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Constitució de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià

1. Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller.
2. Discurs del Cardenal Giuseppe Versaldi, prefecte de la Congregació per a 
l’Educació Catòlica.
3. Homilía del Cardenal Versaldi en la Missa de l’Esperit Sant.
4. Paraules finals del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach
5. Crònica de la inauguració oficial del curs 2015-2016.
6. Carta del rector del nou Ateneu.

1. Paraules inicials del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. 
Lluís Martínez Sistach.

Paraules inicials del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller, Dr. 
Lluís Martínez Sistach, en l’acte d’inauguració de curs de la Facultat d’Història 
de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes «Antoni Gaudí», de l’Institut Superi-
or de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental, de la Facultat 
de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia de Catalunya. Seminari de 
Barcelona, 1 d’octubre de 2015.

Les meves paraules en iniciar aquest acte acadèmic de la inauguració del curs de les 
nostres estimades Facultats i Instituts, són per agrair al cardenal Giuseppe Versaldi, 
Prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, que enmig de les seves respon-
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sabilitats al servei de tota l’Església en aquest camp específic, s’ha fet un lloc per estar 
amb nosaltres i presidir tant l’Eucaristia com aquest acte acadèmic.

Sr. Cardenal, aquestes institucions universitàries estan prestant un servei molt impor-
tant a les diòcesis de Catalunya, principalment en la formació intel·lectual dels futurs 
sacerdots de les deu diòcesis i dels religiosos, sense oblidar la formació superior de 
religioses i laics i laiques. En les memòries que tot seguit es presentaran, podem veure 
el molt i bon treball que fan en la docència, en la recerca i en les publicacions.

Escoltarem, Sr. Cardenal, les vostres paraules de cloenda d’aquest acte acadèmic que 
ens ajudaran molt en l’activitat d’aquestes institucions i esperem també una grata 
sorpresa que ens té preparada. Gràcies un cop més en nom de tots.

2. Discurs del Cardenal Giuseppe Versaldi, prefecte de la Congrega-
ció per l’Educació Catòlica.

UN ATENEO EN LA IGLESIA: IDENTIDAD Y MISIÓN

Eminentísimo Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran Canciller de las Faculta-
des Eclesiásticas de Catalunya, 
Excelencias Reverendísimas,
Reverendos Decanos y Directores de los Institutos,
Honorables autoridades,
Distinguidos profesores y docentes,
Queridos estudiantes, 
Señoras y señores.

I. Introducción

Con alegría he aceptado la invitación del Gran Canciller, el Señor Cardenal Lluís 
Martínez Sistach, y de las autoridades de las Facultades Eclesiásticas de Catalunya 
para presidir el acto con el cual se inaugura el año académico 2015-2016, año que 
reafirma las gracias que Dios está concediendo a esta Iglesia particular. El año pasado, 
mi predecesor erigió por Decreto de la Santa Sede la Facultad Eclesiástica de Historia, 
de Arqueología y de Artes Cristianas Antoni Gaudí. Este año, de nuevo por gracia del 
Omnipotente, la Congregación para la Educación Católica erige un Ateneo, conjugan-
do las tres Facultades Eclesiásticas existentes. Permítanme, entonces, expresarles mi 
agradecimiento por consentirme compartir con vosotros este momento; que el Señor, 
fuente de todo bien, los premie y los bendiga.

Quisiera, entonces, iniciar este breve mensaje citando al Padre de la Iglesia San Paciano, 
patrono desde hoy del nuevo Ateneo, quien en una de sus cartas dice: «Ne tamen aes-
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tues, frater; Christianus mihi nomen est, Catholicus vero cognomen. Illud me nuncupat, 
istud ostendit; hoc probor, inde significor» (1) «Esto me da por bueno, lo otro expresa 
mi profesión». San Paciano está hablando en su hermosa frase de eso que desde hace ya 
un buen tiempo todas las realidades antropológicas y sociales se cuestionan: identidad 
y misión.

Por ende, motivado por tan hermosa afirmación de San Paciano, trataré de cercarme 
brevemente al tema de la identidad y de la misión de un Ateneo en la Iglesia para sen-
tar las bases para futuras reflexiones y discusiones.

II. Identidad de un Ateneo en la Iglesia

Ante todo precisemos que un Ateneo es una institución de estudios superiores que en-
cuentra eco en las normas para la aplicación de la Constitución Apostólica Sapientia 
christiana. Dice el texto: «Con el nombre de Universidad o de Facultad se entienden 
también los Ateneos, Institutos y otros Centros Académicos, canónicamente erigi-
dos o aprobados por la Santa Sede, con derecho a conferir grados académicos con la 
autoridad de la misma Santa Sede» (Art. 1). El Ateneo, entonces, es una institución 
erigida por la Santa Sede y al servicio de ésta. Cumple el derecho que tiene la Iglesia 
de cumplir con su ministerio de evangelización (Sapientia christiana, Art. 1). 

De ahí que en la Iglesia cuando se habla de un Ateneo se debe entender, sin lugar a 
dudas, que se trata de un Ateneo eclesiástico y no civil. Es un Ateneo que se ocupa «es-
pecialmente de la Revelación cristiana y de las cuestiones relacionadas con la misma y 
que por tanto está más estrechamente unido con la propia misión evangelizadora» (2). 
Como praxis de la Congregación para la Educación Católica, un Ateneo está confor-
mado por tres Facultades Eclesiásticas; mientras que una Universidad Eclesiástica está 
conformada por cuatro. Dicho sea de paso, con la erección canónica de este Ateneo de 
Barcelona, estamos haciendo historia, pues en el mundo eclesiástico de esta región no 
contábamos hasta hoy con un Ateneo eclesiástico de este tipo. Para vosotros, entonces, 
debe ser un sano motivo de orgullo pero, sobre todo, un responsable motivo de servicio.

Por ser eclesiástico, un Ateneo se distingue por conferir títulos de estudios superiores 
que están estrechamente ligados con las ciencias sagradas. No se podría entender un 
Ateneo en la Iglesia que por querer adaptarse a la situación de la moda, ofrezca cur-
sos o programas que no correspondan a su naturaleza eclesiástica. Dice la Sapientia 
christiana que la Facultad de Teología «profundiza y estudia sistemáticamente con 
su propio método la doctrina católica, sacada de la divina Revelación con máxima 
diligencia» (Art. 66); la Facultad de Filosofía «investiga con método científico los 
problemas filosóficos y, basándose en el patrimonio filosófico perennemente válido, 
busca su solución a la luz de la razón, y demuestra su coherencia con la visión cris-
tiana del mundo, del hombre y de Dios» (Art. 79 &1; la Facultad de Historia, de 
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Arqueología y de Artes cristianas «promociona estas ciencias humanas, relacionadas 
estrechamente con las disciplinas teológicas y con la labor de la evangelización, según 
las necesidades de la Iglesia» (Art. 84).

Un Ateneo en la Iglesia es, entonces, un lugar, un ambiente, una comunidad donde la 
sinergia de las tres Facultades Eclesiásticas está orientada a «fomentar la investigación 
científica de los profesores y la mejor formación de los alumnos, así como para conse-
guir la comúnmente llamada ‘relación interdisciplinar’, que se hace cada vez más nece-
saria; igualmente para desarrollar la ‘complementariedad’ entre las distintas Facultades; 
y, en general, para lograr la penetración de la sabiduría cristiana en toda la cultura» 
(3). Un Ateneo, para concluir este primer apartado, se dedica al estudio de las ciencias 
sagradas –y de sus afines-, erigidas o aprobadas por la Santa Sede (can. 816 &1), con la 
competencia de otorgar títulos académicos en nombre de la Sede Apostólica (4). A él, 
según la Sapientia christiana, se le «ha confiado ante todo la importantísima misión de 
preparar con cuidado particular a sus propios alumnos para el ministerio sacerdotal, la 
enseñanza de las ciencias sagradas y las funciones más arduas del apostolado» (5), cola-
borando con las autoridades de la Iglesia y con las comunidades cristianas respectivas.

III. La misión de un Ateneo en la Iglesia

Ahora bien, un Ateneo es una comunidad eclesiástica que tiene como misión primaria 
tender el puente entre la Escritura y las preocupaciones de nuestro presente sin me-
nospreciar la Tradición y el Magisterio, los cuales no se superponen sobre la Sagra-
da Escritura, sino que «más bien dan testimonio de ella, en el transcurso de épocas 
históricas, mediante nuevas interpretaciones» (6). Nos dijo el Papa Francisco: «Las 
Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse 
contínuamente en la escucha de la Palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja con-
tínuamente evangelizar. Es indispensable que la Palabra de Dios ‘sea cada vez más el 
corazón de toda actividad eclesial’» (7). Por su parte, la Tradición y el Magisterio re-
presentan, en palabras del Papa, la Palabra encarnada y que siempre busca encarnarse, 
y son el tesoro bimilenario de la Iglesia (8).

Un Ateneo es una comunidad «en salida», que trata de acercarse al hombre, a la so-
ciedad y al mundo. Se preocupa por discernir sobre «cuál es el camino que el Señor le 
pide, saliendo de la propia comodidad y atreviéndose a llegar a todas las periferias que 
necesitan la luz del Evangelio» (9). Es una misión que «será de gran ayuda para que en 
el pueblo de Dios el culto religioso y la rectitud moral vayan al paso con el progreso 
de la ciencia y de la técnica y para que en la acción pastoral los fieles sean conducidos 
gradualmente a una vida de fe más pura y más madura» (10).

Un Ateneo necesita investigar y profundizar acerca de muchas cuestiones. Por ello, 
«las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan ar-
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monizar por el Espíritu en el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la 
Iglesia, ya que ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la Palabra. A quienes 
enseñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede pa-
recerles una imperfecta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que 
se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del 
Evangelio» (11).

Un Ateneo, por último, está llamado a constituirse como una comunidad que persigue 
la santidad en la Verdad. Como nos dijo en una oportunidad el Papa emérito: «Por 
la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están escritos en el libro de 
la vida (Ap 7,9; 13,8) han confesado a lo largo de los siglos la belleza de seguir al 
Señor Jesús, allí donde se les llamaba a dar testimonio de su ser de cristianos: en la 
familia, la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que 
se les confiaban» (12). Son muchos los ejemplos de fe y de santidad que tenemos en 
la historia de la Iglesia de hombres y mujeres que alcanzaron la santidad a través de 
la reflexión y de la enseñanza de las ciencias sagradas. San Paciano es uno de ellos.

IV. Conclusión

Imploro, finalmente, a Dios para que este nuevo año académico esté lleno de nume-
rosas bendiciones y de un fructuoso trabajo investigador. Que la fuerza del Espíritu 
Santo los acompañe siempre y que todos vosotros tengáis el coraje de hacer de este 
nuevo Ateneo un faro de evangelización y un lugar donde resplandezca la verdad. 
Como suplicó el Papa Francisco, pidamos que el Señor nos ayude «a resplandecer en 
el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe, ardiente y generosa, de la justicia 
y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de 
la tierra y ninguna periferia se prive de su luz» (13).

Muchas gracias.

Ahora tengo el placer de firmar los respectivos Decretos de Erección Canónica, de 
Aprobación quinquenal experimental de los Estatutos y de nombramiento del primer 
Rector del Ateneo San Paciano, en la persona del Rdo. Dr. Armand Puig.

Cardenal Giuseppe Versaldi.

Notas
(1) SAN PACIANO. Primera carta a su hermano Semproniano, n. VII. 
(2) Cf. JUAN PABLO II. Constitución Apostólica Sapientia christiana, 15 de abril de 
1979. Proemio, III.
(3) JUAN PABLO II. Constitución Apostólica Sapientia christiana,15 de abril de 
1979, Art. 64. 
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(4) Cf.JUAN PABLO II. Constitución Apostólica Sapientia christiana, 15 de abril de 
1979, Proemio, VI.
(5) JUAN PABLO II. Constitución Apostólica Sapientia christiana, 15 de abril de 
1979, Proemio, III.
(6) Cf. JUAN PABLO II. Alocución a los profesores de Teología. Altötting, 18 de 
noviembre de 1980, n. 2. Cf. CONCILIO VATICANO II, constitución dogmática Dei 
Verbum, n. 10.
(7) FRANCICO. Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 24 de noviembre de 
2013, n. 174. 
(8) Cf. IBID., n.233.
(9) Cf. IBID., n. 20.
(10) JUAN PABLO II. Constitución Apostólica Sapientia christiana, 15 de abril de 
1979. Proemio, III.
(11) FRANCISCO. Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 24 de noviembre de 
2013, n. 40.
(12) BENEDICTO XVI. Motu proprio Porta fidei, del 11 de octubre de 2013, n. 13. 
(13) FRANCISCO. Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 24 de noviembre de 
2013. Oración final.

3. Homilia del Cardenal Giuseppe Versaldi en l’Eucaristia de la in-
auguració de curs
 
La coincidencia de la memoria litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús con la inaugu-
ración del año académico de las Facultades Eclesiásticas de Catalunya es una ocasión 
providencial para reflexionar sobre la finalidad última de las actividades de estas ins-
tituciones formativas a la luz del modelo de santidad y de doctrina que viene del testi-
monio de esta joven carmelita, proclamada doctora de la Iglesia por San Juan Pablo II.
De hecho, Santa Teresita es, según palabras del Papa Benedicto XVI, «una guía para 
todos, sobre todo para aquellos que, en el pueblo de Dios, desarrollan el ministerio de 
teólogos» (Discurso en la audiencia general, 6 de abril de 2011), A pesar de no haber 
hecho estudios particulares, Santa Teresa «entra continuamente en el corazón de la 
Sagrada Escritura, que encierra el misterio de Cristo. Y tal lectura de la Biblia, nutrida 
de la ciencia del amor, no se opone a la ciencia académica» (Ibid.).

