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Prelat

Decret
DECRET 04/18.- Barcelona, 2 de març de 2018.

PEL PRESENT decret aprovem els estatuts de la fundació no autònoma “MENJA-
DOR SOCIAL CAFARNAÜM”, fundació que depèn de la Parròquia de Santa Tecla, 
de Barcelona.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera
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Redacció i administració:
Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació

c/ Bisbe, 5 – 08002 Barcelona – Tel. 93 270 10 13; Fax 93 270 13 05
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Carta
Carta dirigida a tots els diocesans

Barcelona, 28 de març de 2017

Als arxiprestos, delegats diocesans i responsables de secretariats i de comissions 
diocesanes, membres del Consell Presbiteral, membres del Consell Pastoral Dio-
cesà i als missioners de la Misericòrdia de l’arxidiòcesi

Benvolguts i benvolgudes:

Com bé sabeu, amb els membres del Consell Episcopal heu estat convocats el proper 
dissabte 7 d’abril de 2018, de 10,30 h. a 13,30 hores al Seminari Conciliar, per tal de 
participar en el Recés diocesà on es presentarà en primícia i reserva el document: “Sor-
tim”: Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barce-
lona. La Dra. M. Claustre Solé, ODN, a partir d’un recés d’experiència bíblica “en sor-
tida”, ens ajudarà a aprofundir la riquesa de la vivència del nou Pla Pastoral Diocesà.

Aquest Recés ha de servir per seguir revitalitzant en comunió la vida cristiana de 
l’arxidiòcesi, bo i posant en les mans del Senyor la nostra tasca al seu servei perquè 
doni abundants fruits evangèlics. Després del Recés, com ja vam anunciar-vos, sou 
convidats tots i totes a un dinar fratern que tindrà lloc al mateix Seminari.

Us demano, doncs, que vulgueu participar-hi i entre tots emprenguem aquest camí de 
sortida endavant: Sortim!

Us adjuntem, més avall, la informació concreta dels horaris del Recés i del dinar 
posterior per tal que us hi vulgueu inscriure.

Amb afecte, us saludo i beneeixo,

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Recés diocesà

Icones bíbliques “en sortida”
Ponent: Dra. M. Claustre Solé, ODN
dissabte 7 d’abril de 2018
Seminari Conciliar de Barcelona
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Ordre del dia

• 10.30 h. Cafè, com a bon signe d’acollida.
• 10:45 h. Pregària inicial a la capella.
• 11:00 h. Xerrada a la capella a càrrec de la Dra. M. Claustre Solé, ODN.
• 11:45 h. Temps de silenci i reflexió personal (claustre, capella...).
• 12:45 h. Pregària conclusiva i cant final.
• 13:00 h. Breu reunió a una aula per tal de donar a conèixer en primícia el document 

“Sortim”: Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de 
Barcelona i presentar la Trobada Diocesana del diumenge 22 d’abril de 2018 a la 
Basílica de Santa Maria del Mar.

• 13:30 h. Dinar.

NOTA:

• Per tal de poder participar tant al recés com al dinar posterior, és imprescindible 
que ens confirmeu la vostra assistència tant al recés com al dinar, abans del dijous 
5 d’abril de 2018, a través del correu electrònic: dmasobro@arqbcn.cat / o bé per 
telèfon 93 270 10 12 (de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres).

• Els membres del CPD, com bé sabeu, el mateix dissabte 7 d’abril, de les 15:30 a les 
17 hores, esteu convocats a la 6a reunió del CPD, de la qual us enviarem propera-
ment l’ordre del dia i els documents que s’escaiguin.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions
Homilia en la commemoració dels 50 anys de la creació de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya

Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya, 7 de març de 2018

Sr. Prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la fe, Dr. Luis Ladaria,
Germans en l’episcopat,
Rector, Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, claustre de professors de la 
Facultat i de les diferents facultats i instituts de l’Ateneu Sant Pacià,
Estudiants,
Personal laboral no acadèmic,
Germans tots en el Senyor,
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Ens hem reunit per celebrar el 50 aniversari de la creació de la Facultat de Teologia de 
Catalunya, integrada ara a l’Ateneu Sant Pacià.

Donem gràcies a Déu pels qui van tenir la iniciativa, els qui la van dur a terme i els qui 
s’han beneficiat dels ensenyaments d’aquesta Facultat.

Diu sant Joan de la Creu que Déu, en el seu etern silenci, ha pronunciat una sola pa-
raula, Jesucrist, i que aquesta Paraula ha de ser escoltada en el silenci del cor (Cf. Dits 
de llum i d’amor).

Déu es dirigeix a nosaltres, els humans, a través de la Paraula feta carn, que no és una 
altra que Jesucrist, el seu Fill, el nostre Déu i el nostre germà. I la teologia és la ciència 
que ens ajuda a escoltar aquesta Paraula, a contemplar-la, a escodrinyar-la i a viure-la. 
No és una mera especulació científica, sinó que és endinsar-se en el misteri insonda-
ble de l’Amor de Déu. ¡Que bellament ho deia Bossuet! (Jacques Bénigne Bossuet, 
1627 – 1704): «el Cos de Crist no està més realment present en el sagrament eucarístic 
que la veritat de Jesucrist en la predicació evangèlica. En el Misteri de l’Eucaristia, 
les espècies que veieu són signes, però el que està amagat en aquest misteri és el cos 
mateix de Crist.

I en els discursos sagrats, les paraules que enteneu són signes, però el pensament que 
les produeix i les porta a l’oient és la veritat mateixa de Déu» (Raniero Cantalamessa, 
L’héritage spirituel de Vatican II, pour que rien ne es perde, pàg. 77).

La teologia ens ha d’ajudar a trobar-nos amb Crist i a unir-nos més profundament a 
Ell fins a poder arribar a dir amb sant Pau: «ja no sóc jo qui visc; és Crist qui viu en 
mi» (Ga 2,20).

Un exalcohòlic en una emissió de la televisió italiana va explicar la seva experiència. 
Va arribar a tal grau d’alcoholisme que no podia passar dues hores sense beure. La 
seva família estava al límit de la desesperació. Va ser convidat, juntament amb la seva 
dona, a participar en una trobada sobre la Paraula de Déu. Algú va llegir un passatge 
de la Bíblia. Una frase li va travessar el cor i va tenir la certesa que quedava guarit.

Posteriorment quan tenia la temptació de tornar a beure, es recordava d’aquella frase 
de la Paraula de Déu, tornava a llegir-la i a rellegir-la. En ella trobava la força per no 
recaure. Finalment, va quedar guarit. La frase era la del Càntic dels Càntics: «Les 
teves carícies són més dolces que el vi» (Ct 1,2).

Potser molta gent podria dubtar d’aquest canvi o de l’eficàcia de la paraula de la Bí-
blia, però l’exalcohòlic pot dir: «estava mort i he tornat a la vida». Igual que va dir el 
cec de l’Evangeli: «estava cec i ara hi veig» (Cf. Jn 9,10ss).
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¿Això no li va passar també a sant Agustí? En els moments més durs de la seva llui-
ta per romandre cast, va sentir una veu interior que li deia: «Tolle, lege». I obrint la 
Bíblia, va trobar en les cartes de sant Pau el següent: «Com escau a ple dia, compor-
tem-nos dignament, sense orgies ni borratxeres, sense luxúries ni disbauxes, sense 
baralles ni enveges…» (Rm 13,13) I diu: «no vaig necessitar llegir més» (Cf. Confes-
sions, VIII, 29). Aquestes poques línies van entrar en el seu cor com una llum que li 
va donar seguretat i que va dissipar les tenebres de la seva incertesa.

Diu el Concili Vaticà II: «i en la Paraula de Déu hi ha tan gran força i poder, que 
esdevé sosteniment i vigor per a l’Església, i fortalesa de la fe, aliment de l’ànima, 
font pura i perenne de vida espiritual per als fills de l’Església,” (Dei Verbum, 21). I 
afegeix el Concili Vaticà II en el número 24 de Dei Verbum: «l’estudi de les sagrades 
Escriptures ha de ser com l’ànima de la teologia».

Vosaltres, benvolguts amics, professors i alumnes de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, 
esteu cridats, igual que tots nosaltres, a estimar, a aprofundir i a tractar de viure la 
paraula de Déu, el missatge d’amor de Déu. Per què? Com podem fer-ho?

A) Acollint la Paraula.

Diu l’apòstol sant Jaume: «Acolliu amb dolcesa la Paraula plantada en vosaltres, que 
té el poder de salvar-vos» (Jm 1,21). Sí, germans acollim la Paraula de Déu que ens 
arriba, principalment, a través de les classes de teologia, a través de la litúrgia, de 
l’escola bíblica, dels manuals i de la lectura personal.

Però evitem dos perills:

1.- El primer perill és fer-ne una lectura impersonal, pensant que tot va dirigit als 
altres. La Paraula, en primer lloc, es dirigeix a nosaltres, a tu i a mi, i ens crida a la 
conversió. És cert que hem de conèixer les fonts i els gèneres literaris de la Bíblia, 
però la Paraula de Déu ha de ser com el mirall en el qual ens veiem reflectits, en el 
qual veiem reflectida la nostra vida.

2.- El segon perill és fer-ne una lectura fonamentalista, que consisteix a prendre-s’ho 
tot al peu de la lletra sense cap mediació hermenèutica.

Aquests dos errors tenen en comú que es queden en la lletra i obliden que és l’Esperit 
qui dóna vida i mou els nostres cors.

B) Contemplant la Paraula.

L’apòstol sant Jaume convida a escoltar la Paraula com qui es mira en un mirall, és a 
dir, a contemplar-la amb atenció i devoció. A això els Sants Pares ho anomenaven la 
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masticació i la ruminació. Dit d’una altra manera: escoltar seria menjar, repassar en la 
memòria el que s’ha sentit; i ruminació seria assaborir el que s’ha escoltat. D’aquesta 
manera arribem a conèixer millor el rostre i el cor de Déu. I, amb l’ajuda de l’Esperit 
Sant, els nostres cors s’inflamen en un gran amor a Déu.

C) Vivint la Paraula.

L’apòstol sant Jaume també ens diu: «Poseu en pràctica la Paraula i no us limiteu a 
escoltar-la» (Jm 1, 22).

Sant Gregori Magne diu que no es comprèn bé la Paraula de Déu fins que no es posa 
en pràctica. (Sobre Sant Ezequiel, I, 10, 13. CCL 142).

Certament, la nostra experiència ens diu que, llegint, estudiant o pregant la Paraula de Déu, 
de sobte experimentem que aquesta Paraula va dirigida directament a nosaltres, concreta-
ment a mi. El nostre cor s’estremeix de tal manera que ens porta a cridar plens d’alegria o a 
plorar plens de compunció en descobrir el gran amor que Déu ens té a cadascun de nosaltres.

Per tant, germans i germanes, faig meva la invitació del Papa emèrit Benet XVI con-
tinguda en el número 38 de la seva exhortació apostòlica Verbum Domini: «És decisiu 
comprendre el pas de la lletra a l’esperit. No es tracta d’un pas automàtic i espontani; 
es necessita més aviat transcendir la lletra: “De fet, la Paraula de Déu mai està present 
en la simple literalitat del text. (…)”. Descobrim així la raó per la qual un procés d’in-
terpretació autèntic no és només intel·lectual sinó també vital, que reclama una total 
implicació en la vida eclesial, com a vida “segons l’Esperit”».

Desitjo amb tot el meu cor que l’estudi de la teologia, de la ciència divina, ens ajudi 
a endinsar-nos més i més en el cor de Déu i, abans que erudits, ens faci ser sants, se-
duïts per l’amor de Déu. D’aquesta manera podrem ser veritables apòstols enmig del 
nostre món, que per aquest motiu es va posar feliçment en marxa aquesta Facultat de 
Teologia fa 50 anys i, per a això, segueix funcionant.

Que Déu us beneeixi a tots i us faci treballar amb il·lusió perquè la Bona Nova de 
l’Evangeli arribi a tots els racons del món. Amén.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilia pronunciada pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, 
el dimarts 27 de març de 2018 a la catedral de Barcelona.

Benvolguts Sr. Cardenal Lluís i Bisbes auxiliars Sergi i Antoni,
Benvolguts germans sacerdots, diaques i seminaristes,
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Benvolguts membres dels Instituts de Vida Consagrada i de les Societats de Vida 
Apostòlica,
Germans i germanes tots en el Senyor,

1. Aquest gran dia ens reunim la comunitat cristiana, i de manera especial el presbiteri 
diocesà i els diaques amb el seu bisbe, per celebrar l’Eucaristia, «font i cimal de la 
vida cristiana» (Lumen Gentium 11), per consagrar els olis i renovar les promeses sa-
cerdotals. Avui recordem les paraules de Sant Pau: «procura revifar el do de Déu que 
has rebut per la imposició de les meves mans» (2 Tim 1,6). Molts de nosaltres portem 
un bon grapat d’anys exercint el ministeri. Déu ens va regalar el sacerdoci no pels nos-
tres mèrits, sinó per pura gratuïtat, perquè Ell va voler: «no m’heu escollit vosaltres 
a mi; soc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat la missió d’anar pertot arreu i 
donar fruit» (Jn 15,16). Agraeixo la vostra entrega generosa al ministeri, especialment 
a aquells que celebreu els 50 i 25 anys de ministeri. Gràcies de tot cor en nom dels 
tres bisbes i de tota la diòcesi. El nostre naixement, baptisme, confirmació i ordenació 
presbiteral són signes de la predilecció del Senyor, del seu amor gratuït. Diguem amb 
Santa Clara d’Assís: «Gràcies, perquè em vas pensar; perquè em vas crear, gràcies!».

2. El Senyor ens ha fet ministres i testimonis del seu misteri d’amor, amor sense 
límits: «Ell, que havia estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l’extrem» (Jn 
13,1); testimonis del misteri d’unitat que ens fa «un» en Crist per la força de l’Esperit; 
testimonis del misteri de la diaconia que porta al Verb de Déu fet carn a rentar els 
peus dels apòstols: us he donat exemple perquè també vosaltres feu com jo he fet amb 
vosaltres (cf. Jn 13,15).Sabem que el sacerdot sense el bisbe, sense la unió i vinculació 
al seu bisbe, no és res, nihil sine episcopo. Però el bisbe sense els sacerdots, sense vos-
altres, no pot fer res, no és res. Ens necessitem mútuament. Vull agrair-vos pública-
ment la tasca que feu en els diferents ministeris que us han estat confiats. Us expresso 
la meva admiració per aquest ministeri discret, tenaç i creatiu, encara que, de vegades, 
marcat per les llàgrimes de l’ànima que només Déu veu i recull en el seu odre (cf. Sl 
55,9). Un ministeri encara més digne d’estima, per haver de fer front a les dificultats 
d’un ambient secularitzat, que exposa la missió del sacerdot a la insídia del cansament 
i del desànim. Ho sabeu molt bé: aquest esforç quotidià és preciós als ulls de Déu.

Us vull expressar el meu agraïment per aquest esforç que feu per revifar el carisma 
rebut a través de la pregària personal i per la presència constant i callada a les parrò-
quies, hospitals, tanatoris, residències de gent gran, col·legis, grups de revisió de vida, 
infants, joves, famílies, etc. També per l’assistència regular als recessos mensuals, 
exercicis espirituals anuals, reunions de pastoral (ben preparades i desenvolupades) i 
jornades de reflexió i de convivència programades al llarg de l’any.

Tot aquest esforç callat i generós donarà el seu fruit en una major fraternitat, en un 
testimoniatge d’alegria i esperança i en un esperit més dinàmic i missioner. Gràcies 
per cuidar-vos els uns als altres. Ens deia Mons. Jorge Patrón, que ha estat un dels 



[8] març - BAB 158 (2018)178

impulsors de la nova Ratio Fundamentalis, que una part del ministeri pastoral d’un 
sacerdot ha d’estar dedicada a cuidar els seus germans sacerdots, particularment els 
del seu arxiprestat.

3. En aquest dia en què renovem les promeses sacerdotals m’agradaria que ressones-
sin amb força les paraules que Jesús va dirigir a Pere al llac de Tiberíades: «Duc in 
altum!» (Rema mar endins) (Lc 5,4). Aquestes paraules de Jesús ens conviden a en-
dinsar-nos per nous camins, a portar la il·lusió de l’enviament, a ser missioners a tot 
arreu i a tothora. I dic això, precisament, perquè aviat presentarem el Pla Pastoral, les 
Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona. 
No podem aturar-nos, no podem deixar de donar testimoniatge, de ser testimonis de 
l’amor entranyable i misericordiós de Déu, no podem deixar de ser diaques i servidors 
de l’amor, no podem deixar de sortir al món amb la il·lusió de portar el gran tresor del 
missatge de Crist. El servei es podrà fer de mil maneres, però no podem abandonar la 
missió. Exercirem el ministeri pastoral, ja sigui al capdavant d’una parròquia o d’una 
delegació, en una residència de gent gran o des de la malaltia. Tota la nostra vida haurà 
de ser una ofrena agradable al Pare per al bé de la humanitat, per a la salvació del món. 
Que el Senyor ens concedeixi tornar al primer amor del qual ens parla l’Apocalipsi. 
Que el Senyor ens concedeixi sortir de la tebiesa i viure moguts pel foc del seu amor.
La vida cristiana, el nostre ministeri, brolla de l’experiència d’una trobada intensa 
amb Crist. Avui li demanem a Déu des del més profund del nostre cor: Senyor Jesús, 
revifa, reanima i refés la nostra trobada amb tu.

4. De la trobada amb Crist neix un nou ser que contempla la vida i les persones des 
dels paràmetres de Déu. Qui viu de Déu i des de Déu descobreix que:

• El ministeri no depèn únicament de nosaltres mateixos ni dels nostres esforços. 
Sabem i creiem que l’acció del Senyor sosté el nostre treball i Crist supleix els nostres 
límits. Però aquesta convicció no ha de portar-nos a un laissez-faire, a plegar-nos de 
braços, sinó a obrir-nos a l’acció de Déu i a acollir sempre la seva voluntat.

• Les avaluacions empíriques, sociològiques, valen molt poc. El do espiritual del sa-
grament ens porta, com li va passar al Mestre, a viure i acceptar els moments de fra-
càs. Sí, germans, la llei de Crist exigeix la mort per arribar a la resurrecció.No podem 
sucumbir a la temptació de l’èxit; no podem pretendre anar de triomfadors; hem de 
portar a la memòria les paraules de Jesús: no és més el deixeble que el mestre, si a mi 
m’han tractat així… (cf. Mt 10,24-25).

• El goig i la recompensa de l’apòstol no és altra que servir com el Mestre. Ni diners, 
ni honor, ni res d’aquest món pot omplir el cor del sacerdot com haver acomplert el 
deure i poder fer seves les paraules de qui ens ha cridat al ministeri: «doncs jo, enmig 
de vosaltres, soc com el qui serveix» (Lc 22,27). I el més preciós és que avui, i cada 
dia, podem tornar al Senyor i deixar que Ell vivifiqui i transformi el nostre ministeri.



BAB 158 (2018) - març [9] 179

Vivint el ministeri des d’aquesta perspectiva serem profundament feliços i donarem 
testimoniatge d’esperança en un món que només viu en l’avui perquè ha perdut tota 
esperança en el futur, i particularment, en el FUTUR en majúscules.

