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Omella: “Cal que valorem la Sagrada Família”
L’arquebisbe de Barcelona presideix per primer cop la festa de la Dedicació de la
Sagrada Família amb el bisbe Taltavull i el cardenal Sistach
08 novembre, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

La basílica de la Sagrada Família es va omplir de ﬁdels, com mai, en la celebració del sisè
aniversari de la Dedicació del temple expiatori presidida, enguany per primer cop, per
l’arquebisbe Joan Josep Omella, acompanyat del bisbe auxiliar Sebastià Taltavull i el cardenal
arquebisbe emèrit Lluís Martínez Sistach. Prop de 120 preveres i diaques, d’arreu de la
diòcesi van sumar-se a la celebració on van acudir al voltant d’un 4.000 ﬁdels que van omplir
la nau central amb el desig de participar de cor i amb la pregària en aquesta festivitat.
Valorar el temple
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Omella va començar la seva homilia recordant el gran valor i signiﬁcat de la Sagrada Família
per tots els barcelonins: “Nosaltres, que som sempre a Barcelona i que el veiem i l’hem vist
tant, ens pot passar que, de vegades, l’ignorem i no acabem de valorar el que tenim. Fins i
tot, de vegades arribem -quina llàstima!- a menysprear-lo”, i ﬁns i tot, – afegí- “em dol que hi
haguí que menystingui i aquest bellíssima basílica”.
La bellesa camí cap a Déu
Precisament, fou la bellesa el ﬁl conductor de les seves paraules: “La bellesa ens acosta a
Déu, ens parla de Déu. El mateix passa amb aquest bellíssim temple de la Sagrada Família.
És tan bonic, és tan preciós, que suscita admiració a tot el món i expressió d’això és la
quantitat de persones que diàriament el visiten”.
Va semblar que Omella interpretés el desig d’Antoni Gaudí, que va manifestar: “vindrà gent
d’arreu a contemplar aquest temple”. De fet, els turistes i passavolants quan llegeixen la
paraula “sanctus” al exterior de les torres ja estant aixecant una pregària, creients o no, com
desitjava el genial arquitecte.
Omella va reblar en el seu discurs: “Que no ens venci la rutina de veure la bellesa de la
creació i de les obres humanes. Aquesta preciosa Basílica hauria de recordar-nos que Déu
estima la bellesa, que Ell mateix és la summa Bellesa. Totes les escenes que apareixen a les
façanes, a les columnes, a les vidrieres, etc. evoquen l’amor salvador de Déu: l’Anunciació, el
Naixement de Jesús… la seva Passió i Mort. Tot va esdevenir per nosaltres, per pur amor de
Déu cap a nosaltres. Sí, no hi ha res tan bell com l’Amor. I Déu és Amor. Deixem-nos estimar
per aquest Déu, Pare de misericòrdia i de tota tendresa.”
Millores per afavorir el culte seguint a Gaudí
L’arquebisbe va agrair al patronat les millores realitzades al temple, per tal que les
celebracions litúrgiques es puguin desenvolupar de forma més adequada. Aquell dia
s’estrenaven la reforma del presbiteri amb les noves escales d’accés principal que s’avancen
un xic cap al centre de la nau i permeten un accés al presbiteri de forma més natural, també
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s’ha disposat d’una zona més ample davant l’altar conservat en el mateix lloc on fou ungit
pel Papa Benet XVI el 7 de novembre de 2010.
Una nova barana, inspirada en una obra de Gaudí a la catedral de Palma de Mallorca, has
estat col·locada al presbiteri que també compta amb dues noves escales laterals que faciliten
l’accés. Una primera zona de la nau que ja compta amb calefacció, i que amb el temps
s’estendrà a tota la nau completa les reformes fetes darrerament amb l’objectiu que té
marcar l’arquebisbat d’afavorir el culte en el temple expiatori de la Sagrada Família.
Els membres del patronat, especialment Esteva Camps president delegat, l’actual arquitecte
en cap Jordi Faulí, i Jordi Bonet, que fou l’arquitecte que va concloure l’obra per tal que la
basílica fos Dedicada per Benet XVI, van escoltar complaguts l’elogi que els adreçada Omella:
“Els successors de Gaudí han seguit els plànols i les seves idees”, “moltes gràcies per la feina
que el feu els successors de Antoni Gaudí” els ha dedicat l’arquebisbe Omella.
Omella a la Sagrada Família en el primer any del seu nomenament
Precisament la celebració d’enguany va coincidir amb el primer aniversari de l’anunci
notiﬁcant que Omella seria el successor del cardenal Sistach, en la festa de sant Sever, que
fou bisbe de Barcelona. Omella tingué unes paraules de record pel seu predecessor agraint-li
que tingués la iniciativa de “tancar” el temple per tal que fos hàbil pel culte i aconseguís que
el Papa Benet XVI vingués a Barcelona per Dedicar la Sagrada Família al culte a Déu. “Ara
vostè té mes temps i la seva diòcesis – referint-se als nombrosos viatges que realitza
l’arquebisbe emèrit – és el món, però Barcelona i la Sagrada Família seran sempre casa seva.
Vingui quan vulgui” dedicà Omella a un somrient i satisfet cardenal Sistach.
La Sagrada Família continua atraient centenars de mils de peregrins, creients i visitant i està
en estudi com incrementar el culte en el temple gaudinià .
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