Por su parte, el Papa Juan Pablo II afirmó que a Santa Teresa le fue concedido este 
«particular carisma de sabiduría» que la convierte a pleno título en doctora de la 
Iglesia: «Esta joven carmelita, sin una especial preparación teológica, pero iluminada 
por la luz del Evangelio, se siente instruida por el Maestro divino que, como ella dice, 
es el ‘Doctor de Doctores’, del cual toma las enseñanzas divinas» (Carta apostólica 
Divini Amoris scientia, 19 de octubre de 1997). Desde sus escritos, de hecho, siempre 
según las palabras del Pontífice, se liberan «particulares rayos de doctrina… que, 
como por un carisma del Espíritu Santo, ponen el centro mismo del mensaje de la Re-
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velación en una visión original e inédita, presentando una enseñanza cualitativamente 
eminente» (Ibid.) ¡Es una summa cum laude, como diríamos en lenguaje académico 
por parte de la suprema autoridad de la Iglesia!

El testimonio de Santa Teresa del Niño Jesús

Es oportuno, entonces, también en esta ocasión especial y solemne, dejarnos guiar por 
la enseñanza original y eminente de esta sencilla santa, pero además profunda. No me 
alargo en exponer la doctrina de la «pequeña vía de la infancia espiritual», que vo-
sotros seguramente conoceréis, más bien quisiera retomar algunos elementos que se 
adaptan a la misión específica de los estudios eclesiásticos en nuestras Facultades. En 
primer lugar se debe evitar el peligro de considerar que el mensaje y el testimonio de 
la vida de Santa Teresa del Niño Jesús se vean reducidos a una especie de infantilismo 
que banaliza y hace superficial la vía de la santidad. Sus referencias a la infancia y a 
la pequeñez no se refieren tanto a una edad cronológica, sino que más bien se refieren 
al significado bíblico del pobre que advierte la propia nulidad ante Dios, en quien se 
abandona como un niño en los brazos de su madre. 

El pasaje del Evangelio de Mateo que ha sido proclamado evidencia bien este concep-
to. En el reino de los cielos el más grande, según la respuesta de Jesús a los discípu-
los, es «aquel que se hará pequeño como este niño», porque »si no os convertís y os 
hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Jesús no dice «permanecer 
niños», sino que es necesario para los discípulos «hacerse» como niños a través de una 
»conversión». Teresa entendió bien esta lección y la interpretó de un modo original, 
pero sin jamás entender la vía de la santidad como una regresión o simplificación del 
arduo camino de la salvación. Ella escribió en su Autobiografía: «He comprendido 
que el amor del buen Dios se revela en el alma sencilla, la cual no se resiste en nada 
a la gracia»: sencillez y pequeñez, entonces, en referencia a la grandeza infinita del 
amor de Dios y signo del abandono total de la criatura que ha sido por él conquistada.

Es por esta actitud que Teresa llegó a descubrir por el don de Dios la vía esencial para 
alcanzar la santidad, según sus famosas palabras: «Considerando el Cuerpo místico de la 
Iglesia, no me había reconocido en ningún miembro de aquellos descritos por San Pablo, 
o mejor, me quería reconocer en todos… La caridad me ofreció la clave de mi vocación. 
Comprendí que si la Iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no le 
podía faltar el más necesario y el mas noble de todos; comprendí que la Iglesia tenía un 
corazón y que este corazón ardía de amor… Comprendí que el amor encierra todas las vo-
caciones, que el amor era todo… Entonces, en el exceso de mi alegría delirante, exclamé: 
«Oh Jesús, mi amor, mi vocación, finalmente he encontrado que mi vocación es el amor».

Debemos recordar que Teresa llegó a esta intuición por la oración, pero haciendo 
referencia a la Escritura (1 Corintios, capítulos 12 y 13 por ella citados), con eso 
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entendemos que en aquella época, en la que el acceso a la Revelación no era conside-
rado privilegiado, esta pequeña carmelita no se confía a sus ideas o fantasías, aunque 
fueran pías, sino que más bien ella toma la luz de la Revelación. Y esto lo advierte 
también en otras intuiciones místicas, en las que hace referencia a algunos maestros 
como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús o la «Imitación de Cristo».

La vocación a la santidad

Por haber intuido y haber sido conquistada por el Dios-Amor, ha correspondido a tra-
vés de su respuesta, como hija del mismo Amor, a través del abandono como de una 
pequeña creyente que hace de su vida un don de sacrificio. Así, la Santa exclamaba. 
«Lo sé, oh Jesús, que el amor se paga sólo con el amor y por ello he buscado y he 
encontrado el modo de liberar mi corazón, convirtiéndote en Amor por Amor… Para 
probarte mi amor no tengo a disposición otro medio sino aquel de lanzar flores, de 
no dejarme escapar ningún pequeño sacrificio, ninguna mirada, ninguna palabra, de 
aprovechar todas las cosas pequeñas y hacerlas por amor… Quiero sufrir por amor, 
reír también por amor y así lanzaré flores delante de tu trono». Como San Pablo, ha 
alcanzado la intuición evangélica: «He aquí, entonces, la sola cosa que Jesús quiere 
de nosotros: no tiene necesidad de nuestras obras, sino sólo de nuestro amor», porque 
ha alcanzado la ciencia del amor, «que resuena dulcemente en los oídos de mi alma: 
deseo sólo esta ciencia». Es la consolación de la cual habla el Profeta Isaías para 
aquellos que aman a Dios: «Como una madre consuela a su hijo, así yo os consolaré».

Así, por una vía original, (que ella llama el ascensor),llega a la sublimidad del mis-
terio de la cruz, iluminado por la resurrección, que trae la verdadera paz del corazón. 
Tanto como para poder escribir al final de su breve vida: «Ahora no tengo ningún 
deseo más que el de amar locamente a Jesús. Mis deseos de niñez han desaparecido… 
Y ni siquiera deseo más el sufrimiento de la muerte, sino que es el Amor el que me 
atrae… Ahora me guía sólo el abandono, mi única brújula». Y sus últimas palabras, al 
morir, que no podían ser más que éstas: «Dios mío, yo te amo», palabras que resumen 
toda su vida.

Esta cátedra de la «ciencia del amor» debe estar presente en cada escuela y universi-
dad eclesiástica. De ella podemos obtener algunas enseñanzas que se adaptan bien a 
esta jornada inaugural.

Concentrarse sobre lo esencial

Ante todo, debemos hacer que sea cada vez más evidente que la enseñanza no consiste 
sólo en una justa investigación y transmisión de verdades abstractas, sino que para el 
discípulo de Cristo la verdad esencial es el descubrimiento de que Dios es Amor, y en-
tonces la verdad es una relación personal marcada por la infinita misericordia de Dios, 
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que quiere el bien de sus criaturas. Bien nos lo recuerda el Papa Francisco en la Evange-
lii gaudium, cuando invita a una pastoral misionera, no obsesionada por la transmisión 
de «una multitud de doctrinas que buscan imponerse a fuerza de insistencia», sino que 
se concentra sobre lo esencial, sobre aquello que es más bello, más grande, más atrayen-
te y al mismo tiempo más necesario» (n. 35). Y el mismo Pontífice indica este elemento 
esencial: «En este núcleo fundamental aquello que resplandece es la belleza del amor 
salvífico de Dios, manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (n. 36).

Sólo conservando una fuerte y explícita unión a esta esencia es posible desarrollar 
cualquier otra deducción y consideración y «esto vale tanto para los dogmas de fe 
como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia, incluyendo la enseñanza mo-
ral» (n. 36). Entonces, aquella esencia que Teresa había descubierto y había vivido 
es la misma que debe sostener cada enseñanza y cada educación católica. Enseñar la 
verdad sin el amor, es decir, sin ayudar a establecer una relación personal de amor con 
la fuente misma de la verdad y del amor, significa perder el objetivo final de nuestra 
misión. En consecuencia, debe ser intensa la atención de cada docente para que sus 
lecciones estén siempre impregnadas de esta coincidencia de la verdad con el amor.

Una vida coherente con lo que se enseña

Otra exigencia que brota de la ciencia del amor: la enseñanza y la educación en nues-
tras instituciones comportan un testimonio de vida que sea coherente con aquello que 
se enseña. De hecho, si la verdad coincide con la caridad, el que transmite un saber 
debe establecer él mismo una relación de amor hacia aquellos que han sido confiados 
a sus cuidados. La Constitución Sapientia christiana dice a este respecto: «Los pro-
fesores principalmente, sobre los que recae una gran responsabilidad, en cuanto que 
desempeñan un peculiar ministerio de la Palabra de Dios y son maestros de la fe de 
sus  alumnos, sean para éstos y para todos los fieles de Cristo, testigos de la verdad 
viva del Evangelio y modelos de fidelidad a la Iglesia» (Proemio, IV).

Aquí encontramos de nuevo el ejemplo de Santa Teresa del Niño Jesús, quien a pesar 
de su juventud, tuvo un rol como educadora y maestra. Sus palabras ponen en evidencia 
su preocupación por el rol de «penetrar en el santuario de las ánimas». Conociendo bien 
sus propios límites, ella se colocó en las manos del Señor, que es el único y verdadero 
protagonista de toda enseñanza: «Señor, soy muy pequeña para nutrir a tus hijas, si 
quieres dar por medio de mí cuanto es bueno para cada una, colma mi pequeña mano y 
yo, sin dejar tus brazos, daré tus tesoros a aquella ánima que me pedirá tu nutrimento». 
Y bien sabemos cuántos tesoros ha transmitido y transmite esta Doctora de la Iglesia. 

La enseñanza es un humilde ministerio de amor que, mientras busca la verdad, da 
testimonio de la caridad hacia aquellos que la buscan, soportando las fatigas y los fra-
casos, sin jamás cansarse de querer el bien de todos. El Papa Francisco exhorta a evitar 
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la enseñanza «desde lo alto y desde lejos» (n.97), que mira al éxito, como «maestros 
espirituales y expertos en pastoral que dan instrucciones permaneciendo en lo exter-
no».Debemos, en cambio, continuar la historia mejor de la Iglesia, «que es gloriosa en 
cuanto historia de sacrificios, de esperanzas, de luchas cotidianas, de vida consumida 
en el servicio, de constancia, de trabajo fatigoso, porque cada trabajo se hace con el 
sudor de nuestra frente» (n.96). De estos maestros, que son un testimonio de caridad, 
tienen necesidad los jóvenes de hoy para no caer en el mar de la ideología relativista 
y utilitarista.

Formar personas para una sociedad más justa y solidaria

En fin, todavía en la escuela de Santa Teresa, podemos extraer la lección de la tarea 
histórica y social de nuestras instituciones académicas, que es formar personas prepa-
radas para construir una sociedad más justa y solidaria, según el proyecto de amor, por 
el que Dios ha confiado al hombre el progreso de la creación. La Declaración conciliar 
Gravissimum educationis (de la cual celebramos el quincuagésimo aniversario de la 
promulgación) nos recuerda que la educación, a la cual tienen derecho todas las per-
sonas, tiene como finalidad «garantizar la verdadera unidad y la verdadera paz sobre 
la tierra» (art. 1). La citada Constitución Sapientia christiana reafirma que la Iglesia 
«se esfuerza en llevar el Evangelio a todo el género humano, de tal forma que aquél 
pueda transformar la conciencia de cada uno y de todos los hombres en general, y 
bañar con su luz sus obras, sus proyectos, su vida entera y todo el contexto social en 
que se desenvuelven» (Proemio, I).

Santa Teresa, a pesar de haber estado encerrada en su convento, ha tenido un fuerte 
impulso de hacer el bien en medio del mundo y no sólo en su comunidad, haciéndose 
misionera y siendo proclamada Patrona de las misiones. Con la oración intensa y con 
el ofrecimiento de sus propios sufrimientos y sus consejos estuvo cerca de los sacer-
dotes misioneros en el mundo, sintiéndose así en el centro de la misión de evangelizar 
y de la promoción humana de la entera Iglesia de Dios. Así debe estar orientada tam-
bién nuestra vida en nuestras instituciones académicas, saliendo de la autoreferencia-
lidad estéril y presumida, a fin de poder aceptar la invitación que el Papa Francisco 
propone a toda la Iglesia de ser una «Iglesia en salida». Ser instituciones misioneras 
que, sin perder el método y el objetivo de investigar y de enseñar, sean capaces de for-
mar cristianos y hombres que no se aíslan o huyen de la historia, sino que sean testigos 
de una respuesta a la vocación que Dios ha querido dar a cada hombre.

El Papa Francisco lo expresa con su habitual eficacia: «Nadie puede exigirnos relegar 
la religión a la secreta intimidad de las personas, sin ninguna influencia sobre la vida 
social y nacional, sin preocuparnos de la sociedad civil, sin expresarnos sobre los 
advenimientos que interesan a los ciudadanos» (Evangelii gaudium, n. 183). Estas 
palabras van también dirigidas a aquellos que actúan en las instituciones eclesiásticas, 
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porque «una fe auténtica –que no es jamás cómoda e individualista- implica siempre 
un profundo deseo de cambiar el mundo» (Ibid.).

Iniciamos, por tanto, este nuevo curso de empeño y de testimonio invocando la interce-
sión de Santa Teresa del Niño Jesús, la cual, en coherencia con una vida terrestre vivida 
amando, ha prometido vivir su paraíso haciendo el bien sobre la tierra. La Eucaristía 
que celebramos sea siempre fuente y culmen de la vida académica universitaria, parti-
cipación a la gracia que nos ha redimido a través del Cuerpo entregado y de la Sangre 
derramada por Cristo, como signo supremo del amor de un Dios que es Amor. Amén. 

4. Paraules finals del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. 
Lluís Martínez Sistach

Paraules finals del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller, Dr. 
Lluís Martínez Sistach, en l’acte d’inauguració de curs de la Facultat d’Història 
de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes «Antoni Gaudí», de l’Institut Superi-
or de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental, de la Facultat 
de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia de Catalunya i la constitu-
ció canònica de l’Ateneu Sant Pacià. Seminari de Barcelona, 1 d’octubre de 2015.

