: 
 

❶ Gandalf. La figura d’aquest peregrí, de llarga barba, vestit amb mantell, barret ample, membre d’un 

“orde” de peregrins (els Istari), s’inspira en el déu Odin de la mitologia nòrdica, que el representa així, tot i 

que amb un sol ull i armat amb una llança. També Odin mor en una ocasió per retornar amb més poder, 
però la seva manera de ser és molt diferent a la de Gandalf. Odin és el déu més poderós, i no és un déu 

maligne, com Loki, però tampoc és pròpiament un déu bo, sinó més aviat amoral.  És un déu guerrer i la 

seva missió és obtenir el poder. En aquest sentit s’assembla més a Sauron que a Gandalf.  
Gandalf no és déu sinó un enviat (com els “àngels” dels textos bíblics). L’envien els Valar, els Senyors 

d’Occident (que tampoc són déus sinó col·laboradors del Déu Únic). Gandalf és un esperit immortal però se 
l’envia com un àngel encarnat, i per tant fràgil. Saruman és com ell i cau en el mal. La missió dels Istari és 

ajudar els homes de la Terra Mitja a resistir contra el mal de Sauron, però tots fracassen, tret de Gandalf. 

En la manera de fer de Gandalf s’hi veu una certa imatge de Crist. És l’únic que sap veure el valor dels 
hòbbits, que representen el petits, els qui no compten per a ningú. És capaç de donar esperança més enllà 

de tota esperança (porta en secret un dels tres anells èlfics, l’anell de foc, Narya, que té el poder d’encendre 
els cors desanimats). Gandalf sent compassió per Gollum, i ajuda a Frodo a tenir-ne també, i això és el que 

salvarà la missió.  
A Moria, davant el Balrog, Gandalf se sacrifica pels seus amics, tot i que aleshores la missió es queda sense 

l’únic que podia guiar-la, i per tant apunta al fracàs. Quan Gandalf mor, els Istari han fracassat, fins i tot els 

Valar han fracassat. Però Gandalf surt del temps i és retornat a la vida, cosa que només podia ser obra del 
Déu Únic, que l’envia de nou, amb un nou poder, a acomplir la missió.  
 

❷ Galadriel. Els lectors escrivien a Tolkien preguntant si Galadriel, o bé Elbereth (la Valar senyora de les 

estrelles, que els elfs estimaven i reverenciaven), representaven la figura de Maria, tan important per a 

Tolkien. Tolkien els respon que sí, en part, però en el sentit de representar l’ideal de saviesa, de bellesa, del 
poder entès com a capacitat de conservar les coses bones, de saber llegir el que hi ha al cor de les 

persones. Però no l’identifica directament amb Maria com a personatge, perquè Galadriel és de les que 

s’havien exiliat de l’Oest en contra de la voluntat dels Valar a “El Silmarillion”. 
 

❸ Els hòbbits. Representen els petits, els senzills, però protagonistes dels més grans sacrificis. Connecten 

amb la tradició bíblica dels petits, als que Déu estima, es posa del seu costat i ens convida a tenir-los 
presents. Els hòbbits representen també l’autoretrat del Tolkien casolà, i situat en la “comarca” de la seva 

infància, un món rural anterior a “la màquina”. 
 

❹ Aragorn. L’heroi que torna a forjar l’espasa trencada. Imatge treta del “Sigurd” (o Sigfrid)  de la 

mitologia germànica, a la saga dels Nibelungs. Però Aragorn és el Rei que renuncia a fer servir l’Anell, i en 

això és just el contrari que els Nazgul. Compleix fins al final l’encàrrec de Gandalf de protegir els hobbits, 
encàrrec al que ja havia dedicat molts anys vigilant amb els seus homes les fronteres de la Comarca.  

Al final de l’obra, quan recupera el tron, representa el retorn del regnat dels homes fidels, els numenoreans 
abans de la seva caiguda. Quan Aragorn deixa voluntàriament la vida (no significa un suïcidi, sinó un 

privilegi concedit als antics reis de “adormir-se” voluntàriament sense aferrar-se a un cos que comença a 
declinar, quan sentien que havien acomplert la seva missió i el seu hereu ja era madur per assumir el tron), 

venç aquella no acceptació de la mort i enveja del destí dels elfs que va provocar la caiguda de Númenor 

(basat en el mite de l’Atlàntida). 
 

