
QUÈ PASSA DESPRÉS DE...? 
 
 Amb aquest mateix títol apareixia un article en un dels tants butlletins 
que cada mes s’acostumen a publicar a les nostres parròquies per tal de fer a 
mans dels feligresos l’agenda de les activitats i del moviment pastoral que hi té 
lloc. Aquest article deia entre d’altres coses:  

Després de l’Advent, celebrem el Nadal: Missa del Gall, regals, àpats en família, 
fins i tot ens en recordem dels pobres i més necessitats, i també preguem per la pau... 
Força bé, tot plegat!  
 Però, després de la Quaresma, com celebrem la Pasqua, la festa més important 
dels cristians? La Vetlla Pasqual acostuma ser ben minsa pel que fa a la presència de 
fidels, molts són de vacances; per la gran majoria aquest Diumenge no és pas gaire 
diferent de qualsevol altre... tanmateix la Pasqua són cinquanta dies!  
 Això no em seria motiu d’inquietud, sinó fos que hom pot observar grans 
parèntesis d’absència de pràctica litúrgica en la vida de la immensa majoria dels 
cristians del nostre barri, del nostre país i dels nostre temps, esdevenint “catòlics no 
practicants” com si fos la cosa més natural del món.  

Bategem, però entre el baptisme i la primera comunió, què passa? Els infants fan 
la primera comunió –per alguns l’última(?)– i què passa després? Alguns joves 
demanen ser confirmats... i després com viuen el seu compromís de testimoniatge? 
Força parelles encara demanen “casar-se per l’Església”... què deu voler dir, perquè la 
majoria fa temps que no celebren la seva fe i després de casats...? I, així amb tots els 
sagraments! Per això, l’Església és la comunitat de la que formem part, la família dels 
fills de Déu que ens ha engendrat a la fe? O bé, és un despatx de serveis religiosos que 
puc demanar a la carta?  

Creure que la pràctica litúrgica en l’existència cristiana es redueix a uns 
moments, diguem-ne estacionals (baptisme, primera comunió, confirmació, casament, 
enterrament), marcats més per la vida social que per la vida de fe, és un gran error i una 
gran pobresa. 

Tanmateix aquesta és la realitat que ens toca viure en aquests darrers 
temps i cal dir que fins i tot alguns d’aquests moments estacionals a la 
parròquia res de res, pensem, per exemple, en els enterraments.  

...I la qüestió dels infants? Assisteixen només per complir l’expedient de 
preparar-se per tal de poder fer la primera comunió; això si no decideixen fer-la 
“pel civil” (és a dir celebrar una gran festa sense trepitjar per res l’església), la 
qual cosa ja s’ha donat també. I com deia l’article, un cop feta què?  

Clar que ens podem preguntar sobre el fet catequètic: els catequistes 
transmeten de debò, entusiasmant per seguir després, el gran do o valor de la 
fe? La catequesi és quelcom que ajuda a créixer en la fe? Sí, ja sabem que els 
pares –i ho diu el Directori General per a la Catequesi (Ed. Claret. Documents del 
Magisteri, 32. Barcelona 1998)– són els primers catequistes, els primers 
educadors o transmissors de la fe als seus fills (cf. Directori, nn. 226-227); però, 
això tampoc sembla que funciona... alguns fins i tot han dit que és cosa dels 
avis, els quals encara volen el millor pels seus nets; de fet, tota la família és 
implicada en el creixement en la fe dels més petits (cf. Directori, nn. 255).  

Però no és solament la qüestió “què passa després?” la que en aquests 
moments em neguiteja, sinó que fins i tot són molt pocs els qui es presenten a 
les parròquies per demanar la catequesi... i ja no parlem de joves o adults. 



Davant aquesta sequedat a les parròquies, en alguns llocs com a l’arxiprestat de 
Gràcia i no amb el beneplàcit dels mossens d’aquest arxiprestat, les “escoles 
catòliques” en la seva majoria decideixen no impartir la catequesi, perquè –
diuen– els pares portin els infants a les parròquies, ja que és en aquestes 
comunitats on els petits han de viure i créixer en la fe. Ai! que perdrem bous i 
esquelles, com diu la dita. Perquè, vés per on, els pares no ho veuen tan clar: 
l’escola catòlica té el deure de formar en la fe els nostres fills (cf. Directori, nn. 
73-76 i 259-260); no és, entre d’altres motius, que per això l’escollim? perquè de 
cultura religiosa arreu es fa si es demana i la formació cristiana és quelcom de 
més identitat. Per altra banda, com deia algun pastor de la nostra Església, a 
l’escola ja teniu els infants i joves, pels quals la seva comunitat és aquesta, ja que 
és aquí on viuen la major part de les hores de la seva vida i, encara més, es pot 
treballar molt millor que a les comunitats parroquials la continuïtat si, per 
exemple com es feia anys ha, es té cura dels ex-alumnes. I encara podem filar 
més prim, perquè tal com insinuava l’autor de l’article i com deia obertament 
Mons. Gianni Macella, rector d’Albano, en la conversa amb el Papa tinguda el 
31 d’agost de 2006: suposat que la parròquia és com una mena de “supermercat” de 
serveis sagrats (cf. L’Osservatore Romano, 2 setembre 2006), un cop a les 
parròquies on s’ofereixen misses a totes hores per “servir” la demanda de la 
feligresia, a quina comunitat pertanyeran aquests infants, a la de la comunitat 
de la missa de nou a la de les dotze o a la del vespre... o a la que sigui més 
“divertida”? 

Amb tot , són moltes les qüestions que hom es planteja, perquè... i la 
Confirmació? No és que vulgui dir que “tiempos pasados eran mejores”, però 
avui dia demanem una comunió sense confirmar la fe; voleu dir que no 
hauríem d’anar creixent en la fe, confirmar-nos en ella i aleshores podrem ser 
més conscients de què vol dir fer la comunió o viure en comunió. 

Són moltes, sí, les qüestions que hom es planteja... tanmateix no ens 
quedem contemplant l’arbre sinó no veurem el bosc. Visquem de debò la nostra 
fe a la família, a l’escola, a la parròquia, a la comunitat, allà on transcorre el 
segon a segon de la nostra vida de cada dia, perquè compartir una mateixa fe 
ens farà ser a tots testimonis del Regne de l’Amor.  

Amb neguit, però esperançat. 
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