Muchísimas gracias, Sr. Cardenal Versaldi, por haber erigido el Ateneo universitario 
de Sant Pacià que agrupará las tres Facultades Eclesiásticas de Teología, Filosofía y 
de Historia de la Iglesia, Arqueología y artes cristianas. Con la creación de esta ins-
titución el estudio de la teología, de la filosofía y de la humanística cristianas queda 
más coordinada. A través de la Facultad de Teología, nueve instituciones más quedan 
conectadas con el Ateneo Sant Pacià: l’Institut de Teologia Fonamental, L’Institut 
Superior de Litúrgia de Barcelona, el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, i els 
Institus Superiors de Ciències Religioses de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, 
Mallorca, Vic i dels Pares Salesians. El Ateneo permite articular una red de doce 
instituciones eclesiásticas que tienen naturaleza universitaria y el Ateneo facilita una 
mayor relación con las Universidades de nuestro entorno.

L’Ateneu porta el nom de Sant Pacià, el gran bisbe de Barcelona en la segona meitat 
del segle IV i un dels pares de l’Església llatina, autor de diversos tractats teològics, 
que constitueix un referent rellevant en la nostra història eclesiàstica de Catalunya. El 
lema de l’Ateneu és una frase que es troba en una de les seves cartes: «quaecumque 
lingua a Deo inspirata» (no hi ha llengua que Déu no inspiri). Els llenguatges teolò-
gics, filosòfics i estètics són camins per arribar a Déu. Que Sant Pacià ens hi ajudi!

Sr. Cardenal quiero agradecerle el interés que siempre su Dicasterio ha manifestado 
por las propuestas que hemos presentado y por la ayuda que siempre nos ha ofrecido. 
Su presencia en este acto es un signo más dela comunión de estas instituciones uni-
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versitarias con la sede de Pedro. Y muchas gracias por este detalle para todos nosotros 
muy entrañable, que valoramos muchísimo: firmar los decretos de constitución del 
Ateneo Sant Pacià, aquí en Barcelona y en este acto académico.

En aquest acte no disposo de temps suficient per fer degudament el meu agraïment 
com a Gran Canceller als membres de les nostres Facultats. Vull agrair al Dr. Armand 
Puig el molt i bon treball que ha realitzat com a Degà-President de la Facultat de 
Teologia de Catalunya durant els anteriors períodes. D’aquest treball i encert tots en 
som conscients. Gràcies, Dr. Armand Puig, per l’eficaç col·laboració que ha prestat en 
la meva funció de Gran Canceller. Enhorabona per la nova responsabilitat de Rector 
de l’Ateneu Sant Pacià. L’experiència adquirida amb motiu del servei prestat a les 
nostres institucions que avui ens apleguen, indica que fareu un treball molt eficient 
ad intra i ad extra. Unes paraules d’agraïment cordial al Dr. Ramon Prat pel treball 
realitzat en el camp pastoral en aquesta seu. Gràcies al Dr. Jaume Aymar que inicia un 
nou període com a Degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, com a expressió del 
bon treball realitzat fins ara en aquesta institució. Em plau felicitar molt cordialment 
al Dr. Joan Planellas, nou Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, institució que 
ja coneix molt bé per haver-ne estat Vice-degà. La feina ben feta, la nostra plena con-
fiança i la de tota la Facultat, juntament amb la competència reconeguda del nou Degà, 
farà que pugui fer un servei molt fecund a l’estimada Facultat de Teologia de Catalu-
nya. Felicito també al nou Vice-degà d’aquesta Facultat, el Dr. Emili Marlès, que per 
la seva joventut i la seva competència prestarà un bon servei a l’esmentada Facultat.

Tot això posa en relleu la vitalitat de les nostres institucions que es van renovant en 
els seus claustres i en l’alumnat i això ens omple de joia i fonamenta l’esperança en el 
futur d’aquestes realitats, per tal que aquestes institucions ajudin a posar en pràctica 
el programa pastoral assenyalat pel Papa Francesc a l’Evangelii Gaudium: anunciar a 
tothom i arreu Jesucrist i el seu Evangeli.

5. Crònica de la inauguració oficial del curs 2015-2016 

L’Església catalana garanteix la seva presència en el món universitari amb la 
creació de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

Barcelona, 1 d’octubre de 2015. El cardenal Giuseppe Versaldi, prefecte de la Congre-
gació per a l’Educació Catòlica, ha signat aquest migdia, durant l’acte d’inauguració 
de curs de les facultats eclesiàstiques, la constitució de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià, una potent institució universitària dedicada exclusivament als estudis eclesiàs-
tics i directament vinculada a l’Església de Barcelona i, a través d’ella, amb la resta 
de diòcesis que tenen la seu a Catalunya. Aquest Ateneu, el rector del qual és el Dr. 
Armand Puig i Tàrrech, integra tres facultats orientades, respectivament, a l’estudi 
de la teologia, de la filosofia i la humanística cristianes: la Facultat de Teologia de 
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Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya i la Facultat Antoni Gaudí. L’Ateneu 
Universitari Sant Pacià queda configurat com una institució universitària que promou 
la docència i la recerca sobre les àrees centrals del pensament cristià.

D’altra banda, l’Ateneu, impulsat pel Gran Canceller de les facultats eclesiàstiques, 
el cardenal Lluís Martínez Sistach, aixopluga, mitjançant la Facultat de Teologia, nou 
institucions més, que queden connectades estretament amb ell: l’Institut de Teologia 
Fonamental, l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, el Centre d’Estudis Teolò-
gics de Mallorca i els Instituts Superiors de Ciències Religioses de Barcelona, Girona, 
Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic. Totes elles han estat erigides per la Santa Seu, en 
depenen i es regeixen per la Constitució Apostòlica Sapientia Christiana (1980) i 
altres instruccions pontifícies, i segueixen les directrius acadèmiques de la Declaració 
de Bolonya -signada per la Santa Seu l’any 2003.

Ha estat voluntat de l’impulsor que aquesta institució portés el nom d’Ateneu Univer-
sitari Sant Pacià, en memòria del gran bisbe de Barcelona, pastor d’aquesta Església 
en la segona meitat del segle IV i un dels Pares de l’Església llatina, autor de diversos 
tractats teològics, que constitueix un referent rellevant en la història eclesiàstica de 
Catalunya. Una frase que es troba en una de les seves cartes ha estat escollida com a 
lema de l’Ateneu: «quaecumque lingua a Deo inspirata» (no hi ha llengua que Déu 
no inspiri), ni llenguatge que no expressi i condueixi a Aquell que és font de Bellesa i 
de Bé i que sosté el món i cada persona humana.

El rector del nou Ateneu Universitari Sant Pacià, el Dr. Armand Puig, afirma que «la 
Teologia, que històricament al nostre país ha estat aïllada del món universitari, dia-
loga amb la Filosofia, gràcies a la Facultat de Filosofia de Catalunya (1990) i amb la 
Història, l’Arqueologia i les arts cristianes de la mà de la nova Facultat Antoni Gaudí 
(2014). Però el diàleg no es queda només aquí, sinó que s’ofereix a les altres instituci-
ons universitàries del món civil amb la intenció que es produeixi una fecundació mú-
tua». L’Ateneu permetrà una coordinació més gran entre totes les institucions acadè-
miques que comparteixen l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, que reuneix 
150 professors i més de 3.000 alumnes. «L’Ateneu és un instrument formidable per a 
una presència consolidada d’Església, ja que es vol fer present en el món acadèmic, 
universitari i cultural de la Catalunya del present i del futur», assegura.

El degà de la FTC, Dr. Joan Planellas, destaca l’augment de l’alumnat

El Dr. Joan Planellas, nomenat recentment degà de la FTC pel Gran Canceller i 
cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha començat la seva intervenció a 
l’acte d’inauguració de curs fent referència a l’augment del nombre d’alumnes: 286 
matriculats en cursos acadèmics, que sumats als 213 alumnes de les activitats no 
acadèmiques donen un total de 499. A aquesta xifra cal afegir-li els 2.161 alumnes 
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matriculats en cursos estrictament acadèmics, entre els Instituts Superiors de Cièn-
cies Religioses, els del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca, els del curs online 
de Ciència i fe, l’Institut de Teologia Fonamental i l’Institut Superior de Litúrgia de 
Barcelona.

El Dr. Planellas ha agraït el treball del seu predecessor, el Dr. Armand Puig, que ha 
ocupat el càrrec els tres darrers triennis: «El Dr. Armand Puig és un home d’Església 
savi, polifacètic i summament emprenedor, m’ha ajudat i m’ha exigit a estimar i a tre-
ballar més per l’Església amb una actitud sempre activa i positiva», ha afegit el degà 
de la FTC, que els darrers cinc anys n’ha estat vicedegà. Ha agraït també la confiança 
rebuda davant la nova etapa i ha dit que el pensament el porta a dues paraules, el 
contingut de les quals «ens toca treballar sempre conjuntament amb tota la comunitat 
acadèmica: d’una banda, esperit de servei, i de l’altra humilitat per saber escoltar amb 
una actitud de corresponsabilitat».

El nou vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya serà el Dr. Emili Marlés, 
professor de Cristologia i coordinador general del curs on line de Ciència i Fe de la 
FTC. D’altra banda, durant l’acte d’aquest migdia s’ha anunciat que el Dr. Ramon 
Prat i Pons, després de 40 anys d’exercir de professor a la FTC, ha sol·licitat passar a 
professor emèrit. El Dr. Ramon Prat ha estat un dels pioners de la teologia pastoral a 
les nostres esglésies particulars i continua essent el director de l’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Lleida.

Aprovacions de títols oficials a la Facultat de Filosofia de Catalunya (URL)

La Facultat de Filosofia de Catalunya (URL) va comptar el curs 2014-2015 amb un 
total de 208 alumnes, dels quals 55 van optar per la modalitat d’aules obertes, adreça-
des a tots aquells que volen formar-se en un pensament sòlid i en diàleg en un saber 
de síntesi.

El degà de la FFC, Dr. Jaume Aymar, ha anunciat, durant la seva intervenció a l’acte, 
que ha estat aprovat com a títol propi de la URL el Diploma d’Especialització Uni-
versitària en Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic, dins l’àrea d’Humanitats. Hi 
participen la Facultat de Teologia, l’Abadia de Montserrat, la Biblioteca Episcopal, 
Catalonia Sacra i La Salle.

En aquest curs també han estat aprovats com a títols propis de la Universitat Ramon 
Llull, els Màsters següents: Màster en Història de l’Església; Màster en Arqueologia 
i Art cristià; i Màster en Història i Patrimoni Cultural de l’Església, que s’iniciarà 
aquest proper curs conjuntament amb la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Esglé-
sia, Arqueologia i Arts Cristianes. 
En data 21 de maig ha estat aprovat per la Universitat Ramon Llull el títol oficial de 
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Grau en Filosofia, Política i Economia, -de 240 crèdits ECTS-, de caràcter semipre-
sencial, el qual impartirà la Facultat conjuntament amb la Universitat de Deusto i la 
Univesidad Pontificia de Comillas, que en serà la coordinadora.

El Dr. Jaume Aymar ha comunicat també que els alumnes tenen molt d’interès a cursar 
el nou programa oficial de Doctorat, Doctorat en Filosofia: Humanisme i transcen-
dència, aprovat d’acord amb la nova legislació, i que s’organitza conjuntament amb 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Pontificia Comillas. 
En finalitzar aquests estudis rebran el títol de doctor, emès per dues universitats de 
prestigi: la Universidad Pontificia de Comillas i la Universitat Ramon Llull.

Inici innovador i integrador de la Facultat Antoni Gaudí

El Dr. Armand Puig, primer degà de la també nova Facultat Antoni Gaudí, que el curs 
2014-2015 s’ha posat en marxa amb els estudis de primer cicle i del curs pont, ha 
apuntat que el total d’alumnes inscrits ha estat de 25. «La Facultat Antoni Gaudí ha 
iniciat el seu camí de manera innovadora i integradora, cercant d’optimitzar la seva 
proximitat institucional i física a les altres dues facultats eclesiàstiques, la FTC i la 
FFC, amb les quals comparteix objectius, espais i professorat», ha dit aquest migdia 
el degà de la FAG. «La cultura cristiana necessita instruments i propostes que la facin 
present en un context on allò que és global i allò que és local s’afirmen alhora i amb 
gran força. Llegir la història d’Europa i del món i entendre les aportacions del cristia-
nisme i l’Església, factors culturals de primer ordre des de fa dos mil anys. Interpretar 
els testimonis eloqüents de les restes materials i arqueològiques, que fan comprendre 
allò que els documents no transmeten i que mostren la vivor de les comunitats eclesi-
als dels primers segles. Entrar dins les relectures del misteri cristià, presents en les 
arts plàstiques -arquitectura, pintura, escultura-, en la música, en la literatura, en el 
teatre i en el cinema, o bé comprendre la religiositat popular que s’atansa humilment 
i intensament al misteri del Verb fet home».

La Dra. Sílvia Coll-Vinent imparteix la lliçó inaugural sobre l’obra del literat 
polemista G. K. Chesterton

La lliçó inaugural del curs 2015-2016 ha anat a càrrec de la Dra. Sílvia Coll-Vinent, 
professora de la Facultat de Filosofia de Catalunya, i porta per títol: G. K. Chesterton 
i l’art de la polèmica. G. K. Chesterton (1874-1936) va ser un escriptor prolífic i bri-
llant: va escriure poesia, novel·la al·legòrica, relats detectivescos, biografies literàries, 
una vida de sant Francesc i un llibre sobre sant Tomàs, una valuosa Autobiografia, 
molts llibres d’assaig i centenars d’articles. «D’aquesta obra magna i polifacètica, 
en sorgeix una unitat de pensament, una apologètica cristiana i una polèmica de gran 
alçada literària» ha apuntat la Dra. Coll-Vinent, que ha presentat l’obra del literat po-
lemista i la seva manera de pensar, destacant-ne sobretot «les nocions de sentit comú 
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i d’home corrent tal com ell les aplica al pensament social». «La polèmica porta a en-
tendre el sentit de l’apologètica chestertoniana -ha dit-, que busca el diàleg i el territori 
comú amb el rival, i alhora l’efecte paradoxal i la sorpresa a través de la imaginació». 
«El valor de la imaginació, en Chesterton, s’il·lustra finalment en la seva manera 
d’entendre cristianament l’obra de Charles Dickens», ha conclòs.

