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La música omple la Sagrada Família
Mons. Sebastià Taltavull va assistir al concert de Setmana Santa que va acollir la
Basílica
16 març, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

En el mateix temple on normalment hi ha pregària i silenci, va quedar omplert de música
sacra. Parlem de la Sagrada Família que el passat dissabte 12 de març va acollir el concert
de Setmana Santa. En aquest, es van interpretar les peces ‘El gaudir del Geni’ –la simfonia
número 3 de Ferrer Ferran- i l’‘Stabat Mater’ de Giovanni Battista Pergolesi. La Banda
Simfònica de la Societat Lira i Casino Carcaixentí, la Societat Musical Recreativa i l’Orquestra
Barroca de Barcelona van ser les encarregades d’omplir de música el silenci.
El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, va presidir el concert i va dedicar
unes paraules d’introducció sobre com del silenci expectant es pot passar a la música sacra:
“La meravellosa obra d’Antoni Gaudí que és aquesta basílica de la Sagrada Família de
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Barcelona, farcida de natura, de litúrgia i de paraula de Déu, ens ho posa fàcil. I ja que tota
ella és un cant al Déu Creador, a Jesús el seu Fill i a l’Esperit Sant, ﬁns a fer dir inclús als no
creients “Sanctus, Sanctus, Sanctus” fent-los pregar, deixem-nos omplir de la seva misteriosa
i sorprenent bellesa que parla de la glòria de Déu, de l’encarnació del Fill, dels dons de
l’Esperit i dels misteris de la vida humana tocada per ells. Aquest és un espai de silenci
enmig de la ciutat, aquest és un oasi de pregària enmig dels deserts de la vida, aquest és un
lloc per trobar Déu i fer més forta la solidaritat entre les persones i els pobles”.
D’on prové la música?
Amb el seu discurs, el bisbe Taltavull va indicar que la música pot tenir de tres orígens
diferents: l’experiència de l’amor, la de la tristesa o la de la trobada amb Déu. En tots els
casos, l’objectiu estava clar: “La meva intenció és posar en valor aquest acte on el cant i la
música rimen amb el silenci i on el seu contingut és tan proper al sentiment religiós i al fet
cristià”, va expressar el bisbe auxiliar de Barcelona.

|2

