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Estrenem Butlletí

Hola. Què tal !
Teníem alguns dubtes a l’hora de posar títol a aquesta introducció.
Potser li podríem haver posat senzillament “Introducció”, però quedava
massa fred o administratiu.

Algú proposava titular-ho “Pòrtic” o també “Benvinguts”, però no ens
acabava de convèncer.

Així que li hem posat

Hola, Què tal ! Potser perquè expressa el que

som: gent senzilla i de tot arreu. Habitants d’una metròpoli universal,
però arrelats a una parròquia, un entorn i un barri ben nostre: el Raval i
el seu entorn.
Hola. Què tal ! Tal com ens ho diem quan ens trobem pel carrer,
perquè expressa un interès per l’altre i al mateix temps una familiaritat.
Hola. Què tal! Perquè és una expressió que pots dir a tothom.

Així és la nostra parròquia i així volem que sigui el nostre butlletí:
senzill, arrelat, divers, familiar, acollidor... i electrònic, és clar.
Cada trimestre

el distribuirem per e-mail a totes les persones

que s’inscriguin a la pestanya “Contacta” del nostre web
(www.pqelcarme.com) i si algú en vol fer fotocòpies, tampoc no li
direm que no, és clar.

Aquest és el butlletí nº 1, que arriba als vostres ordinadors el mateix dia
en què celebrem la Mare de Déu del Carme. En ell us oferim algunes
informacions parroquials, alguns textos per reflexionar i molt més.
Apunteu-vos al butlletí, i animeu altres persones, xics i
grans. Cada tres mesos ens trobarem a Internet. Fins
aviat! Ep! I felicitats, moltes felicitats a les Carmes!
La Parròquia de la Mare de Déu del Carme.
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Origen de Santa Maria
del Mont Carmel – Terra Santa
Nombrosos profetes de l'Antic
Testament, com Elies i Eliseu, van
predicar i viure en coves de la
muntanya del Carmel, a Terra
Santa. El seu exemple d'oració i
penitència va ser continuat
segles més tard per cristians que
van viure allí com a eremites
A mitjans del segle XII, un grup de devots van construir en
aquell lloc la primera església dedicada a Santa Maria del Mont
Carmel. Van voler viure en comunitat sota els aspectes marians
que sortien reflectits en els textos evangèlics. Van ser el bressol
de l'Orde dels Carmelites, i la seva devoció a la Mare de Déu va
permetre que naixés una nova advocació: la Mare de Déu del
Carme.
Van passar més segles i el 1521,
sembla que el 16 de juliol, el
General de l'Orde Carmelità,
Simon Stock, va tenir una visió en
la qual Déu li va donar a entendre
la protecció de Maria, a l'hora de
la mort, oferint-li en penyora
l'escapulari com a signe d'aquesta
aliança.
Aquesta és la història d'una
devoció que va arrelar fort i que
molts sants, com Teresa de Jesús i
Joan de la Creu, van estendre
a tota l'Església.
Font: Bloc Goigs i devocions populars
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La Mare de
Déu del
Carme,
patrona del
mar i del
Raval

Barcelona no n’és una
excepció, però a la ciutat la
festa del Carme s’ha celebrat
d’altres maneres, perquè, a
més de la gent del mar, hi ha
altres col·lectius que la tenen
o l’han tinguda com a
patrona. I és, també, la festa
major dels barris del Raval i
del Carmel.

És ben sabut que la Mare
de Déu del Carme és la
patrona dels mariners i que
per aquest motiu, al voltant
del 16 de juliol, moltes
poblacions marítimes i
marineres
celebren
processons molt vistoses
que comencen en terra
ferma i acaben al mar, amb
la imatge de la Mare de
Déu damunt d’una barca
engalanada i envoltada
d’embarcacions de tota
mena que fan sonar les
sirenes.

Explica el folklorista Joan
Amades al Costumari Català
que la festa major del Raval
era molt lluïda i que al carrer
del Carme s’hi celebrava una
fira molt freqüentada pels
Acollir barcelonins i una de les més
Acompanyar
importants de la ciutat,
Celebrar
entre altres coses perquè
Créixer
era la primera de l’estiu.
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Una de les tradicions típiques
tenia per protagonistes els
nuvis i les parelles acabades
de casar i consistia en
comprar un ventall a la núvia.