6.- Carta del rector del nou Ateneu.

Barcelona, 21 d’octubre de 2015

Benvolgut, Benvolguda, 

Us escric pocs dies després de la constitució de l’Ateneu Universitari Sant Pacia i del 
meu nomenament com a Rector de l’Ateneu. Els ateneus eclesiastics són una institu-
ció universitària de l’Església Catòlica que aquesta erigeix mitjançant la Congregació 
per a l’Educació Católica. Precisament el dia 1 d’octubre de 2015, en un solemne acte 
celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, seu de l’Ateneu, el Car-
denal Giuseppe Versaldi va signar els decrets corresponents i va quedar constituïda 
la nova institució. D’aquesta manera, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebis-
be de Barcelona, impulsor decidit de la nova institució, esdevenia el Gran Canceller 
de l’Ateneu Sant Pacià -designació que evoca la figura del qui fou insigne bisbe de 
Barcelona a la segona meitat del segle IV, escriptor cristia i Pare de l’Església llatina. 
La constitució de l’Ateneu és el resultat de la integració de les tres facultats eclesiasti-
ques que ja tenien la seva seu en l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona (Carrer 
de la Diputació, 231, en ple centre de la ciutat): la Facultat de Teologia de Catalunya 
( creada el 1968), la Facultat de Filosofia de Catalunya ( creada el 1990) i la Facultat 
Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes (creada el 2014), 
totes elles depenents de la Congregació per a l’Educació Católica. La tradició acadè-
mica d’estudis universitaris promoguts per l’Església ha quatllat en una institució que 
poua els seus precedents en les escoles-catedral i els escolasticats dels monestirs, ja 
actius en l’època carolíngia, en els estudis generals o universitats medievals -el primer 
dels quals és el de Lleida, creat l’any 1300 pel rei Jaume II, mentre que el de Barcelo-
na ho seria el 1450, creat pel rei Alfons el Magnànim, sempre amb la teologia com a 
primera facultat-, en les diverses escoles conventuals de ciències eclesiàstiques -com 
les dels franciscans i dominics-, i, finalment, en les universitats de l’època moderna 
-com ara la Universitat de Tarragona, fundada el 1572 pel Cardenal Gaspar Cervantes 
de Gaeta, o bé la Universitat Pontificia de Tarragona (1897-1934). Es tracta d’una 
llarga tradició de la qual l’Ateneu Universitari Sant Pacía se sent deutora i hereva. 

L’Ateneu és, doncs, una institució universitària, que depèn canònicament de l’Arxidi-
òcesi de Barcelona i del seu Arquebisbe i, a través d’ella, s’estén a la resta de diòcesis 
amb seu a Catalunya. Per això l’Arquebisbe de Tarragona i els bisbes diocesans for-
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men part del Consell del Gran Canceller de l’Ateneu, juntament amb l’abat de Mont-
serrat, el delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya, el president i vicepresidenta 
de la Unió de Religiosos de Catalunya i el Rector de la Universitat Ramon Llull -cal 
recordar que la Facultat de Filosofia de Catalunya, en la seva vessant civil, continua 
formant part d’aquesta Universitat.

L’estructura completa del nou Ateneu consta de tres facultats, vuit instituts i un centre 
teologic, amb un total de 3.000 alumnes. Els instituts depenen tots ells de la Facultat 
de Teología de Catalunya. Dos són els instituts incorporats: l’Institut de Teología Fo-
namental (ITF), amb seu al Centre Borja, a Sant Cugat del Valles (creat l’any 1984), 
i l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona (ISLB), amb seu a l’edifici del Seminari 
Conciliar de Barcelona (creat l’any 1986). Els instituts vinculats són sis: el de Bar-
celona (ISCREB), el de Girona (ISCR Girona), el de Lleida (IREL), el de Mallorca 
(ISuCiR), el de Tarragona (Sant Fructuós, INSAF), el de Vic (ISCRVic). Aquests ins-
tituts foren creats en la dècada deis ‘90 del segle passat i refundats l’any 2010, ara fa 
cinc anys. Pel seu costat, el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM) està 
afiliat a la Facultat de Teologia de Catalunya des del 1970. En total, doncs, són dotze 
les institucions acadèmiques erigides per la Santa Seu i aixoplugades sota l’Ateneu. 

L’oferta acadèmica de l’Ateneu Sant Pacià, considerada en el seu conjunt, inclou qua-
tre currículums de Batxillerat (tots ells de tres anys acadèmics): teologia, filosofia, 
humanística cristiana (Facultat Antoni Gaudí) i ciències religioses. També inclou deu 
currículums de Llicència (de dos anys acadèmics), cinc deis quals són especialitats 
dins la Llicència en Teologia: teologia sistemàtica, teologia bíblica, teologia moral, 
teologia fonamental i teologia litúrgica. Tres d’aquests currículums són especialitats 
de la Llicència en Història i Patrimoni cultural de l’Església: història de l’Església, 
arqueologia i art, i patrimoni de l’Església. Un d’aquests estudis és la Llicència en 
Filosofia, que no té especialitats. Finalment, cada Institut Superior de Ciències Reli-
gioses programa una Llicència en Ciències Religioses, en la qual cada centre escull 
una o diverses orientacions especialitzades. Aquests deu currículums de Segon Cicle 
culminen amb l’obtenció d’una Llicenciatura que, com el Batxillerat (Baccalaurea-
tus), té validesa civil. 

L’Ateneu Universitari Sant Pacià vol ser la veu de l’Església catòlica que s’expressa 
de manera clara i pròpia en el món de la Universitat. Catalunya ofereix una realitat 
universitària de gran rellevància, també internacional. Doncs bé, a les dotze univer-
sitats existents, s’hi afegeix ara un Ateneu Universitari, l’objectiu del qual són els 
estudis teològics, filosòfics i humanístics (història, arqueologia i arts). L’Església, 
que és mestra en humanitat, ha de traduir aquesta seva vocació, intrínseca a la seva 
mateixa naturalesa, en una proposta acadèmica mitjançant la qual pugui repensar el 
món, crear cultura, augmentar el saber, interpretar la historia i contemplar el misteri 
diví. Davant aquest ampli ventall d’objectius, l’humanisme cristià ha estat, des de 
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sempre, ric en llenguatges i simbolismes. Per això el lema de l’Ateneu («quaecum-
que lingua a Deo inspirata») manlleva una frase que es troba en una Epístola de Sant 
Pacia (11,7) («omnium genera linguarum a Deo inspirata») i que es relaciona amb 
aquesta altra: «omnes linguas Spiritus Sanctus intelligit» (11,6). No hi ha llengua 
que Déu no inspiri ni hi ha llenguatge que no expressi i condueixi a Aquell que és 
font de bellesa i de bé. 

Voldria amb aquestes lletres trametre-us la meva salutació afectuosa i posar-me al 
servei de tota la comunitat acadèmica que forma l’Ateneu Universitari Sant Pacià. 
Igualment, voldria saludar tots els amics d’aquesta nova institució d’Església que 
acaba d’iniciar el seu camí. 

Cordialment,

Dr. Armand Puig i Tàrrech
Rector
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Prelat

Cartes 
Carta sobre el cinquè aniversari de la dedicació de la basílica de la 
Sagrada Família

Barcelona, 26 d’octubre de 2015

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell 
Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristianes, 
mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i altres 
entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

Em plau molt invitar-vos a la celebració del V aniversari de la Dedicació de la Ba-
sílica de la Sagrada Família, que va presidir el Papa Benet XVI el 7 de novembre 
del 2010, i que enguany celebrarem tots i totes el proper diumenge 8 de novembre, 
a les 17 hores. En aquesta mateixa celebració, beneiré amb joia la nova sagristia de 
la Basílica. 

Aquesta celebració del V aniversari d’aquesta Basílica dedicada a la Sagrada Fa-
mília s’escau havent finalitzat l’Assemblea Sinodal dedicada a la vocació i missió 
del matrimoni i la família en l’Església i en el món contemporani. En la nostra 
celebració donarem gràcies a Déu pel treball sinodal al servei de la família i ens 
ajudarà a prendre major consciència de la importància capital d’aquesta realitat que 
consisteix en una comunitat de vida i d’amor de tots els seus membres. Amb joia 
celebrarem junts l’Eucaristia com a font i cimal de tota la vida cristiana i de l’amor 
que corona les relacions familiars de tots els seus membres.

Esperant poder retrobar-nos tots i totes, rebeu una salutació i benedicció ben 
cordials,

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Carta sobre la celebració de les confraries i germandats de l’Arxidiòcesi

Barcelona, 30 d’octubre de 2015

Benvolguts i benvolgudes,

Us invito a participar en la celebració de l’Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Fa-
mília, de Barcelona, el diumenge 15 de novembre de 2015, a les 17 hores, amb tots 
els membres de les Confraries i Germandats de l’Arxidiòcesi. Ens trobarem junts per 
donar lloança a Déu amb la celebració del Sopar de Jesús, el misteri de la seva mort i 
de la seva resurrecció.

Recordareu que fa dos anys ja ens aplegàrem en aquesta celebració i va ser molt joio-
sa. Per això us lliuro aquesta carta com a pastor diocesà per tal que us pugueu trobar 
els membres de les Confraries i Germandats de les quals formeu part i us ajuden en la 
vostra vida cristiana.

Amb el goig de poder-nos trobar junts el proper 15 de novembre a la Basílica de la 
Sagrada Família, us saludo i beneeixo molt cordialment,

+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilies i alocucions
Paraules en l’acte acadèmic en el 50è aniversari de la Perfectae 
Caritatis

Palabras del Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, en el acto de conmemoración del 50 aniversario del decreto Perfectae 
Caritatis del Concilio Vaticano II. Facultad de Teología de Catalunya, 29 de 
octubre de 2015.

Nos hemos reunido para conmemorar el 50 aniversario del decreto Perfectae Cari-
tatis del Concilio Vaticano II, que trata de la adecuada renovación de la vida religio-
sa. El decreto conciliar ha representado un importante hito para la vida consagrada. 
Todas las familias religiosas se han renovado aplicando los contenidos de este de-
creto y de los demás documentos conciliares. Basta recordar el Capítulo General 
que celebraron dedicado a poner en práctica aquellos contenidos y los muchos cam-
bios que han experimentado todas las formas de vida consagrada. Bien se merece 
conmemorar este simbólico aniversario. 
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Y con la Unió de Religiosos de Catalunya hemos invitado al Sr. Arzobispo Mons. 
José Rodríguez Carballo, Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que hemos escuchado con sumo in-
terés. Quiero agradecerle su presencia y su mensaje que redunda en bien de la vida 
consagrada y de la Iglesia diocesana.

Este aniversario nos habla de hombres y mujeres de vida consagrada y, por ello, es 
también un homenaje a todos vosotros y a todas vosotras por el testimonio que ofre-
céis viviendo con generosidad y estilo profético vuestra vocación y por el servicio 
que prestáis a la Iglesia y al mundo. Como pastor diocesano he de valorar, ayudar, 
proteger y tutelar vuestra vida de seguimiento radical de Cristo pobre, obediente 
y casto, ya que con vuestra consagración embellecéis a la Iglesia universal y a las 
Iglesias particulares.

El papa Francisco, en su documento programático La alegría del Evangelio, llama 
a todos los religiosos y las religiosas a «recuperar la frescura original del Evan-
gelio» para hacer brotar «nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de ex-
presión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el 
mundo actual».

El Papa nos llama a todos los servidores de la Iglesia a una pastoral en clave de misión 
con audacia y creatividad, y pide expresamente hacer la propuesta evangelizadora 
desde el corazón del Evangelio, cuyo núcleo es la misericordia. Este núcleo es la 
fuente de la que brota la alegría que debe acompañar siempre al evangelizador y la 
evangelizadora y, por ello, la Iglesia debe ser y debe aparecer como portadora de esta 
experiencia de misericordia.

Son muy bellas las palabras que os dice el papa Francisco con motivo del año de la 
vida consagrada que estamos celebrando: «Quería deciros una palabra, y la palabra 
es la alegría. Siempre, donde están los consagrados y las consagradas a Dios hay 
alegría».

Nuestras Iglesias diocesanas, con todos sus miembros, debemos reconocer este ser-
vicio generoso. ¿Qué sería de nuestra sociedad, nuestras ciudades y pueblos sin la 
presencia y el servicio de los religiosos y las religiosas el campo de la espiritualidad, 
de los ancianos, de la cultura, de la enseñanza, de los pobres, de los enfermos, etc.? 
Sería una sociedad muy vacía.

De mi corazón de pastor surge el deseo de reiteraros mi agradecimiento por el bien 
que realizáis en esta querida Iglesia de Barcelona y en las restantes que tienen su sede 
en Catalunya.
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Paraula i vida
Sínode: entre la veritat i la misericòrdia (04/10/2015)

Del 4 al 25 d’aquest mes d’octubre es reuneix al Vaticà el Sínode dels Bisbes, en el 
qual m’ha invitat a participar com a membre el Papa Francesc. Aquesta assemblea 
té com a tema central «La vocació i la missió de la família en l’Església i en el món 
contemporani», i és continuació de l’assemblea extraordinària celebrada durant el 
mes d’octubre de l’any passat. Aquests treballs han suscitat moltes expectatives a tota 
l’Església i els mitjans de comunicació se n’han fet ressò. En certa manera, el Sínode 
de l’any passat va ser com una primera fase o una preparació del Sínode que ara co-
mença, el qual –per dir-ho així- arriba a l’hora de les decisions, que posarà en mans 
del papa Francesc, a qui escau prendre les últimes disposicions per a tota l’Església. 

Aquest interès té una explicació: les dues assemblees han estat precedides d’una àmplia 
consulta a tots els fidels, que han pogut fer arribar a la Secretaria del Sínode –que dirigeix 
el cardenal Lorenzo Baldisseri- els problemes dels matrimonis i les famílies actuals i les 
seves opinions sobre com l’Església hauria d’ajudar-los en el compliment de la seva missió.

