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L’esperit de Rio a Catalunya
Dos-cents joves celebren la JMJ a Llinars del Vallès en comunió amb el Brasil

Samuel Gutiérrez
Llinars del Vallès

La casa dels Maristes de Llinars del 
Vallès no és la platja de Copacabana. 
No hi ha grans palmeres ni seductores 
avingudes marítimes. Durant aquest 
darrer cap de setmana, però, es res-
pirava en l’ambient una joiosa comu-
nió amb els milers i milers de joves 
que al Brasil celebraven amb el papa 
Francesc una nova edició de la Jorna-
da Mundial de la Joventut. Del 26 al 
28 de juliol Llinars del Vallès ha estat 
la seu catalana de la JMJ, on prop de 
dos-cents joves, de diverses procedèn-
cies i sensibilitats, s’han aplegat per 
viure i celebrar amb alegria una gran 
festa de la fe organitzada pel Secreta-
riat Interdiocesà de Joventut (SIJ).      

Mentre el papa Francesc es reunia 
a Rio de Janeiro amb més de dos mili-
ons i mig de persones d’arreu del món, 
un altre Francesc, el bisbe Francesc 
Pardo, responsable de la pastoral 
juvenil de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, acompanyava els joves 
catalans en la seva aventura vallesa-
na. «Hi ha molts signes de comunió 
amb Rio —els recordava en la ben-
vinguda— però n’hi ha un que em 
fa especial il·lusió. És aquest pectoral 
que porto al coll i que em van rega-
lar no fa gaires dies uns capellans a 
Lourdes. És el mateix pectoral que el 
del papa Francesc. L’he portat expres-
sament perquè també és un signe per 
a tots nosaltres de comunió amb el 
Sant Pare i amb la JMJ.»

La comunió ha estat el tret carac-
terístic d’unes jornades modestes, que 
no han aplegat grans multituds, però 
que han aconseguit l’objectiu previst: 
que els joves puguin fer experiència de 
Déu i d’Església. «L’ambient d’aquests 
dies ha estat magnífic! —declarava el 
bisbe Pardo a Catalunya Cristiana—. 
Hi ha molta serenor, molta pau i un 
ambient que afavoreix la pregària. El 
fet de no ser un grup molt nombrós 
també té els seus avantatges. Hi ha 
més possibilitat de reflexió i d’arribar 
als nois! Permet una profunditat que 
potser és més difícil d’aconseguir en 
una manifestació massiva» I afegia: 
«Les xifres ens interpel·len, però no 
són el més important. Que se n’apro-
fiti un o se n’aprofitin 5.000, val la 
pena tot l’esforç que s’ha fet.»

Bisbes amb olor d’ovella 

A petita escala, però sense descui-
dar gairebé cap element, la JMJ de 
Llinars del Vallès ha seguit les petjades 
de la JMJ de Rio de Janeiro. No hi han 
faltat les celebracions del Via Crucis i 
del Perdó, els concerts de música, la 
projecció de pel·lícules, l’intercanvi 
d’experiències en petits grups... Un 
dels moments més esperats pels joves 
eren les catequesis amb els bisbes, i 
realment no han decebut. Trobades 
com aquesta fan que els pastors pu-
guin oxigenar-se una mica i rejove-
nir el seu ministeri. Juntament amb 
el bisbe Francesc, que ha participat 

ben activament en la JMJ, també s’hi 
han fet presents al llarg del cap de 
setmana l’arquebisbe Jaume Pujol, 
de Tarragona, el bisbe Josep Àngel 
Saiz, de Terrassa, i el seu auxiliar, Sal-
vador Cristau. «Als bisbes ens fan molt 
de bé aquestes trobades —confessa 
Cristau, que va impartir la catequesi 
als més grans—. Relacionar-nos amb 
joves que tenen ganes d’escoltar, de 
pregar i de trobar-se amb Jesús és un 
consol i un estímul per a la pròpia 
crida i la pròpia vida.»