També era tradicional que les
fadrines de tot Ciutat Vella
anessin a pregar a la Mare de
Déu del Carme per trobar
parella i ho feien amb
l’oració següent:
Mare de Déu del Carme,
doneu-me un bon marit,
sia pobre, sia ric,
mentre vingui de seguit .

En acabat, sortien a
passejar per la fira, on
també es passejaven els
joves casadors. Sembla que
d’aquesta fira, que ja se
celebrava el 1790, n’havien
sortit força parelles i per
això l’anomenaven la ‘fira
dels marits’.
D’altra banda, la gent del
Raval, de Sant Antoni i de
l’entorn
acostumava
a
convidar a dinar els
coneguts del barri veí de La
Ribera. El plat típic era el
pollastre amb samfaina, i és
que calia quedar bé i
demostrar que a casa hi
havia
bona
posició
econòmica.

Cal tenir en compte que
aleshores el pollastre no
Acollir
era precisament un plat de
Acompanyar
Celebrar diari. A la tarda, després de
l’àpat, les joves sortien a
Créixer
lluir els vestits i ventalls
nous.
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Entre els col·lectius que
tenien la Mare de Déu del
Carme com a patrona hi
havia els rajolers i els teulers
de Barcelona, els pinxos
(“matons”) del Raval, els
trinquetaires (l’esport de
moda, similar al “frontó”) i
els sarauistes (els que
freqüentaven els saraus).
Segons explica el folklorista,
molts pinxos havien sortit
d’entre els treballadors de
rajoleries i teuleries i, d’altra
banda, freqüentaven els
trinquets, motiu pel qual el
patronatge hauria passat
d’un col·lectiu a l’altre. El dia
de la Mare de Déu, els
trinquets, la majoria dels
quals eren al Raval, no
obrien les portes.
Un altre col·lectiu que
també tenia la Mare de Déu
del Carme com a patrona
era el cos de serenos, els
vigilants nocturns que havia
creat
l’Ajuntament
de
Barcelona l’any 1785

El servei es va inaugurar el dia
del Carme i per això van
agafar-ne el patronatge.
Segons Joan Amades, el dia
de la seva festa anaven en
corporació a oir missa a
l’església de Betlem i ho feien
amb vestit de gala. En sortir
de missa, es dedicaven a
ramblejar i a passejar per la
fira del carrer del Carme, que
s’estenia entre la Rambla i el
Pedró. També explica el
folklorista que els serenos
tenien el costum de trobar-se
al punt de les deu del vespre
a la plaça de Sant Jaume, on
cantaven l’hora a cor abans
de dirigir-se cadascun cap al
barri que tenia assignat.
Font: barcelonablog

Acollir
Acompanyar
Celebrar
Créixer
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POLLATRE AMB SAMFAINA
PEL DIA DEL CARME
L’etnòleg i folklorista
Joan Amades, nascut
al Raval el 1890 i mort
el dia de sant Antoni
Abat de 1950, explica
que el dia del Carme
les famílies del Raval
menjaven pollastre
amb samfaina. En aquells temps el
pollastre no era pas habitual. Així
que seguint Joan Amades, us
proposem recuperar la tradició del
Pollastre amb Samfaina pel Carme.