El document de treball de l’assemblea que avui comença –fet públic el passat 23 de 
juny- reafirma la voluntat de l’Església de presentar al món d’avui l’Evangeli de la 
família; és a dir, els valors inclosos en la visió cristiana de la família que proposa per 
al bé de les persones, de la societat i de la mateixa Església, com ara la monogàmia i la 
indissolubilitat. Es pot preveure que el Sínode reafirmarà aquests valors del matrimoni 
i la família, sotmesos a una forta erosió en el món actual. 

 Però el Sínode no es vol quedar aquí. Dins de poques setmanes –el 8 de desembre–, 
s’obrirà l’Any Sant extraordinari convocat pel Papa dedicat a la misericòrdia. El lema 
és «Misericordiosos com el Pare». El papa Francesc ha donat el to d’aquesta celebra-
ció presentant una Església que, com el samarità de la famosa paràbola, s’acosta a les 
persones ferides en la seva experiència matrimonial o familiar amb l’actitud de Crist, 
que es va mostrar sempre compassiu amb tots, i sobretot amb les persones en situaci-
ons d’especial sofriment, exclusió i marginació. 

L’Església haurà de trobar camins pràctics per acollir i ajudar els catòlics casats o 
divorciats que han iniciat una nova unió i continuen sent membres de l’Església, i no 
n’estan exclosos ni excomunicats. Aquest és el repte del Sínode que ara comença: re-
collir l’esperit i les disposicions de l’assemblea anterior, aprofundir-hi i trobar camins 
operatius per acostar-se i ajudar a totes aquestes persones. 

Així, l’Església podrà mostrar al món d’avui el rostre de la misericòrdia, que és la 
missió que ha rebut de Jesucrist. Només així, l’Església estarà en condicions de realit-
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zar aquest desig que el papa Francesc ha expressat en el document amb què convoca 
el Jubileu de la Misericòrdia.

+Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Teresa de Jesús i Edith Stein (11/10/2015)
 
El proper dijous és la festa de Santa Teresa de Jesús i es clourà l’Any Teresià, celebrat 
amb motiu del cinquè centenari del seu naixement. De les moltes coses que s’han 
escrit sobre la santa d’Àvila, jo voldria subratllar l’actualitat del seu missatge tal com 
s’ha manifestat en una de les grans figures cristianes del segle XX: Edith Stein.

De joveneta, Edith Stein fou la deixebla predilecta d’Edmund Husserl, el fundador 
de l’escola de la fenomenologia. Ben aviat, Edith abandonà la religió jueva que havia 
rebut de la seva mare i es professà no creient. 

Però la recerca de la veritat la conduí a trobar Déu en el camí de la seva vida. Una 
amiga seva, bona cristiana, va perdre el seu marit –professor universitari- en la guerra 
de 1914. Jove encara, quan va rebre la trista notícia, va reaccionar amb una actitud 
d’esperança i de pau. Edith va ser-ne testimoni. «En aquell moment –va escriure- la 
meva incredulitat es va desplomar i Crist irradià en el seu misteri de la creu». Tanma-
teix, la seva conversió al catolicisme encara trigà a arribar.

Una tarda de l’estiu de 1921, Edith comença, de forma casual, la lectura de la Vida, 
l’autobiografia de santa Teresa de Jesús. La lectura l’apassiona tant que passa tota la 
nit llegint. A la matinada, en tancar el llibre, va exclamar: «Això és la veritat!» Havia 
descobert que Déu és amor. «El camí de la fe –escriu en una de les seves obres- ens 
porta més lluny que el coneixement filosòfic: ens porta al Déu personal i proper, a 
Aquell que és tot amor i misericòrdia, a una certesa que cap coneixement natural no 
pot donar.»

Com va afirmar sant Joan Pau II, que sentia una gran admiració per aquesta filòsofa, 
«tot i la seva gran estimació per la ciència, Edith va anar descobrint cada vegada més 
que el cor de l’existència cristiana no és en la ciència sinó en l’amor».

La seva condició de dona i també de jueva li varen impedir un merescut lloc en la 
càtedra universitària. Als 42 anys va entrar en el monestir del Carmel de Colònia. Ho 
havia desitjat des de la seva conversió. Prengué el nom de Teresa Beneta de la Creu. 
Allí va seguir Jesús pobre, en la pobresa radical d’una vida amagada en el claustre. 
Allí va escriure pàgines plenes de bellesa i profunditat sobre la ciència de la creu, 
inspirant-se en santa Teresa de Jesús i en sant Joan de la Creu.
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Quan, despullada, va entrar a la cambra de gas d’Auschwitz, amb la seva germana 
Rosa i altres víctimes jueves com ella, va oferir a Déu la vida en sacrifici. Fou la cul-
minació de la seva ciència de la creu, que visqué ben unida al Crucificat.

La vida i el pensament d’Edith Stein posen en relleu la profunditat del testimoniatge 
de Teresa de Jesús en el dramàtic segle XX i també en el segle actual.

+Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

El DOMUND de la vida religiosa i la família (18/10/2015)
 
Avui s’escau la Jornada Mundial de les Missions, una jornada coneguda com el DO-
MUND. Aquest any el lema és «Missioners de la misericòrdia» i dues circumstàncies 
donen un to especial al DOMUND. D’una banda, a Roma està reunit el Sínode sobre 
la Família; i, de l’altra, estem dins de l’Any de la Vida Consagrada.

«La Jornada Mundial de les Missions 2015 -diu el papa Francesc en el missatge que 
ha publicat per a aquesta Jornada- té lloc en el context de l’Any de la Vida Consagrada 
i en rep un estímul per a la pregària i la reflexió».

El Sant Pare ens recorda que tot batejat està cridat a donar testimoniatge del Senyor 
Jesucrist proclamant la fe que ha rebut com un do. Però això és particularment vàlid per 
a la persona consagrada, perquè entre la vida consagrada i la missió hi ha un fort vincle. 
El seguiment radical de Jesús, que ha donat lloc a l’aparició de la vida consagrada en 
l’Església, respon a la crida a prendre la creu i seguir el Crist, imitant la seva dedicació 
al Pare i les seves actituds de servei i d’amor a tots, sobretot als qui més pateixen.

En el cinquantè aniversari del decret del Concili Vaticà II sobre les missions, el Sant 
Pare ens recorda que la dimensió missionera pertany a la missió mateixa de l’Església, 
i que per tant és també intrínseca a tota forma de vida religiosa o vida consagrada a 
Déu. La missió no és proselitisme o mera estratègia. La missió és sobretot testimo-
niatge personal. Qui creu i segueix Crist, es converteix necessàriament en missioner.
Per mostrar el vincle entre la missió i la vida consagrada a Déu, el Sant Pare canonitza 
avui una religiosa espanyola: Maria de la Puríssima, que fou superiora general de la 
Congregació de les religioses de la Companyia de la Creu. Maria Isabel Salvat Rome-
ro nasqué a Madrid el 20 de febrer de 1926 i morí a Sevilla el 31 d’octubre de 1998. 
Malgrat ser la superiora general de la congregació, ella volia en tot moment fer els 
treballs més humils. El seu desig era treballar sense figurar, sense aparèixer, fomentant 
sempre un clima de confiança i de serenitat. Les religioses de la Companyia de la Creu 
fan un gran treball al servei dels malalts i els pobres, i són molt estimades sobretot a 
Andalusia, on nasqueren i estan més presents.
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En el marc del Sínode sobre la Família, el Papa beatifica avui un matrimoni, fet que no 
és freqüent. El matrimoni elevat als altars és el que formaren Louis Martin i Zèlie Gué-
rin, francesos, pares de Santa Teresa de Lisieux, carmelita descalça que és patrona de les 
missions i ha estat declarada doctora de l’Església. Es dóna la circumstància -no gens 
freqüent- que aquest matrimoni va veure com quatre de les seves cinc filles van entrar 
en el Carmel de Lisieux. Aquesta beatificació ens recorda la doctrina de la vocació uni-
versal a la santedat, sigui quin sigui l’estat de vida de cada cristià o cristiana. 

+Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Vides per a Déu i els germans (25/10/2015)

El dissabte 21 de novembre, a dos quarts de dotze, tindrà lloc a la catedral de Barce-
lona la solemne beatificació del caputxí fra Frederic de Berga i vint-i-cinc companys 
de martiri, en una cerimònia presidida pel cardenal Angelo Amato, prefecte de la Con-
gregació per a les Causes dels Sants.

Fou Benet XVI que va determinar que les beatificacions, que fins aleshores se celebra-
ven habitualment a Roma, es poguessin celebrar a les Esglésies locals o a les diòcesis 
en què varen viure i donar testimoniatge de la seva fe els servents de Déu beatificats. 
A la nostra diòcesi ja vàrem viure recentment la beatificació a Santa Maria de Mataró 
del sacerdot diocesà Josep Samsó i a la catedral del caputxí Josep Tous, fundador de 
la Congregació de les religioses de la Mare del Diví Pastor.

Ara, dintre d’un mes, viurem a la nostra diòcesi la beatificació d’un nombrós grup de 
caputxins que van donar la vida per Crist durant la persecució religiosa de l’any 1936. 
El divendres 5 de juny el papa Francesc signà a Roma el document que autoritzava la 
promulgació del decret de martiri del caputxí Frederic de Berga i vint-i-cinc religiosos 
més de la província de Framenors Caputxins de Catalunya.

Aquests màrtirs enriqueixen la nostra Església diocesana. La seva beatificació és una 
oportunitat per donar gràcies a Déu per la seva fidelitat i pel seu testimoniatge fins a donar 
la vida per Crist, i s’escau dins de l’Any de la Vida Consagrada, que s’inicià el 30 de no-
vembre de 2014, primer diumenge d’Advent, i es clourà el 2 de febrer de 2016, festa de la 
Presentació del Senyor i Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Per això, em sembla que 
és una oportunitat per donar gràcies a Déu i valorar la vida dels religiosos i les religioses 
actuals, homes i dones que, dòcils a la moció de l’Esperit Sant, han escollit un camí d’es-
pecial seguiment de Jesucrist per dedicar-se radicalment al servei de Déu i dels germans.

La vida consagrada és una prova eloqüent que com més es viu en Crist més es pot ser-
vir-lo en els altres, arribant fins a les avançades de la missió i acceptant els riscos més 
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grans, i fins i tot la mort. Aquestes vides dels caputxins màrtirs mostren, d’aquesta 
manera, amb l’eloqüència del do de la pròpia vida, que la caritat divina és fonament i 
estímul de l’amor gratuït i operant. 

La persecució religiosa va aniquilar materialment la província dels Caputxins de Ca-
talunya, però, acabada la guerra, el pare Josep de Besalú manifestà la seva gran satis-
facció en saber que durant la persecució religiosa cap religiós no renegà de la seva fe, 
i escrivia: «Dono les més sinceres gràcies a Déu que no ha permès que ni un sol dels 
fills de la nostra província catalana hagi flaquejat en la fe durant el període de sagnant 
persecució religiosa que tan satànica i salvatge es va mostrar». Invito tots els dio-
cesans a unir-se a aquesta acció de gràcies a Déu amb motiu de la propera beatificació.

+Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

El cardenal arquebisbe de Barcelona viatja a Roma per participar 
al proper Sínode de Bisbes convidat pel papa Francesc

BARCELONA, 2 d’octubre de 2015 — El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Llu-
ís Martínez Sistach, viatja aquest matí a Roma per participar a la propera Assemblea 
General Ordinària del Sínode de Bisbes, que es celebrarà entre el 4 i el 25 d’octubre.
El papa Francesc ha nomenat el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez 
Sistach, membre de l’Assemblea del Sínode dels Bisbes que tractarà la vocació i mis-
sió de la família en l’Església i en la societat.

El Papa ha invitat també quatre altres catalans. Com a col·laborador de la Secretaria del 
Sínode, el Dr. Lluís Clavell, membre de l’Acadèmia Pontifícia de Sant Tomàs d’Aqui-
no; Maties Augé, consultor de la Congregació pel Culte Diví i, finalment, el matrimoni 
format per Eugeni Gay, exvicepresident del Tribunal Constitucional d’Espanya, i la seva 
esposa Maria Montserrat Rosell, que actuaran com auditors de l’assemblea general.

Articles i declaracions
Declaracions sobre el viatge del Sr. Cardenal Arquebisbe al Brasil. 

«Volem posar el Sínode al servei de les famílies».

(Entrevista de Catalunya Cristiana al Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. 
Lluís Martínez Sistach, sobre el seu recent viatge al Brasil realitzat l’agost de 2015.)



BAB 155 (2015) - octubre [27] 557

1. Sr. Cardenal, com sorgeix la iniciativa del seu viatge a Brasil?

En ocasió del Consistori per a la creació de nous cardenals del mes de febrer d’aquest 
any, tan el cardenal de Río de Janeiro com el de Sao Paulo em demanaren si podia anar 
a aquestes dos diòcesis per parlar a bisbes, sacerdots, diaques, religiosos i laics sobre la 
pastoral de les grans ciutats. A Sao Paulo se’m demanà parlar a més d’aquesta pastoral, 
d’altres qüestions a la Facultat de Dret Canònic i al grup de juristes cristians. Vaig accep-
tar amb il·lusió aquesta invitació per l’amistat amb aquests cardenals, amb el desig de 
prestar un petit servei a aquestes dues Esglésies diocesanes i també per poder conèixer 
millor el treball pastoral que estan realitzant en grans concentracions urbanes. En aquest 
país sud-americà el 82% de la seva població viu en ciutats i l’Església llatinoamericana 
és molt sensible a la pastoral de les grans megàpolis. Des del Concili Vaticà II, sobretot 
després de Puebla, aquesta Església no sols s’ha plantejat el «què» i el «per a què», 
sinó també els molts «coms» de la nova evangelització en la societat actual. I ha estat 
a Aparecida, l’any 2007, que aquest treball ha rebut un nou impuls en demanar que és 
necessari promoure una «nova pastoral urbana» (Document d’Aparecida, 517).