❺ Sauron. Representa el mal encarnat en un personatge, justament per a dir que és la darrera encarnació 

personal del mal en la història. Després de Sauron, continuarà havent-hi mal en la humanitat, però no el 
podrem atribuir a cap “Senyor Fosc”, el mal serà responsabilitat humana. El temps posterior a la Tercera 

Edat és així el nostre temps, on els Elfs ja no hi són, Sauron ja ni hi és, i la humanitat té tota la 
responsabilitat. 
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El mal de Sauron és l’afany de poder, de dominar la voluntat d’altres, fer-ne esclaus. I també el confiar en 

“la màquina”, en alguna cosa fora d’un mateix, per assolir poder. Sauron ha posat gran part del seu poder 

en l’Anell, que serà així instrument de domini, però que també serà la causa de la seva caiguda. 
El tema de “la maquina” és important per a Tolkien com expressió de la temptació del poder i causa del mal. 

Ell parla de la seva infància a Sudàfrica en una situació “abans de la màquina”. I a Europa ha experimentat 
les dues guerres mundials, la indústria de Hitler posada al servei de la guerra, etc. La maquinaria de guerra 

de Saruman i Sauron reflexa aquesta situació. En canvi el poder de Gandalf, de Galadriel, d’Elrond, dels 

Ents, és totalment diferent, va lligat a la vida, a tot el que creix. 
Com hem explicat en el resum de el Silmarillion, abans de Sauron hi havia hagut un altre “Senyor Fosc”, 

Morgoth, encara més poderós, que en principi era un dels Valar, i fins i tot el més gran. Però quan Déu creà 
el món (mite de la música dels Ainur) ell va voler introduir la seva pròpia obra, que discordava amb el 

projecte de Déu. Així és com entrà el mal en el món. Morgoth representa el mite de “l’àngel caigut”, apuntat 

a la Bíblia, al llibre del Gènesi, com a reflexió sobre la existència del mal. La resposta de Déu al mal de 
Morgoth és introduir nous elements en aquesta música del món que, malgrat el sofriment, acabaran fent 

triomfar sobre el mal una harmonia encara més gran. Aquests elements són l’aparició dels elfs, i després els 
homes. 
 

❻ Els elfs. Personatges basats en les tradicions nòrdiques, una espècie de dimoniets del bosc, però que 

Tolkien transforma totalment. Són els Primers Nascuts. Són semblants als homes però no moren, existeixen 

mentre existeixi el món. Són els protagonistes de la història dels Temps Antics, tal com s’explica a “El 

Silmarillion”.  
Tolkien introdueix la figura dels elfs per preguntar-se sobre la mort. S’imagina així com seria una humanitat 

sense la mort. Els homes, davant la por a la mort, envegen la immortalitat dels elfs, i això és la causa del 
seu mal, no voler assumir la condició mortal. 

En canvi els elfs veuen en els homes un do sorprenent que Déu els ha fet, la mort que els permet anar més 
enllà dels cercles del món. Els elfs no moren, però viuen per sempre lligats a la Terra, i interiorment van 

envellint amb els canvis del món. Els elfs de la Terra Mitja són savis però se’ls nota l’enyorança, els anys els 

pesen, viuen del record, de la llegenda, i van marxant per mar cap a l’Occident, on viuen els Valar i on les 
coses són com al principi. 
 

❼ El “lembas”. És el “pa del camí” que els elfs ofereixen als hòbbits. Un menjar lleuger però que omple. A 

mesura que s’acosta el perill, Frodo i Sam veuen com el “lembas” alimenta el seu esperit, els reconforta, els 

dóna ànims. És una imatge del pa de l’Eucaristia, que Tolkien vivia com quelcom molt important per a ell.   
 