5.  I per acabar dues coses:

• Gràcies, comunitat cristiana que participeu aquest matí en aquesta celebració. El 
nostre ministeri està molt unit a vosaltres, és per a vosaltres, per possibilitar i potenci-
ar la vostra condició de poble sacerdotal, que dona culte a Déu; de poble de profetes, 
que escolta i que anuncia la Paraula de Déu, sobretot, amb el testimoniatge de la 
vostra vida cristiana; i de poble de servidors que, a imitació de Crist, en els diversos 
estrats de la societat fa present la Caritat del Pare, la seva misericòrdia i la seva fide-
litat. Ni el bisbe ni els preveres som res sense vosaltres. Exercim el sacerdoci per a 
glòria de Déu i salvació de les persones.La veritat és que no sempre aconseguim ser 
servidors valents i humils. No sempre sabem manifestar-vos l’amor que us tenim, 
però sapigueu que l’objectiu de la nostra vida és gastar-nos i desgastar-nos, fins al 
final, per vosaltres.Acompanyeu-nos amb la vostra pregària i pregueu perquè no faltin 
vocacions al ministeri presbiteral.

• El Divendres Sant no ens oblidem de recordar la terra on va viure i va morir el Se-
nyor; no oblidem els cristians que viuen a Terra Santa. Ells són els nostres germans. 
La celebració de l’amor fratern amb què obrim el tridu pasqual es converteix en passió 
de l’amor el Divendres Sant.La passió-calvari la viuen gairebé diàriament els nostres 
germans de Terra Santa de qui hem rebut els béns espirituals i amb els quals estem 
en deute, com sentien els fidels de Corint.En la celebració del Divendres Sant, no ens 
oblidem de recordar als fidels la «obligatorietat» de la Jornada per Terra Santa:

• Pregar pels cristians, perquè romanguin ferms en la fe i fidels a la seva terra;

• I col·laborar generosament en la col·lecta pels Sants Llocs, tan insistentment re-
comanada pels Papes, tenint en compte la necessitat en què viuen.Prenguem-nos-ho 
seriosament i col·laborem-hi. L’any passat la col·lecta a la Arxidiòcesi de Barcelona 
va ser de 53.903€.La col·lecta podrà acollir tantes iniciatives com ajudes arribin. Afa-
vorirà projectes de pau i de cooperació. I les comunitats cristianes podran continuar 
donant testimoniatge de la Bona Notícia: Crist és el Ressuscitat, Llum de les persones 
i Salvador dels Pobles.

Us desitjo, ja des d’ara, a tots vosaltres, a les vostres comunitats cristianes i als vostres 
familiars, una Bona Pasqua de Resurrecció.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Cartes dominicals
«A temps per canviar de vida» (4 de març de 2018)

Fa uns anys vaig llegir una narració dels Pares del desert. Era un preciós relat que 
podem aplicar a la nostra vida de cristians i al nostre itinerari quaresmal.

«Un monjo va preguntar a un altre monjo més vell: per què deu ser que molts abando-
nen la vida monàstica? El monjo més vell li va respondre: A la vida monàstica passa 
el mateix que a un gos que persegueix una llebre; la persegueix i, en aquesta carrera, 
crida i borda; se li uneixen molts altres i tots corren junts però, en un cert moment, 
tots aquells que no veuen la llebre es cansen i, un darrere l’altre, desisteixen; només 
els que la veuen segueixen fins al final.»

Només qui ha posat els ulls en la persona de Crist crucificat pot perseverar fins al final. 
Aquesta és la gran conversió, el gran canvi al qual ens crida la Quaresma. No deixem 
per al futur la conversió a la qual ens crida Jesucrist: «convertiu-vos i creieu en la 
bona nova.» (Mc 1, 15) Ser cristià és seguir Crist sense defallir, sense cansar-se i fins 
al final. Però això suposa:

• Un gran amor. Amor que no és només sentiment i emoció, sinó sobretot actitud 
de profunda acollida i gratitud pel gran amor que Crist ens ha manifestat morint per 
nosaltres a la Creu. «La vida que ara visc en el cos, la visc gràcies a la fe en el Fill de 
Déu, que em va estimar i es va entregar ell mateix per mi.» (Ga 2,20). Qui contempla 
el crucificat amb una mirada de fe, d’humanitat i d’humilitat, sent el desig de corres-
pondre a aquest misteri d’amor donant-se, lliurant-se un mateix, posant-se al servei 
del Senyor, dient-li què vols de mi, Senyor?

• Renunciar a tot el que ens separa de l’amor. Aquí és on els cristians situem el 
dejuni de què parlem en la Quaresma. El dejuni no és masoquisme, no és voluntaris-
me, és camí per viure i expressar l’amor. Qui estima sap renunciar a tot allò que pot 
allunyar-lo de la persona estimada. El dejuni és també camí per exercitar-se en un lliu-
rament generós, voluntari, àgil. Jesucrist va portar la creu amb dignitat, i amb amor, 
perquè estava entrenat per acceptar la voluntat del Pare, perquè l’estimava i estima 
sense mesura, i perquè sabia viure la pobresa, la renúncia, la manca d’aliments, també 
per amor. «El Fill de l’home no té on reposar el cap.» (Lc 9,58)

Tant de bo sabéssim unir i entrellaçar els tres pilars que sostenen la vida cristiana, que 
sostenen el temps de gràcia que és la Quaresma: la pregària, el dejuni i l’almoina. «La 
pregària ens crida, el dejuni intercedeix i l’almoina rep. Pregària, almoina i dejuni 
constitueixen una sola i única cosa, i es vitalitzen recíprocament. El dejuni és l’ànima 
de la pregària i l’almoina és la vida del dejuni» (Sant Pere Crisòleg. Sermó 43).
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Avancem sense defallir cap a la Pasqua. El Senyor ens espera per fer-nos, en l’Esglé-
sia, grans meravelles: «Faré una cosa nova.» (Is 43,19). L’amor sense mesura de Déu, 
que brolla sense parar de la Creu gloriosa, refà el món, guareix qualsevol ferida, ens 
restaura sempre.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Ser un do per als altres» (11 de març de 2018)

El proper 14 de febrer s’escau el Dimecres de Cendra, que marca l’inici de la Quaresma.

Els tres camins que ens proposa l’Església durant la Quaresma per endinsar-nos en el 
misteri pasqual són: la pregària, el dejuni i l’almoina. En diumenges anteriors us he 
escrit sobre la pregària i el dejuni. Ara m’agradaria parlar-vos sobre l’almoina: ser un 
do per als altres.

Almoina és caritat. I viure en la caritat és viure el manament del Senyor: «Que us esti-
meu els uns als altres, tal com jo us he estimat» (Jn 13,34). Avui us proposo la lectura 
d’un relat que vaig llegir fa un temps i que crec que ens pot ajudar a mirar la vida sota 
la mirada atenta i amorosa de Déu.

«Una dona alemanya va al migdia a dinar a un autoservei. Agafa un plat de sopa i es 
dirigeix a una d’aquestes taules en què es menja a peu dret. Deixa el plat i penja la 
bossa sota la taula. Llavors s’adona que ha oblidat la cullera. Torna, doncs, al taulell, 
agafa una cullera i, de passada, un tovalló, que també ha oblidat. Torna a la seva taula i 
veu amb gran sorpresa que un home s’està menjant la seva sopa. No és alemany, no és 
ros ni té els ulls blaus, sinó morè, potser italià, grec o fins i tot, turc. Tot d’una es posa 
de manifest que l’home no parla alemany, de manera que la dona no el pot entendre. 
Però s’està menjant la seva sopa! En un primer moment, la dona es queda bloquejada, 
incapaç de dir res. Això és intolerable! La dona s’enfada. Però al cap de deu segons ja 
recupera la calma i pensa: «Aquest home és realment un desvergonyit, però jo també». 
Amb la cullera a la mà, la dona es posa a l’altre costat de la taula i comença a menjar 
del mateix plat. Algú deu pensar que en aquest moment el desconegut es disculparà. 
De cap manera! Continua menjant tranquil·lament i somriu -aquesta és la seva arma; 
somriu i es mostra amable, però no afectat. I ara ve el més gran: li dona, a ella, la 
meitat de la seva salsitxa. Així acaba el dinar en comú. Al final, ell li dona la mà i ella, 
que mentrestant s’ha calmat, l’hi estreny.

»L’home se’n va i ella es disposa a recollir la seva bossa, però ha desaparegut. Des del 
primer moment s’ho havia imaginat: aquest individu és un malfactor, un barrut i un 
lladre i, a sobre, li ha robat la bossa. La dona corre cap a la porta, però ell ha desapa-
regut. La situació sembla realment greu, ja que dins la bossa té el carnet de conduir, 
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diners, la targeta de crèdit, etcètera. Tot ha desaparegut. A continuació, la dona repassa 
l’escena. A la taula del costat hi ha un plat de sopa. Ara està freda. A sota, hi penja la 
seva bossa! No li havia passat pel cap que era ella, i no pas ell, qui s’havia equivocat. 
Senzillament no l’hi havia passat pel cap». (Piet van Breemen, Lo que importa es el 
Amor, Sal Terrae, 1999, pàg. 110).

No ens ha passat mai alguna situació similar a l’escena descrita? Val la pena riure’ns 
una estona de nosaltres mateixos. Val la pena reconèixer que som limitats. L’almoina 
ve del fet de reconèixer-se fràgil i limitat. I és aquest reconeixement de la nostra mi-
sèria el que ens apropa a la necessitat de l’altre i fa possible una almoina autèntica.

Us convido a regalar una mirada lliure de prejudicis a qui se’ns acosta; a percebre el 
proïsme no com una amenaça i un rival, sinó com una oportunitat de trobada. L’almoi-
na, feta amb amor, humanitza qui la dona i qui la rep. I no oblidem que el més gran 
que podem donar som nosaltres mateixos i el nostre temps.

En Jesús trobem un exemple perfecte de com viure l’amor, la caritat: en Ell tot és do, 
ha fet almoina de si mateix, lliurament generós:

• Ens ha lliurat l’amor del Pare. Ens ha fet fills en Ell. Tot el que li ha revelat el Pare 
ens ho ha donat a conèixer (Cf. Jn 15,16). Ens ha donat el seu propi Pare i la seva 
pròpia mare, la Mare de Déu.
• Ens ha lliurat sense mesura el seu Esperit Sant, no exclou ningú de la seva amistat: 
«Vosaltres sou els meus amics […]. Ja no us dic servents» (Cf. Jn 15,14-15).
• Ens lliura sempre el perdó sense humiliar-nos, tot ho excusa: «Pare, perdona’ls, que 
no saben el que fan» (Lc23,34).
• Ha donat la vida per nosaltres.

Benvolguts germans, tant de bo aquesta Quaresma sigui una oportunitat per avançar 
en el camí d’imitació de Crist.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Apòstols per als joves» (18 de març de 2018)

Entorn de la festa de Sant Josep, que s’escau demà dilluns, l’Església celebra el Dia del Se-
minari, que aquest any té com a lema «Apòstols per als joves». Qui són aquests apòstols que 
tenen com a missió acompanyar els joves en el seu camí com a cristians? Són sobretot els sa-
cerdots joves que es formen al nostre Seminari Conciliar i a l’Ateneu Universitari Sant Pacià.

El lema d’enguany s’ha escollit, sens dubte, pensant en la propera assemblea del Sí-
node dels Bisbes que es reunirà aquest mes d’octubre, que té com a tema «Els joves, 
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la fe i el discerniment vocacional». L’Església, en aquest Sínode, vol reflexionar sobre 
com acompanyar els joves perquè reconeguin i acullin la crida a l’amor i a la vida en 
plenitud que ens proposa Jesucrist. També vol ser una oportunitat per demanar als 
joves que l’ajudin a identificar les noves maneres d’anunciar la persona de Jesús i 
l’Evangeli als joves del nostre temps.

Des que va vaig arribar a Barcelona i responent a l’objectiu de treballar la pastoral de 
joventut i vocacional, hem anat organitzant unes trobades amb tots els capellans de 
la diòcesi (també amb els seminaristes) que acompanyen joves. El passat 7 de febrer 
vam celebrar la 6a trobada, que va aplegar unes 40 persones. El tema que ens ocupa 
aquest curs és precisament l’acompanyament personal dels joves. La trobada va co-
mençar escoltant els testimonis d’un capellà de la diòcesi i d’un dels bisbes auxiliars 
sobre la seva experiència d’acompanyant espiritual. A partir de les seves paraules va 
començar el diàleg per taules, va seguir la posada en comú i, finalment, vam acabar 
compartint un dinar de germanor.

Els joves ens diuen que necessiten els preveres. Que necessiten la nostra disponibili-
tat, el nostre temps i la nostra atenció. El problema -diuen els joves- és que no saben 
on trobar-nos perquè la parròquia està gairebé sempre tancada o bé ens veuen atrafe-
gats per tantes coses que no s’atreveixen a molestar-nos.

En primer lloc, el millor regal que podem fer als joves és escoltar-los sincerament i 
sense prejudicis. Ara bé, aquesta escolta ha de ser conseqüència de la nostra relació 
d’amistat profunda, continuada i personal amb Jesucrist. Ens cal més temps per Je-
sucrist i més temps per l’acompanyament i l’escolta personalitzada. Segurament això 
requerirà tota una reorganització de les prioritats de la nostra agenda i més col·labora-
ció dels laics per tal que els preveres ens puguem dedicar a allò que és essencial en el 
nostre ministeri, ja que si no ho fem nosaltres, quedarà per fer.

En segon lloc, vull recordar que els joves d’avui són desconfiats davant dels qui, com 
diuen ells, els volen «escalfar el cap». De fet, com ja va dir Pau VI, els joves, més que 
els mestres, prefereixen i escolten els testimonis. I el filòsof Henri Bergson (1859-
1941) també va dir que «els sants no tenen necessitat de parlar, perquè la seva vida 
ja és un testimoni». Preguem, doncs, en aquest Dia del Seminari per les vocacions 
sacerdotals i demanem, sobretot, sacerdots sants, sacerdots segons el cor de Crist.

Els joves ens demanen principalment veracitat i coherència de vida. No volen teories 
ni gaires paraules, sinó el testimoni dels fets de vida. Una parròquia de Barcelona, 
ciutat que diuen que està tan secularitzada, convoca joves universitaris a fer 20 minuts 
de formació i una hora de pregària tots els dilluns, de 9 a 10 del vespre, en actitud 
d’adoració silenciosa, i l’assistència supera les 300 persones… La trobada amb ells 
ens fa adonar de la seva demanda de sacerdots que sàpiguen respondre a la fam espi-
ritual que, malgrat tot, hi ha a la nostra societat.
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En tercer lloc, us animo a pregar pel nostre Seminari i també a ajudar-lo en les seves 
necessitats materials amb la vostra contribució: la col·lecta que es fa avui a totes les es-
glésies és per al Seminari. Encomanem els sacerdots actuals i futurs a sant Josep, custodi 
de Jesús i de Maria i patró de l’Església universal. Com va dir el papa Francesc en la 
memorable homilia d’inici del seu pontificat (19/03/2013), «en els Evangelis, sant Josep 
apareix com un home fort i valent, treballador, però en la seva ànima es percep una gran 
tendresa, que no és la virtut dels febles, sinó més aviat tot al contrari, ja que denota forta-
lesa d’ànim i capacitat d’atenció, de compassió, de veritable obertura a l’altre i d’amor».

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Els dos moments del Diumenge de Rams » (25 de març de 2018)

Amb el Diumenge de Rams entrem a la Setmana Santa. És la setmana de la Passió 
del Senyor i és santa perquè Jesús és en el centre de tots els esdeveniments, que 
van des d’una entrada triomfant a Jerusalem fins a la seva resurrecció. És el moment 
culminant de la vida de Jesús en la historia, del Jesús «que es va fer home i es va fer 
obedient fins a la mort, i una mort de creu».

En l’entrada de Jesús s’hi uneixen l’alegria i l’esperança. La seva condició de Rei 
digne s’uneix a la del Jesús senzill i proper que entra humilment a sobre d’un pollí. 
La mateixa senzillesa de Jesús el porta al triomf. Jesús entra a Jerusalem com avui 
entra en els nostres pobles i ciutats, amb el crit d’alegria i l’expectació dels nens que 
l’acullen. Alegres, sorpresos sense acabar d’entendre el que succeeix. És l’alegria i el 
dubte. La sorpresa i l’admiració.

La litúrgia contraposa avui dos moments de la vida de Jesús, presents també en la 
vida de tot home i tota dona. La narració de la Passió del Senyor, contraposada a la 
benedicció de les palmes. Ens ho recorda el breu passatge de l’alegria i l’esperança del 
batre de les palmes a la realitat que aquest mateix Jesús viurà en el termini d’uns dies. 
Es passarà dels crits d’«Hosanna!» al de «crucifica’l!», de l’exaltació com a Messies 
a la ignomínia del vençut a la creu.

Jesús no fuig, pren la seva creu i seguirà el camí del Calvari. El mateix que va seguir 
entre palmes i branques d’olivera. A l’alegria, al triomf i a la llum s’hi arriba per la 
creu. Bonica lliçó que ens costa d’assimilar.

El camí que recorre Jesús, el Fill de Déu, el porta a patir a l’hort de Getsemaní i el 
porta al Calvari.

Allà serà coronat rei dels jueus amb una corona d’espines i un rètol ignominiós. Qui 
entén Jesús? Aquells que l’entenen i el segueixen són els nens, un grupet de dones i gent 
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de bona voluntat. Els nens l’adoren, les dones no deixen d’acompanyar-lo, tots ells ani-
ran fins al Calvari. Els seus deixebles, al contrari, el van abandonar en aquest dur camí.

Aquestes són també les nostres traïcions d’avui. Ens quedem en allò que és fàcil i 
festiu, i abandonem el camí de la Fe davant del dubte i la dificultat. Setmana Santa ens 
dona de nou l’oportunitat de celebrar Jesús que entra a les nostres vides. En l’alegria i 
en el dolor. És moment per mirar-nos des de l’Evangeli i acompanyar Jesús per com-
moure’ns amb Ell, en el seu sofriment i en el de tants germans nostres que pateixen.

Demanem que la palma, el llorer i els rams d’olivera es converteixin en els nostres 
signes de pau. Ell és la nostra pau. Vol la pau, ens dóna la seva pau perquè ens estima 
a tots; Ell no té enemics. El seu amor venç tot mal! Des de l’alegria del dia de Rams 
fins a l’alegria de la Resurrecció, visquem la Passió, visquem els moments durs de la 
vida com a ofrena d’amor per ressuscitar amb Ell.

Us desitjo de tot cor que visqueu, que visquem tots, una Setmana Santa units a Crist i 
plena de consol espiritual.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa
La Santa Seu aprova el 10 de novembre de 2018 com a data de be-
atificació de 16 màrtirs religiosos, religioses i laics de l’arxidiòcesi 
de Barcelona

Barcelona, 1 de març de 2018.- La Congregació per a les Causes dels Sants de la Santa 
Seu ha aprovat la data del proper 10 de novembre per celebrar la beatificació de 16 màrtirs 
a Barcelona. El papa Francesc ja va aprovar el Decret de Beatificació el passat 18 de de-
sembre. El divendres 23 de febrer, la Secretaria d’Estat va comunicar oficialment la data 
de la celebració que presidirà el Delegat del Sant Pare a la Basílica de la Sagrada Família.

Aquesta Causa aprovada pel Papa està integrada per 9 religiosos de la Congregació 
de San Pedro ad Vincula, 3 religioses de la Congregació de Germanes Caputxines de 
la Mare del Diví Pastor, 1 religiosa de la Congregació de les Germanes Franciscanes 
dels Sagrats Cors i 3 laics protectors dels religiosos de San Pedro ad Vincula. Tots ells 
formen part de Comunitats a Catalunya. La Capella dedicada als màrtirs en el Claustre 
de la Catedral de Barcelona, fa referència a tots ells.

