16

CatalunyaCristiana

4 ABRIL 2021

ESGLÉSIA A CATALUNYA

Sant Feliu de Llobregat
Cada setmana un grup d’interns
transforma una aula de reunions en una
capella per celebrar-hi la missa dominical

La petita «catedral»
de Brians 2
CARME MUNTÉ MARGALEF
Redacció

XAVIER RODRÍGUEZ
«La conversa i
l’atenció personalitzada és una de les
millors coses que
podem fer de cara a
l’acompanyament
humà i espiritual»

Cada setmana, un grup d’interns
del Mòdul 5 del Centre Penitenciari
Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires
(bisbat de Sant Feliu de Llobregat),
transforma una aula anodina de reunions en una capella per celebrar-hi
amb dignitat la missa dominical anticipada, els dissabtes. La presideix
el jesuïta Xavier Rodríguez, capellà
encarregat del Centre Penitenciari, i
compta amb una dotzena de participants, sempre seguint escrupolosament les mesures de seguretat com
són mascareta i distància de seguretat.
Primer de tot fan una neteja a fons
de l’espai i preparen els responsables
de les lectures. En acabat, col·loquen
els elements necessaris per celebrar-hi l’Eucaristia: l’altar, l’ambó,
els canelobres, la creu presidencial...
Tot fet amb cartró encolat i pintat.
Les estovalles per a l’altar estan fetes
amb llençols cosits amb fil i agulla, i
les cortines en realitat són cobrellits.
Ara acaben d’enllestir una custòdia i
estan preparant els detalls de la Pasqua amb el ciri pasqual i un quadre
amb la Mare de Déu i el Crist de Dalí.
Aquesta obra d’artesania i decoració està capitanejada per Josep Fajardo Fernández, intern de Brians 2,
que destaca la importància de comptar amb un lloc digne per celebrar-hi
la missa: «Celebrar una santa missa
o qualsevol altre sagrament s’ha de
fer en un lloc amb dignitat, que sigui
seriós.» Hi posen tanta dedicació que
el mateix capellà de la presó, el jesuïta Xavier Rodríguez, els manifesta la
joia de «celebrar la Santa Eucaristia
a la petita ˝catedral˝».
Josep Fajardo és l’alma mater
d’aquest projecte però mostra el seu
agraïment a totes les persones que
ho fan possible: a Mn. Xavier Rodrí-

guez, «que ens ho fa tot molt fàcil»;
als funcionaris del Mòdul 5, «que
ens han facilitat de la seva butxaca
pintura, ciris, flors... per a la celebració», i «als companys Rebollo
i Montané per la seva ajuda constant».
Pastoral Penitenciària en temps
de Covid
Els interns de les presons van
veure com el Covid-19 els comportava un segon confinament, amb
afectacions a la vida quotidiana
que encara són vives, tal com rememora Xavier Rodríguez: «Es
va notar molt el canvi, sobretot a
la primera onada. Cap dels agents
pastorals no vam poder entrar als
centres penitenciaris. Superada
la primera onada, vam poder continuar les activitats pastorals progressivament. Però, en començar
la segona onada, només hi teníem
accés els capellans. La molt valuosa
aportació pastoral dels voluntaris
va quedar en suspens fins a finals
de març, en què esperàvem una
progressiva reincorporació.»
Josep Fajardo explica que va
ser molt dur el primer confinament
perquè no podien celebrar la missa: «Vam trobar a faltar molt la celebració de l’Eucaristia. Des de la
cel·la cada dia pregava perquè tot
fos normal.»
A poc a poc, es va recuperant
la normalitat, però un dels signes
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que encara no és ben bé així és el fet
que les misses dominicals s’han de fer
en mòduls separats i que encara, com
deia el jesuïta, hi ha restriccions per a
l’entrada dels voluntaris. A Brians 2 es
fa missa dominical en sis mòduls.
Segons comenta el P. Rodríguez, en
condicions normals celebren una Eucaristia setmanal al recinte esportiu i
cultural, on van tots els interns dels 14
mòduls de residència que hi tinguin interès. El Covid-19, però, ha convertit cada mòdul en una «bombolla de residència», amb un centenar llarg d’interns
per mòdul. Per precaució sanitària, no
convé barrejar interns de mòduls diferents.
És per això que els dos capellans
que celebren les eucaristies els caps de
setmana (el mateix Xavier Rodríguez i
el caputxí Jordi Cervera) van passant
pels mòduls que han demanat missa.
«L’avantatge és que les celebracions
resulten més viscudes i participades
pel fet de tenir un grup més reduït d’interns a cada celebració», destaca el P.
Xavier. D’altra banda, l’atenció personal dels interns continua com sempre
durant tota la setmana i el pare Rodríguez, per exemple, hi va quatre dies
a la setmana. «La conversa i l’atenció
personalitzada és una de les millors
coses que podem fer de cara a l’acompanyament humà i espiritual», afirma.
Josep Fajardo, que ha respost les
preguntes de Catalunya Cristiana per
carta postal, reflexiona sobre la importància que té per a ell l’eucaristia
dominical: «És molt important, em