❽ El regal de Galadriel a Frodo. Una ampolleta de vidre, amb aigua que reflexa la llum de Eärendil. Eärendil 

és, com hem explicat, un heroi dels Temps Antics, avantpassat tant d’Elrond com d’Aragorn, que recorre el 

cel amb la seva barca portant al front la llum del Silmaril (que recollia a la vegada la llum dels Arbres 
Beneïts, Laurelin i Telperion, que es van perdre per sempre pel mal de Morgoth)  

Galadriel diu a Frodo quan s’acomiaden que aquella llum l’ajudaria quan es trobés en la foscor. Llum i foscor 
són elements presents a totes les mitologies, però si llegiu el començament de l’evangeli de Joan (Joan 1,5) 

segur que les paraules de Galadriel us sonen.  
I el regal de Galadriel a Sam (que s’ha suprimit a la pel·lícula) és una petita caixa amb llavors, i té a veure 

amb els arbres de Lórien, imatge del boscos en la primera primavera de la Terra, i record dels Dos Arbres de 

que hem parlat. Els arbres són també símbol de vida per a moltes mitologies, com per exemple el freixe 
Ygdrasil, símbol de l’univers i del do de al vida en la mitologia nòrdica. Però la Bíblia, al Gènesi, també parla 

del paradís, on hi havia l’Arbre de la Vida, i l’Arbre del coneixement del bé i del mal. 
  

[Material elaborat per a un videofòrum de la JOC - Federació de Montserrat. Desembre de 2003] 
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UN TAST D’EDUCACIÓ AFECTIVA: parlem de sexe 

 
Mercè Lajara (Professora de Secundària i membre de l’equip de la Delegació) 

 
1.  INTRODUCCIÓ 

 

PUIG, A. TORRALBA, F. La  saviesa   del cos. Proa. Barcelona, 2006. pp. 28-29 
 
És endebades, separar el cos de la persona. Quan el cos 

rep, és tota la persona la que rep; quan el cos és humiliat, 

és tota la persona la que és humiliada. Bufetejar la cara d'algú 

és bufetejar tota la seva persona. Maltractar un cos és, en 

definitiva, maltractar una persona; així com explotar-lo 

és explotar una persona. [...] 

 

Només si penetrem en les profunditats de la persona, ens 

adonem que el seu cos va indissolublement unit al seu 

ésser. Quan passa això, prenem consciència que l'altre no 

ens pertany i que cal respectar-lo sempre i en qualsevol 

circumstància. Quan esguardem fixament els seus ulls i 

ens deixem commoure per la seva mirada, captem que no 

és un pur organisme, sinó que hi ha en ell un principi 

interior, un univers de pensaments i de sentiments, 

conscients o inconscients. [...] 

 

Aquesta mirada fixa als ulls ens interpel·la, ens 

commou fins a tal extrem que ja no podem veure l'altre 

com un pur cos objecte, com una màquina de carregar 

pesos o com una joguina sexual. [...] 

 

Hans Christian Andersen devia haver tingut 

aquesta experiència quan narrava en les seves memòries 

la visita que va fer a un bordell de Paris. Home dotat 

d'una extraordinària i fina sensibilitat, diu que no va 

poder ni tan sols acostar-se a aquella dona que se li 

oferia, perquè -com diu ell- en mirar-la fixament als 

ulls, va experimentar un immens sentiment de 

compassió i va adonar-se que aprofitar-se d'aquell cos 

era aprofitar-se d'una persona vulnerable. Va plorar 

amargament, sentí el pes de la seva indignitat i no pogué 

ni tan sols acaronar-la. Pagà el que pertocava i se'n va 

anar. 

 
2. QÜESTIONARI PREVI 

 

1. La sexualitat és... 
 

2. A la pubertat els canvis que experimenta un noi són... 
 

3. A la pubertat els canvis que experimenta una noia són... 
 

4. Posa una X segons creguis que són certes o falses les afirmacions següents: 
 

Certa Falsa Afirmacions 

  Reproducció i sexualitat són el mateix 

  Existeix discriminació per sexe 

  Estimar a algú és quelcom més important que   mantenir una relació sexual. 

  L’avortament és un mètode anticonceptiu 

  Els genitals formen part de l’aparell reproductor 

  Estimació i sexualitat són el mateix 

  La sexualitat és la millor manera de comunicar-se que té una parella 

  El sexe ve determinat pels cromosomes 

 
5. Esmenta les malalties de transmissió sexual que coneguis... 

 

6. La forma de prevenció d’aquestes malalties és... 
 

7. Quina edat creus més correcta per a què una dona tingui un primer embaràs? Per què? 
 

8. Què en penses sobre l’avortament? 

 

9. Quins mètodes anticonceptius coneixes? 
 

10.  Com contribueix el nostre cos a l’autoestima?  
 

11.  Es pot viure sense tenir relacions sexuals? Per què? Passa alguna cosa si no en tens? 
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3.  RECURSOS D’INTERNET 
  