Els 16 màrtirs van ser víctimes, en els anys 1936 i 1937, de la persecució religiosa sobre-
vinguda en els anys trenta. El procés de beatificació es va intensificar a l’inici dels anys 
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2000. Per orientacions diocesanes i vaticanes es van unir les tres Congregacions indica-
des i els laics. El grup inclou sacerdots, persones consagrades i laics; joves i gent gran; 
germans estudiants i superiors; obrers, pares de família i educadors: tots ells servidors, 
per l’Evangeli i l’amor a Déu, fins el moment del seu lliurament martirial.

Les Congregacions comuniquen el goig de comptar amb germans i germanes asse-
nyalats per la fidelitat, l’amor i l’entrega. Ells són testimoni de fe, de caritat i de 
perdó, són model i referència per a tots nosaltres. Nens, joves i adults trobem en ells, 
intercessors i guies en el nostre camí. Els nous beats transmeten un missatge actual i 
d’amplitud eclesial. En l’any del Sínode dels Joves, presenten una experiència eclesial 
de fe, d’entrega i de discerniment vocacional.

Els Superiors Generals d’aquestes Congregacions expressen la seva satisfacció per 
poder celebrar aquesta beatificació a la Basílica de la Sagrada Família. Agraeixen 
encaridament el sentit de comunió i, així mateix, l’acollida del Cardenal Joan Josep 
Omella, Arquebisbe metropolità de Barcelona, del President Delegat del Patronat, 
senyor Esteve Camps, i de tot el personal de la Basílica.

Acte de la Setmana Mundial de l’Harmonia Interconfessional al 
Parlament de Catalunya

Barcelona, 12 de març de 2018.- Demà dimarts, 13 de març a les 18 hores el Grup de 
Treball Estable de les Religions (GTER) reunirà al Parlament de Catalunya més de 
noranta persones de totes les religions per celebrar la Setmana Mundial de l’Harmonia 
Interconfessional promulgada per Nacions Unides, del 1 al 8 de febrer.

El president del Parlament de Catalunya, el Molt Honorable Sr. Roger Torrent, presi-
dirà un acte on hi seran presents els convocants: representants de la comunitat musul-
mana, jueva, catòlica, protestants, budistes, sikhs, baha’is; així com la comissionada 
de l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Lola López, i el director general 
d’Afers Religiosos, Enric Vendrell.

A Catalunya la primera celebració, es va fer al Parlament de Catalunya i va tenir lloc 
l’any 2012. Des de llavors s’ha anat fent cada any, i així serà també aquest dimarts 
amb un acte al Parlament de Catalunya i amb el títol «Religions compromeses en la 
construcció de pau».

Inauguraran l’acte les personalitats polítiques i a continuació es pronunciaran les con-
ferencies sobre «Deu anys de la declaració de Montserrat: religions i construcció de 
pau» a càrrec de Manuel Manonelles, professor associat de Relacions Internacionals 
– Blanquerna – Universitat Ramon Llull; i «Religious for Peace a Europa, experièn-
cies concretes en la construcció de pau» a càrrec de Yolande Lliano, presidenta de 
Religious for Peace Europe.
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La moderació i cloenda és a càrrec del M.R.P. Arxipreste Stavrophor Joan Garcia, 
vicepresident del GTER.

El GTER ja fa més de deu anys que treballa per l’harmonia, entesa i col·laboració en-
tre les religions i aquest acte serà la cloenda d’aquest Xè aniversari que va començar 
el passat juliol, a la Generalitat de Catalunya.

El GTER ha cridat l’atenció d’Europa per ser una iniciativa pioner a la península 
ibèrica tant per representar oficialment a les institucions interreligioses, com pel seu 
diàleg interreligiós basat en la pedagogia de l’acció.

El GTER està format per: l’Església Catòlica, la Comunitat Evangèlica, l’Església 
Ortodoxa, la Comunitat Musulmana, la Comunitat Jueva i, a través del Consell Inter-
religiós, s’integren les altres religions presents a casa nostra.

Més informació: www.grupdereligions.org

Articles i declaracions
Article per a la revista Temple

Pòrtic del Senyor Cardenal, titulat «Un nou punt de partida», pel número de març-
abril de la publicació que edita la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori 
de la Sagrada Família.

Sabia que la revista que té a les mans ja té 152 anys de vida? És per a mi un goig fer-
m’hi present a través d’aquest article, que coincideix amb la nova etapa que emprèn 
per esdevenir més divulgativa i propera a la gent.

Més enllà del nou format és la mateixa publicació que naixia l’1 d’abril de 1874. 
Ara, la capçalera vol aprofitar els recursos gràfics i visuals del moment per anunciar 
l’Evangeli i informar de les evolucions de la construcció de l’emblemàtica basílica, 
així com de l’activitat cultual, evangelitzadora, espiritual i cultural que acull.

En el número fundacional de Temple l’editor i llibreter barceloní Josep Maria Bo-
cabella, fundador de l’Associació de devots de sant Josep i d’aquesta revista, adre-
çava una carta a l’Arquebisbe de Barcelona, Pantaleó Montserrat, a qui proposava 
la construcció d’un temple dedicat a sant Josep i a la Sagrada Família de Natzaret 
com a referència espiritual per a totes las famílies. Com ja és sabut, la proposta del 
senyor Bocabella va tenir molt bona acollida en la societat barcelonina de l’època, 
que va respondre-hi amb entusiasme i fent els donatius que en permetrien iniciar la 
construcció.
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En aquells moments la revista era totalment religiosa i ocasionalment hi apareixien 
articles referents al temple, a la seva vida social i a l’evolució de les obres de cons-
trucció. Amb els anys i a mesura que l’obra creix, s’amplien els articles que parlen de 
Gaudí i tot el que envolta l’arquitecte i la construcció de l’actual basílica, però sense 
deixar de banda la dimensió espiritual i religiosa que cohesiona aquesta preciosa ba-
sílica.

El plantejament de la revista que va definir el senyor Bocabella al segle XIX pren ara 
un nou impuls. Felicitats a tots els que feu possible aquesta publicació. Revista Tem-
ple, bon ànim i endavant en el vostre servei. Que la lectura d’aquesta revista elevi el 
nostre cor a la trobada amb Déu, que és qui va inspirar tota aquesta magnífica obra.

Que Déu us beneeixi i us acompanyi sempre.

†Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Vicariat General

Recés de Quaresma organitzat per la Delegació 
Episcopal per a la Vida Consagrada

Barcelona, dissabte 10 de març de 2018

LA VIDA CONSAGRADA:

CORS ABRUSATS SERVINT EL SENYOR I ELS GERMANS AMB L’ALE-
GRIA DE L’EVANGELI

1.- LES CRIDES QUE ENS ADREÇA EL BON PAPA FRANCESC

1.1.- “Sempre, on hi ha els consagrats, sempre hi ha alegria” (“Alegreu-vos...”. Pa-
raules del magisteri del Papa Francesc. Carta de la Congregació per als Instituts de 
Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica als consagrats i consagrades, 2 de 
febrer de 2014).

“Quería deciros una palabra, y la palabra era alegría. Siempre, donde están los 
consagrados, siempre hay alegría”, con estas palabras del Papa Francisco se inicia la 
carta circular que la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Socieda-
des de Vida Apostólica dio a conocer con ocasión del Año de la Vida Consagrada y, de 
ahí, que la carta se titule “Alegraos”.

El 2015 se celebró el Año dedicado a la Vida Consagrada, que se inició el 30 de 
noviembre 2014 (I Domingo de Adviento) y se clausuró el 2 de Febrero de 2016, 
para incluir esta fecha en la que anualmente celebramos la Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada.

Según se nos dice, esta carta es una invitación a la reflexión compartida, que permita 
una confrontación leal entre Evangelio y vida. Y la hemos tomado como base para 
nuestro retiro de Cuaresma.

Las citas del Papa en las que sólo aparece su nombre entre paréntesis son copias 
literales de esta carta circular, cuando la cita es de otro documento aclaramos la 
procedencia.

Los párrafos precedidos por una flecha son una invitación a la reflexión, al compartir 
y al compromiso, que nos hace el propio Papa Francisco.
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Esta Cuaresma de 2018 es tiempo de gracia, una llamada nueva a la conversión.

En aquest sentit, el bon Papa Francesc ens adreça diverses crides que volem tenir en 
compte:

1.2.- Crida a fer el pas d’uns cors freds, gelats, a uns cors abrusats pel foc nou que 
encendrem en la nit de la Vetlla Pasqual. (Missatge per a la Quaresma 2018).

Avui fem un matí de recés, no pas “fugint” covardament o allunyant-nos del drama i 
el mal que tants pateixen, sinó precisament interpel·lats per tot un seguit de fets que 
ens entristeixen: la manca de fe de molta gent, les postures adverses de grups, institu-
cions, mentalitats, la ignorància religiosa cristiana, la indiferència, l’ús individualista 
i subjectivista de la fe, l’abandó i el rebuig de compromisos vinculants... En un món 
amb crisi econòmica i financera –que tant afecta de manera especial a les capes de 
població més desprotegides i necessitades de les nostres parròquies–, en una societat 
amb tanta precarietat laboral i un índex d’atur tan elevat, sobretot entre els joves, en 
un món marcat per la corrupció política, en definitiva, en un món on també com Es-
glésia podem patir la desharmonia i la fragmentació, som interpel·lats aquest cap de 
setmana de recés a viure la crida a fer el pas d’uns cors freds a uns cors abrusats 
pel foc nou que encendrem en la nit de la Vetlla Pasqual per tal “que la llum de Crist, 
ressuscitat i gloriós, dissipi les tenebres del nostre cor i del nostre esperit” (Missal 
Romà, Vetlla Pasqual, Lucernari).

En aquest sentit, el missatge del Papa Francesc per a la Quaresma d’enguany, 2018, 
ens adverteix que l’amor es pot refredar en les nostres comunitats (Mt 24,12).

Ens recorda que “Dante Alighieri, en la seva descripció de l’infern, s’imagina el di-
able assegut en un tron de gel; la seva llar és el gel de l’amor extingit”. I el Papa fa 
que ens preguntem aleshores: “com es refreda en nosaltres la caritat? Quins són els 
senyals que ens indiquen que l’amor corre el risc d’apagar-se en nosaltres?”. I ens 
adverteix que l’amor “es refreda també en les nostres comunitats”. D’aquí que 
el Papa Francesc recordi que en la seva Exhortació Apostòlica Evangelii gaudium 
va “intentar descriure els senyals més evidents d’aquesta falta d’amor. Aquests són: 
l’accídia egoista, el pessimisme estèril, la temptació d’aïllar-se i entaular contínues 
guerres fratricides, la mentalitat mundana que indueix a ocupar-se només del que és 
aparent, disminuint d’aquesta manera l’entusiasme missioner” (Cf. EG 76-109).

I es pregunta: Què podem fer davant tot plegat? Una de les respostes que ens ofereix 
en aquest temps de Quaresma és precisament el que estem fent aquest matí: “el fet de 
dedicar més temps a la pregària fa que el nostre cor descobreixi les mentides secretes 
amb les quals ens enganyem a nosaltres mateixos, per a cercar finalment el consol en 
Déu. Ell és el nostre Pare i desitja per a nosaltres la vida.”
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1.3.- Crida a la conversió personal: invitació al trobament personal amb Jesucrist o, 
almenys, a prendre la decisió de deixar-se trobar per Ell.

Aquest matí de recés és per a tots nosaltres una ocasió propícia per tal que experimen-
tem ben profundament que “hom no comença a ser cristià per una decisió ètica o una 
gran idea, sinó pel trobament amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un 
nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva” (Benet XVI, Carta Encíclica 
Deus caritas est, núm. 1).

Fem nostra, doncs, en aquest dia de recés, la invitació que ens adreça el Papa Francesc 
a Evangelii gaudium, núm. 3: “Invito cada cristià (...) a renovar ara mateix el seu tro-
bament personal amb Jesucrist o, almenys, a prendre la decisió de deixar-se trobar 
per Ell, d’intentar-ho cada dia sense descans. No hi ha raó perquè algú pensi que 
aquesta invitació no és per a ell. (...) Aquest és el moment per a dir a Jesucrist: “Se-
nyor, m’he deixat enganyar, de mil maneres vaig escapar del vostre amor, però aquí 
sóc altra vegada per renovar la meva aliança amb Vós. Us necessito. Rescateu-me de 
nou, Senyor, accepteu-me una vegada més entre els vostres braços redemptors.”

I és que, com fa una pregària del Beat Cardenal Newman, avui podem fer experiència 
personal i comunitària que: “La fe no és alguna cosa. La fe és Algú. La fe no és qual-
sevol algú. La fe és Jesucrist.”

Preguem a la Mare de Déu que ens ensenyi aquest matí de recés i sempre a mirar i 
contemplar la realitat amb els ulls de Jesús, ella que té aquells ulls “tan misericordi-
osos” (Salve Regina), que ens ensenyi a mirar amb els ulls de Jesús perquè Ell sigui 
avui llum en el nostre camí (cf. Lumen Fidei, 60).

1.4.- Crida a la conversió pastoral en clau de missió, vers una impostergable renovació 
eclesial (EG 27, 30, 33). “Sortim, sortim a oferir a tothom la vida de Jesucrist (...) m’estimo 
més una Església accidentada, ferida i tacada per haver sortit al carrer, que no pas una Es-
glésia malalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats” (EG 49).

Demos un paso cualitativo hacia Dios. Ese Dios siempre el mismo y siempre nuevo. 
Ese Dios que, aún hoy, como esos viejos matrimonios que se miran con amor, nos 
hace arder el corazón.

Y nuestra manera de vivir la Cuaresma este año es nueva porque cada vez que inten-
tamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, nos brotan de-
seos nuevos, caminos inéditos, otras formas de expresión, compromisos diferentes… 
más ganas de vivir.

Seamos comunidades donde se viva la alegría de la VC como “oasis de misericordia” 
(Misericordiae Vultus = MV, 10-12).
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2.- CRIDATS A ESCOLTAR QUÈ DIU L’ESPERIT AVUI I AQUÍ PER ESDE-
VENIR COMUNITATS DE VC AMB “EVANGELITZADORS AMB ESPERIT” 
(EG 259-283)

2.1.- Crida a una VC on visquem l’experiència profunda de Déu. Crida a “servir el Se-
nyor amb alegria” (salm 99,2) i a “tastar i veure que n’és de bo el Senyor” (salm 34,9).

Tan de bo que tots nosaltres esdevinguem testimonis joiosos de cors abrusats que ens 
menen vers una existència viscuda amb ple sentit des de la donació i el servei. Can-
tem, doncs, amb el salmista: Serviu el Senyor amb alegria! (Salm 99,2).

Aquest matí de recés, en definitiva, volem sobretot experimentar i –com també diu el 
salmista– tastar que n’és de bo el Senyor (Salm 34,9), és a dir assolir tots plegats una 
experiència profunda de Déu. Mireu, bo i parafrasejant aquesta expressió sàlmica, he 
recordat un bell text de Nicolau de Cusa, un pensador en la frontera del món medieval 
i modern. El text fa així:

“A vegades hom coneix Déu com un bon vi: se’l coneix per l’oïda, per la mirada i 
pel gust.
Per l’oïda, us parlen d’Ell els predicadors.
Pel rostre, entenen sobre Ell els teòlegs.
Però el tasten les ànimes bones, els qui l’estimen.
Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor!”.

Un mestre vinícola (per seguir la comparança del text esmentat) pot investigar tot 
el que els filòsofs, literats i poetes han dit sobre el vi. Però... ¿què en sabrà al costat 
d’aquella persona bona i senzilla que el beu i el tasta diàriament?

Tastar Déu! Aquesta és la qüestió. Sembla quelcom fora del nostre abast. I, tanma-
teix, qui més qui menys, un dia o altre, qualsevol de nosaltres pot experimentar el 
pas benèfic del Senyor per la pròpia vida. Alerta, però... que no parlo d’experièn-
cies extravagants, irracionals, amb no sé quina mena d’efectes especials propis de 
pel·lícules de ciència ficció. Quan parlem de tastar i tenir experiència de Déu estem 
tractant de l’experiència raonable pròpia d’aquell que troba Déu en la quotidianitat 
d’una eucaristia freqüent ben viscuda, d’una reconciliació que ens refà el camí, d’un 
fecund servei als més necessitats, d’un contacte familiar amb la Paraula de Déu i 
una pregària assídua.

Aquesta és l’experiència que trobem en els salmistes, els quals en llurs pregàries ens 
fan sentir no tant no sé quina mena de “nirvana” o “harmonia interior” sinó sovint 
i més aviat el xivarri de les places i àdhuc el soroll de les armes. Deia santa Teresa 
d’Àvila que el Senyor es troba “entre plats i olles” (avui diríem: entre autobusos, des-
patxos, ordinadors, mails, SMS, xats, rentadores i rentaplats, mercats i carreteres). Un 
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semàfor, una cua, un ascensor, un embús d’autopista, la sala d’espera d’un metge..., 
tot això pot ser avui “el nostre Sinaí”! (Madeleine Delbrel).

Aquest és el llenguatge dels testimonis que tothom capta i entén a la primera. Com 
deia el Beat Papa Pau VI, “el nostre món cerca els testimonis, no els mestres, i si cerca 
els mestres és perquè són testimonis”.

El pla d’aquest matí és una invitació a esdevenir veritables deixebles del Senyor, 
aquells que experimenten el goig i l’alegria de l’Evangeli escoltant la seva veu i vivint 
l’experiència de l’encontre personal amb Ell.

2.2.- Crida a una VC que discerneixi des de l’escolta dels signes dels temps per fer 
la voluntat del Senyor. Què és l’important en aquests moments? Preservar el passat? 
Sobreviure? Fer quelcom? Quantitat o qualitat de vida? Eficiència o testimoni?

Algunos, quizás de manera muy exagerada, suelen decir que la VC hoy, está metida 
en una crisis sin precedentes, sobre todo en nuestra sociedad europea occidental. La 
falta de vocaciones, las numerosas salidas de miembros que abandonan sus Institutos, 
el inevitable envejecimiento de los y las que siguen dentro… obliga a plantearse la 
pregunta por el futuro. ¿Se trata de una crisis coyuntural que, dentro de algunos años, 
se habrá superado? ¿o se trata de que la VC va perdiendo progresivamente su razón de 
ser en la Iglesia y en la sociedad, de tal manera que, dentro de algún tiempo, llegará a 
desaparecer o a quedar reducida a grupos insignificantes?

Todo esto genera incertidumbre, preocupación, pesimismo… Cuando no se sabe o no 
se ve con claridad cómo hay que vivir en una época es fácil la desorientación, el des-
concierto y el pesimismo. Si no vemos con claridad cómo hemos de vivir el carisma 
de la VC en este momento eclesial y social es fácil caer en el apagamiento espiritual, 
la rutina, la falta de entusiasmo, la acedia espiritual (EG 81-83).

Por eso, este tiempo de Cuaresma nos puede ayudar para crecer en conversión y acla-
rarnos en cosas fundamentales:

¿Qué es lo importante en estos momentos?

• ¿Preservar el pasado? Ciertamente es importante recordar las raíces y alimentar 
los valores del pasado para mantener vivo el carisma, pero nadie entra en la VC para 
mantener lo pasado. El mundo y la Iglesia necesitan un carisma para hoy que inquiete, 
estimule y comunique Evangelio, Buena Noticia de Dios a las mujeres y hombres de 
nuestro tiempo, el siglo XXI.