En un ambient distès i relaxat, en-
mig de joves que anaven des dels 14 
anys fins als 40, els bisbes han obert 
de bat a bat el seu cor i han com-
partit les seves experiències de fe i 
de vida. Especialment emotives han 
estat les paraules de Mons. Francesc 
Pardo quan recordava l’operació que 
no fa gaire el va tenir 10 dies a la UCI. 
«En aquells moments —reconeixia al 
final del Via Crucis— us confesso que 
no tenia ganes de pregar. Ni tan sols 
el Parenostre. Només era capaç de 
pronunciar aquestes paraules: “Déu 
meu, déu meu, per què m’has aban-
donat?”» També l’arquebisbe Pujol va 
parlar als joves en primera persona, 
recordant la seva infància i la seva vo-
cació. «Per a mi la JMJ és un moment 
de gràcia —afirma—, poder estar amb 
les joves i aprendre d’ells és un privile-
gi. M’agradaria que sortissin d’aques-
ta trobada havent tingut un encontre 
real amb Jesús. El papa no vol que es 
trobin amb Francesc sinó que es tro-
bin amb Jesús. No és un encontre amb 
una teoria, ni amb una filosofia, sinó 
l’encontre realíssim amb una persona. 
I només enamorats de Jesús, podem 
ser-ne testimonis!»

El bisbe Josep Àngel Saiz, titular 
de la diòcesi que acollia la seu cata-

lana de la JMJ, va presidir l’eucaristia 
de cloenda de la trobada. «Ha estat 
una participació breu però intensa 
—assenyalava el bisbe de Terrassa—. 
La celebració ha estat molt reeixida i 
viscuda. Convido els joves a confiar en 
Jesús i en l’Església, i a afrontar sense 
por la missió d’evangelitzar el món 
d’avui.» «La valoració és molt positiva 
—continuava dient—, tant a Llinars 
com a Rio. El Papa ens ha deixat, a 

més, un bon bagatge de magisteri que 
ara caldrà estudiar i aplicar.» També 
per al bisbe de Terrassa, que va ser 
durant uns quants anys responsable 
de Joventut de la CEE, «el contacte 
amb els joves dinamitza i rejoveneix, 
perquè t’encomanen fàcilment el 
seu goig i la seva alegria. Per a mi, 
personalment, és dels moments més 
atractius i gratificants del ministeri 
episcopal.»

Campus fidei del Vallès

Tot i que el Secretariat Interdiocesà 
de Joventut de les diòcesis catalanes 
havia dissenyat amb cura tot un pro-
grama específic per viure la JMJ 2013 a 
Llinars, també es va oferir en diversos 
moments la possibilitat de connectar 
en directe amb Rio de Janeiro per 
pantalla gegant. Van ser instants molt 
emotius, vibrants, i malgrat la distàn-
cia física, semblava per moments que 
els joves catalans fossin a la mateixa 
platja de Copacabana. Això sí, sense 
sorra, fred, ni grans multituds! Els 
testimonis de la vetlla del dissabte al 
vespre i les paraules del Papa aque-
lla mateixa nit van generar una gran 
expectació. «El fet d’haver hagut de 
cancel·lar pel mal temps la realització 
de la vetlla al Campus fidei de Guarati-
ba —va dir Francesc—, no deu ser que 
el Senyor ens vol dir que el veritable 
camp de la fe, el veritable “campus 
fidei” no és un lloc geogràfic, sinó 
que som nosaltres mateixos? Sí, és ve-
ritat, cadascú de nosaltres, cadascú de 
vosaltres, jo, tothom, i ser deixebles 
missioners significa saber que som el 
camp de la fe del Senyor.» Aquestes 
paraules van ser una alenada d’aire 

«M’ha sorprès molt 
la JMJ de Llinars. No 
me l’esperava pas així. 
És un lloc on et pots 
trobar amb Jesús molt 
fàcilment»

«M’adono que no 
estic sol i que hi ha 
molts joves com jo 
que volen seguir 
Jesús»

«Als bisbes ens fan 
molt de bé aquestes 
trobades. Són un 
estímul per a la 
pròpia crida i per 
a la pròpia vida»

(Passa a la pàgina següent)
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fresc per al centenar de joves que a 
Llinars es mantenien ferms davant 
de la pantalla, tot i que ja voltaven 
les tres de la matinada. «Nosaltres, 
aquí a Llinars, també som Campus fi-
dei!», exclamaven contents en el seu 
interior. Creixia així el sentiment de 
comunió i universalitat: «La fe no té 
distàncies! Ens sentim ben units amb 
Rio de Janeiro!»       