1. Material d’elaboració pròpia per treballar l’educació de l’afectivitat i la sexualitat a l’adolescència. 
 

1. Webqüest. Què és això d’enamorar-se? 
      http://www.xtec.cat/~mlajara/webquestmerce/index.html 

2. Power point. Amor i sexualitat.  
3. http://finestrajove.wordpress.com/2009/02/06/amor-i-sexualitat/ 
4. Power point. Responsabilitat en l’amor. Anticoncepció i regulació de la natalitat. 
 http://finestrajove.wordpress.com/2010/02/01/responsabilitat-en-lamor/ 
5. Power point. Salut sexual.  
 http://finestrajove.wordpress.com/2010/02/03/salut-sexual/ 
6.   Web “Educar l’afectivitat”. Recull de la investigació feta sobre el tema.1 

      http://www.xtec.cat/~mlajara/ 
 

2. Altres materials. 
 

1. Bloc “Afectivitat i sexualitat” 
http://afectivitatisexualitat.blogspot.com.es/2008/10/aquest-blog-es-una-iniciativa-que.html 
2. Parlant de sexualitat amb adolescents 
http://www.adolescenciaalape.org/sites/www.adolescenciaalape.org/files/Guia%20Sexualidad%
20Espa%C3%B1a.pdf 

3. Jóvenes hoy. 
http://www.joveneshoy.org/category/respuestas-a-un-click/ 
4. Amistat i més a Finestrajove 
http://finestrajove.wordpress.com/category/amistat-i-mes/ 

 

3.-  Entitats 
 

 NIEVES GONZÁLEZ. FUNDACIÓN DESARROLLO Y PERSONA. Valladolid. Castilla la Mancha 

(FDP). http://www.desarrolloypersona.org/quienes.htm 
 

 FERNANDO DEL CASTILLO. FUNDACIÓN SOLIDARIDAD HUMANA. Madrid. Comunidad de 

Madrid. (FSH). http://www.educacion-sexual.org/ 
 

 BERNARD I FRANÇOISE DUMERIL. CLER. Centre de Liaison des Equipes de Recherche. 

Lyon. France. (Cler). http://www.cler.net/ 

 
4. PROPOSTES DE CINEMA 

 
Espera al último baile  
 
Espera al último baile, és una pel·lícula de l'any 2001 dirigida per Thomas 
Carter que reflecteix de forma atractiva la relació d’estimació entre dos 

adolescents units per una passió, la música. 
Sinopsi. 

Sara es una adolescente blanca cuyo sueño es convertirse en bailarina. 
Pero sus esperanzas se truncan cuando la muerte de su madre le cambia 

la vida. Debe ir a Chicago para vivir con su padre en la gran ciudad, un 

nuevo clima al que le cuesta mucho adaptarse. Pero allí encontrará a 
Derek, un muchacho negro que comparte con ella la pasión por el baile. 

Sin embargo, cuanto más estrechen sus lazos más sufrirán la presión entre 
razas y posiciones sociales que les diferencian. 

 

 

                                                           
1
 Es pot consultar la memòria sencera i els annexos a http://www.xtec.cat/~mlajara/ . També es pot trobar posant al 

google: “Educar l’afectivitat”.  

http://www.xtec.cat/~mlajara/
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Un paseo para recordar 

Sinopsi. 

Jamie era la última persona de la que se enamoraría Landon. Seria y conservadora, 
era lo opuesto a una chica "cool", pero a ella tampoco le importaba; hija de un 

pastor de la iglesia baptista de la ciudad, Jamie no tenía miedo en hacer saber a la 
gente que su fe era lo más importante en su vida, aunque ello le costara algunos 

amigos. Landon era uno de tantos: un tío temperamental, desnortado, que 

destacaba en el instituto por su aspecto y su carácter. A sus amigos les divertía 
burlarse de todos cuantos no eran como ellos, y solían criticar a Jamie por su 

vestimenta sobria y su conducta taciturna. Landon y su pandilla mandaban en la 
escuela, pero su efímero reinado finalizaría pronto, cuando finalizase la escuela y 

comenzase la vida, aunque no fuesen conscientes de ello... 