• ¿Sobrevivir? Nadie está en la VC únicamente para ayudarla a sobrevivir. Corremos, 
sin embargo, el riesgo, más o menos consciente, de hacer hoy de la supervivencia el 
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objetivo secreto o la orientación subliminal de fondo. Una cosa es clara, hemos de 
actuar movidos no por el instinto de conservación, sino por el Espíritu del Resucita-
do, alma de la Iglesia. Nuestros talentos se están reduciendo. Pues bien, aunque nos 
quedemos con un solo talento, no es para enterrarlo y conservarlo seguro, es para 
hacerlo fructificar.

• ¿Hacer algo? El objetivo no es tampoco hacer algo, lo que sea, por hacer. Nadie tie-
ne hoy la receta. Nadie conoce el futuro. Sólo sabemos que se está gestando ahora, en 
el presente. Esta generación está decidiendo, en buena parte, el futuro de la VC en la 
Iglesia. Es importante reflexionar, proyectar, impulsar nuevas formas y caminos, pero 
todo ello ha de nacer de un espíritu nuevo, de personas renovadas por la unión con el 
Señor que nos llama y nos envía.

• ¿Número o calidad de vida? Sin duda, el número tiene su importancia y puede ser un 
índice de vigor, pero puede ser también resultado de otros muchos factores socio-cul-
turales. Para que en el interior de la Iglesia y la sociedad arda el carisma de la VC lo 
importante no es ser muchos o pocos. Lo decisivo es la calidad de vida evangélica 
que puedan irradiar.

• ¿Eficiencia o testimonio? Pensamos también que lo importante sería contar con 
personas jóvenes y valiosas, bien preparadas para las diferentes tareas. Esto es impor-
tante, sin duda, pero lo decisivo es contar con testigos, es decir, con personas y grupos 
en cuya vida se pueda percibir la fuerza humanizadora, transformadora, sanadora que 
se encierra en el Evangelio cuando es acogido de manera responsable.

2.3.- Crida a una VC que desenvolupi una vida fraterna acollidora i propera on se 
sàpiga escoltar i acompanyar, “una fraternitat el signe de la qual és una tendresa eu-
carística, perquè la tendresa ens fa bé”, unes comunitats “que no siguin un Purgatori, 
que sigui una família” (Papa Francesc).

La VC contribuye de manera muy significativa a desarrollar una vida fraterna más aco-
gedora y cercana, donde se sepa escuchar y acompañar. Sabemos forjar fraternidades 
con una vida de familia, “Una fraternidad sin alegría es una fraternidad que se apa-
ga… Una fraternidad cuyo signo distintivo es una ternura eucarística porque la ternura 
nos hace bien…” (Francisco). Formar grupos sencillos, donde se pueda experimentar la 
amistad cristiana y se pueda compartir la vida real, donde se hable menos y se escuche 
más. “Es la Palabra de Dios la que suscita la fe, la nutre, la regenera. Es la Palabra de 
Dios la que toca los corazones, los convierte a Dios y a su lógica, que es muy distinta 
a la nuestra; es la Palabra de Dios la que renueva continuamente nuestras comunida-
des”. “Cuidar la amistad entre vosotras, la vida de familia, el amor entre vosotras. Que 
el monasterio no sea un Purgatorio, que sea una familia. Los problemas están, estarán 
pero, como se hace en una familia, con amor, buscar la solución con amor; no destruir 
esto para resolver aquello; no competir…” (Francisco).
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→ “No hablar mal de los otros. ‘Pero padre, hay problemas…’ No se lo digas a quien 
no puede ayudar. Esto es importante: ¡Fraternidad! Pero dime, ¿hablarías mal de tu 
mamá, de tu papá, de tus hermanos? Jamás. ¿Y por qué lo haces en la vida consagra-
da…? (Francisco).

2.4.- Crida a una VC enviada als pobres, senzills i humils, els predilectes del Senyor.

El Espíritu está en Jesús enviándolo a los pobres. Lo urge para establecer en el mundo 
el Reino de Dios y su justicia, para expulsar el mal que oprime, para aliviar el dolor 
que deshumaniza (Lc 4,18). El Espíritu nos envía también hoy a los pobres e indefen-
sos como los primeros destinatarios de nuestro servicio. Son las víctimas, los agredi-
dos, los excluidos, los maltratados por la vida y por los violentos. “Estamos llamados 
a salir para dirigirnos hacia las periferias geográficas, urbanas y existenciales -las 
del misterio del pecado, del dolor, de las injusticias, de la miseria-, hacia los lugares 
escondidos del alma donde la persona experimenta la alegría y el sufrimiento de la 
vida (Francisco). Porque “nuestra fe no es una fe-laboratorio, sino una fe-camino, 
una fe histórica. Dios se ha revelado como historia, no como un compendio de verda-
des abstractas… No hay que llevarse la frontera a casa, sino vivir en frontera y ser 
audaces” (Francisco).

→ “Despojarse de toda acción que no es por Dios, de toda acción que no es de Dios; 
del miedo de abrir las puertas y de salir al encuentro de todos, especialmente de los 
más pobres, necesitados, lejanos, sin esperar… despojarse de la tranquilidad aparen-
te que dan las estructuras…” (Francisco).

2.5.- Crida a una VC on es viu el pas de la vellesa a la Bellesa de convertir l’experièn-
cia d’una llarga VC en saviesa fecunda.

Recórrer la vida cristiana al llarg de molts anys de consagració és avançar per una ruta de 
boniquesa, fent el pas “de la vellesa a la Bellesa”. I és així com també en la ruta del nostre 
viure dia a dia, es pot experimentar que, com diu el salmista, quan hom arriba a la vellesa 
s’esdevé com en el cas dels justos que “encara donaran fruit a la vellesa” (salm 92).

En efecte, la vellesa en la VC encara és un moment òptim per a donar fruit, per fer que 
la vida sigui ben fecunda, per fer rendir encara els talents rebuts immerescudament, 
pur do de Déu.

Tanmateix, els qui vivim dia a dia amb persones més grans a vegades podem arribar a 
afirmar que aquesta etapa de la vida sembla que mena vers l’esterilitat i l’acabament 
de tot: el nombre de fàrmacs que necessiten, normalment no van en disminució sinó 
en augment; disminueixen la memòria i decreix el vigor mental per fer anàlisis riguro-
ses; hi ha un desgast biopsíquic en forma de fatiga i de menor rendiment; algunes per-
sones grans tendeixen a la tristesa, amb una certa lamentació pel temps perdut (aquells 
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anys de maduresa en què no vaig fer això o allò...) i també sensació que la vida “se’n 
va anant”; en altres creix el sentiment de solitud; o s’aguditza la por al debilitament de 
la salut; i en l’etapa final de la vida es passa per l’experiència dolorosa de la mort de 
moltes persones que són de la mateixa generació.

Però és aleshores quan més que mai cal aprendre a anar envellint i assumir-ho consci-
entment, fet que enlloc de ser nociu resulta saludable i terapèutic. I és aleshores quan 
hom arriba a adonar-se que el pelegrinatge viscut no ha estat endebades ni és pas cap 
ruta estèril, ans al contrari, ha estat una “ruta de boniquesa” ben fecunda.

Penso que una de les grans oportunitats en aquesta fase de la vida serà convertir l’ex-
periència en saviesa.

Al llarg de la vida les persones acumulen experiència i són fecundes en saviesa. Per 
exemple, la saviesa que actituds massa humanes es converteixin en evangèliques. 
No es tracta pas d’una saviesa científica, tècnica, cognoscitiva o cultural. Aquesta 
saviesa és la pròpia del qui amb serenor ha après a acceptar els propis límits, superant 
angoixes, controlant ansietats, sabent discernir el que és veritablement important del 
que no ho és tant, creixent en confiança bo i posant les nostres vides i tot el que som 
en mans del Senyor provident i misericordiòs. Així és com les persones consagrades 
grans encara fan rendir, fan fecunds, els talents rebuts, no cercant tant “ser comprès 
com comprendre, ser consolat com consolar, ser estimat com estimar” en paraules de 
la bonica oració de Sant Francesc d’Assís.

En definitiva, aquesta etapa serà de fecunditat en les nostres comunitats de consagrats 
grans quan s’oxigena la vida interior eludint el risc del centrament excessiu en el “jo”, 
o el que el Papa Francesc designa amb el mot de “autoreferencialitat” o el voler encara 
estar sempre al centre de tot.

Aquesta etapa pot ser també de fecunditat en la vida interior pròpia del qui humilment 
fa una pregària com aquesta que goso compartir amb vosaltres:

“Senyor, ensenyeu-nos a envellir i ser fecunds d’una manera nova en la tardor de la vida.

Senyor, ajudeu-nos perquè encara puguem ser útils als altres contribuint amb el nostre 
optimisme i pregària a l’alegria i l’entusiasme dels qui avui tenen responsabilitats i 
missions que ja no exercim nosaltres.

Senyor, concediu-nos el do de la saviesa, vivint en contacte serè amb aquest món nos-
tre que canvia de manera tan accelerada, sense lamentar-nos del passat que ja no hi és.

Senyor, perdoneu-nos si només en aquesta hora tranquil·la ens adonem del molt que 
ens has estimat.
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Senyor, concediu-nos que ara mirem amb molta gratitud cap al destí final que ens te-
niu preparat i cap al qual ens vau orientar des del primer moment de les nostres vides.

Senyor, acompanyeu-nos en la “ruta de la boniquesa”.

Senyor, sigueu amb nosaltres fent el camí de la vellesa a la Bellesa!”

2.6.- Crida a una VC com a comunitat alternativa, que esdevé el millor retrat del rostre 
alegre i misericordiós de Jesucrist.

Hay situaciones en las que se ve claramente que solamente son eficaces las soluciones 
de tipo alternativo. Ahora toca a la VC presentar su vida como alternativa en el siglo 
XXI, porque “vivimos en una cultura del desencuentro… una cultura en la que lo que 
no me sirve lo tiro…, hoy, hallar a un vagabundo muerto de frío no es noticia, sin 
embargo ‘la pobreza es una categoría teologal porque el Hijo de Dios se abajó… una 
Iglesia pobre para los pobres empieza con ir hacia la carne de Cristo…” (Francisco). 
De ahí la llamada que el Papa nos hace: “No perdáis nunca el ímpetu de caminar por 
los caminos del mundo, la conciencia de que caminar, andar aunque sea con paso 
incierto o tropezando, es siempre mejor que permanecer inmóviles, encerrados en las 
preguntas que se hace uno mismo o en las propias seguridades” (Francisco. A los 
Institutos Seculares italianos). No en vano el Papa Francisco le gusta recordar que la 
Iglesia es como un hospital de campaña, curando heridos. Recordemos que él suele in-
sistir diciéndonos: “Prefiero una Iglesia accidentada que una Iglesia enferma” (EG 49).

→ “¡Despertar al mundo! ¡Sean testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, 
de vivir! Es posible vivir de un modo distinto en este mundo…” (Francisco)

Con las fuerzas con las que contamos, con la humildad de saber que nuestra mayor 
fuerza es la del Señor misericordioso, somos invitados a no perder nunca ni la ilusión 
ni la esperanza.

Con la esperanza puesta en el Señor, nos atrevemos a decir que el mejor retrato de su 
rostro alegre y misericordioso es la comunidad cristiana. Ojalá que en nuestras comu-
nidades religiosas se descubran siempre los rasgos de Jesús, rostro de la misericordia.

La siguiente parábola es iluminadora en este sentido. Escuchémosla con atención:

Els cristians de tots els temps mai no han deixat de preguntar-se sobre un tema que, 
tot i no ser fonamental per a l’experiència de la fe, constitueix una curiositat quasi 
inevitable: com era en realitat el rostre de Jesús de Natzaret? Ja en el segle II afirmava 
Sant Ireneu que no existia una informació fidedigna, que no teníem a disposició una 
representació que ens permetés establir clarament la figura corporal de Jesús. Potser 
per això, al llarg del temps, cada generació ha representat alguns dels seus trets de 
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distintes maneres, recolzats de vegades en dades que vénen d’una tradició, com pot 
ser el rostre que mostra el vel de la Verònica.

Per reconèixer el rostre del Crist, una llegenda que neix a Sicília i ens parla d’un mon-
jo anomenat Epifani, ens pot ajudar.

Epifani tenia grans qualitats per a pintar, i el seu gran desig era representar el rostre del 
Crist. Però, com trobar un model adequat que expressés el misteri que amaga la per-
sona de Jesucrist?, com expressar el seu sofriment i alegria, la seva mort i resurrecció, 
la seva divinitat i humanitat?

Epifani es va posar en camí. Va recórrer tota Europa buscant rostres. Però en cap hi 
trobava trets que li servissin per presentar la persona de Jesús. Una tarda es va ador-
mir repetint les frases del Salm: «”Busqueu la meva presència!” Buscar-la és el que 
vull, Senyor!» (Sal 27,8). Aleshores va tenir un somni: un àngel li presentava moltes 
persones, indicant-li en quin aspecte particular el seu rostre era semblant al del Crist: 
l’alegria d’una jove esposa, la innocència d’un nen, la força d’un home del camp, 
el sofriment d’un malalt, la por d’un abandonat, la bondat d’una mare, la severitat 
d’un jutge, l’alegria d’un cantant, la misericòrdia d’un confessor, el rostre ferit d’un 
leprós. Epifani va tornar al seu monestir i es va posar a treballar. Després d’un any, el 
quadre estava enllestit, i el va presentar a l’Abad, qui va quedar sorprès: era una obra 
meravellosa. Aquest va voler saber de quin model s’havia servit, per poder donar-lo a 
conèixer a altres artistes. El monjo li va respondre: no busqueu al Crist en un sol rostre 
humà, busqueu-lo en tot home, perquè cadascú és un fragment del seu rostre.

Jesucrist està sempre entre nosaltres. Així ho va prometre i així ho realitza en l’Es-
glésia. És per això que gosem dir que el millor retrat del seu rostre és la comunitat 
cristiana. Perquè en ella descobrim els trets de Jesús. Però sabem que Ell és més gran; 
és com l’aurora que anuncia un nou dia, una plenitud que nosaltres no podem arribar 
a imaginar.

2.7.- Crida a una VC amb “evangelitzadors amb esperit”.

• Alerta a l’accídia! (EG 81-83). Evitar ser d’aquells que semblem “mòmies de mu-
seu”, que fan “cara de quaresma sense Pasqua”, amb “psicologia de tomba” (cf. EG 
6, 9, 83).

• Descobrim la presència del goig de l’Esperit:
• L’Esperit ens fa pregar, i sovint el deixem a l’últim lloc en la nostra fe i invocació.
• L’Esperit ens fa estimar, i potser resta en un tercer lloc del nostre amor.
• Per Ell podem complir la voluntat del Pare, tot i que no sempre ens deixem “con-

duir” per Ell amb docilitat com Jesús va ésser portat per l’Esperit Sant en el desert 
(Lc 4,1), en el baptisme del Jordà (Mt 3,13) i en el Baptisme de la creu (Mc 10,39).
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Potser hem de superar una dificultat: no tenir, ni poder tenir pròpiament, figura i imat-
ge de l’Esperit. Hem de recòrrer a símbols de l’Escriptura i de la Tradició de l’Esglé-
sia: colom, foc, font, vent... A més a més, l’Esperit, com el vent, no es deixa “fotogra-
fiar”. Per a “filmar” l’aire, cal captar quelcom que en un instant concret estigui essent 
mogut per ell. Per conèixer, per tant, personalment l’Esperit se l’ha de “sorprendre” 
en l’alegria, en el goig, en el bé que ens fa quan ens mou.

• La veritable alternativa:
- El cristià del segle XXI o serà un místic que viu segons l’Esperit o no s’aguantarà 

(Karl Rahner).
- La mística dels “ulls oberts”: “Déu meu, si vós sou a tot arreu, com és que jo sempre 

sóc en un altre lloc?” (Madeleine Delbrel).
• En qualsevol situació és possible pregar. L’Esperit, el nostre gemec inefable (Rom 

8, 26).
• En qualsevol situació és possible estimar. L’Esperit vessa en els nostres cors l’amor 

de Déu (Rom 5,5).
• En qualsevol situació és possible lluitar i esperar com a fills i filles de Déu. El do de 

la filiació divina. (Rom 8,16).
• En qualsevol situació és possible que una comunitat se senti perdonada, reconcilia-

da, capaç de començar de nou.
• En la “lletra” senzilla i quotidiana de la vida es manifesta l’Esperit de Déu. Les 

vides dels sants i santes; els llambreigs que percebem en les vides dels pecadors 
que, malgrat tot, actuen amb rectitud en moltes coses, perquè estimen, sofreixen o 
es lliuren abnegadament com la cosa més natural i sense grans paraules; les intuï-
cions dels místics i de certs artistes que “hom s’adona que han pregat” (Hans Urs 
von Balthasar), són punts de llum per percebre i explicitar la presència de l’Esperit, 
sempre a punt de manifestar-se en la “lletra” senzilla dels fets corrents o excepcio-
nals de la vida.

2.8.- Crida a una VC “en sortida”, amb “cors abrusats” servint el Senyor i els germans 
amb l’alegria de l’Evangeli:

• Per què sortim? Sortim perquè Jesús ens ho ha demanat: “aneu i anuncieu l’Evan-
geli per tot el món”. Absència d’iniciativa pròpia. És el Senyor qui ens posa en 
camí. La sortida en missió la realitzem des de la feblesa, la fragilitat, la petitesa. La 
resposta és personal i alhora comunitària: “Tu ets el nostre Déu, Salvador, volem 
seguir els teus camins, som aquí Senyor!”.

• Amb qui sortim? “Els envià de dos en dos...” Tornen a explicar a Jesús el que han 
vist i fet en nom seu. Per tant: no som “llaneros solitarios”, no som franctiradors. Te-
nim una comunitat de referència. Ens envia el Senyor i tornem al Senyor. És Ell qui 
evangelitza a través nostre, instruments a les seves mans, servents sense cap mèrit.

• Com sortim? Amb alegria. No calen elements extraordinaris, sinó haver tingut un 
encontre amb el Senyor i una relació profunda amb Ell, amb “cors abrusats” com 
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els deixebles d’Emaús. Creure profundament que el que anunciem és quelcom ex-
traordinari. Proposar sense imposar. Lliures de coses secundàries que impedeixen 
la missió.

3.- UNA ICONA BÍBLICA PER A FER-NE CONTEMPLACIÓ

El pla de la següent contemplació o meditació és una invitació a esdevenir veritables 
deixebles del Senyor, aquells que experimenten el goig de sortir a comunicar l’alegria 
de l’Evangeli escoltant la seva veu i vivint l’experiència de l’encontre personal i co-
munitari amb Ell.

Els setanta-dos - Lluc 10, 1-11

Missió dels setanta-dos deixebles

1 Després d’això, el Senyor en designà uns altres setanta-dos * i els envià de dos en 
dos * perquè anessin davant seu a cada poble i a cada lloc per on ell mateix havia de 
passar. * 2 Els deia:

—La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels 
sembrats que enviï segadors als seus sembrats. * 3 Aneu: jo us envio com anyells 
enmig de llops. * 4 No porteu bossa, * ni sarró, ni sandàlies, * i no us atureu a saludar 
ningú pel camí. * 5 Quan entreu en una casa, digueu primer: “Pau en aquesta casa.” * 
6 Si allí hi ha algú que n’és digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d’ell; si no, 
tornarà a vosaltres. * 7 Quedeu-vos en aquella casa, menjant i bevent el que tinguin: el 
qui treballa, bé es mereix el seu jornal. * No aneu de casa en casa. *

8 »Si entreu en una població i us acullen, mengeu el que us ofereixin, 9 cureu els ma-
lalts que hi hagi i digueu a la gent: “El Regne de Déu és a prop vostre.” * 10 Però si 
entreu en una població i no us acullen, sortiu a les places i digueu: 11 “Fins i tot la pols 
del vostre poble que se’ns ha encastat als peus, ens l’espolsem i us la deixem. * Però 
sapigueu això: el Regne de Déu és a prop.”