En els diferents auditoris vaig agrair a aquesta Església que ens hagi donat el primer 
Bisbe de Roma i Successor de Pere llatinoamericà, jesuïta, i que ha estat providencial 
ja que ell fou el president de la Comissió de redacció del document d’Aparecida i el 
contingut d’aquest document que era només per a Amèrica llatina i Carib, amb el Papa 
Francesc s’ha projectat a tota l’Església universal.

2. Els arquebisbes de Rio de Janeiro i Sao Paulo, els cardenals Orani Joao Tem-
pesta i Odilo Pedro Scherer, van participar a la segona fase del Congrés convocat 
per vostè. En quina mesura la seva recent visita ha contribuït a donar continuïtat 
a les qüestions tractades durant l’anterior reunió de cardenals i arquebisbes de 
Barcelona?

Aquests dos cardenals participaren a Barcelona en el Congrés de Pastoral de les Grans 
Ciutats i van quedar molt contents dels continguts de la fase d’experts i de la fase de 
pastors que se celebraren el mes de maig i el mes de novembre de 2014 respectiva-
ment a la ciutat comtal. Ells volgueren fer partícips els seus diocesans de les reflexi-
ons sobre la presència i la missió de l’Església en les megàpolis del món, pensant en 
aquelles dues ciutats brasileres de molts milions de persones, especialment Sao Paulo 
amb vint-i-dos milions d’habitants. Certament la meva visita ha contribuït a donar 
continuïtat al nostre Congrés. Vaig tenir l’oportunitat de presentar també les tres edi-
cions de les actes del Congrés, en català, castellà i italià. La Conferència Episcopal 
del Brasil s’ha compromès a editar les esmentades actes en portuguès. Cal dir que les 
conferències i el discurs del Papa Francesc del Congrés de Barcelona-Roma són molt 
interessants i són un instrument preciós perquè interpel·lin els pastors i els laics com-
promesos en la pastoral en la seva tasca eclesial a les grans ciutats.
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3. En les seves intervencions al Brasil, quines idees va voler traslladar al públic 
brasiler que hi va assistir?

Vaig manifestar que la meva visita m’enriquia molt i aprendria moltíssim. És una 
Església que té el 40% dels catòlics de tot el món. És una Església molt viva i 
dinàmica. Vaig exposar que avui vivim uns «signes dels temps» que poden aju-
dar-nos molt a pensar, organitzar i realitzar una pastoral urbana. El mateix do-
cument de Aparecida ha sigut una benedicció de Déu proposant una pastoral que 
promogui un estat permanent de missió i implora una nova Pentecosta que impul-
si una evangelització més missionera. El Papa Francesc ha estat un altre do, un 
Papa urbà, quan va néixer a Buenos Aires aquesta ciutat tenia més de dos milions 
d’habitants. L’obsequi que ens ha fet amb el seu document Evangelii gaudium 
marca el programa pastoral també per a les grans ciutats. Ens parla del seu som-
ni eclesial que consisteix en una opció missionera capaç de transformar-ho tot, 
per tal de procurar que totes les estructures eclesials es tornin més missioneres. 
Hem de viure com un do de Déu els dos Sínodes episcopals dedicats a la família, 
d’octubre de 2014 i d’octubre de 2015. La família gaudeix de la confiança dels 
ciutadans de les megàpolis i amb la família la humanitat s’hi juga molt. El Con-
cili Vaticà II ens ha dit que el bé de les persones, de la societat i de l’Església 
depèn de la salut del matrimoni i de la família. I recentment, tenim un altre do de 
Déu: l’Any Sant extraordinari que pretén que l’Església redescobreixi el sentit 
de la missió que el Senyor li confia el dia de Pasqua: ser signe i instrument de la 
misericòrdia del Pare.

A més d’aquests signes dels temps, hi ha uns continguts que s’han de tenir molt pre-
sents per a realitzar una pastoral urbana. Cal prendre consciència que el món s’urba-
nitza cada dia més. El 52% de la població mundial viu en ciutats i el 2050 la proporció 
serà del 66%, les dues terceres parts de la humanitat. I com ens diu el Papa Francesc, 
la ciutat produeix una espècie d’ambivalència permanent, oferint als seus ciutadans 
infinites possibilitats, però apareixen moltes dificultats pel desenvolupament ple de la 
vida de molts. Al costat de moltíssims «ciutadans», hi ha també els «no ciutadans», els 
«ciutadans a mitges» o els «sobrants urbans».

Per a una adequada pastoral urbana hem de contemplar la ciutat amb una mirada de 
fe, descobrint que Déu viu en la ciutat. Aquesta mirada dóna una visió diferent de les 
grans ciutats. Les categories de «proximitat» i «d’encontre» que caracteritzen l’acció 
de Déu en la història humana són fonamentals en la pastoral de les grans ciutats, en 
les quals hi ha violència, por i incomunicació social.

L’encontre amb els pobres és un altre element que defineix la pastoral de les grans 
ciutats, perquè els pobres són els destinataris privilegiats de l’Evangeli i perquè els 
pobres són la meitat dels habitants de les ciutats de l’hemisferi sud.
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L’Església humanitza les ciutats evangelitzant i creant comunitats que acullin els ciuta-
dans, oferint diàleg i acompanyament. He observat que en les parròquies del Brasil hi ha 
el ministeri de l’acollidor. La parròquia urbana ha de ser centre d’identificació simbòlic en 
el mapa urbà, un accés immediat i lliure a la fe cristiana i a l’experiència eclesial i ha de 
ser una realitat de proximitat per a la vida dels ciutadans. La parròquia té present i futur i és 
molt necessària en la megàpolis. Cal agrair als rectors el servei eclesial preuat que realitzen

El Papa en el discurs en l’audiència que ens va concedir als pastors diocesans del Con-
grés de Barcelona, ens parlà del diàleg intercultural, amb la multiculturalitat, sense re-
lativismes, que no negocia amb la pròpia identitat cristiana, per tal de descobrir el fona-
ment de les cultures que en seu medi més profund estan sempre obertes i assedegades de 
Déu. Cal conèixer els imaginaris i les ciutats invisibles, és a dir, aquells grups o territoris 
humans que s’identifiquen ells mateixos amb els seus símbols, llenguatges, ritus, etc. 

Els sociòlegs del Congrés de Barcelona ens digueren que els ciutadans tenen confi-
ança en la institució de la família. Les famílies cristianes són denominades «esglésies 
domèstiques» i penso que tenen un paper molt important en fer que l’Església, les 
parròquies, vagin a les perifèries. Més ben dit, ja hi són perquè viuen en habitatges 
que estan situats en les perifèries existencials i geogràfiques de les ciutats. I convin-
dria que aquestes famílies convidessin a veïns i amics per compartir l’amistat i anar 
fent un primer anunci de Jesús per tal que algunes d’aquestes persones més endavant 
passin a l’església parroquial per celebrar la fe i participar en la comunitat cristiana.

El Papa Francesc en el seu discurs abans esmentat ens parlà de la importància per la 
pastoral de les grans ciutats, de la religiositat popular. Cal dir que els ciutadans confien 
en la religió. I paral·lelament a l’augment de les grans ciutats, avança també la reli-
giositat en el món. El 1980, el 83% de la població mundial es considerava religiosa. 
El 2010 ja era el 89%. Aquí l’Església hi té un repte important en la tasca de valorar, 
purificar i enriquir aquesta religiositat.

4. Quina realitat ha trobat a les diòcesis de Rio de Janeiro i Sao Paulo?

He trobat unes realitats socials i religioses diferents en alguns aspectes de les nostres. 
En la ciutat de Rio de Janeiro visitàrem unes faveles que impressionen. Són un altre 
món respecte de Copacabana, per la seva pobresa, indigència, manca de serveis, in-
seguretat, etc. Tanmateix el rector d’aquestes faveles em deia que religiosament són 
fecundes. En una d’elles no hi pot entrar cap cotxe, cap ambulància. Són ciutats de 
grans contrastos. Tanmateix la religiositat i la pràctica religiosa catòlica és elevada, 
amb participació de molts joves i homes. A cada favela hi ha una capella on se ce-
lebra el culte i hi ha els serveis de catequesi i preparació als sagraments. L’Església 
a través de Càritas fa un ajut social important. El capellà és ben acceptat i respectat.
Per anar de Rio a Sao Paulo passàrem pel Santuari de la Mare de Déu de l’Aparecida, 
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patrona de Brasil, amb un temple santuari amb capacitat per a 40.000 persones, com a 
expressió de la devoció mariana dels brasilers.

Hi ha una àmplia i generosa participació dels laics i laiques cristians, exercint dife-
rents ministeris, serveis eclesials. Actualment, la diòcesi de Río de Janeiro està orga-
nitzant una missió amb la visita de les parròquies a totes les llars de la parròquia.

5. Quins són els principals reptes i dificultats per evangelitzar en aquestes dues 
grans concentracions urbanes?

El repte principal és comú arreu de l’Església en general: consisteix precisament en 
evangelitzar. En aquell país és un repte més suau que en el nostre país, per la religi-
ositat dels seus habitants. Tenen, però, la presència i activitat de moltes sectes que 
comporta un constant traspàs dels catòlics.

6. Hi ha trobat punts en comú amb els desafiaments pastorals de l’àrea metropo-
litana de Barcelona?

Els punts comuns són els propis de les grans ciutats i trobar els camins i les maneres 
d’evangelitzar aquests ciutadans, poder fer-los-hi arribar l’Evangeli i treballar una 
autèntica iniciació cristiana. A Rio i a Sao Paulo hi ha una forta presència d’emigrants 
procedents de països d’Hispanoamèrica, semblant a al nostra realitat i fan també un 
treball com estem fent nosaltres. Tenen celebracions en castellà especialment per ells 
en algunes parròquies. Vaig presidir a la parròquia de la Mare de Déu de Guadalupe, 
a Sao Paolo, una eucaristia amb participació de bolivians, peruans, xilens, argentins, 
uruguaians, cubans, mexicans, etc.

7. Què l’ha impactat més de la seva visita?

La visita a les faveles de Rio de Janeiro i la presència de l’Església –la única institució 
que hi és present- en aquests llocs de marginació. També la presència de joventut i 
d’homes joves en les celebracions de l’eucaristia. També el sentit religiós de la vida 
que tenen les persones del país.

8. Amb tot, quina valoració fa de la visita al país sud-americà?

En faig una valoració molt positiva perquè si bé he donat quelcom amb les meves intervenci-
ons, he rebut molt més. M’han acollit exquisidament els dos cardenals, els seus col·laboradors 
i totes les persones que he conegut i tractat. Només com un detall que ho confirma, la delica-
desa del cor de la catedral de Sao Paolo, el diumenge 30, que vaig presidir l’eucaristia en por-
tuguès i el cardenal Scherer va fer l’homilia: al final de la missa, va cantar en català el Virolai. 
Curiosament tenim els brasilians i els catalans una patrona negra: Aparecida i Montserrat.
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Secretaria general

Nomenaments parroquials
01.10.15 – Rvd. Sr. Xavier Argerich Casals, rector de l’església de Santa Maria de 
Montalegre de Barcelona.

26.10.15 – Rvd. Sr. Ángel Fernando García Torremocha, CRS, vicari de la parròquia 
de la Mare de Déu del Roser, de Badalona.

26.10.15 – Rvd. P. Ramon Muray Esteve, SDB, vicari de la parròquia de Sant Bernat 
de Claravall, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials
01.10.15 - Rvd. Sr. Manuel Pérez Moreno, Agent de Pastoral en el Servei reli-
giós de l’Hospital de Bellvitge Prínceps d’Espanya, amb dedicació de 20 hores 
setmanals.

01.10.15 - Rvd. Sr. Eduard Puig Casas, Agent de Pastoral en el Servei religiós 
de l’Hospital de Bellvitge Prínceps d’Espanya, amb dedicació de 20 hores set-
manals.

27.10.15 – Rvd. Sr. Miquel Álvarez Rodríguez, Consiliari diocesà del Moviment de 
Centres d’Esplai Cristians (MCEC), per quatre anys.

28.10.15 – Sra. Núria Iceta Llorens, membre del patronat de la Fundació Joan Mara-
gall – cristianisme i cultura, per quatre anys.

Institucions d’ensenyament superior
01.10.15 – El Sr. Cardenal Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corres-
ponen, d’acord amb els estatuts de la Facultat de Teologia de Catalunya, i acom-
plerts els requisits corresponents, com a Gran Canceller, nomena VICEDEGÀ de 
la Facultat el Rvd. Dr. Emili Marlés Romeu, per un trienni, amb la seguretat que 
exercirà aquesta tasca com un eficaç servei a l’Església.
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Cartes

Barcelona, 6 d’octubre de 2015

A tots els rectors de l’Arxidiòcesi

Assumpte: Mesures per gestionar l’eventual acollida de persones sol·licitants de refu-
gi i asil a l’Arxidiòcesi de Barcelona

Benvolguts Srs. Rectors,

Davant l’arribada de refugiats a Barcelona, i seguint les paraules del Papa Francesc 
demanant que les parròquies estiguin atentes a acollir refugiats, el Sr. Cardenal Ar-
quebisbe de Barcelona amb el Consell Episcopal volen oferir un servei d’acollida a 
aquests germans necessitats d’acord amb les nostres possibilitats i amb la màxima 
atenció i eficiència.

1. D’acord amb la Delegació Diocesana de Pastoral Social i Càritas Diocesana 
de Barcelona, el Consell Episcopal demana a les parròquies de l’Arxidiòcesi que 
comuniquin a Càritas Diocesana de Barcelona si disposen de llocs adients per a 
l’allotjament d’aquests germans, sense comptar amb la vivenda parroquial. Per 
tal de facilitar aquesta comunicació, cal dirigir-se al web de www.caritasbcn.org 
on es troba el formulari que permet introduir les dades relatives a l’allotjament o 
donació econòmica. Qualsevol oferiment d’ajuda s’haurà de canalitzar a través 
d’aquest lloc web.

2. El possible allotjament a les parròquies es farà només per indicació de Càritas Dio-
cesana de Barcelona, la qual està en contacte tant amb les autoritats civils competents 
en l’acolliment dels refugiats com amb el Consell Episcopal de l’Arxidiòcesi.