 
 

Juno 
 

Sinopsi. 
Juno Macguff (Ellen Page) tiene 16 años y es, según los adultos, más inteligente 

de lo que le conviene. Ciertamente, es ingeniosa, culta, rápida en las 

respuestas, observadora y, sobre todo, sarcástica. Ese sarcasmo no es más que 
una coraza para ocultar sus miedos y dudas. Debido a la relación que mantiene 

con un compañero de clase, Bleeker (Michael Cera), se queda embarazada. Y, 
como él se desentiende del problema, Juno toma una decisión que cuenta con 

la aprobación de su familia: tendrá el niño y lo dará en adopción. Ahora hay que 

encontrar unos padres adoptivos adecuados. Mark (Jason Bateman) y Vanessa 
(Jennifer Garner) parecen los padres ideales. Pero resulta que Mark y Juno 

comparten demasiadas aficiones y parecen entenderse muy bien desde el 
principio. (FILMAFFINITY) 

 
Altres propostes 

 

 Honey, la reina del baile. 
 El diario de Noa. 

 La última canción. 

 Con derecho a roce. 
 La decisión de Anne. 

 

5. PROPOSTES DE MÚSICA 

 
 Para Toda La Vida. Fito & Fitipaldis 

 
Cuando estuviste conmigo, 

jamás te dije mentira, 

quería tenerte en mis brazos. 

pero por toda la vida. 

 

Y tu querías aventura, 

tomaste muy mal camino, 

ibas buscando basura 

en un terreno barrido. 

 

Yo le doy mi querer al querer 

y lo doy para toda la vida. 

Si quisiera vivir de placer 

me buscaba un amor de cantina. 

Yo le doy mi querer al querer 

y lo doy para toda la vida. 

 

Cuando estuviste conmigo, 

tenías un mal pensamiento. 

 

Si yo lo hubiera sabido 

no hubiera perdido el tiempo. 

 

Tendrás el mundo en tus manos, 

tendrás montones de pesos 

si a otros los tienes llorando 

conmigo tocaste hueso. 

 

Yo le doy mi querer al querer 

y lo doy para toda la vida. 

Si quisiera vivir de placer 

me buscaba un amor de cantina. 

Yo le doy mi querer al querer 

y lo doy para toda la vida. 

 

Yo le doy mi querer al querer 

y lo doy para toda la vida. 

Si quisiera vivir de placer 

me buscaba un amor de cantina. 

Si quisiera vivir de placer 

hay para toda la vida... 
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 ÉS PER TU.  LAX'N BUSTO  

 
És per tu que em sento fort 

és per tu, que m’has triat tal com sóc 

que he après que, en el fons la tendresa es la gran 

fortalesa 

m’has ensenyat que no hi ha millors raons que les del 

cor. 

 

És per tu, que has arribat 

al moment precís, ni massa aviat ni massa tard 

quan et tinc al costat, em sento com si fos a casa 

la meva llar es allà on tu hi deixes l’equipatge 

sense tu és que estic perdut.... 

 

És per tu que la lluita té sentit  

l’amor és la força 

que ha triat ésser el meu destí 

obres camins que només cal seguir 

per trobar-me a mi mateix 

i sentir que em dones coses que no em dóna ningú més. 

 

És per tot i per no res 

per voler estar aquí i per ser tal com ets 

que li robo uns acords a la pols, el temps i la guitarra 

una cançó, una petita flor per regalar-te 

enmig d’un món que es boig, sense control. 

 

És per tu que la lluita te sentit... 

 

I en un món dels diners 

de l’enveja i el poder 

ets l’amor i la força que m’empeny cap a un nou destí 

no vull tenir, tant sols vull sentir tot allò que em pots 

donar 

sé que el temps no esborrarà el que és bo i és de veritat. 

 

És per tu que la lluita te sentit... 

 

I en un món tan esquerp ple de bojos al poder  

ets l’amor i la força que m’empeny cap a un nou destí.  

No vull tenir, tan sols vull sentir  

sé que el temps no esborrarà el que és bo i és de veritat.

 
6. BIBLIOGRAFIA COMENTADA.  

 
 BONET, J.V, Se amigo de ti mismo,  Sal Terrae, Santander, 1997. 

 

És àmpliament acceptada actualment la necessitat de tenir una autoestima bona per tal de gaudir d’unes 

relacions interpersonals sanes i enriquidores. Aquest llibre és una bona eina per aprendre sobre el tema. El 
seu estil és senzill i amè. Utilitza casos reals, anècdotes, cites d’autors i il·lustracions atractives que poden 

servir com a recursos per a treballar aquest tema a l’aula. 
 