Jesús fa camí cap a Jerusalem, deixa la seva terra de Galilea i va a acomplir el seu 
destí. Travessa la regió de Samaria i allí no el volen acollir precisament perquè puja a 
la ciutat Santa. Decideix enviar davant seu emissaris, que tenen com a missió anunciar 
la bona nova de l’arribada del Salvador: són els setanta-dos.

Aquests primers enviats són una mostra de la primera Església que inicia l’evange-
lització. La feina és molta, el text la compara amb una “collita abundant”, i els cri-
dats a fer-la són pocs. La crida demana condicions: deixar les coses que ens poden 
distreure (bossa, sarró...), dedicació exclusiva (no us atureu...), decisió i valor (ove-
lles enmig de llops...), confiança (quedeu-vos en aquella casa), senzillesa (menjant i 
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bevent el que tinguin), treball (anunci del qui ve, de Jesús), acceptació de la voluntat 
de Déu (no aneu de casa en casa).

El do de Déu el reben tant els que l’anuncien, com els vilatans que l’escolten.

Aquest text és preciós i molt aclaridor pels qui sentim la crida de Jesús a seguir-lo. 
Si donem un cop d’ull al nostre voltant veiem una situació semblant. Molts no sa-
ben que el Senyor ve a visitar-los. Nosaltres som els encarregats de realitzar aquest 
anunci. Cada cristià, pel baptisme, i cada consagrat i consagrada és enviat a evange-
litzar. No necessitem grans equipatges pesats. Jesús ens envia “de dos en dos”, “en 
sortida”, posant-nos en camí, adreçant-nos a les persones que ens envolten, a parlar 
i conviure amb tothom. Serà el nostre testimoni de vida i de fe el que serà efectiu. 
Es tracta de desvetllar, despertar, regar i fer créixer aquella petita llavor de fe i ge-
nerositat que el Senyor ha plantat dins nostre.

Per a la reflexió personal:

• Sóc conscient que Jesús m’envia també a mi, novament, encara avui i ara?

• Amb quines eines compto ara per a realitzar la meva missió? Des de quina co-
munitat de referència? O vaig “en sortida” com a “llanero/a solitario/a”, com a 
franctirador/a?

• Visc amb humilitat la meva fragilitat, feblesa, petitesa davant la crida que em fa el 
Senyor? Ho visc com oportunitat perquè jo minvi i així creixi el Senyor?

• Quan estic amb altra gent del meu entorn, dono testimoni de la meva fe, del goig 
de la meva vida tota ella consagrada al Senyor i per Ell, amb Ell i en Ell tota ella 
consagrada als germans?

CONCLUSIÓ

Cap a on hauríem d’anar amb els nostres cors abrusats com Església “en sortida”? 
Només Nostre Senyor sap com serà el cristianisme i la VC dels propers decennis. 
Tanmateix, m’abelleix de pensar que ací i allà, el que anem sembrant cadascú de 
nosaltres, com a servents sense cap mèrit, “servint el Senyor amb alegria” (Salm 
99,2), “alegres sempre en el Senyor” (Filipencs 4,4), altres ho recolliran amb cants 
de joia, la joia de l’Evangeli que “ningú no ens la prendrà” (Joan 16,22).

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe auxiliar de Barcelona
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Paraules del Bisbe Antoni Vadell a la inauguració de la il·luminació de la façana 
de la Passió de la basílica de la Sagrada Família

1.- El Sant Sopar

Era abans de la festa de pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora.

Sant Pau ens diu: Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa, 
digué l’acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu 
això, que és el meu memorial.» I havent sopat féu igualment amb la copa, tot dient: 
«Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que en 
beureu, feu això, que és el meu memorial.» Perquè cada vegada que mengeu aquest 
pa i beveu aquesta copa anuncieu la mort del Senyor fins que ell vingui”. Un poc de 
pa i un poc de vi, el gran gest de l’entrega de Jesús per a mi, el sagrament de l’amor. 
“Qui menja aquest pa, viurà per sempre”: Acosta’t a seure a taula amb Ell, Jesús 
també t’elegeix per ser un dels seus. A tu també et vol entregar la vida per sempre.

2.- El bes de Judes

Durant el Sant Sopar, “Jesús es contorbà i afirmà: - Us ben asseguro que un de vosal-
tres m’ha de trair, un que menja amb mi””. Joan, el deixeble estimat, “es reclina sobre 
el pit de Jesús i li diu: - Senyor. Qui és? – Jesús li respon: -És aquell a qui donaré el 
tros de pa que ara sucaré“. Després del sopar, a l’hort de Getsemaní, Judes entrega 
a Jesús amb una contrasenya: “És el qui jo besaré: deteniu-lo i emporteu-vos-el ben 
custodiat. Tot seguit se li va acostar i li digué: Mestre! I el besà. Ells es llençaren da-
munt Jesús i el detingueren”. Quin gest més repugnant. Amb un bes entregues l’Amic. 
Un bes, signe de tendresa, d’intimitat, de proximitat, esdevé signe de traïció. Què li 
passa al cor de l’home, que havent nascut per estimar, quan és ple d’odi? I el deixe-
ble estimat, reclinat sobre el cor de Jesús, demana qui és aquest que et trairà? Jesús 
li respondrà, el que menja al mateix plat que jo, és a dir, el meu íntim, és a dir, el teu 
germà, a qui has de perdonar.

3.- La negació de Pere

Tots l’abandonen. Jesús queda sol. Pere i el deixeble estimat el segueixen de lluny i 
aconsegueixen entrar a casa del Gran Sacerdot, on jutgen injustament a Jesús. Pere s’as-
seu entre els criats del Gran Sacerdot, i el reconeixen per l’accent: “Tu també hi anaves 
amb Jesús. Ets un d’ells”. Pere ho nega una i altra vegada: “Jo no conec aquest home de 
qui parleu!” Per què, Pere? Per què negues a Jesús? Per què negues conèixer a qui tant 
estimes, a qui t’ha canviat la vida? Què et passa? La por, Pere!. Quan la por entra al cor 
de l’home compra la seva llibertat. “A l’instant va cantar un gall. Llavors el Senyor va 
girar-se i mirà Pere; i Pere es va recordar d’allò que Jesús li havia dit: “Abans del cant 
del gall, m’hauràs negat tres vegades”. I així que va ser fora, va plorar amargament.



BAB 158 (2018) - març [33] 203

4.- La flagelació

Pilat decidí de satisfer la seva petició” “i els va entregar Jesús, després de fer-lo 
assotar, perquè fos crucificat”. Aquells soldats romans no sabien qui tenien davant. 
Estaven entrenats per a la guerra, habitaven lluny de la seva llar, el seu cor potser ja 
havia esdevingut de pedra.. I ara tenien davant el Natzarè, el Galileu, el que anomenen 
el Rei dels jueus,... per ells, un il·luminat, un boig. Compliran les ordres del gover-
nador, i ho faran amb brutalitat, descarreguen sobre ell tota la seva ira... El mestre de 
la tendresa, el Fill del Déu de la misericòrdia és flagel·lat, torturat, escopit, insultat...

5.- L’Ecce Homo i Pilat Pensatiu

Ja està!, pensa Pilat amb ràbia. Ja tenen el que volien!... Qui és capaç d’entendre 
aquest poble de fanàtics i d’il·luminats?... Qui és capaç d’entendre les seves perverses 
raons?… Es mira les mans. Les mateixes mans que minuts abans s’havia rentat amb 
despreci per tal de deixar ben clar que aquella comèdia no anava amb ell… I compro-
va horroritzat que segueixen tacades de sang… Aleshores recorda la profunda mirada 
d’aquell Galileu estrany. I les seves misterioses paraules sobre la veritat… comprèn 
que ha estat la seva covardia la que ha segellat la sentència. Però no podia posar en 
perill el seu càrrec!... Havia de satisfer els sacerdots! I què si el galileu era innocent!... 
aviat tot s’hauria oblidat. Aleshores, un calfred inexplicable el sacseja de cap a peus… 
i comprèn que la creu no serà el final… que tot està a punt de començar… i que aquell 
galileu d’ulls profunds serà encara més perillós després de mort…

“Llavors sortí Jesús portant la corona d’espines i el mantell de púrpura. Pilat els diu: 
Aquí teniu l’home!”.

6.- Jesús porta la creu

Dos soldats deixen caure amb brutalitat el pes de la creu sobre les nafrades espatlles de 
Jesús. Així ho manava la llei romana: el condemnat havia de traginar l’instrument de la 
seva tortura fins el lloc destinat a l’execució. És un tronc de fusta vella i nuosa, ennegri-
da per la sang i la suor de tants altres torturats. Però Jesús l’accepta amorosament... fins 
i tot sembla abraçar-la amb inesperada tendresa... No li agrada la creu. La creu sempre 
és una desgràcia. Però sap que només a través d’ella és possible estimar més enllà del 
límit. I sols l’amor i l’entrega radical poden traspassar el sofriment i la mort.

7.- Simó el Cireneu portant la creu

Simó tornava tranquil·lament del camp. Colrat per mil sols... amb el front humit en-
cara per la suor d’un dia de dur treball. L’únic que desitjava era arribar a casa seva i 
descansar... El darrer que volia era ficar-se en problemes. A bastament en tenia ja a 
casa seva. I molt menys desitjava haver-se de topar amb un condemnat a mort. Què 
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l’importava a ell!... No era el seu problema!... Alguna cosa hauria fet aquell galileu! 
Però, l’agafaren per dur la creu, perquè tenien por que el condemnat s’acabés morint 
pel camí. Ell no volia, però l’espasa del soldat romà era una raó prou convincent. I 
finalment es va veure obligat a carregar una creu que no era seva... Però alguna cosa 
va passar en aquell trajecte que en arribar al lloc de la crucifixió, el cireneu hagués 
canviat la seva vida per la d’aquell desconegut. Tal vegada havia estat la profunda 
mirada d’agraïment que li havia adreçat... o l’estranya dignitat de la seva figura tot i 
estar tan malmenada... No ho sabia... L’única certesa que tenia en aquell moment era 
que ja mai més tornaria a ser el mateix...

8.- A Verònica sosté el vel amb la cara de Jesús

Estàs a punt de tornar a caure, Senyor. M’estranya que aguantis tant... Si encara no 
ho has fet, ha estat per aquell Cireneu, obligat a donar-te una mà i fer la teva càrrega 
una mica més lleugera. M’apropo a tu. Contemplo les teves passes insegures. Veig les 
teves mans tremoloses, que ja no saben a quin tros de la fusta aferrar-se. Puc sentir la 
teva respiració fatigada, feixuga... Miro els teus ulls enfonsats, el teu rostre desfigurat, 
inflat, brut de suor, sang i saliva... Ja no pots més...

I aleshores una dona del camí surt al seu encontre, se li acosta i amb el seu mocador 
renta amorosament les ferides i la brutícia del seu rostre. Un gest que només pot du-
rar uns segons abans que un dels guàrdies aparti la dona a empentes i obligui Jesús a 
seguir caminant. Però aquells segons seran suficients per deixar imprès per sempre el 
seu rostre en el cor tendre de la Verònica. Quin gest d’amor tan desinteressat!... Quina 
delicadesa la d’aquella dona anònima!... Ella tota sola no podia canviar la sort del 
condemnat. I va fer l’únic que podia fer. Un gest concret, senzill, insuficient, si voleu, 
insignificant tal vegada, però un gest d’amor. Un signe valent i espontani mogut per 
la força d’un cor compassiu.

9.- Els soldats es juguen als daus els vestits de Jesús

El van crucificar i es repartiren els seus vestits jugant-se’ls als daus, a veure que treia 
cadascú”. Més encara, sant Joan diu que “van agafar e seu mantell i en feren quatre 
parts, una per cada soldat, i també prengueren la túnica. Però la túnica era sense cos-
tura, teixida d’una sola peça de dalt a baix, i es digueren entre ells: No l’esquincem; 
sortegem-la a veure a qui toca. S’havia de complir el que diu l’Escriptura: S’han re-
partit entre ells els meus vestits; s’han jugat als daus la meva roba. Això és el que van 
fer els soldats”. Senyor, vares néixer pobre en un estable i morires clavat en un patíbul. 
Mai tingueres res. I el poc que tenies t’ho prengueren a grapades deixant-te nu. Com-
pletament nu, tremolós, brut i ple de llagues, ja no sembles un home. T’ho han pres 
tot. Ara ja et poden matar sense remordiments... perquè ja no ets un home. I tens por... 
La teva carn d’home experimenta de nou la por i l’atordiment. El teu ésser assumeix 
aquesta hora terrible de la mort, assumeix el pecat dels homes i el redimeix per sempre.
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10.- Jesús és crucificat i mor

S’ha acabat el camí; ara ja només queda la creu. Mai no és agradosa la creu. Ni mai 
ningú ha nascut per morir a una creu. Sols l’amor i la llibertat li poden regalar a la 
creu una bellesa que va més enllà de la bellesa i traspassa el cor del misteri. Jesús res-
ta ajagut damunt el patíbul esperant que els soldats facin la seva feina. El sol radiant 
del migdia l’enlluerna i li costa distingir el rostre d’aquell que li ferma els braços i 
va clavant primer les mans i després els peus. En pocs minuts, el cos de Jesús queda 
penjat entre el cel i la terra. Aquelles mans que no es cansaven de beneir ara estan 
clavades. Aquells peus que sortien corrents a rebre al fill pròdig ara resten immòbils. 
Quan són a prop de les tres de l’horabaixa el cel blau d’aquest divendres de primavera 
s’enfosqueix ràpidament fins a quedar completament tapat per gruixuts núvols negres 
que anuncien tempesta. I de sobte, Jesús, fent un darrer esforç que sembla impossible, 
s’incorpora en la creu, torna a omplir d’aire els pulmons i crida en veu alta: “Pare, 
confio el meu alè a les teves mans”...

11.- El soldat clavant la llança a Jesús

“Quan els soldats arribaren a Jesús, després de trencar les cames dels qui havien 
estat crucificats amb ell, es van témer que ja era mort i no li trencaren les cames, però 
un dels soldats li traspassà el costat amb un cop de llança, i a l’instant en va sortir 
sang i aigua”.“Tot això va succeir perquè s’havia de complir allò que diu l’Escriptu-
ra: No li han de trencar cap os. I en un altre lloc l’Escriptura diu: Miraran aquell que 
han traspassat”. A la Creu, Jesús ens ho has donat tot, ens has donat Maria, la nostra 
Mare, i ens has donat l’Església. Del teu costat traspassat, Senyor, ens has donat la 
vida. No t’has estalviat res, ens ho has donat tot, m’ho has donat tot.

12.- Davallament insepultura de Jesús

Josep d’Arimatea va deixar el seu sepulcre, encara sense estrenar, per tal que hi po-
guessin enterrar el cos de Jesús. Un darrer gest d’amistat cap Aquell que havia capgi-
rat la seva existència i li havia fet descobrir un Déu més preocupat per la seva felicitat 
que pel compliment de normes absurdes inventades per la duresa del cor de l’home. 
Però no podien perdre el temps. Aviat el sol s’amagaria rere els turons de Jerusalem 
i començaria el sagrat repòs del Dissabte. Quan varen haver dipositat el cos de Jesús 
sobre la llosa del sepulcre es va produir un silenci espès. El Mestre havia mort. No 
era un malson. L’estaven enterrant. Ara ja només quedava fer rodolar la pedra.... i tot 
hauria acabat. Però la mà que havia estat clavada havia de retrobar el camí de l’altre. 
Les mans no són fetes per estar clavades i fermades: Déu va crear les mans per po-
der estrènyer altres mans; perquè aprenguessin l’art de la carícia, perquè treballessin 
la terra, la mar, el cel; perquè brodessin tots els colors de l’amor sobre la pell de la 
humanitat. El Déu creador va fer les mans del primer home i de la primera dona amb 
una gran il·lusió. Però les mans de l’home es varen corrompre i es varen fer servir per 
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lluitar i matar. Per això, sols unes mans que estiguessin disposades a deixar-se clavar 
podien recuperar la il·lusió de Déu: unes mans per l’amor. I per això, a la fidelitat ab-
soluta de Jesús, respongué Déu amb la victòria absoluta de la vida sobre la mort. De 
l’amor sobre l’odi. De la tendresa sobre qualsevol forma de domini, control o menys-
preu de l’altre. I va ressuscitar Jesús.

† Antoni Vadell Ferrer
Bisbe auxiliar de Barcelona
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Secretaria General

Nomenaments parroquials
13.03.18 – Rvd. P. José Ángel Castillo Ortún, SSCC, adscrit a la parròquia Santes 
Juliana i Semproniana, de Sant Adrià de Besòs.

16.03.18 – Rvd. P. Jesús Pío Roy Gaudó, O de M, administrador parroquial de la 
parròquia de la Mare de Déu de la Mercè i Sant Miquel Arcàngel (Basílica), de Bar-
celona.

Cartes
Comunicació emesa el 8 de març de 2018

Als membres del Consell Pastoral Diocesà.

Benvolguts i benvolgudes,

Tal com ja vam anunciar-vos, el dissabte 7 d’abril hi ha programat al Seminari Conci-
liar un recés en relació al futur Pla Pastoral, recés que compartirem amb els membres 
del Consell Presbiteral, amb els arxiprestos, amb els delegats diocesans i amb els 
Missioners de la Misericòrdia.

Com a novetat ara us voldríem comunicar que s’ha considerat oportú celebrar, aquell 
mateix dia -després d’un dinar de germanor entre tots els participants del recés que 
tindrà lloc al mateix Seminari Conciliar- convocar tots els membres del CPD a la 6a 
reunió per tal de tractar, com a únic punt de l’ordre del dia, el criteris pastorals per a 
un nou organigrama diocesà, punt sotmès a la consulta ara del CPD, l’òrgan diocesà 
que faltava encara consultar.

Amb aquesta finalitat, doncs, us farem arribar en els propers dies l’ordre del dia de 
la 6a reunió del CPD convocada per al dissabte 7 d’abril, a la tarda (de 15:30 hores a 
17 hores) i diversos documents reservats que fan referència al punt principal a tractar 
abans esmentat.

Ben cordialment,

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera
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Comunicació emesa el 14 de març de 2018

Als arxiprestos, delegats diocesans i responsables de secretariats i de comissions di-
ocesanes, membres del Consell Prebisteral, membres del Consell Pastoral Diocesà i 
als missioners de la Misericòrdia de l’arxidiòcesi.

Benvolguts i benvolgudes,

Com bé sabeu, el Sr. Cardenal Arquebisbe i els membres del Consell Episcopal ens 
han convocat a tots al Seminari Conciliar de Barcelona el dissabte 7 d’abril de 2018, 
de 10,30 h. a 13,30 hores, per tal de participar en el Recés diocesà on es presentarà en 
primícia i reserva (embargat fins al 22 d’abril) el document: “Sortim”: Orientacions 
i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona. La Dra. Ma. 
Claustre Solé, a partir d’un recés d’experiència bíblica “en sortida”, ens ajudarà a 
aprofundir la riquesa de la vivència del “Sortim”.