3. En el marc d’aquest pla d’actuació i per fer-ho de la manera més adequada en bé de 
tots, cal que els Srs. Rectors segueixin aquestes orientacions. Si sorgís alguna qüestió 
no prevista en aquestes orientacions, abans de prendre’n cap decisió, és necessari que 
el Sr. Rector consulti al Sr. Vicari General.

4. Des de l’Arquebisbat de Barcelona, a través de Càritas Diocesana de Barcelona, 
mantindrem informats periòdicament sobre l’evolució d’aquest programa d’acollida i 
ajuda als demandants de refugi i asil.

El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, demana a les 
parròquies i comunitats que preguin pels immigrants i refugiats i perquè desapare-
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guin les causes que provoquen fonamentalment les migracions actuals com són les 
guerres i la manca de treball en els llocs d’origen.

Amb la meva salutació cordial, 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari General i Canceller

Carta sobre la conferència del Sr. Cardenal sobre el Sínode de 
la família

Barcelona, 28 d’octubre de 2015

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Con-
sell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals, escoles cristi-
anes, mestres i professors de religió, dirigents de moviments, associacions i 
altres entitats diocesanes

Benvolguts i benvolgudes: Déu vos guard!

El Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, el proper dimarts, 3 de 
novembre, a les 19 hores, pronunciarà una conferència en relació a la recent 
XIV Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes sobre La vocació i la 
missió de la família a l’Església i al món contemporani, que, presidit pel Papa 
Francesc, ha tingut lloc a Roma, del 4 al 25 d’aquest mes d’octubre.

El Sr. Cardenal Arquebisbe ens compartirà, doncs, la seva experiència personal com a 
membre de la darrera assemblea sinodal dedicada a la família.

L’acte se celebrarà a l’Aula Magna de Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 
231 – 08007 Barcelona).

Esperant que pugueu participar-hi, rebeu la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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In pace Christi

Pare Manuel M. Mendoza, rector de la Cartoixa de Montalegre

El P. Josep Lluís Mendoza López, morí a Badalona el 28 d’octubre de 2015, als 86 
anys d’edat, 62 de professió religiosa i 58 de sacerdoci. Va néixer a Sevilla el dia 11 
de febrer de 1929, en el si d’una família acomodada i profundament religiosa. Tingué 
set germans, i dues germanes seves foren religioses.

Va entrar a la Cartoixa de Nostra Senyora de la Defensió (Jerez) el 2 de juliol de 1951, 
després de cursar dos anys de Dret a la Universitat de Sevilla. A la Cartoixa fou cap 
d’estudis, bibliotecari i professor.

L’any 1969, per disposició del Capítol general, es traslladà a Évora (Portugal), on hi 
estigué dos anys. El 12 de novembre de 1986, en la visita canònica, fou destinat a la 
Cartoixa de Porta coeli. I el mes de novembre de 2001, el Capítol general el va traslla-
dar a la Cartoixa de Montalegre, on va tenir diversos càrrecs i en rector, càrrec equi-
valent al de prior. Allí va fer diverses millores a la biblioteca, va restaurar la carretera 
d’accés a la Cartoixa, va recolzar la creació de l’Associació d’Amics de la Cartoixa 
de Montalegre i va fer les gestions necessàries per assegurar-ne la soledat i el silenci 
davant alguns projectes de vies de circulació.

Fou un cartoixà molt espiritual, molt alegre i sempre amenitzava les recreacions amb 
el se bon humor com a fill d’Andalusia. Que Déu li concedeixi el descans etern i la 
llum perpètua l’il·lumini.
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Organismes diocesans

Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada: Carta sobre el Re-
cés d’Advent

Barcelona, 19 d’octubre de 2015.

Als Instituts de Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

El Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, dirigirà un recés espiritual 
per a totes les religioses, instituts seculars, societats de vida apostòlica i orde de les 
verges de l’Arxidiòcesi, el diumenge dia 22 de novembre, solemnitat de Jesucrist, Rei 
de l’Univers.

Amb pregària, silenci i reflexió, acabarem l’any litúrgic i prepararem el nostre esperit 
per rebre l’Advent.

A més, tindrem el privilegi d’escoltar del Sr. Cardenal l’experiència de la seva partici-
pació a Roma en el Sínode de la família i les orientacions donades sobre aquest tema 
tan important.

Dia: 22 de novembre.
Hora: 10.15h. 
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona (. Diputació, 231).

Horari: 10.15h., Laudes. 10.45h, Meditació (Saló d’actes). 13h, Santa Missa. 14h, 
dinar. 15.45h, Meditació (Saló d’actes). Exposició del Santíssim i Pregària per les 
vocacions (Capella).

En Crist i Maria, us saluda cordialment

Francesc Prieto, pvre.
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada. 

Nota. Per a quedar-se a dinar, només cal dir-ho prèviament a la secretaria del Seminari 
(tel. 93 45416 00, de dilluns a divendres, de 9 14h., fins al dia 17 de novembre.
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Crònica

Celebració del Congrés del Laïcat a Catalunya

Els dies 2 i 3 d’octubre de 2015 es va celebrar al monestir de Poblet el Congrés del 
Laïcat a Catalunya. Convocat per Laïcat XXI i pels delegats d’Apostolat Seglar de les 
diòcesis catalanes. Hi varen participar unes 500 persones, que van seguir activament 
la vintena de taules rodones, debats i tallers que s’oferien.

El divendres dia 2 d’octubre va servir com a preàmbul al Congrés amb una vetlla de 
pregària a l’església del monestir que, amb lectures i cants, va crear un clima espiritual 
per a tota la trobada.

L’endemà, dia central de les activitats, el programa començà amb una salutació de 
l’Abat de Poblet, P. Josep Alegre, que va desitjar que el Congrés donés fruits ben 
profitosos per a tota l’Església. Van ser presents al Congrés quatre membres de l’epis-
copat català, que varen participar en diversos debats i taules rodones: L’arquebis-
be de Tarragona, Mons. Jaume Pujol; l’arquebisbe-bisbe d’Urgell i secretari de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, Mons. Joan-Enric Vives; el bisbe de Girona, 
Mons. Francesc Pardo, i el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull. El 
Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona no hi va poder assistir personalment, perquè 
havia d’emprendre viatge a Roma a fi de participar, per nomenament del Sant Pare, en 
l’assemblea del Sínode dels Bisbes dedicada als problemes de la família, s’hi va fer 
present amb un missatge. 

Es varen debatre qüestions que afecten plenament els laics com, per exemple, la mane-
ra de viure la fe en el món laboral, els reptes de les noves situacions familiars, el crei-
xement de la pobresa, el compromís social i polític dels cristians, el diàleg entre la fe i 
la cultura, la multiculturalitat, la vivència de la litúrgia, el paper dels joves o l’Evangeli 
com a nucli de la vida del laic. També es van oferir uns quants tallers pràctics de dansa 
contemplativa, de pregària en la vida diària o de mística laïcal. Totes les activitats es 
van celebrar en diferents espais del monestir i de l’hostatgeria externa de Poblet.

El Congrés es va cloure amb una celebració de l’eucaristia, presidida per l’arquebisbe 
de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, i un manifest final. La cita evangèlica «Vosaltres 
sou la llum del món» (Mt 5, 13-16) va ser un dels motius centrals de la celebració eu-
carística. L’arquebisbe de Tarragona va convidar tots els laics presents a ser llum i sal 
en un món necessitat de sentit. «Ser sal de la terra i llum del món és el que l’Església 
que peregrina a Catalunya us demana a tots vosaltres.»
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D’altra banda, el manifest final va recollir i resumir les intencions de cara al futur 
definint primer de tot la voluntat dels organitzadors: «Laïcat XXI vol continuar essent 
xarxa, no un nou moviment, que ens ajudi a viure el nostre ser laics en l’Església i 
cristians en el món, arrelats en les nostres parròquies, comunitats i moviments». El 
text assenyala alguns dels reptes actuals i fins i tot urgents que ha d’afrontar l’Es-
glésia, com ara la pobresa creixent. En aquest punt, les conclusions eren ben clares: 
«Volem que la lluita contra la pobresa i el rostre humà dels pobres canviïn la nostra 
manera de viure i siguin l’horitzó dels nostres compromisos i de la nostra activitat 
professional i laboral. Volem que sigui centre i horitzó de la nostra vida personal, 
comunitària i eclesial, tot sabent que ens cal un món diferent i que ens volem compro-
metre perquè sigui possible.»

El manifest, tenint present l’obertura del Sínode de la Família, també feia una crida a 
acollir amb caritat i discerniment les noves situacions familiars: «Les nostres famílies 
viuen els canvis accelerats d’aquest temps amb formes i situacions diferents, sovint 
no fàcils, però també carregades d’amor. Volem comprometre’ns a donar resposta 
d’acollida càlida i de recerca conjunta, tant com a persones com des de les nostres 
comunitats.»

Com a síntesi de l’esperit que ha guiat el Congrés, transcrivim el comentari publicat 
pel Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, al setmanari Catalunya Cristiana 
(11-10-2015, pag. 2), titulat «Laïcat XXI»: «Ens ho va deixar molt clar el Concili 
Vaticà II, ara fa cinquanta anys. El laïcat era cridat novament a viure el seu propi 
protagonisme dins l’Església. No es partia de zero, hi havia experiències llunyanes i 
recents que avalaven que era possible que es reconegués la seva pròpia dignitat com a 
fills i filles de Déu des del baptisme i en una missió molt concreta de ser ferment en-
mig de la societat, impregnant-la d’Evangeli. La novetat era passar de la col·laboració 
a la corresponsabilitat.

«L’experiència viscuda a Poblet aquests dies ha estat una prova evident que és possi-
ble assumir aquest esperit conciliar i fer realitat la seva expansió joiosa en els propis 
ambients i més enllà d’ells. N’hem pres més consciència quan, reunits en el nom de 
Crist, ens hem acollit, hem dialogat, aprofundit i pregat junts. És el que ha de ser 
l’Església, el ritme de les nostres comunitats de fe, la projecció social dels nostres 
compromisos amarats d’Evangeli. Hem compartit allò que ens inquieta, tot observant 
amb lectura creient la realitat que ens envolta, en allò que necessita més presència i 
resposta.

«Entre moltes altres coses, Hem dit que estimem aquest món i volem mirar-lo amb la 
mirada amorosa i confiada de Déu, que veiem aquesta societat que ens toca viure com 
una nova oportunitat per donar testimoni de la radicalitat de l’amor de Déu per a cada 
home i cada dona, i especialment per als més pobres, que si perdem privilegis com a 
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Església, guanyem en radicalitat evangèlica, i per això és també un bon moment per a 
l’Església. A més, volem col·laborar a fer una Església més servidora del món, més en 
sortida i volem ser testimonis d’aquesta fe que portem en gerres de terrissa. Hem afe-
git, encara, que això serà possible si vivim en el cor l’alegria de Crist ressuscitat, cada 
dia des de la pregària confiada, en el silenci i en la vida. En comunitat i en soledat, en 
família i en grup. En l’Església. Per això, hem pregat perquè el Senyor ens ajudi a ser 
més Església per servir més el món.» 

Inauguració de curs a l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Barcelona

Durant el curs 2014-2015, l’ISCREB ha comptat amb un total de 1.032 alumnes: 173 
presencials, 774 virtuals, 25 que han combinat assignatures presencials amb virtuals, 
i 110 pertanyents als cursos d’extensió universitària.

Gabriel Magalhãés, professor del Departament de Lletres de la Universitat de Beira 
Interior, ha pronunciat la lliçó inaugural del curs 2015- 2016 de l’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), sota el títol «Els camins de la literatura 
cap a Déu: sobre el valor de la ficció narrativa i l’artifici retòric per a la fe cristiana», 
en un acte celebrat a l’aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona i que ha estat 
presidit pel cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.

Gabriel Magalhãés ha començat la ponència construint una metàfora que ha resumit 
l’esquelet del discurs: «Quan vaig començar a preparar aquesta lliçó sobre literatura i 
espiritualitat, em vaig sentir perdut en dos oceans, l’ampli Atlàntic de tants mil·lennis 
de creació literària i l’immens Pacífic de l’extensa història de les matèries espirituals. 
Així doncs he construït un vaixell, la fusta del casc d’aquesta nau que els proposo 
per al nostre viatge consisteix en dos punts específics del camp literari: el de la ficció 
narrativa, i el de l’artifici retòric que analitzarem amb la fe cristiana.»

Amb aquest vaixell imaginari, Magalhãés ha recorregut l’obra d’autors místics com 
el beat Ramon Llull, Santa Teresa de Jesús, i altres llibres de Cervantes, Calderón, 
Neruda, Kafka o Pessoa, «de manera que com a veles tenim les pàgines d’aquests 
escriptors laics i consagrats; no obstant el timó i la brúixola d’aquesta caravel·la es-
piritual seran els Evangelis, mentre que en el celler viatjarà la nostra memòria de la 
Bíblia, i la proa d’aquesta navegació apuntarà cap al futur en el qual desitgem que es 
recuperi la connexió entre literatura i espiritualitat, entre ciència, raó i creença, entre 
la fe i el món.»

El ponent ha seguit advertint que els cristians de vegades fugen de la paraula ficció, 
si alguna cosa temen és que els punts essencials de la fe es considerin com a «fanta-
sies». Per contra, ha continuat, «els Evangelis estan plens de ficcions, em refereixo 
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per descomptat a les paràboles de Jesús, als microrelats». Magalhãés ha presentat un 
Déu fet home, però també un Déu que explica contes, «com una mare ho fa totes les 
nits al seu fill.» 

El professor s’ha interrogat després sobre aquesta qüestió, «per què va fer servir el 
fill de María aquests microrelats que són les paràboles?». Durant el transcurs de la 
seva conferència ha trobat cinc motius: les històries permeten subratllar, amb la seva 
fluorescència màgica, la nostra humanitat; pinten el món; són miralls on comencem a 
veure’ns; són mentides que viatgen rumb a la veritat; i constitueixen una de les millors 
maneres d’introduir el debat. 