 CORBELLA, J., VALLS, C., Davant d’una edat difícil, Columna, Barcelona, 1993. 

 
Aquest llibre presenta una visió molt àmplia de com és, com sent i com es relaciona l’adolescent. És una 

bona guia per apropar-se a la realitat adolescent i trobar eines per enfocar possibles dificultats per les que 

travessi el jovent. Es tracten també temes específics com les variacions normals i patològiques en el 
desenvolupament de l'adolescent, adolescència i sexualitat, ideals i frustracions, vida escolar, problemes de 

personalitat, l'agressivitat en els joves o l’educació en l'autonomia personal. 
 

 FRANKL, V., El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona, 1993. 

 

Víktor Frankl va ser el creador de la que es coneix com la tercera escola vienesa de psicoteràpia: la 
logoteràpia. L’home es realitza com a tal quan troba un sentit a la vida. Aquest es podrà trobar   en tota 

situació vital, i no seran els condicionaments físics, psíquics o els problemes socials els que impedeixin el 
compliment del nostre destí sinó que podran esdevenir l’estímul per a que es dugui a terme. El mateix autor 

pot justificar aquesta afirmació amb la seva vida, tal com es reflecteix en el llibre, ja que va sobreviure a 
quatre camps de concentració nazis. El que li va permetre superar aquella experiència va ser el 

convenciment que aquell patiment tindria un sentit i que valia la pena lluitar per sobreviure pensant en 

aquells que estimava.  
En una societat desmotivada i mancada del sentit de l’esforç, especialment entre les edats adolescents i 

joves, aquesta obra pot resultar un estímul a l’hora d’aplicar aquests conceptes en l’EAS. 
 

 GALLOTI, A., Guia sexual para adolescentes, Editorial Juventud, Barcelona, 2000. 

 

Tot i que pot resultar provocatiu, l’autora, escriptora de playboy i de diversos llibres sobre  les relacions de 
parella, té respostes molt assenyades davant d’algunes preguntes que ella mateixa planteja donant veu als 

possibles interlocutors adolescents. El llibre està estructurat en tres parts:  
I. 11-14 anys. Pubertat  
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II. 15-17 anys Adolescència 

III. 18-21 anys. 

Fa un tractament diferent per a cadascuna de les etapes. Aporta diferents adreces d’interès per als joves. 
Posa molt èmfasi en la importància de la sensibilitat com a fonament de les bones relacions de parella. 

 
 GONZÁLEZ, N., Hablemos de sexo con nuestros hijos, Styria, Barcelona, 2006. 

 

Aquesta obra és una guia pràctica que pretén donar orientacions d’educació afectiva i sexual als pares, però 

que poden servir molt bé també als educadors. Hi ha propostes per afrontar situacions i preguntes concretes 
relacionades amb l’afectivitat i la sexualitat que es poden plantejar des de la infantesa fins a l’adolescència.  

Aquesta guia està basada en els programes d’EAS de la Fundación Desarrollo y Persona desenvolupats al 
llarg dels darrers quatre anys. 

 

 MONTEBELLI, A., Paternidad responsable. Guia de los métodos naturales,. Ciudad Nueva, 

Madrid, 1988. 
 

Malgrat el títol de l’obra es tracten la majoria de mètodes per regular la natalitat. Hi ha una primera part 
d’anatomia i fisiologia de la reproducció humana. El segon capítol està dedicat als mètodes naturals i la 

tercera part a la resta de mètodes contraceptius. La primera part permet aprofundir en la fertilitat humana i 
conèixer més a fons el funcionament del cos femení i el cos masculí. La sexualitat i l’afectivitat no poden 

anar deslligades d’un bon coneixement sobre l’anatomia i la fisiologia d’ambdós cossos. Si bé és cert que cal 

ser molt cautelosos en parlar de mètodes naturals amb els adolescents i cal deixar clar que no és el mètode 
apropiat per aquestes edats, el fet de fer una aproximació a aquests aspectes pot millorar la manera 

d’afrontar les situacions relacionades amb el desvetllament del desig sexual. 
 

 OLIVEIRA, M., La educación sentimental. Una propuesta para adolescentes, Icaria, Barcelona, 1998. 