Com a novetat, ens plau comunicar-vos que s’ha considerat oportú celebrar, després 
del recés, un dinar de germanor entre tots els grups participants, dinar que tindrà lloc 
al mateix Seminari Conciliar (de 13,30 h. a 15 hores).

En un proper enviament us informarem més detalladament del pla que seguirà el re-
cés i dels horaris establerts aquell dia. També us donarem les pautes adients de cara 
a poder-vos apuntar tant al Recés diocesà com al dinar posterior. Ara tan sols volem 
participar-vos de la novetat d’aquest àpat fratern que desitgem que sigui un motiu més 
de formar part d’aquesta església de Barcelona “en sortida”.

Ben cordialment,

Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

Comunicació emesa el 19 de març de 2018

Als delegats diocesans i responsables de secretariats i de comissions diocesanes.

Benvolguts i benvolgudes,

Per indicació del Sr. Cardenal Arquebisbe i els srs. bisbes auxiliars, com ja us vam 
anunciar, sou convocats tots els delegats diocesans i responsables de secretariats i de 
comissions diocesanes de l’arxidiòcesi aquest dijous 22 de març de 2018, de 10:30 
h. fins a les 13:30 h., per tal de mantenir una reunió amb el Consell Episcopal, a la 
Sala Beat Pere Tarrés del Seminari Conciliar de Barcelona.
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Tractarem les qüestions que figuren a l’ordre del dia que trobareu a continuació.

Ben cordialment,

Màrion Roca Sagués
Secretària general i Cancellera

Dia: Dijous 22 de març de 2018
Hora: 10:30 del matí a 13:30 del migdia
Lloc: Sala Beat Pere Tarrés del Seminari Conciliar (Diputació, 231)

6a Reunió de delegats diocesans i responsables de secretariats i de comissions 
diocesanes

Ordre del dia

1. Pregària.

2. Salutació del Sr. Cardenal Joan Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona.

3. TEMA PRINCIPAL: Criteris pastorals per a un nou organigrama diocesà. 
ESBORRANY CONFIDENCIAL, sotmès a consulta dels delegats diocesans i 
responsables de secretariats i de comissions diocesanes.

4. Informació sobre les propostes de reestructuració d’arxiprestats i d’unitats pastorals 
(agrupacions de parròquies) que van ser tractades a la reunió d’arxiprestos del passat 
12 de febrer.

5. Informació sobre les Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’ar-
xidiòcesi de Barcelona; recés i trobada pasqual diocesana amb motiu de la presentació 
de les esmentades orientacions i propostes; comunicació i difusió; pla de treball de la 
comissió de seguiment.

6. Agenda:

Missa Crismal: Dimarts Sant, 27 de març, 11 hores, Catedral de Barcelona.

• Recés amb els membres del CE, CP, CPD, arxiprestos, delegats diocesans i 
Missioners de la Misericòrdia: dissabte 7 d’abril –de 10.30 a 13.30 hores- Se-
minari Conciliar de Barcelona. Presentació en primícia del document: “Sortim”: 
Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona 
a partir d’un recés d’experiència bíblica “en sortida” que ens ajudi a aprofundir la 
riquesa de la vivència del “Sortim”, amb una presentació dels camins pastorals que 
volem iniciar i el contingut de l’esmentat document.



[40] març - BAB 158 (2018)210

• 6a reunió CPD: dissabte 7 d’abril de 2018. Sala Sant Jordi, Seminari Conciliar de 
Barcelona, de15.30 h. a 17 hores.

• Trobada diocesana de presentació del document “Sortim!”: Orientacions i pro-
postes per a una conversió pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelona: Basílica Santa 
Maria del Mar. Diumenge 22 d’abril de 2018, 17:30 hores.

• 8a reunió CP: dimecres 23 de maig, de 10.30 fins havent dinat. Sala Sant Jordi del 
Seminari Conciliar de Barcelona.

• 7a reunió CPD: dissabte 9 de juny de 2018. Sala Sant Jordi, Seminari Conciliar de 
Barcelona, de10.30 a 13.30 hores.

7. Precs i preguntes.

• NOTA (*):

Pel que fa al punt 3 de l’ordre del dia, us adjuntem el document: CRITERIS 
PASTORALS PER A UN NOU ORGANIGRAMA DIOCESÀ. Aquest document 
fa referència a uns quadres annexes (organigrames) que encara estem ultimant. 
Aquests organigrames us seran lliurats el mateix dia de la reunió. Us avisem ja 
des d’ara que es tracta d’una versió del tot provisional i, per tant, us demanem 
la màxima CONFIDENCIALITAT pel que fa a la seva difusió posterior. La seva 
versió definitiva es farà pública un cop tinguts en compte els suggeriments i/o 
esmenes que caldrà introduir-hi, si s’escau.

Capítol d’eleccions
El Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona, Mn. 
Francesc Prieto Rodríguez, va presisidir el dia 9 de febrer de 2018, el Capítol d’elec-
cions de les Monges Carmelites Descalces del Monestir de la Inmaculada, de la ciutat 
i arxidiòcesi de Barcelona.

Va resultar elegida com a Priora de la Comunitat, per un trienni, la Rvda. M. Mª Lour-
des del Cor de Jesús Gimeno Chapin.

En tot es va observar el que prescriu el Dret Canònic, les Constitucions de l’Orde i el 
Cerimonial.

In pace Christi
Mn. Domènec Sangés Brescó

El dimecres 21 de març de 2018, la premsa publicava aquesta esquela: “Mn. Domènec 
Sangés Brescó, prevere de l’Arquebisbat de Barcelona, ha mort en la pau de Crist, a 
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l’edat de 89 anys, el 19 de març de 2018. El Sr. Cardenal Arquebisbe, el Sr. Cardenal 
Arquebisbe emèrit, els Srs. Bisbes auxiliars, els preveres i els diaques ho fan saber 
als fidels de l’Església perquè l’encomanin a la misericòrdia del Senyor. Les exèquies 
tindran lloc el dia 21 de març de 2018, a les 11 hores, a la parròquia de Corpus Christi 
(c. Bailén, 177-179, de Barcelona).”

Mn. Sangés nasqué a Guissona, diòcesi de la Seu d’Urgell, el 21 de juny de 1928. Va 
fer els estudis d’Humanitats, Filosofia i Teologia al Seminari d’Urgell i fou ordenat 
prevere el 17 de juny de 1951. Aquest mossèn tenia un do especial per les Humanitats 
i les llengües clàssiques. Per això es va llicenciar en llengües clàssiques a la Univer-
sitat Pontifícia de Salamanca amb la qualificació màxima. Uns anys després també va 
obtenir la llicenciatura en Filologia Llatina a la Universitat de Barcelona amb la quali-
ficació de notable. I durant uns anys fou professor d’aquestes matèries –llatí i grec- al 
Seminari d’Urgell, on fou també formador i prefecte de disciplina.

Tanmateix, Mn. Sangés no fou només un bon professor, sinó que va exercir l’apos-
tolat a les parròquies, essent en totes molt estimat pels feligresos per la seva bondat i 
bonhomia, i també per ser un treballador infatigable en el servei pastoral en totes les 
seves dimensions. Es va jubilar el 16 de desembre de 2003, però va continuar fent els 
serveis que podia a la seva estimada parròquia de Corpus Christi fins a la seva mort, 
ocorreguda precisament en la festa de Sant Josep, patró de la bona mort.

A la seva diòcesi, recent ordenat prevere, fou vicari de Bellver de Cerdanya (1951) i 
rector de Lles de Cerdanya (1952). També fou vicari de Tremp i membre de l’equip 
sacerdotal encarregat de la Seu d’Urgell. A nivell de tota la diòcesi fou delegat de 
Catequesi (1958).

L’any 1884 es va incardinar a la nostra diòcesi, i va ser nomenat vicari de la parròquia 
de Sant Martí de Cerdanyola del Vallès i després passà al càrrec pastoral de vicari i 
adscrit a la parròquia de Corpus Christi, on va fer una gran labor pastoral, essent molt 
estimat pels successius rectors de la parròquia i pels feligresos.

Un signe d’aquesta estimació fou la nombrosa assistència a la missa exequial cele-
brada el 21 de març i que va ser presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach, arque-
bisbe emèrit de Barcelona, que va concelebrar amb el Vicari Episcopal i rector de la 
parròquia, Mn. Jesús Sanz, i amb els altres preveres de l’arxiprestat. A l’homilia, el 
cardenal va invitar els preveres, diaques i fidels a donar gràcies a Déu per la llarga 
vida i pels 66 anys de ministeri sacerdotal de Mn. Domènec Sangés. Al cel sia.



[42] març - BAB 158 (2018)212

Documentació

«Fer teologia en el context universitari i cultural 
del segle XXI»

Ponència de Mons. Lluís F. Ladaria, Prefecte de la Congregació per a la Doctrina 
de la Fe, pronunciada el 7 de març a l’Aula Magna de la Facultat de Teologia de 
Catalunya.

Què és la teologia? Al llarg de la història hi ha hagut moltes definicions, ara no les 
enumerarem totes. Ens acontentarem amb alguns exemples. Sant Agustí, a la seva 
Ciutat de Déu, cita una definició habitual en el seu temps: «de divinitate ratio sive 
sermo» («reflexió o discurs sobre la divinitat»1); aquesta definició no pretén posar en 
relleu l’especificitat de la teologia cristiana, sinó que es mou en un àmbit general. Poc 
abans, en la mateixa obra, s’ha referit al triple concepte de teologia, freqüent en el seu 
temps: la teologia «mítica», la dels déus pagans, la teologia «política», la de l’Estat, 
que la utilitza per al seu funcionament i per mantenir-se, i la «natural», la dels filòsofs 
que investiguen sobre la divinitat2. Si les dues primeres són rebutjades del tot, la terce-
ra, tot i amb el reconeixement de les seves insuficiències, és considerada un interlocu-
tor vàlid per al cristià. Els Pares grecs han parlat de la teologia en un sentit molt més 
explícit en relació amb la doctrina sobre Déu u i tri en si mateix, en contraposició amb 
l’economia, que es refereix a la manifestació i al designi salvador de Déu manifestat 
en el temps; aquesta segona és l’única font i l’única via d’accés per anar a la primera3. 
En l’Edat Mitjana es va generalitzant l’ús del terme en el sentit d’una determinada 
ciència o branca del saber. Sant Tomàs d’Aquino titula ja la seva obra fonamental 
Summa Theologiae i al començament afirma que res impedeix tractar de les coses de 
les quals tracta la filosofia «en la mesura que són conegudes amb la llum de la divina 
revelació»4. Amb aquesta distinció respecte a les disciplines filosòfiques s’apunta en 
un cert sentit al mètode, més que als continguts. En aquest mateix sentit, una mica 
més endavant, l’Angèlic indicarà que la teologia com a sermo de Deo, discurs sobre 
Déu, té a Déu com a subiectum5, i aquest terme no indica solament l’«objecte» o la 
matèria de la qual tracta la teologia, sinó també, el «subjecte» agent de la teologia, 
ja que aquesta té com a objecte la ciència mateixa de Déu6. La Comissió Teològica 

1 De civitate Dei, 8,1.
2 Cf. Ib. l. 6, esp. 6,5.
3 Cf. L.F. Ladaria, El Dios vivo y verdadero. El misterio de la Trinidad, Salamanca5 2015, 45.
4 Sth I q.1, a.1.
5 Ib.a.7.
6 Cf. Francesc, enc. Lumen fidei, 36; Benet XVI, Homilía del 6 de octubre de 2006 a la CTI: AAS 
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Internacional, en el document La teologia avui, de l’any 2012, ens ofereix la definició 
següent: «La teologia és la reflexió científica sobre la revelació divina, que l’Església 
accepta com a veritat salvífica universal, mitjançant la fe»7.

Podem comentar breument aquestes definicions, contemplant-les a la llum del rere-
fons doctrinal de la teologia del concili Vaticà II. Abans de res s’ha de posar en relleu 
que la teologia troba el seu origen en la revelació de Déu. El concili Vaticà II ensenya: 
«Per la seva bondat i saviesa, plagué a Déu de revelar-se Ell mateix i fer conèixer el 
secret de la seva decisió (cf. Ef 1,9), per la qual, en l’Esperit Sant, l’home té accés al 
Pare per mitjà de Crist, Verb fet carn, i és fet partícip de la naturalesa divina (cf. Ef 
2,18; 2 Pe 1,4) […]. La veritat íntima tant sobre Déu com sobre la salvació de l’home 
se’ns clarifica en Crist, que és alhora mitjancer i plenitud de tota la revelació»8. Aquest 
important passatge conciliar ens mostra com dos pols de la revelació divina, que estan 
íntimament units: Déu que es revela a si mateix i ens dona a conèixer el seu ser íntim, i 
la salvació i plenitud de l’home que ve precisament d’aquesta comunicació del misteri 
de Déu, que se’ns manifesta i ens parla com a amic mogut pel seu amor immens cap 
a nosaltres. Primer de tot, Déu es revela a si mateix. La revelació neotestamentària 
ens mostra Déu u i tri, el Déu trinitari Pare, Fill i Esperit Sant, que és eternament in-
tercanvi d’amor i que vol fer-nos partícips de la seva vida. Aquesta participació és la 
nostra plenitud. Solament Déu pot apagar la set del cor de l’home. Recordem la feliç 
formulació de sant Agustí al començament de les seves Confessions: «Ens has fet, 
Senyor, per a tu i el nostre cor estarà inquiet fins que no reposi en tu»9. La teologia ha 
reflexionat abundosament sobre el desiderium videndi Deum. Diferents han estat les 
opinions sobre aquest particular i no és el moment de detenir-nos en elles. Una cosa és 
clara: la comunió amb Déu, la seva visió tal com és, és la plenitud de l’home, segons 
la revelació neotestamentària (cf. 1 Co 13,12; 1 Jn 3,2). L’ésser de Déu i la comunica-
ció de si mateix a l’home constitueixen la plenitud d’aquest últim.

Aquests dos pols de la revelació es troben profundament units entre si. El nexe que 
els uneix és Jesucrist, el Fill de Déu, el Verb encarnat, mitjancer i plenitud de tota la 
revelació, tal com acabem de dir. La veritat sobre Déu és la primera veritat salvífica. 
Tenim aquí el primer i fonamental objecte de la nostra fe: els antics Símbols tenen es-
tructura trinitària, com també tenen estructura trinitària les interrogacions baptismals 
a partir de les quals aquests símbols s’han format. Coneixem aquesta veritat profunda 
per Jesucrist, en qui la revelació culmina i es completa; alhora que duu a terme, amb 
tota la seva vida i especialment amb la seva mort i resurrecció, la salvació de l’home. 
Perquè puguem ser partícips de la seva vida ens comunica l’Esperit Sant, Esperit del 
Pare i del Fill, el do del Déu altíssim, el do diví per excel·lència. Déu u i tri en el 

158 (2006) 690-693).
7 La teología hoy, 5.
8 Dei Verbum, 2.
9 Conf. 1,1.
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seu misteri d’amor, Crist que ha mort per tots i ens comunica la seva vida divina, la 
salvació de l’home, i incloem aquí l’Església, sagrament universal de salvació i els 
signes sacramentals en els quals aquesta salvació es manifesta i es realitza. Heus aquí 
els grans temes de la revelació cristiana amb els quals la teologia s’ha confrontat des 
dels primers temps de l’Església i haurà de confrontar-se encara.

La reflexió sobre aquests temes és, per tant, l’objecte de la teologia. Una reflexió, ens 
deia la Comissió Teològica, que ha de ser «científica», és a dir, que té el seu propi mè-
tode i el presenta com a únic camí per arribar a conclusions vàlides. Davant Déu, que 
es dirigeix a nosaltres i ens parla, l’única actitud correcta és la de l’escolta. L’auditus 
fidei és així la primera part, el primer capítol de la teologia. Aquesta escolta té lloc 
en l’Església, que ens mostra Jesús, que ens indica el cànon de les Escriptures, que 
ens transmet la tradició i que, amb el seu magisteri, ens en garanteix l’autenticitat. La 
teologia té un caràcter eclesial, es fa a l’Església i per a l’Església, a l’Església creix 
i es desenvolupa, ha de partir de l’acolliment de la revelació de l’Església en el seu 
conjunt i de cadascun dels creients personalment. En aquest sentit és scientia fidei10. 
És part de la martyria de l’Església, del testimoniatge de fe que dona davant el món. 
A continuació reprendrem alguns d’aquests punts, aquí només esbossats.

La teologia en la formació sacerdotal. El caràcter pastoral de la teologia

La teologia és una part o un aspecte de la missió d’evangelització de l’Església. Així 
ho entén aquesta quan la considera un element essencial, encara que no l’únic, en la 
formació dels futurs pastors. El decret Optatam totius del concili Vaticà II sobre la for-
mació sacerdotal ofereix indicacions doctrinals decisives per al compliment d’aquesta 
missió. Vegem alguns elements que aquest important document ens ofereix:

Crist, centre de la reflexió teològica

Una primera orientació la trobem en l’afirmació que tot l’estudi teològic, i també 
filosòfic, cada un amb les característiques que li són pròpies, ha de convergir en el 
misteri de Crist, «que afecta tota la història del llinatge humà, influeix constantment 
en l’Església, i actua sobretot per mitjà del ministeri sacerdotal»11. La convergència 
de tot en Crist ve del fet que ell és la plenitud de la revelació. En ella es funda la teo-
logia i, consegüentment, també ha de trobar en Ell la seva unitat i la seva coherència. 
Crist és, segons hem dit, mitjancer i plenitud de la revelació. Podem reflexionar sobre 
aquestes dues paraules. «Mitjancer»; la paraula ens remet a una altra persona que amb 
la revelació vol entrar en relació amb nosaltres, ens remet a Déu Pare, del qual tot 
procedeix, font última de tot i en concret de la divinitat (fons et origo totius divinita-
tis): «Hi ha un sol Déu; hi ha també un sol mitjancer entre Déu i els homes, l’home 

10 Congregació per a la Doctrina de la Fe, Instrucció Donum Veritatis, 6.
11 Optatam totius, 14.
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Jesucrist, que es donà a si mateix com a rescat per tots els homes…» (1 Tm 2,5-6). 
Aquesta mediació és única. No hi ha cap altra mediació possible al mateix nivell. Per 
això, Jesús és l’únic que ens salva i l’únic que ens dona a conèixer el rostre de Déu: 
«A Déu ningú no l’ha vist mai: el seu Fill únic, que és Déu i està en el si del Pare, és 
qui l’ha revelat» (Jn 1,18; cf.14,5-6).

Aquesta mediació única ens revela Déu en la seva plenitud. Jesús ens dona a conèixer 
el misteri de Déu en si mateix, la Trinitat divina, el misteri del Déu amor del qual 
brollen tota la resta dels misteris de la nostra salvació. Donar-nos a conèixer al Pare i, 
per tant, revelar-se a si mateix com el Fill en la unitat de l’Esperit Sant és la gran obra 
del Fill, un aspecte central de la seva obra salvadora. Diu el Catecisme de l’Església 
Catòlica (n. 234): «El misteri de la Santíssima Trinitat és el misteri central de la fe i 
de la vida cristiana. És el misteri de Déu en ell mateix. Per tant, és la font de tots els 
altres misteris de la fe, la llum que els il·lumina. És l’ensenyament més fonamental i 
essencial en la «jerarquia de les veritats» de la fe…». El papa sant Joan Pau II, en la 
seva encíclica Fides et Ratio, afirmava amb una referència explícita a la teologia i a 
la seva estructuració: «L’objectiu fonamental al qual tendeix la teologia consisteix a 
presentar la intel·ligència de la Revelació i el contingut de la fe. Per tant, el veritable 
centre de la seva reflexió serà la contemplació del misteri mateix de Déu Tri. A ell 
s’hi arriba reflexionant sobre el misteri de l’encarnació del Fill de Déu: sobre el seu 
fer-se home i el consegüent caminar cap a la seva passió i mort, que desembocarà en 
la seva gloriosa resurrecció i ascensió a la dreta del Pare, des d’on enviarà l’Esperit 
de la veritat per constituir i animar la seva Església»12. El lloc central i la primacia 
correspon al misteri de Déu en si mateix, però al mateix temps s’ha d’accentuar la 
unicitat i universalitat de la mediació de Crist, Fill de Déu, únic salvador de tots, per a 
l’accés a ell. Teocentrisme o cristocentrisme és, com moltes vegades s’ha posat ja de 
relleu, una falsa alternativa. Jesús mateix es refereix constantment al Pare, i aquest al 
seu torn diu que és Jesús qui hem d’escoltar (cf. Mc 9,6 par).

