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EL PARE CAFFAREL
Testimoni
La primera vegada que vàrem conèixer a l’abbé
Caffarel fou en l’anada a Roma amb els Equips de la
Mare de Déu, l’any 1959.
De matrimonis espanyols n’érem quinze quasi tots
catalans. Naturalment, al ser un moviment iniciat feia pocs anys a Barcelona, va fer que tinguéssim
un contacte molt especial entre nosaltres. En aquest viatge vàrem presentar al Papa Joan XXIII els
documents del nostre moviment de matrimonis.
La segona i tercera vegada que vàrem tenir el goig de parlar amb l’abbé Caffarel van ser en dues
trobades a Madrid on assistíem com a Responsables del Sector Barcelona Nord i el Maresme. En
aquests anys només hi havia Quatre Sectors i en aquelles trobades es treballava per anar perfilant
l’estructura del moviment a Catalunya i a la resta d’Espanya, ja que estava en un moment de fort
creixement.
Com a anècdota i referent a l’actitud comprensiva i enèrgica de l’abbé Caffarel, voldríem comentar
que en una d’aquestes jornades i, com sia que aquell dia no havíem quedat prou d’acord amb els
altres assistents, vàrem convenir de fer una trobada els quatre matrimonis de Barcelona i posar-nos
d’acord per la jornada següent. Nosaltres teníem el coneixement que el mossèn es retirava més o
menys cap a les 10 del vespre ja que era molt matiner i, per tant, la nostra trobada quedaria
dissimulada i podríem manifestar-nos més obertament. La nostra sorpresa fou que a les 12 de la nit
ens comparegués l’abbé a la sala on estàvem reunits discutint les postres propostes. Com és de
suposar, vàrem quedar força impressionats per la seva presència totalment insòlita en aquelles
hores. Ell, amb tota naturalitat, ens va saludar i, d’una manera molt comprensiva ens va convidar a
resar junt amb ell l’oració del Parenostre, pregant per la solució dels problemes que poguéssim
tenir. Poques vegades recordem haver resat el Parenostre amb la intensitat i emoció d’aquella nit.
De l’abbé Caffarel voldríem destacar dos aspectes de la seva personalitat que més ens van frapar:
•
•

la seva ESPIRITUALITAT
la seva VALENTIA

La primera queda ben clara si analitzem les propostes que fa als matrimonis que estan en el seu
moviment: oració individual, col·lectiva, posada en comú, celebració eucarística en les reunions,
etc. Totes destinades a un aprofundiment espiritual de les parelles, combinades amb estudis de
temes en la mateixa direcció.
Els seus escrits i en tota la projecció de la seva personalitat, posant com a base d’actuació de cada
un en les seves activitats el suport d’una vida espiritual viscuda intensament.
La seva valentia queda molt clara en el fet d’iniciar a França, poc abans de l’any 1940 i a Catalunya
a principis dels anys 50, el moviment dels Equips de la Mare de Déu.
Avui, el fet de que diversos matrimonis es reuneixin i parlin obertament de temes que els afecta, és
una cosa natural i que no sorprèn a ningú.
Altre cosa passava en aquells anys en que es va iniciar el moviment. La nostra experiència va ser
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viscuda amb certes dificultats, tant per la gent conservadora (ens deien que érem matrimonis a la
francesa), com també per una part de sacerdots que no ho veien clar i que ens advertien de certs
perills. En aquells anys, les activitats de la dona i l’home eren per separat.
L’abbé Caffarel va veure molt clar que els problemes del matrimoni afectaven tant a l’home com a
la dona i, per tant, el millor era treballar junts i aprofundir-los junt amb els altres matrimonis i amb
un Consiliari.
Permeteu-me que aprofiti aquesta oportunitat que ens doneu per parlar de l’abbé Caffarel, per a fer
unes breus consideracions.
Tots coneixem i molts de nosaltres per experiència pròpia, de les moltes situacions que viuen
actualment moltes parelles: matrimonis separats, divorciats, ajuntats, matrimonis civils, relacions
prematrimonials, sacerdots casats…
Coneixent l’abbé Caffarel, estem convençuts que no quedaria impassible davant d’aquestes
situacions de les parelles i, si bé no podria ajudar-los aplicant els mètodes dels Equips de la Mare de
Déu, sí que buscaria en algunes d’aquestes situacions, uns camins que els ajudés a viure la seva vida
familiar.
Fèlix Feliu i Àngela Canaleta
Mataró
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