  El coordinador de la trobada de 
Llinars, Mn. Carles Muñiz, delegat de 
joves de Sant Feliu, se sentia especi-
alment satisfet per aquest equilibri 
entre propostes pròpies i connexions 
amb el Brasil: «Hem aprofitat el que 
s’estava vivint a Rio per actualitzar 
algunes qüestions que són importants 
per a la vida dels joves cristians: la 
trobada en comunitat, la celebració 
de l’eucaristia, els sagrament del per-
dó, la pregària, la dimensió del servei, 
la parròquia com a referència... Tot 
això ha anat ressonant durant el cap 
de setmana i ens ha permès arrelar 
encara més el compromís dels joves 
en la seva quotidianitat.» Muñiz en-
capçalava l’equip del SIJ que des de 
feia mesos treballava per oferir un 
espai propici per al creixement en la 
fe. El discret número d’assistents, sen-

se ser el més preocupant, també l’ha 
interpel·lat fortament: «Ens hem de 
preguntar on són els joves i els adoles-
cents que no són aquí. No tant per ser 
més, sinó perquè aquell jove que no 
ha vingut per a nosaltres és important 
i creiem que trobades com aquesta 
poden ajudar-lo en el seu camí de vida 
cristiana. És de bon pastor preguntar-
se on són aquestes ovelles!». Carles 
Muñiz explica que durant aquesta 
trobada, especialment en l’espai que 
es va oferir per celebrar el sagrament 
del perdó, l’ha impressionat la volun-
tat que tenen els joves de viure com a 
cristians, el seu desig de deixar espai 
en la pròpia vida a Jesús. «Quan els 
joves s’apropen a confessar els pecats 
—afegeix el delegat de joves de Sant 
Feliu de Llobregat— és un gran regal 
descobrir que tants i tants joves se 
senten atrets per Jesús i volen ser-li 
fidels!»  

«No estem sols»

Per als joves la qüestió del nom-
bre tampoc no és una qüestió decisi-
va. Fins i tot n’hi ha que prefereixen 
trobades sense tantes aglomeracions. 
Com ara el Benet, de Girona, que va 
anar a Madrid l’any 2011 quan tenia 
17 anys i que enguany a Llinars creu 

que ha pogut aprofundir més. «A 
Madrid amb tantes multituds no es 
podia viure amb tanta profunditat 
—afirma—. L’experiència, però, que 
és comuna a Madrid, a Rio i a Llinars és 
descobrir que no estàs sol. Aquestes 
trobades et permeten carregar piles 
i afrontar amb més entusiasme el dia 
a dia.» També l’Ignasi, de Barcelona, 
va participar a la JMJ de Madrid. Va 
ser una experiència inoblidable. Ara, 
amb 21 anys, la trobada de Llinars li 
ha permès retrobar-se amb gent que 
havia conegut aleshores. «M’adono 
que no estic sol i que hi ha molta gent 
com jo que vol seguir Jesús.» L’Ignasi, 
que col·labora amb la delegació de 
joventut de Barcelona, se’n va amb 
la motxilla plena de records i bons 
moments passats amb la gent. I també 
d’intimitat amb el Senyor.

De Tarragona ha participat en la 
jornada la Maria Pilar, que encapça-
lava com a animadora un petit grup 
de cinc persones de la parròquia de 
Sant Joan Baptista. «Actualment a 
Tarragona som pocs joves a les par-
ròquies —assegura— i per això val la 
pena afavorir trobades a nivell de tot 
Catalunya. És un moment per engres-

car-nos, animar-nos i compartir testi-
monis.» Una opinió semblant té Mn. 
Xavi Navarro, delegat de Pastoral de 
Joventut de Lleida: «Aquestes troba-
des ens fan descobrir l’Església com a 
projecte universal de Déu.» I afegeix: 
«Em quedo sobretot amb la joia i les 
ganes que comuniquen els joves. Hi ha 
un fons comú que compartim. Tot ple-
gat et fa viure l’esperança de la fe!»