És, doncs, molt clar el sentit de la convergència en Crist de les diferents matèries i 
tractats teològics. Una convergència d’altra banda coherent amb el fet que ell penetra 
i en ell convergeix tota la història del gènere humà. El Nou Testament dona testimoni-
atge de la funció unificadora de tota la història que Crist exerceix: «Ell és la imatge del 
Déu invisible, engendrat abans de tota la creació, ja que Déu ha creat per ell totes les 
coses tant les del cel com les de la terra […] Tot ha estat creat per ell i destinat a ell. Ell 
existeix abans de tot i tot es manté unit gràcies a ell» (Col 1,15-17). I també: «Beneït 
sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist, amb tota 
mena de benediccions espirituals dalt al cel. Ens escollí en ell abans de crear el món 
[…] donant-nos a conèixer el misteri de la seva voluntat: el pla que havia projectat 
realitzar en Crist en la plenitud dels temps: recapitular en Crist totes les coses del cel 

12 Fides et ratio, 93.
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i de la terra» (Ef 1,3-4.9-10). El concili Vaticà II s’ha fet ressò d’aquest ensenyament: 
«El Verb de Déu, pel qual tot ha estat fet, també Ell es feu carn, a fi que, Home per-
fecte, salvés tothom i recapitulés l’univers. El Senyor és el fi de la història humana, el 
punt al qual convergeixen els desigs de la història i de la civilització, el centre de la 
humanitat, el goig de tots els cors i la plenitud de llurs anhels […] Vivificats i reunits 
en el seu Esperit, pelegrinem vers la coronació de la història humana, que encaixa 
plenament amb el pla del Seu amor: «recapitular en Crist totes les coses del cel i de la 
terra (Ef 1,10)»13. Crist, d’altra banda, actua contínuament en l’Església. El seu rostre 
resplendeix en el rostre de l’Església per l’acció de l’Esperit Sant14.

La Paraula de Déu

Aquesta concentració (no reducció) cristològica es funda en una forta raó teològica: 
l’expressió «Paraula de Déu», amb la qual justament es designa la Sagrada Escriptura, 
no es refereix en el seu sentit més original a aquesta, sinó a Jesús, el Fill, Verb de Déu. 
Ensenya el papa Benet XVI en la seva exhortació postsinodal Verbum Domini: «Com 
ho mostra de manera clara el Pròleg de Joan, el Logos indica originàriament el Verb 
etern, és a dir, el Fill únic de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles i consubs-
tancial a ell: la Paraula era amb Déu, la Paraula era Déu. Però aquesta mateixa Paraula, 
afirma sant Joan, «s’ha fet carn» (Jn 1,14), per tant, Jesucrist, nascut de Maria Verge, és 
realment el Verb de Déu que es va fer consubstancial a nosaltres. Així doncs, l’expres-
sió «Paraula de Déu» es refereix aquí a la persona de Jesucrist, Fill etern del Pare, fet 
home»15. Per això, el Papa pot dir immediatament que el cristianisme no és una religió 
«del llibre», sinó de la «Paraula de Déu», no d’una paraula escrita i muda, sinó del Verb 
encarnat i vivent16. Cal, per tant, ser conscients de l’ús analògic d’aquesta expressió, 
el significat fonamental de la qual es troba en referència al Verb etern fet carn, únic 
salvador i mitjancer entre Déu i l’home17. La història única i singular de Jesús, els seus 
fets i les seves paraules, és la paraula que Déu ens dirigeix; la Paraula divina s’expressa 
en paraules humanes abans de res en la història de Jesús. Per això «la paraula no és 
solament audible, no solament posseeix una veu, ara la Paraula té un rostre, que podem 
veure: Jesús de Natzaret»18. La paraula de Déu es fa present com a persona.

La Sagrada Escriptura és també, i d’una manera molt significativa, «paraula de Déu». 
Com a tal ha de ser al centre de l’estudi teològic. Ha de ser «com l’ànima de tota la 
teologia»19. I la constitució dogmàtica Dei Verbum ens diu: «La Sagrada Teologia es 

13 Gaudium et spes, 45.
14 Cf. Lumen gentium, 1.
15 Verbum Domini, 7.
16 Cf. Ib.
17 Cf. Ib, 8.
18 Ib.
19 Optatam totius, 16.
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basa, com en fonament perenne, en la paraula de Déu escrita unida amb la Sagrada 
Tradició […] les Sagrades Escriptures contenen la paraula de Déu, i pel fet de ser 
inspirades, són verament paraula de Déu; per això, l’estudi del Llibre Sagrat ha de 
ser com l’ànima de la Sagrada Teologia»20. Aquestes afirmacions no es refereixen 
exclusivament a les disciplines bíbliques. Totes les disciplines teològiques han de 
nodrir-se de la paraula de Déu, i com a tal l’Escriptura ha de ser escoltada i estudiada. 
És Déu el que hi parla. Són significatives les paraules inicials de la constitució dog-
màtica Dei Verbum, que no es refereixen solament a l’estudi de la teologia: «El sant 
Concili, escoltant religiosament la paraula de Déu i proclamant-la confiadament (Dei 
verbum religiose audiens et fidenter proclamans) segueix amb respecte les paraules 
de sant Joan, que diu: “Us anunciem la vida eterna, que era al costat del Pare i se’ns 
ha manifestat; us anunciem allò que hem vist i oït, a fi que també vosaltres participeu 
amb nosaltres, i la nostra participació sigui amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist (1Jn 
1,2-3)”»21. Hi ha una clara correspondència amb les paraules inicials de la carta als 
Hebreus, que resumeixen l’ensenyament bíblic sobre la revelació: «En moltes ocasi-
ons i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes; 
però ara, en aquests dies definitius, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, per 
mitjà del qual ja havia creat el món i a qui ha constituït hereu de tot» (Heb. 1,1-2). La 
Sagrada Escriptura en la seva integritat és el primer testimoniatge de la revelació divi-
na. Constitueix la norma non normata que la Tradició ens ha transmès, i en ambdues 
es basen tant el magisteri de l’Església com la teologia com a ciència de la fe. En les 
paraules de l’Escriptura ressona la veu de l’Esperit Sant. Juntament amb l’Escriptura, 
la constitució conciliar Dei Verbum esmenta la Tradició, mitjançant la qual «l’Esglé-
sia, en la seva doctrina, vida i culte, perpetua i transmet a totes les generacions tot el 
que ella és, tot allò que creu. Aquesta Tradició procedent dels apòstols progressa a 
l’Església sota l’assistència de l’Esperit Sant […]. Així Déu, que en altre temps havia 
parlat, parla contínuament amb l’Esposa del seu estimat Fill»22.

A l’Escriptura li correspon un primat com a ànima de tota la teologia, i l’Escriptura es 
fa viva i operant a l’Església en la Tradició vivent que fa que la paraula de la Bíblia no 
sigui lletra morta. El decret Optatam totius, al qual ja ens hem referit, és coherent amb 
aquesta visió quan proposa un mètode renovat per a l’estudi de la teologia dogmàtica 
que, mutatis mutandis, pot aplicar-se a les altres disciplines teològiques: «La teologia 
dogmàtica s’ha d’estructurar de forma que primer siguin explicats els mateixos temes 
bíblics; s’ha d`exposar després als alumnes tant allò que els Pares de l’Església d’Ori-
ent i d’Occident han aportat a la fidel transmissió i exposició de cada veritat revelada 
com també a la ulterior història del dogma, atenent a la seva relació amb la història 
general de l’Església; després, a fi d’il·lustrar íntegrament, tant com sigui possible, 
els misteris de la salvació, els alumnes aprendran a penetrar-los més íntimament amb 

20 Dei Verbum, 24.
21 Ib. 1.
22 Ib. 8.
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l’ajut de l’especulació i a copsar-ne les connexions, sota el magisteri de sant Tomás»23. 
Es tracta d’un mètode històric, genètic, que, partint de les dades de la revelació, inten-
ta mostrar el desenvolupament de la doctrina per comprendre-la més profundament, 
així com la seva articulació i coherència interna. El concili Vaticà I ja havia parlat 
del nexus mysteriorum, que permet una certa comprensió dels misteris revelats (cf. 
DH 3016). El papa sant Joan Pau II, en la seva encíclica Fides et Ratio, distingia dos 
moments inseparables en la teologia, l’auditus fidei, al qual ja hem fet referència, i 
l‘intellectus fidei 24; per una banda, l’escolta de les fonts i la seva interpretació, per una 
altra, la intel·ligència de la fe, l’íntima penetració dels misteris, tenint present que són 
i seran sempre «misteris». Treball necessari si es vol articular el sentit universal del 
misteri del Déu u i tri amb expressions conceptuals formulades de manera universal-
ment comunicable. Tornarem de seguida sobre aquesta qüestió.

Teologia i Magisteri

No es pot reflexionar sobre la teologia i el seu mètode sense fer referència a la relació 
amb el Magisteri de l’Església. Aquest mètode és un element intrínsec a la teologia, 
no una imposició que li vingui des de fora. La raó d’aquesta relació està en el caràcter 
de la teologia com a ciència de la fe, i és el Magisteri el que interpreta autènticament 
la fe de l’Església. Una bona metodologia teològica demana que aquesta funció del 
Magisteri no sigui ignorada i que es reflexioni sobre la seva autoritat i la seva natura-
lesa en els diversos nivells en què s’exerceix. D’altra banda, el Magisteri ha de reco-
nèixer el paper de la teologia en la vida de l’Església: «Els bisbes i els teòlegs tenen 
vocacions diferents i han de respectar les competències pròpies de cadascun d’ells 
per evitar que el Magisteri redueixi la teologia a una mera ciència repetitiva o que els 
teòlegs pretenguin substituir el Magisteri de l’Església […] La teologia investiga i 
articula la fe de l’Església, el Magisteri eclesiàstic proclama aquesta fe i la interpreta 
autènticament»25. Si és legítim parlar d’un «magisteri» dels teòlegs, aquest no pot ser 
concebut com a alternatiu o menys encara oposat al dels pastors. Cada missió en l’Es-
glésia està al servei de la seva unitat i en la cura d’aquesta unitat els pastors tenen una 
funció determinant. Aquests han de reconèixer als teòlegs una llibertat de recerca, que 
«s’inscriu dins d’un saber racional l’objecte del qual ha estat donat per la Revelació, 
transmesa i interpretada en l’Església sota l’autoritat del Magisteri i acollida per la fe. 
Descuidar aquests elements, que tenen valor de principi, equivaldria a deixar de fer te-
ologia»26. D’altra banda, ni el Magisteri ni la teologia poden ignorar el sensus fidei del 
poble de Déu, més encara, en les seves funcions respectives l’han de tenir en compte 
per a discernir les seves manifestacions genuïnes de les possibles desviacions27.

23 Optatam totius, 16.
24 Cf. Fides et ratio, 65.
25 CTI, La teología hoy, 37-38.
26 CDF, instr. Donum veritatis, sobre la vocació eclesial del teòleg, 12.
27 CTI, El “sensus fidei” en la vida de la Iglesia.
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Algunes tasques de la teologia avui

El document de la Comissió Teològica Internacional, al qual ja ens hem referit, La 
teologia avui, enumera en el seu últim capítol alguns temes actuals que s’haurien de 
tenir en compte per a una més profunda il·luminació de la intel·ligència dels creients. 
M’inspiro en aquests punts lliurement, sense atenir-me al text de la Comissió.

1. La racionalitat de la teologia. La fe i la raó són, segons la coneguda expressió 
de sant Joan Pau II, com les dues ales amb les quals l’esperit humà s’eleva cap a la 
contemplació de la veritat28. Des dels temps antics la fe ha buscat la intel·ligència, 
fides quarens intellectum, credo ut intelligam, segons les conegudes expressions, que 
troben el seu origen en sant Anselm29. L’objectiu de la intel·ligència no és substituir 
la fe, sinó aprofundir la fe mateixa (intellectus quaerens fidem) i fer-la conèixer a qui 
en dubta. D’altra banda, la fe enriqueix la raó, n’amplia els horitzons, i la fa arribar 
a on ella sola no hauria pogut imaginar. La relació entre raó i fe no ha estat sempre 
pacífica. En un primer moment, ens trobem amb una certa distància en relació amb la 
saviesa humana, considerada incompatible amb la fe. Bastarà recordar la reacció de 
Pau en la primera carta als Corintis (cf. 1 Co 1,18-2,5); per a Tertulià no hi havia res 
en comú entre Atenes i Jerusalem30. Des dels primers temps de l’Església va haver-hi, 
però, altres actituds. Sant Justí va entendre el cristianisme com a la veritable filosofia. 
Amb la seva teologia del Logos, així com la dels altres apologetes, ha considerat que 
Jesús és la plenitud de la raó, i que les llavors del Logos (semina Verbi) es trobaven 
també en el pensament dels filòsofs grecs. No podem recórrer totes les etapes d’aquest 
diàleg, que de vegades ha estat una confrontació31. A l’encíclica Fides et Ratio (esp., 
nn. 36-48), que per molt temps serà punt de referència obligat en aquesta matèria, es 
tracen les línies fonamentals de la relació fe-raó i de les seves vicissituds en la història.

La veritat revelada per Déu necessita la raó per poder ser universalment proclamada. 
Només la raó pot impedir que la fe es precipiti en la superstició o en el fanatisme. L’Es-
glésia ha parlat sovint de la fe com d’un «obsequi raonable» (cf. Rom 12,1). L’obedi-
ència de la fe demana que s’atorgui a Déu l’homenatge de l’intel·lecte i de la voluntat32, 
però certament sense renunciar a ells. La fe, d’altra banda, ajuda la raó a aconseguir el 
nivell del que és realment capaç, i li pot impedir caure en l’error. Té poc sentit l’alter-
nativa fe (teologia) o ciència. En aquest diàleg la filosofia té un paper determinant, però 
no hem d’oblidar que les ciències humanes i les ciències de la naturalesa poden ser i 
són, de fet, interlocutores vàlides de la teologia per a l’enriquiment de tots.

28 Cf. Fides et ratio, Introducció.
29 Proslogion 1.
30 Cf. De praescr.haer. VII 9 «Quid ergo Athenis et Hierosolymis? Quid academiae et ecclesiae?»
31 Es pot veure referent a això la lectio magistralis del papa Benet XVI a Ratisbona (12 de 
setembre de 2006).
32 Cf. Dei Verbum, 5.



[50] març - BAB 158 (2018)220

La teologia ha d’estar oberta al món i en constant intercanvi amb ell. Diu la Comissió 
Teològica Internacional: «Un criteri de la teologia catòlica és que ha d’estar en cons-
tant diàleg amb el món. Això hauria d’ajudar l’Església a llegir els signes dels temps, 
il·luminada per la llum que prové de la revelació i beneficiar-se’n en la seva vida i la 
seva missió»33. Per part seva, la Congregació per a la Doctrina de la Fe havia afirmat 
alguns anys abans: «És funció del teòleg assumir de la cultura i del seu ambient ele-
ments que li permetin il·luminar millor un o un altre aspecte dels misteris de la fe»34.

Altrament, la fe porta al coneixement perquè brolla de l’amor. Assenyala el papa Fran-
cesc: «En tractar-se d’una llum, la fe ens invita a endinsar-nos-hi, a explorar cada 
vegada més els horitzons que il·lumina, a fi de conèixer millor allò que estimem»35. 
La teologia neix del desig d’un millor coneixement del Déu summament estimat. Ha 
de brollar de l’amor i portar a ell.

2. Unitat i pluralitat en la teologia. Una és la fe i, per tant, una ha de ser la teologia, en 
la pluralitat de mètodes i de disciplines. El contacte viu amb el misteri de Crist, que ha 
unit per sempre el cel i la terra i els homes entre si, és sempre necessari per a mantenir 
la unitat de la teologia catòlica. Però si durant segles es va parlar exclusivament de la 
‘teologia’, en singular, en els temps recents s’ha començat a parlar també de ‘teologies’, 
en plural. Diversos factors han contribuït a aquest canvi terminològic. Primer de tot, la 
pluralitat de disciplines teològiques. També els diversos estils de pensament, els quals 
poden adoptar formes diferents. Diverses cultures, diverses àrees geogràfiques, poden 
requerir una manera d’expressió diversa o un llenguatge divers. Pensem en les exigències 
de la inculturació, necessitat tan sentida en regions de cristianització més recent. Aquest 
pluralisme, en cert sentit legítim i àdhuc necessari, té, tanmateix, els seus límits. El diàleg 
i la col·laboració serà sempre una exigència; es tracta sempre de la recerca comuna de 
la veritat i de l’edificació del cos de Crist, u en la seva varietat i divers en la seva unitat.

3. La teologia no és únicament una ciència, és també una «saviesa», que es relaciona 
amb la saviesa espiritual i l’experiència dels sants. Els llibres sapiencials de l’Antic 
Testament ens obren a la saviesa de Déu, a l’actitud justa davant d’ell. La saviesa ve 
del Senyor (cf. Sir 1,1) i es funda en el temor del Senyor (cf. Sl 110,11; Pr 1,7; 9,19; 
Sir 1,14…). És la saviesa que Jesús ha expressat encara més profundament, quan ens 
diu que Déu ha revelat els seus secrets als humils i els ha ocultat als savis i entesos (cf. 
Mt 11,25; Lc 10,21). Enfront de la saviesa del món, Pau proclama la «saviesa de Déu» 
(cf. 1 Co 1,24). La tradició cristiana coneix la «teologia negativa», que no és la nega-
ció de la teologia, sinó al contrari, la capacitat d’admirar-se davant el misteri infinit 
de Déu, el Deus semper maior, amb una actitud oberta. La teologia ha d’alimentar-se 
amb la pregària i amb la lloança i ha de desembocar en elles. El papa Francesc ha par-

33 La teología hoy, 58.
34 Donum veritatis, 10.
35 Lumen fidei, 36.
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lat repetides vegades de la teologia «de genolls». Si la teologia i la mística no poden 
confondre’s, perquè una és adquirida i l’altra infusa, no es pot ignorar el vincle que 
les uneix: una teologia que no purifica el cor del teòleg i dels seus oïdors i que no els 
porta a la trobada amorosa amb Déu no seria una veritable teologia: «El qui no estima 
no coneix Déu, perquè Déu és amor» (1 Jn 4,8).

4. Afegim pel nostre compte que la teologia avui no pot oblidar la via pulchritudinis, 
la via de la bellesa, sigui plàstica, literària o musical. La història de l’art sacre és elo-
qüent. En les seves diverses manifestacions contribueix a l’esplendor de la litúrgia, 
que ha de ser sempre una font inspiradora de la teologia i que, segons el concili Vaticà 
II, «és eminentment acció sagrada, l’eficàcia de la qual, amb el mateix títol i grau 
idèntic, no la iguala cap altra acció de l’Església»36. Aquests aspectes són ben presents 
en la tradició de l‘Ateneu Universitari Sant Pacià.