Tot seguit, Gabriel Magalhãés ha introduït el segon dels temes, l’ús de les figures retò-
riques: «això que hem vist pel que fa a la ficció, a la narrativa, també ho veurem en el 
que concerneix als artificis retòrics. Una vegada més, la nostra tendència seria pensar 
que res podria estar més lluny de Jesús que aquesta pretensiosa màscara tallada per les 
figures d’estil, per això que anomenem, de vegades amb desdeny, retòrica, ornament 
verbal. I resulta curiós comprovar que una vegada més ens equivoquem. Una vegada 
més el Salvador està molt més a prop de nosaltres del que pensàvem. Crist és capaç de 
tot allò que és humà, amb excepció del pecat, i del ball de paraules que es pinta en les 
figures d’estil també en els seus llavis.»

A partir de diferents exemples, l’audiència ha pogut descobrir que les figures retò-
riques més comunes en la Bíblia són la paradoxa «deixa que els morts enterrin els 
seus morts» i la metàfora/comparació «seguiu-me, i jo us faré pescadors d’homes». 
Segons el professor, aquests dos recursos literaris són els més comuns perquè tots dos 
ens apropen el que ens cau lluny, «a través de la metàfora i la paradoxa, el Salvador 
ens parla d’aquest amor diví que, en el cosmos, tot ho conjuga amb tot, encara que 
aquestes totalitats puguin ser divergents.» 

Gabriel Magalhãés és professor de literatura a la Universitat de Beira Interior (Covil-
hã, Portugal). Ha publicat quatre novel·les: «Não Tenhas Medo do Escuro» (2009), 
«Planície de Espelhos» (2010), «Matinada na Tua Ànima» (2011) i «Restaurant Ca-
nibal» (2014). Entre els seus llibres, destaquen dos assajos: «Els secrets de Portugal» 
(2012: escrit en castellà) i «Com Sobreviver a Portugal» (2014). I hi ha, a més, una 
obra a la qual l’autor té un afecte especial: «Espelho Meu» (2013), un conjunt de re-
flexions sobre els Evangelis. Aquest text s’ha traduït a l’italià i es prepara la traducció 
catalana. Col·labora en «La Vanguardia». 

Intervenció del director de l’ISCREB 

El director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), 
Antoni Matabosch, ha recordat que el centre compleix aquest any 20 anys d’estudis 
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presencials, i 15 d’oferta d’estudis on-line. Antoni Matabosch afirma que ha estat un 
llarg camí però que ha estat agradable, ple de reptes que era necessari aconseguir i 
de vegades d’obstacles que s’han volgut superar. El director ha comparat l’ISCREB 
amb el cos humà, amb un cap que representa la raó perquè vol pensar i repensar la fe 
cristiana, un cor en representació de l’espiritualitat perquè la fe vol ser viscuda, unes 
mans que representen la pastoral i un pulmó que és la cultura. Antoni Matabosch ha 
descrit: «l’anàlisi més objectiva possible del camí recorregut ens ajuda a adonar-nos 
dels defectes i els reptes futurs, de forma realista i esperançada». 

A més, es repassen les relacions institucionals realitzades durant l’últim any. S’han 
signat convenis de col·laboració amb el KAICIID, una important institució especialit-
zada en el diàleg interreligiós; amb el GTER, Cristianisme i Justícia i Migra Studium 
per continuar amb els cursos de diversitat religiosa per a funcionaris; amb la FEDAC 
per augmentar una oferta específica d’algunes assignatures de Batxillerat en Ciències 
Religioses per als professors de secundària; i amb la Fundació Maragall al moment 
d’oferir cursos breus per Internet sobre temes desenvolupats en «Qüestions de Vida 
Cristiana.» 

El perfil de l’alumnat de l’ISCREB

Durant el curs 2014-2015, el centre ha comptat amb un total d’1.032 alumnes, distri-
buïts de la següent manera: 173 presencials, 774 virtuals, 25 alumnes que han barrejat 
les dues modalitats – presencial i virtual- i 110 pertanyents als cursos d’extensió uni-
versitària.

La majoria dels alumnes de l’ISCREB són dones, tant en la modalitat virtual (60,8% 
com en la presencial (65%). Per franges d’edat, el segment majoritari és el de 41 a 
55 anys, tant en l’opció presencial (37,3%) com en la virtual (35,5%). Els menors de 
30 anys són la minoria: representen el 7,5% dels alumnes presencials i el 27,9% dels 
virtuals.

Quant a la formació dels alumnes: el 89,3% té estudis universitaris. Per tant, molts es 
matriculen en l’ISCREB per complementar la seva formació, reforçar la seva profes-
sió o per canviar de sector al món laboral.

En el decurs de l’acte també s’han lliurat diplomes als alumnes que durant el curs 
2014-2015 han superat la Diplomatura i la Llicenciatura en Ciències Religioses.
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Informació
«La Biblia y la mar», llibre de Mn. Amador Roig

És ben coneguda la dedicació del sacerdot Mn. Amador Roig Santacana a l’apostolat 
amb els homes del mar. Fruit d’aquesta dedicació, ara ens ofereix aquest llibre: La 
Biblia y la mar, Barcelona 2014, 308 pàgines. Com diu el delegat de l’Apostolat del 
Mar de Barcelona, el diaca Mn. Ricard Rodríguez-Martos Dauer, en el pròleg del 
llibre, «no es pot entendre Mn. Amador Roig sense conèixer el seu estret vincle amb 
el mar. El seu ministeri sacerdotal l’ha desenvolupat en bona part en l’Apostolat del 
Mar, tant amb els pescadors com amb els mariners mercant, treballant des de diversos 
ports i també embarcant, sempre compromès amb la millora de les condicions de vida 
i de treball i en la defensa dels drets d’aquestes persones».

Aquest llibre és un fruit d’aquesta dedicació apostòlica al mar i als seus homes. Mn. 
Amador Roig ens invita a fer un recorregut per l’Antic i el Nou Testament utilitzant 
el mar i la seva simbologia com un element que ens ajuda a entendre el missatge de 
la salvació. De fet, el llibre és una gran catequesi cristiana dirigida als homes del mar, 
encara que el llibre també és interessant per a tota mena de lectors.

Mn. Roig ha repassat tota la Bíblia i ha seleccionat els textos en què es parla del mar. 
Ofereix aquests textos de forma destacada, com una forma de manifestar el seu res-
pecte a la dignitat de la Paraula de Déu. Però, després de recollir el text de la Paraula 
de Déu, hi afegeix el seu comentari, un comentari sobri, però cristianament ric i ple 
d’intencions pastorals, sobretot per a les persones que tenen en el mar el seu lloc de 
treball i la forma de guanyar-se la vida. El llibre és, en aquest sentit, una gran cate-
quesi marinera.

L’autor ens confessa la seva intenció en una nota prèvia que diu així: «Abans de llegir 
aquest llibre, sàpiga el lector que no pretenc oferir cap tractat científic, sinó que és 
simplement un ajuda als homes de la mar i a les seves famílies perquè a ells, com a 
tota persona desitjosa de conèixer la Paraula de Déu, els serveixi per a poder-la viure 
millor. No pretenc, doncs, oferir una lliçó ni, encara menys, una tesi de caràcter bíblic. 
És únicament un instrument per ajudar a descobrir el bon Déu als qui viuen de la mar 
i en el mar, amb el desig que aquest llibre els pugui servir per a trobar Déu i, sobretot, 
per estimar-lo millor». 

«Puc dir, des de la meva experiència, que la mar té quelcom de misteriós, que ens atrau 
i ens canvia i que, en el contacte amb el mar, s’adquireixen unes formes concretes de 
ser. La mar té quelcom d’eternitat i, en el seu anar i venir, invita a sentir l’esperança 
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d’un futur que vindrà». Aquest és llibre que sens dubte farà molt bona companyia als 
mariners que disposin d’un temps, encara que sigui breu, per a la lectura durant els 
seus viatges. «És –ens diu el mossèn- un llibre per a tots aquells que han descobert que 
navegar és molt més que un anar i venir, per a tots aquells que han descobert que ser 
home del mar és una vocació i una vida».

Voldria remarcar dos detalls que, al meu entendre, enriqueixen el llibre. En primer 
lloc, els breus requadres d’informació que sovintegen en el text, dedicats als ports 
i a les ciutats dels que parlen el textos de la Bíblia. És una informació que el lector 
agraeix, sobretot el mariner que probablement ha estat en molts d’aquests llocs, com 
sens dubte hi ha estat Mn. Amador Roig, com a fruit de la seva experiència d’estar em-
barcat moltes vegades amb els mariners. I, en segon lloc, voldria remarcar la qualitat 
de les fotos i els dibuixos que acompanyen el text i que suposem que són obra també 
de Mn. Amador Roig, encara que no es digui en el llibre. Un llibre que és, tot ell, un 
exponent de la maduresa de la dedicació del seu autor a l’Apostolat del Mar.- J.P.
 
Un llibre del P. Josep M. Blanquet sobre els orígens de la basílica de 
la Sagrada Família

El pare Josep M. Blanquet, dels Fills de la Sagrada Família, ha publicat el llibre L’ori-
gen de la Sagrada Família. Josep Manyanet, l’inspirador. Barcelona: Claret 2014, 
272 pp. Recollim a continuació la recensió que sobre aquest llibre ha publicat el P. 
Valentí Serra de Manresa a la Revsta catalana de Teologia, publicada per la Facultat 
de Teologia de Catalunya, n. 40/1 (2015), 282-283).

«L’any 2002 el mateix autor, antic superior general de la congregació dels Fills de la 
Sagrada Família, ja havia publicat una monografia titulada Josep Manyanet i el temple 
de la Sagraa Família i, recentment, el proppassat març de 2014, en l’escaiença del 150 
aniversari de la fundació de la congregació dels Fills de la Sagrada Família, ha reprès la 
temàtica a,b aquesta nova publicació, en la qual el P. Josep M. Blanquet remunta les se-
ves recerques fins a la mateixa gènesi de la fundació del Temple Expiatori de la Sagrada 
Família documentant, amb fets i textos, la triple iniciativa protagonitzada per sant Josep 
Manyanet (1833-1901), qui tingué la inspiració d’edificar a la ciutat de Barcelona un 
temple expiatori en honor de la Sagrada Família per tal d’assolir una projecció d’abast 
universal de la devoció a Jesús, Maria i Josep. Aquesta primera inspiració del pare Ma-
nyanet fou canalitzada, i posteriorment executada, pel gran amic del sant, l’editor barce-
loní Josep M. Bocabella (1815-1892), fundador de l’Associació Josefina i –junt amb el 
religiós mercedari Josep M. Rodríguez Bori (1817-1879) – en el 1867 fundador també 
de la revista El Propagador de la Devoción a San José, essent ambdós –Bocabella i Ro-
dríguez Bori- els promotors a Catalunya del moviment eclesial josefí encetat a Nevers 
per iniciativa del sacerdot marista Jean-Marie-Joseph Huguet (1812-1884), a través de 
la revista Le Propagateur de la dévotion à Saint Joseph et à la Sainte Famille.
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L’editor i llibreter Josep M. Bocabella, una volta acollit el suggeriment del pare Ma-
nyanet de construir no només un temple expiatori a Barcelona exclusivament dedicat 
a sant Josep sinó a tota la Sagrada Família (cf. pp. 48-52), volgué confiar la realització 
del projecte a l’arquitecte diocesà Francesc de Paula Villar (1860-1927), però en re-
nunciar aquest, en menys d’un any d’iniciades les obres, a la direcció de la construcció 
del temple expiatori aconseguiria Josep M. Bocabella el novembre de 1883, que la 
direcció de les obres fod assumida pel genial arquitecte Antoni Gaudí (1852-1926) 
qui, com a arquitecte de la Sagrada Família, va poder comptar amb l’assessorament i 
influx espiritual de sant Josep Manyanet, tal com resta posat en relleu a llarg del llibre 
(vegeu a les pàgines 215-263: «Josep Manyanet, conseller, puntal, suport i inspiració 
d’Antoni Gaudí»).

La documentació aplegada en aquest llibre per Josep M. Blanquet (tant l’escrita com 
també el conjunt d’objectes devocionals i litúrgics descrits i inventariats) ens il·lumi-
na sobre els orígens més remots del temple expiatori de la Sagrada Família, especi-
alment a propòsit del gran paper de sant Josep Manyanet en la inspiració i assessora-
ment durant la primera fase de la constricció del temple de la Sagrada Família.

La present monografia no pretén pas ser una història del temple expiatori, ni tampoc 
una biografia dels personatges que van intervenir en la seva construcció, sinó que, 
senzillament, Josep M. Blanquet s’ha proposat narrar i documentar quins foren els 
autèntics orígens de l’actual basílica de la Sagrada Família de Barcelona, la icona més 
emblemàtica de la Ciutat Comtal i, alhora, un dels edificis de més renom mundial, 
consagrat pel propi papa Benet XVI el dia 7 de novembre de 2010 en la seva visita a 
Barcelona.» - Valentí Serra de Manresa. 

Premi Francesc Candel a les Religioses Oblates del Santíssim Redemptor

Els premis Francesc Candel, instituïts per la Fundació Carulla, van ser lliurats el 26 
d’octubre al Pati Llimona de Barcelona. Un dels cinc guardons, dotat amb 3.000 euros 
cadascun, fou atorgat a la comunitat religiosa Oblates del Santíssim Redemptor-El 
lloc de la dona, pel seu taller Dona-Kolors, d’inserció laboral de dones immigrants, 
ubicat al barri barceloní del Raval de Barcelona des de 1996.

Els premis Francesc Candel tenen per finalitat reconèixer i difondre les bones pràcti-
ques en l’àmbit de la integració dels ciutadans catalans d’origen immigrant.

El jurat reconeix que «la finalitat del projecte és que les seves beneficiàries puguin 
obtenir guanys econòmics a través del desenvolupament d’habilitats que ja portaven 
des dels seus països d’origen, però que no han trobat la manera d’explotar-los en el 
nou context, fent palès que la inserció laboral és fonamental per a la incorporació de 
les dones immigrants a la societat catalana». 
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