L’aula, a l’esquerra,
convertida en capella
durant la missa dominical
que presideix el P. Xavier
Rodríguez, capellà de
Brians 2.
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transporta a la vida quotidiana.
Quan era al carrer, cada dia participava en l’eucaristia, i és necessari
celebrar la Paraula de Déu, combregar, pregar en comunitat. Si no puc
participar de l’Eucaristia, és com si
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El dimecres 10 de març, al pati del Mòdul 5, es va fer una pregària interreligiosa pels damnificats del Covid-19.
em faltés alguna cosa. Portem les
nostres alegries i penes a l’altar, i
preguem tots junts en comunitat.»
Fer el Camí de Sant Jaume a la presó

JOSEP FAJARDO
«Si no puc participar en
l’Eucaristia és com
si em faltés alguna
cosa. Portem les
nostres alegries i penes
a l’altar, i preguem tots
junts en comunitat»
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A banda de l’atenció personal i
la celebració de l’Eucaristia, val la
pena explicar que, a mitjans de juliol passat, un grup de vuit interns
va començar l’experiència de fer el
Camí de Sant Jaume dins la presó.
Van fer la inauguració oficial del
Camí fent la primera etapa amb tota
solemnitat i seguida amb total respecte per part de tots els interns.
Per tal de fer el camí de Brians a
Santiago cal fer unes 4.200 voltes
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aproximadament al pati del mòdul
corresponent. Passats set mesos,
ja hi ha tres interns que han acabat
la peregrinació. Ara han demanat a
l’arquebisbat de Santiago de Compostel·la les «compostel·les», les
corresponents acreditacions dels
interns com a pelegrins, que ja són
a punt d’arribar a Brians.
També han fet un senzill i emotiu acte interreligiós de pregària
per les víctimes del Covid-19 i d’altres necessitats de la humanitat.
Va ser el dimecres 10 de març, quan
es van reunir uns 35-40 interns del
Mòdul 5 de Brians 2: musulmans
amb el seu imam, evangèlics amb
el seu pastor, i catòlics amb el P.
Xavier.
Es van situar al pati del mòdul,
fent una rotllana al voltant d’un ciri
gruixut encès. «Cadascun dels representants de les diferents confessions religioses va dirigir la pregària de tots, que va acabar amb
un llarg i respectuós silenci, tot tocant-nos els uns als altres amb els
colzes, i un calorós aplaudiment
general al final», recorda el P. Xavier Rodríguez, alhora que Josep
Fajardo ens fa avinent una altra
bona notícia en la vivència religiosa al centre penitenciari: «Fins
i tot hem celebrat un bateig d’un
company. Mn. Xavier Rodríguez i
un servidor li vam fer la catequesi, i
va ser batejat i va fer la primera comunió, va ser un dia molt emotiu.»