Amb només 16 anys, l’Ariadna, de 
la Garriga, ha aterrat a Llinars gairebé 
directament des de Taizé, on ha anat 
una setmana amb joves de la parrò-
quia. «M’ha sorprès molt la JMJ —re-
coneix—. No me l’esperava pas així. 
És un lloc on et pots trobar amb Jesús 
molt fàcilment.» Acompanyades pel 
seu catequista, el Vicenç, aquest grup 
de noies de la Garriga i d’Aiguafreda 
ha pogut fer amistat amb altres ado-
lescents i apropar-se a la figura del 
bisbe. «La catequesi del bisbe Pardo 
m’ha arribat al cor —confessa—. Es-
tic molt contenta d’haver vingut. Ha 
valgut la pena. Ja començo a estalviar 
per a Cracòvia 2016!»

A la Maria, de Vic, també li encan-
taria poder peregrinar fins a Polònia 
l’estiu del 2016. Només té 19 anys, 
però ja li té una gran devoció a Joan 
Pau II. L’any 2011 va viure a Madrid la 
seva primera JMJ i li hagués agradat 
molt anar a Rio, però resultava mas-
sa car. «Encara que a Llinars siguem 
molts menys, l’alegria és la mateixa 
—diu convençuda—. És una JMJ en 
petit, l’esperit és el mateix. Que si-
gui menys multitudinària no vol dir 
que sigui menys intensa! Aquesta, 
per exemple, està sent molt gran!» 
El moment de les confessions, les eu-
caristies i sobretot la pregària davant 
del Santíssim, que ha estat exposat 
bona part de la JMJ, han estat per 
a la Maria els moments àlgids d’una 
trobada en la qual també hi ha hagut 
molts moments en què el Senyor li ha 
parlat a cau d’orella.   

              
Aplec 2014 a Banyoles

Amb la crida a flor de pell a esde-
venir missioners i fer deixebles en nom 
de Jesús, els prop de dos-cents joves de 
Catalunya aplegats del 26 al 28 de ju-
liol a Llinars del Vallès van emprendre 
el retorn a casa conscients que havien 
viscut plegats una intensa aventura de 
fe. I amb una altra fita important en 
l’horitzó: Cracòvia 2016. Abans, però, 
el SIJ proposarà una altra gran troba-
da interdiocesana: l’Aplec de l’Esperit 
2014, que tindrà lloc a Banyoles, al 
voltant del seu Tiberíades particular. 
La delegació de joventut de Girona va 
fer una petita presentació de la tro-
bada i va convidar els joves assistents 
a reservar amb temps una data en el 
calendari: 7 de juny de 2014.

Tant l’Aplec de l’Esperit com la JMJ 
de Llinars són propostes supradiocesa-
nes que volen potenciar «el fet de ser 
i sentir-nos Església universal a casa 
nostra», assegura Marisa Jiménez, de-
legada de Joves de Tarragona i direc-
tora del SIJ. «La pobresa dels números 
ens obliga a buscar més l’autenticitat i 
els nous camins —acaba dient—. Sem-
pre i en tot moment l’Església ha de 
proposar espais on els joves puguem 
tenir una experiència en Crist. L’ob-
jectiu principal d’aquestes trobades 
és l’encontre personal entre el jove 
i Jesucrist.»     

«És un gran regal 
descobrir que tants i 
tants joves se senten 
atrets per Jesús i 
volen ser-li fidels!»

«Encara que siguem 
menys, l’alegria és la 
mateixa. És una JMJ 
en petit. Que sigui 
menys multitudinària 
no vol dir que sigui 
menys intensa!»

(Ve de la pàgina anterior)