PREPARACIÓ
Comencem pelant l'albergínia i la ceba. L'albergínia la tallem a daus no molt
petits i de la ceba en fem llunes no molt estretes.
Si el carbassó és ben fresc i tendre el rentem bé i no cal que el pelem. El fem a
daus una mica més petits que l'albergínia.
Traiem el barret del pebrot i el tallem a quadrats no gaire petits.
Agafem una cassola fonda que es pugui tapar i hi posem una mica d'oli al fons i
els grans d'all xafats. La posem al foc i mentre l'oli s'escalfa salpebrem tots els talls
de pollastre.
Posem el pollastre a la cassola i el fem a foc mitjà de tots costats fins que quedi
ben enrossit. Un cop ja fet hi posem el conyac i deixem que redueixi.
Després afegim totes les verdures tallades dins la cassoloa, ho salem una mica
i la tapem, podem abaixar el foc i ho deixem fent-se a poc a poc 15 minuts. Anem
remenant de tant en tant perquè no quedin les mateixes verdures a sota.
Passat aquest temps que les verdures s'hauran estovat destapem la cassola i hi
afegim el tomàquet triturat amanint-lo amb un polsim de sal i un polsim de sucre
per tal de treure-li l'acidesa. Ho deixem fer a foc baix, aquesta vegada destapat,
uns 15 minuts més i ja el tenim.
Font: El blog de la mami
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D’on prové el mot “Raval” ?
Diu la Viquipèdia que “Raval” és un arabisme que nomena un suburbi o
un barri extramurs. Prové de l'àrab Rabad (plural arbad) i fa referència a
un barri de població (medina) situat als afores d'aquesta. Aquesta
paraula va originar el català "raval" i el castellà "arrabal"

I on eren els extramurs ?
Efectivament, al llarg dels segles Barcelona va aixecar 3 muralles.
1. La primera, en època romana, s. III i IV, que tenia el centre a la Plaça
sant Jaume.
2. La segona, la medieval del s. XIII anomenada de Jaume I, que pujava
per la Rambla i deixava dintre seu la primera muralla.
3. I la tercera i última, d’època moderna dels s. XVI-XVII anomenada de
Pere el Cerimoniós, que venia de mar fins al mercat de Sant Antoni i
d’allí cap a la plaça universitat.
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1

I efectivament, el nostre
Raval quedava situat a
l’extramurs de la muralla
medieval. No va quedar a
dins de la ciutat fins que es
va edificar la muralla
moderna
Barri del Raval, en àrab

باري ديل رافال
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El districte i el barri
Formem part del districte
Ciutat Vella, que té una
extensió de 4,36 km2, és a dir
unes 670 vegades un camp de
futbol. Al districte hi vivim
109.847 persones, i per tant
som uns 25.150 habitants per
km2. Si un dia tot Ciutat Vella
decideix anar al Camp nou,
l’omplim de bat a bat.

La parròquia
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Dins del Raval som 47.274
habitants, en 1,09 km2, o 154
camps de futbol, i per tant
amb els del Raval, el Camp
Nou faria mitja entrada.

1. Raval
2. Barri Gòtic
3. Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera
1. La Barceloneta

En resum, gairebé la meitat dels habitants de Ciutat Vella vivim al
Raval, però el Raval és només una quarta part de tot Ciutat Vella.
No us sentiu atapeïts?

1
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Si comparem el Raval amb la ciutat,
trobem que BCN té 1.620.343
habitants. Per tant, de cada 1000
barcelonins gairebé 29 som del
Raval. Ara segur que ja no us sentiu
tan atapeïts.

Altres dades

4

La parròquia

Dels 73 barris de la ciutat, el Raval
és el 6è en natalitat: 105
naixements anuals per cada 10.000
habitants. La mitjana de BCN és de
83.
I som el 70è barri en mortalitat:
només 73 difunts anuals per cada
10.000. La mitjana a BCN és de 96.
En resum: som un barri jove.
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Els qui vénen al Raval
Si continuem mirant l'estadística, el Raval és el segon barri de BCN
en rebre migrants: 1437 per cada 10.000 habitants de la ciutat. El
primer lloc l’ocupa el Barri Gòtic, amb 2089 i el tercer i quart lloc són
per Sant Pere i la Barceloneta, amb 1410 i 1368 respectivament,
essent la mitjana de la ciutat de 716. Com podeu veure, doncs el
nostre districte és qui acull més persones de tota la ciutat.
Actualment, segons dades municipals, la meitat dels residents al
Raval són de nacionalitat espanyola i l’altra meitat estrangera. Entre
els estrangers que arribem el 58% són homes i el 42% dones.

I d’on vénen ?
Els orígens dels nostres veïns són:
18% del Pakistan, 16% de Filipines, 12% de Bangladesh, 7% d’Itàlia,
5% del Marroc, 4% de l’Índia, 3% de França, 2% del Regne Unit i
Alemanya i 1% de Xina, Bolívia, Romania, Colòmbia, Argentina,
Equador i Brasil.