 

El mateix títol del llibre anuncia una de les característiques que el defineixen: la importància de l’afectivitat 
en l’educació sexual. Es resituen les emocions i els sentiments davant del que ha estat, sovint, l’imperi de la 

raó, no per marginar-la sinó per descobrir-la novament i copsar la relació que ha d’existir entre aquestes 
dimensions humanes. El llibre s’entén definint els trets de l’adolescència, del que hauria de ser l’educació de 

l’afectivitat i la sexualitat i acaba proposant unes pautes per a dissenyar un programa d’EAS. Es valora molt 
el fet que es comenci enunciant els principis bàsics que l’han de conduir des del punt de vista dels valors i 

les actituds. Es coincideixi o no totalment amb el que l’autora proposa és valora molt positivament aquesta 

iniciativa de començar posant el que han d’estar els fonaments de tot programa educatiu.  
 

 POWELL, J., ¿Por qué temo decir quien soy yo?, Sal Terrae, Santander, 1993.  

 
El tema de fons és l’autoconeixement i la comunicació interpersonal. Vol ser un ajut per desenvolupar 

l’autoestima i millorar les relacions amb els que ens envolten. Moltes vegades s’evita mostrar el propi “jo” 

per tal de no ser rebutjats pels altres. En l’obra s’identifiquen cinc nivells de comunicació que mostren el 
grau de profunditat de les nostres relacions. Afrontar aquestes pors permet millorar l’autoestima i confiar en 

l’acceptació per part dels altres tal com som.  
Aquests aspectes són fonamentals al llarg de tota la vida, però en l’adolescència l’acceptació per part del 

grup esdevé essencial. D’altra banda, en el cas dels educadors i les educadores, difícilment es podrà 
transmetre la importància de la pròpia acceptació si no s’ha fet camí en la pròpia vida. 

 

 POWELL, J., El enigma del yo. Guia del autoconocimiento, Sal Terrae, Santander, 1995.   

 
En la mateixa línia de l’anterior, aquest llibre parla de l’autoconeixement. En aquesta ocasió se centra en la 

importància que té el passat sobre la pròpia vida i com pot arribar a condicionar les persones. En el procés 
d’autoconeixement es detecten bloquejos que no permeten superar certes actituds personals que no 

agraden. En el llibre es treballen aquests bloquejos i possibles vies per afrontar-los. En el treball tutorial amb 

els alumnes pot resultar de molta utilitat. 
 

 PUIG, A., TORRALBA, F., La  saviesa   del  cos, Proa, Barcelona, 2006. 

 
La preocupació per la pròpia imatge externa és un dels elements que formen part de l’autoestima, aspecte 

fonamental en l’EAS. Aquest llibre desmitifica els absoluts del cos perfecte o ideal ja que aquests generen 

malestars i patiments. La saviesa a la que es refereix  porta a una relació equilibrada amb el propi cos i amb 
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el cos dels altres. Parla del cos com un llenguatge, un espai de comunicació entre persones. Es proposa una 

ètica del cos centrada en el respecte, la cura i, també, l’acceptació de la seva fragilitat. Alguns fragments 

poden ser molt profitosos com a textos de reflexió per a l’alumnat. 
 

 SONET, D., Descobrim l’amor, Claret, Barcelona, 1994. 

 
És una obra molt amena que no es presenta com un relat seguit, sinó que tot i tenir una línia argumentativa 

clara, es compon de retalls de reflexions, dibuixos humorístics, textos poètics que permet treballar de forma 

independent els temes que comprèn. Els continguts que inclou són els propis de l’EAS: anatomia i fisiologia 
dels aparells reproductors humans, les diferències home i dona pel que fa al cos i a la psicologia, l’evolució 

de la persona en el seu procés maduratiu respecte a les relacions amb els altres, l’atracció, l’enamorament, 
la parella estable, el matrimoni, etc. També es troben uns annexos interessants sobre regulació de la 

natalitat, MTS, sida i drogues. Pot interessar a joves entre 13 i 20 anys i també a pares i educadors. 

 
 SONET, D., Reeixir com a parella, Claret, Barcelona, 2002.  

 

L’autor té el mèrit de combinar discursos seriosos amb tocs d’humor a l’hora de plantejar la vida en parella. 
Fa un repàs a diferents situacions que es viuen al llarg de la vida de les parelles i, amb humor, aconsegueix 

fer reflexionar sobre actituds que poden repercutir en el deteriorament de la convivència. Tot i que no esta 
adreçat a adolescents, es poden utilitzar algunes idees, dibuixos  i exemples per a aplicar a l’aula. 

