
Conferència de Mn. Teodor Suau i Mn. Miquel Gual 

     Aquest dissabte dia 26 de gener, al matí, a les 9:30 hores, va tenir lloc una trobada 

dels catequistes que fan Catequesi familiar. De l'Encarnació vàrem anar un bon grapat 

de gent, i al front, anava Mn. Mateu Tous. Per una banda havíem de preparar les 

trobades amb les famílies. Per altra banda, vàrem tenir el privilegi de poder gaudir 

d'unes conferències impartides per Mn. Teodor Suau i Mn. Miquel Gual. 

     La Catequesi familiar que es du a terme a tota la diòcesi, té per finalitat fer arribar el 

missatge de Jesús a totes les famílies. Cada un farà el seu procés i a la seva velocitat. Els 

dos primers anys es segueix el llibre de Mn. Teodor Suau: "Les dones a l'Evangeli de 

San Marc". 

      En què, la figura humana és un projecte que vol convertir-se en una relació. 

Nosaltres som el resultat de les relacions que tenim. És l'objectiu de la vida humana. 

Una persona es converteix en persona, quan decideix convertir-se en persona humana de 

forma lliure. L'opció és una decisió de l'individu. Quan aquesta opció es troba amb la 

realitat, es dona l'actitud; la qual potser bona o dolenta. L'estil de vida és l'unió d'una 

actitud i una opció de vida. 

      L'evangeli és una proposta perquè la gent tingui un estil de vida. Quin és l'estil de 

vida? Jesús de Nazaret. L'evangeli és la passió de Jesucrist amb un pròleg molt llarg. 

     Una cosa és òbvia, quan un dóna el que té, el primer que succeeix, és que perd allò 

que tenia. On es juga la veritat és amb els fets, no ho diuen les actituds. Els evangelistes 

conten els fets de Jesús, condueixen a les persones (en aquest cas, mitjançant les dones) 

a unes actituds que ell (l'evangelista) vol. Les dones ressusciten d'aquestes situacions. 

L'opció de Jesús és l'amor sense límits.  Una opció de l'amor sense límits és tenir 

llibertat, escoltar a la llibertat i com diria San Marc "convertiu-vos". 

     L'actitud literària de San Marc, per explicar l'amor sense límits, ens ho dóna emprant 

a les dones. Les dones són les menys significatives del seu temps, és on hi ha més 

marginació. Per estimar, es necessita servir, confiança, do gratuït. La única paga que es 

du la dona és ser coherent amb ella mateixa. 

 

     Després, ens va xerrar  Mn. Miquel Gual. Mn. Miquel Gual és l'encarregat de 

preparar la catequesi de tercer any de Catequesi Familiar. Mn. Miquel Gual ens va 

explicar que la teologia és la vida de la comunitat i aquesta agafa un nom, CREDO. Tal 

vegada, el més essencial que ens va dir, és que, la teologia és vida. El Credo és una 

formulació: 

o La història de la vida de l'església és viva. 

o La vida no resulta fàcil. És una recerca. 

o Vida comunitària de sofriment. 

En acabar el segon curs de catequesi, hi ha una professió de fe: "El crucificat és viu, no 

és dins la tomba". El ressuscitat és el Senyor, l'Església ha d'obrir portes cap a noves 

catequesis. 

     Com és l'home i la dona que diu, jo Crec? parteixen de les seves experiències. 

L'aprenentatge parteix dels interessos dels alumnes. Això, ho hem de traduir dins el 



nostre camp d'evangelització i de la catequesi. La història de l'església no ha estat molt 

transparent i això va en contra de nosaltres. 

     La creació és en forma d'amor i gratuïtat. El CREDO ens insisteix en la forma de 

Jesús. A Déu Pare ningú l'ha posat en dubte des dels hebreus monoteistes de l'Antic 

Testament. És a Jesús al qui posen en dubte, essent Ell el messies. 

     Per tant, anam de la tomba a un projecte de sentit. La fe ens dóna un sentit a la vida.             

L'Esperit fa parlar l'Església. No hi ha cap títol superior o inferior. 

     Quan diem, crec en la vida eterna, volem dir que creiem en l'esperança, la fe 

cristocèntrica. La seva resurrecció fa que esperem la seva plenitud.  

 

Joan Gabriel Barceló 
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