I per què vénen ?
Sens dubte, les causes són molt diverses i cada cas té la seva
complexitat, però essencialment hi ha quatre causes en l’origen dels
moviments migratoris cap al Raval:
A. Causes econòmiques: atur o pressió demogràfica al lloc d’origen
o demanda de mà d’obra al lloc de destí.
B. Causes catastròfiques: desastres naturals, terratrèmols, males
collites, dificultat per trobar aliments.
C. Causes violentes: guerres, persecucions, exilis, repressions,
amenaces.
D. Causes socioculturals: desig de llibertat, atracció de la ciutat,
bondat del medi natural.
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I això, a on ens porta ?
L’objectiu d’aquest article no és pas presentar un estudi demogràfic
del l’entorn de la nostra parròquia, sinó generar un debat, o millor
encara, un diàleg intern i extern.
Davant de la pluralitat que hem descrit com a cristians tenim quatre
possibles opcions:
a) Aïllacionisme: que no es barregin amb nosaltres que tenim tants
segles d’història.
b) Indiferència. Que facin lo seu que nosaltres farem lo nostre.
c) Tolerància: Ja que hi són, no els farem fora, així que convisquem
en pau.
d) Diàleg: implica acceptar, acostar-s’hi, reconèixer el que ells són,
acollir-los per aprendre els uns dels altres.
Com podeu suposar, la nostra parròquia, i així ho diu el nostre
Consell Parroquial a la llum dels diversos documents eclesials, opta
pel diàleg.
Potser el primer pas seria que cadascú es pregunti:
Com a membre de la parròquia del Carme...
1. Com em posiciono davant de la realitat demogràfica i
interreligiosa del barri i l’entorn?
2. Conec les tradicions i costums culturals i religioses dels nostres
veïns?
3. Què hem de fer i què hem de deixar de fer com a comunitat
acollidora i oberta que volem ser?
PER SABER-NE MÉS
4. Com viure l’Evangeli en aquest
entorn?
• CiJ - De l’hostilitat a
5. Quins valors ens proposaria
l'hospitalitat
Jesús posar en pràctica?
• CiJ – Fills i filles d’un
6. Com podem enriquir-nos i
pelegrí
acompanyar-nos persones de
• Comunitats i
diverses confessions religioses?
parròquies obertes a
7. De
quina
d’aquestes
l’hospitalitat
tendències hauria d’alliberar• GenCat - Guies pel
me: intolerància, racisme,
respecte a la
indiferència,
xenofòbia,
diversitat religiosa
clericalisme, dogmatisme... ?
• Teologia pel 4t Món
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Fem unes primeres passes ?
Fa uns mesos vàrem celebrar l’Assemblea del Carme. Vàrem reflexionar
mirant cap a endins. Ens queda la segona part: mirar i anar enfora.
Podria ser una de les tasques a fer el proper 2020; conèixer el nostre
entorn a fons, el que som i el que són. El que viu el barri i el que viuen
els del barri. Potser el primer pas hauria de ser conèixer, formar-se,
entendre, visitar, dialogar.
Més endavant, potser el 2021, ens podríem demanar: què hi podem
aportar des de la parròquia?
Des del Consell, us proposem, doncs, per l’any 2020:
1. Ampliar la nostra participació en els actes organitzats
per les diverses entitats culturals i religioses del nostre
entorn: Grup Interreligiós del Raval, Caminem Junts per
la Diversitat, i altres entitats del Raval.

2. Fer un cicle de conferències/diàlegs, amb experts i amb persones
del barri, que ens ajudi a entendre d’on vénen i per què? Com se
senten entre nosaltres? Què creuen, com viuen, què celebren? Què
esperen? I també, quins elements de la nostra mentalitat i societat
dificulten l’acollida?

Aquetes dues primeres passes segur que ens mostraran altres camins
per on podem seguir.
Som-hi !

Parròquia Mare de Déu del Carme
Carrer Sant Antoni Abat, 10 / 08001 – Barcelona
93 442 25 63
 parroquiadelcarmebcn@gmail.com
@elcarmebcn

www.pqelcarme.com