 

 SONET, D., El seu primer petó. L’educació afectiva dels adolescents,  Claret, Barcelona, 2002.  

 
La frase de Denis Sonet que pot resumir el contingut del llibre és la següent: “viure una sexualitat plena i 

feliç és teixir una relació satisfactòria amb un ésser diferent”. Aquesta serà la base de una vida sexual sana 
amb la futura parella, fet que pot ajudar a prevenir relacions insatisfactòries i disfuncions sexuals. Les 

primeres relacions dels adolescents seran el fonament sobre el que es construiran les relacions futures, i els 

educadors poden ajudar-los a afrontar amb maduresa les decisions que es prenen pel que fa a elles. Aquest 
llibre té aquesta finalitat. Hi ha dues parts, una més general i una altra que tracta temes concrets 

encapçalats per frases típiques de l’adolescència, per exemple: “a mi ningú no m’estima”. Aquesta segona 
part serà més interessant pels adolescents i joves,  mentre que als educadors adults els resultarà també 

profitosa la primera part. 
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RECURSOS PER A LA PASTORAL: tot està per fer... 

 
Carles Muñiz (Vicari parroquial i Delegat de Pastoral amb adolescents i joves) 

 

Dues imatges que l’església ens proposa: 

La dona samaritana. Sínode del 2012. Ens sentim propers als joves d’una manera molt especial, perquè són 

part rellevant del present i del futur de la humanitat i de l’Església. La mirada dels bisbes cap a ells és tot 

menys pessimista. Preocupada, sí, però no pessimista. Preocupada perquè precisament sobre ells vénen a 

confluir les envestides més agressives d’aquests temps; no pessimista, tanmateix, sobretot perquè, i ho 

ressaltem, l’amor de Crist és qui mou allò profund de la història i a més, perquè descobrim en els nostres joves 

aspiracions pregones d’autenticitat, de veritat, de llibertat, de generositat, de les quals –n’estem convençuts- 

només Crist pot ser resposta capaç de saciar-los. 

L’emergència educativa. Cardenal Rylko al CNPJ. 4 de 

novembre del 2012 

L’educació constitueix un dels punts fonamentals de la qüestió 

antropològica actual, que toca directament la missió de l’Església, 

perquè entre educació i evangelització existeix una relació vital. 

Sense educació no hi ha evangelització perdurable i profunda, no hi 

ha creixement i maduració, no es dóna canvi de mentalitat i de 

cultura. 

 

Abans d’obrir la calaixera ens cal un zoom que ens permeti apropar la 

mirada sobre algunes realitats: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confiança en l’Acció de l’Esperit. 

+ 

Una tàctica pastoral. 

 

 

Ens cal programar la nostra acció pastoral. Hem de pensar i decidir quins elements volem que intervinguin 

en la nostra acció educativa. Itineraris de formació. 
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 Jove. 
Als 50 anys del Concili Vaticà II 
(missatge als joves) 
Els joves han de sentir-se acollits, 
compresos i estimats. 
El moment present de l’adolescent – 
jove. 
Camí en grup i acompanyament 
personal. 
Oferim una trobada i un projecte de 
futur, que és de vida. 
 

 Catequista. 
Tenir un equip de catequistes. 
Fer xarxa. 
Pregar pel jove. 
Dedicació. 
Pregària i amistat personal amb Jesús. 
Maduresa humana i cristiana. 
 

 Crist. 
És allò que oferim, que presentem, 
que proposem. 
També té alguna cosa ha dir-me. 
Fe i confiança, seguiment i 
testimoniatge de Jesús. 

Procés 

anunci  itinerari  (abocar) 

Comunitat cristiana 

  

Pregària 

Contingut 

catequètic 

Servei 

Eucaristia 

Parròquia 

Compartir vida 

Paraula de Déu 

  

  
 

Calendari 

Programació 

Grup 

Parròquia 

Bisbat – SIJ 

  

 

Obrim la calaixera 

 

Materials dels Aplecs de l’Esperit de Tarragona i Terrassa, del SIJ 

Escola de Pregària, del SIJ 

Materials Iniciació als Grups de Vida, del SIJ 

Fitxes Youcat, del SIJ 

... 

Carta de Taizé 

Quadern de Cristianisme i Justícia 
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