A manera de conclusió. Criteris de renovació

En el Proemi de la recent constitució apostòlica Veritatis gaudium sobre les universi-
tats i facultats eclesiàstiques, el papa Francesc indica alguns criteris fonamentals per 
a la renovació dels estudis eclesiàstics en «una Església en sortida missionera». Els 
enumero breument37:

1. El criteri prioritari i permanent és la contemplació i la introducció espiritual, intel-
lectual i existencial en el cor del kerygma.

2. El diàleg a tots els nivells, com a exigència intrínseca per a experimentar comunità-
riament l’alegria de la Veritat i aprofundir el seu significat.

3. La inter- i trans-disciplinarietat exercides amb saviesa i creativitat a la llum de la 
Revelació. El principi de la unitat del saber en la diversitat i el respecte de les seves 
expressions múltiples qualifica la proposta acadèmica.

4. La necessitat de «crear xarxes» entre les diferents institucions que en qualsevol part 
del món promouen els estudis eclesiàstics. Vivim en un sol món i hem de pensar en un 
projecte comú. L’Església ha d’experimentar la seva catolicitat com a ferment d’unitat 
i de diversitat. Ens hem referit ja a aquest punt.

Tot un projecte per als propers cinquanta anys de vida de la Facultat de Teologia.

Ad multos annos!

36 Concili Vaticà II, const. Sacrosanctum Concilium, 7; ib. 10: «La litúrgia és el cim al qual tendeix 
l’actuació de l’Església i alhora la font d’on brolla tota la seva força».
37 Cf. Veritatis gaudium, 4.
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Espiritualitat

El testimoni de santedat, clau per a la renovació 
de l’Església

Pel seu interès, publiquem la part central i final de la ponència que el P. Germán Ara-
na, S.I., rector de la Universidad Pontificia Comillas, de Madrid, va presentar en el 
II Simposi internacional sobre Reforma i Reformes en l’Església, celebrat a l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià els dies 21 i 22 de febrer de 2018. Els sotstítols inclusos en el 
text són de la redacció del BAB.

El testimonio de los santos es la señal más eficaz y poderosa plantada en la historia 
presente que nos remite a la buena noticia de Jesucristo. Me estoy refriendo a aquellas 
personas que se han tomado profundamente en serio el Evangelio y han tratado de 
practicarlo como su mayor propósito. Canonizadas o no, se trata de las personas en 
cuyas vidas la caridad ha brillado con particular intensidad. Si hacemos memoria de 
los miembros en los que se ha desarrollado nuestra existencia, las podremos reconocer 
como testigos veraces de cuanto han creído. Todos nos las hemos encontrado. Se me 
hace difícil pensar una existencia tan desafortunada que jamás se haya topado con 
ninguna de ellas.

Eso sí, hace falta una cierta sensibilidad para detectarlas. Porque no son personajes de 
relumbrón. Por lo general, no son de primera plana en el gran teatro del mundo. Sus vidas 
cursan sin aparato. Inhabitan lugares insólitos, o por el contrario sus vidas se desgranan 
en los escenarios más cotidianos. Son pacientes, humildes, amorosos, resistentes al 
desánimo, generosos al extremo de vivir en una permanente preterición de sí mismas, 
modestas. Su modo de amar es tan connatural que lo ofrecen como si nada fuese. Ya lo 
creo que hemos vivido entre santos. Más aún, ellos nos han aportado el mayor estímu-
lo para apostar por lo que merece la pena. La señal de su testimonio ofrecido con tanta 
sencillez ha sido fundamental para rescatarnos del ciclo de una vida inconsistente.

El magisterio de los hombres y mujeres de bien centra nuestra atención en lo esencial. 
Es el signo más cabal que evita la fatal distracción de una vida enredada en la madeja 
de un mundo que pasa, de un modo de vivir distraído, tontamente aplicado a un tiem-
po perdido.

Sus vidas, cualquier que sea su estatus social, nos devuelven al valor de lo esencial. 
En tanto que aman, construyen. Y construyen sobre roca. Porque son trasunto de Je-
sucristo, Señor del tiempo, Señor de la historia. Por eso, su paso por la historia, por 
modesto que sea, tiene un efecto transformante en su entorno.
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En la singular humanidad de Jesucristo se escanció en la historia el abismo de la 
ternura divina. La autoridad de Jesús, a diferencia de los pretendidos líderes de su ti-
empo, significaba capacidad de transformación, de reforma radical de cada existencia 
humana y del tejido de sus relaciones. En virtud de esa autoridad del único mediador, 
no hay nada más revolucionario en el mundo que la práctica del verdadero amor. Ni 
tampoco hay una fuerza que produzca un efecto más duradero. En realidad, es la única 
alternativa que desafía la fugacidad de la representación de este mundo que pasa.

La Iglesia quiere ser el aldabonazo que despierte a los hombres del adormecimiento 
en lo inconsistente. Y para ello no hay aviso más poderoso que el de los santos. Ellos 
anuncian con la eficacia de su testimonio la senda de la verdadera reforma.

Pero hay más. La eficacia de la santidad cristiana no se limita a ser llamada de cuan-
to está por realizarse. Además es el vehículo que propicia la fuerza que lo produce. 
Detrás de todo ello nos encontramos con una pregunta muy radical: ¿Cuál es la fuer-
za que transforma nuestras existencias y su entramado relacional según el plan de 
Dios? La categoría que está detrás de toda transformación humana en la perspectiva 
de nuestra plenitud vocacional es la redención. Ahora bien, la autoría de tal evento es 
exclusiva de Jesucristo, el único Salvador. Por consiguiente, la eficacia de nuestra co-
laboración en tal proceso es completamente relativa a cuanto nos dejemos tomar por 
la acción del Espíritu. Y en esto consiste precisamente la santidad de vida. La libre y 
entera disposición a la acción del Espíritu, que se sirve de nosotros para actualizar a 
favor de los otros el amor de Jesucristo.

Finalmente, se va aclarando la centralidad de nuestro tema. No se trata de un “bigote 
espiritual” sino de una cuestión de ser o no ser. La consecuencia es bastante simple: 
aquellos que viven el Evangelio en profundidad, cualesquiera que sea su posición, son 
los verdaderos agentes de la reforma de la Iglesia.

Por otra parte, la historia de la Iglesia nos muestra la consistencia de este argumento. 
Los que han dejado una huella más profunda en los procesos de renovación de la 
Iglesia, sobre todo en los períodos más críticos, no han sido aquellos que podría-
mos llamar “planificadores estratégicos”, sino los hombres y mujeres ejemplo de vida 
evangélica.

El impulso evangelizador de los papas recientes

No quiero minimizar la acción transformadora de un recto ejercicio del gobierno si-
guiendo aquella deseada máxima del siglo XVI, según la cual la reforma se ha de aco-
meter in capite et in membris. Pero la verdadera dinámica de un cambio en profanidad 
no obedece tanto a los vientos de superficie cuanto a la poderosa corriente subterránea 
del Espíritu que suscita, sobre todo en los momentos de incertidumbres, vidas mar-
cadas por una caridad extrema. Porque ellos son los faros de la conversión, y los que 
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muestran una particular docilidad al Espíritu que es el único agente definitivo de la 
construcción del Reino de Dios.

La ventaja de nuestro actual camino eclesial con respecto a la reforma del siglo XVI 
es que la sinergia entre la autenticidad de vida y la acción pastoral de la Iglesia ha 
sido largamente favorecida por el impulso evangelizador de los Papas recientes. En 
efecto, una corriente ha acomunado su magisterio. Aquella que podríamos llamar una 
“pastoral esencial” que consiste, por decirlo brevemente, en un reclamo directo acerca 
de la fascinación por el Evangelio y la firme convicción de su eficacia como anuncio 
de salvación realizado en Jesucristo.

Este magisterio esencial ha estado siempre presente en la vida de la Iglesia, incluso 
en los períodos más turbulentos. Pero en la acción pastoral de los últimos Papas se 
ha convertido en un modo connatural y permanente de proceder. Cada pontífice ha 
marcado con sus propios acentos la necesidad del retorno al vínculo salvífico con 
Jesucristo. En esta perspectiva marcada por la pastoral impelente del retorno al único 
Salvador, Francisco se ha insertado con el reclamo del signo identificativo del verda-
dero mesianismo de Jesucristo: el desbordamiento de la misericordia divina con lo 
más desvalidos. En sus gestos adquiere una particular visibilidad aquel sello cristifor-
me que ha sido siempre el núcleo de fuego de los verdaderos reformadores: una vida 
apremiada por el amor al Señor y autentificada por el ejercicio de sus preferencias.

La fuerza de ese magisterio esencial se ve reforzada por los gestos cargados de caridad 
apostólica, tan significativa en el actual pontificado. Se trata de una predicación más 
testimonial que circunscrita meramente a la doctrina. Con ello reverdece el reclamo 
de las bienaventuranzas como expresión definitiva de aquella plenitud de vida a la que 
todos somos llamados. La sinergia de una reforma in capite et in membris se hace así 
más patente en el concierto de toda la acción evangelizadora de la Iglesia.

La humildad y la caridad, carriles de la reforma

La santidad cristiana es un proceso de vida que fluye entre dos carriles: la humildad y la 
caridad. El primero es la condición de posibilidad, toda vez que la capacidad amatoria 
del hombre depende de su docilidad al Espíritu. El amor es el signo de la inhabitación 
del Espíritu en la persona. Y esto sólo es posible en la medida en la que, con una ac-
titud humilde, el hombre conserve su esencial posición creatural, dejándose obrar por 
el Amor (con mayúscula) que le constituye. Cuando nos hacemos autorreferenciales, 
nos volvemos al claustro de una autosuficiencia que se agota rápidamente en sí misma.

¡Cuán importante es esta nota en la perspectiva de una verdadera reforma! Pretendi-
dos reformadores lo han sido muchos a lo largo de la historia, pero no pocos, cegados 
por su autosuficiencia, se han propuesto como alternativa al único y verdadero sentir 
de la Iglesia, convirtiéndose en guías ciegos que guían a otros ciegos.
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La falta de humildad ha sido la base deletérea de toda falsa reforma. Reformas que, en 
vez de construir, han debilitado la comunión eclesial, o incluso l han vulnerado grave-
mente. Porque el falso reformador, colocándose como referente principal, ideológico 
o actitudinal, subvierte aquel principio de verdad que el Señor de la historia asegura 
sólo a la comunidad entera, guiada por sus legítimos pastores.

No es lo mismo la valentía del creyente consumido por el celo de la causa del Señor, 
como reza el Salmo 69, que aquel engreído que se coloca a sí mismo y a su limitada 
y personal perspectiva como principio de autenticidad. El primero podrá ser osado 
desde su adhesión al Evangelio, incuso encarándose contra la tibieza del sistema, pero 
su discernimiento estará siempre guiado por su sentir con y en la Iglesia.

El falso reformador que pierde esta perspectiva fundamental se retroalimenta con la 
aprobación de sus secuaces, tan facciosos como él. Esa fatal interacción entre corifeos 
y aduladores genera un pensamiento sectario que, aunque inicialmente se muestra 
generador de cambio, a la postre sólo es de distracción. Genera alternativas donde se 
pierden valiosas energías que se muestran ineficaces porque, lejos de sumar, dividen.

En general, los falsos reformadores contemplan la reforma de la Iglesia desde una 
atalaya de superioridad. Son los otros los que han de reformarse, no ellos. En esa 
operación de cambio se incluyen como diseñadores, no como sujetos de conversión. 
Pero esta es una perspectiva fatal que invalida la fecundidad de su inserción eclesial.

La humildad nos recoloca en nuestro lugar ante Dios y ante los hermanos. No se trata 
de un gesto de supererogación, sino de una condición esencial para ser tomados por el 
Espíritu y poder ser así fecundos para los demás. Constituye nada menos que la condi-
ción de posibilidad de aquella transformación interior y relacional que sólo Dios hace 
posible, y nos convierte en colaboradores del diseño de Dios sobre el mundo y la historia.

Los hombres y mujeres que han dejado su huella profunda en la vida de la Iglesia han 
partido siempre de la necesidad de su propia conversión, y se han aplicado a ella con 
denuedo, a la vez que ayudaban a los demás a tomarse en serio la suya propia.

Cuando empezaron a menudear en la prensa los escándalos de las malas conductas 
de los sacerdotes, siempre me impresionó el carácter inclusivo de los reclamos de los 
Papas a la conversión como una exigencia para todos, evitando siempre la hipocresía 
de colocarnos fuera de ese imperativo.

El amor, el otro rail de la verdadera santidad

El otro rail guía de la verdadera santidad es el amor. Mas se trata de una alternativa 
radical, porque sólo el amor construye. Es lo que entendían los clásicos de la espiri-
tualidad con el termino “edificar”. El verdadero edificante no es el que aparece con 
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maneras de devoción externas. El tipo que los chilenos llaman “pechoño”, por aquello 
de los golpes de pecho. No, el verdadero edificante es el que ama de verdad, porque 
sólo amando se construye y se evidencia el Reino.

Todo buen cristiano es una reformador nato, porque su amor oblativo modifica su 
entorno, lo reforma en el sentido más radical del término. La reforma de la Iglesia no 
consiste en la implementación de un plan estratégico en vista de la recuperación del 
prestigio social. La verdadera reforma significa el restablecimiento de unas relaciones 
que propician el desarrollo de la dignidad de la persona humana como hija del Padre 
de las misericordias y vocacionada en el Hijo por el Espíritu a servir y amar a sus 
hermanos. Significa retejer los lazos de la filiación divina y de la fraternidad humana. 
Lo que no incide directamente en estos puntos nucleares, resulta inoperante, incluso 
baladí. Se limitaría a una reforma cosmética y, por lo mismo, inconsistente.

La Iglesia se reforma en tanto que se convierte a su vocación de ser instrumento de 
caridad apostólica. Su faz se rejuvenece en la medida en que se hace más servidora y 
cercana. Su amor se implementa finalmente no como una organización de servicios 
sociales, sino cuando alcanza a hacer accesible a todos y atrayente el Pan de vida que 
es el mismo Jesucristo.

La Iglesia responde a su vocación cuando se presenta nítidamente como una comuni-
dad bien avenida, en la que sus miembros se aman sin fingimiento y están dedicados 
a levantar a cuantos pueda alcanzar de sus pozos desamorados. Jesucristo quiso que 
nos reconocieran por la calidad del amor que nos profesamos y por el espíritu de ser-
vicio que ofrecemos como bandera para todos. Los otros títulos de identificación son 
advenedizos.

La reforma de la Iglesia no es otra cosa que sacar brillo del misterio de la Iglesia-ca-
ridad. Jamás responde al modo acomodaticio del reconocimiento mundano. Por eso 
los verdaderos reformadores han amado la pobreza evangélica y la han promovido, 
como signo de quienes han encontrado en su vocación de amor y servicio el tesoro de 
cuanto pueden apetecer.

A nadie se le oculta la incidencia del verdadero liderazgo como motor de transforma-
ción social. Con todo, partiendo de la vocación de la Iglesia a la santidad, la contri-
bución a su reforma tiene un carácter muy universal. Son sus verdaderos artífices no 
tanto los más sagaces y avisados sino esa pléyade inmensa y discreta del pueblo santo 
de Dios que se la juega por el bien de los demás, que espera contra toda esperanza 
inmediata en la victoria de Jesucristo, Señor del universo y de la historia, y que tes-
timonia en su modo de vivir la misericordia de un Padre que tiene dones para todos.

Esos santos de todos los días, esos maravillosos testigos que hemos de aprender a 
identificar y a imitar son los verdaderos constructores de la ciudad futura. Su pro-
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fesión de amadores los convierte en los obreros del Reino, en los constructores de un 
mundo de relación que no está sujeto a la frustración ni a la suerte antojadiza y huera 
de la figura de este mundo que pasa. La misericordia divina nos los ha servido como 
compañeros de camino en este valle de lágrimas, como bálsamos de una consolación 
que no declina y como señal que nos ancla a la fuente de la vida, Jesucristo, el que era, 
es y será para siempre.

P. Germán Arana, S.I.
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Delegats diocesans

Crònica de la 6a reunió de delegats diocesans 
i responsables de secretariats i de 

comissions diocesanes
Dijous 22 de març de 2018

Es va celebrar la 6a reunió de delegats diocesans i responsables de secretariats i de 
comissions diocesanes el dijous 22 de març de 2018, de les 10.30 a les 13.30h., a la 
Sala Beat Pere Tarrés del Seminari Conciliar. Presidí la reunió el Sr. Cardenal Joan 
Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona, acompanyat dels Bisbes auxiliars, Mons. 
Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell. També hi van assistir els vicaris episcopals de les 
sis zones pastorals i la Sra. Màrion Roca, Secretària General i Cancellera.

1. Pregària inicial i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

La reunió s’inicià amb la pregària de Tèrcia. A continuació, el Sr. Cardenal pronuncià 
unes paraules de salutació a tots els presents. Després, exposà aquestes tres idees:

• El document és un esborrany, per tant està obert a la discussió i a les vostres apor-
tacions.

• El text que es proposa a la vostra reflexió vol situar-se en la línia de la sinodalitat, 
del “fer camí junts”, que ens proposa el papa Francesc.

• La reforma d’estructures i l’organigrama volen estar naturalment al servei de l’evan-
gelització, però ens cal tenir molt present que en l’evangelització és imprescindible 
la funció del testimoni personal i comunitari i que és bàsica la funció de l’Esperit 
Sant sobre la consciència de les persones.

2. TEMA PRINCIPAL: Criteris pastorals per a un nou organigrama diocesà. 
ESBORRANY CONFIDENCIAL, sotmès a consulta dels delegats diocesans i 
responsables de secretariats i de comissions diocesanes

Criteris pastorals per a un nou organigrama diocesà.

Introducció.

Criteris pastorals que proposem:
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1. TREBALL SINODAL, en equip en clau de fraternitat i cooperació a tots els nivells.

2. TREBALL RESPONSABLE de les delegacions diocesanes en xarxa.

a) TREBALL MÉS GLOBAL, donada la incorporació a organismes més am-
ples. Es redueix el nombre de delegacions diocesanes.

b) TREBALL COMPARTIT I CREATIU. Comunió en l’essencial (criteris de la 
delegació diocesana), creativitat en l’específic del camp pastoral de cada secre-
tariat diocesà.

c) TREBALL ARRELAT A LES ZONES PATORALS. Incidència de les dele-
gacions diocesanes en el territori.

d) ALGUNES PARTICULARITATS RESPECTE A ALGUNES DELEGACIONS:

e) Relacions amb la Conferència Episcopal Espanyola i Tarraconense.

f) 3.Serveis de la Cúria.

Després de les paraules de salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe van intervenir els 
Srs. Bisbes auxiliars, explicant el document “Criteris pastorals per a un nou organi-
grama diocesà”

2.1. Intervenció del Bisbe auxiliar Mons. Antoni Vadell

Va explicar les idees de fons del document estudiat “Criteris pastorals per a un nou 
organigrama diocesà”, sobretot la sinodalitat, és a dir, el fet de fer camí junts, per 
aconseguir fer realitat les orientacions i propostes que constitueixen el nou Pla Pas-
toral Diocesà, la voluntat de treballar junts sense protagonismes personals, treballar 
junts els encarregats d’àrees que tenen uns objectius comuns.

2.2. Intervenció del bisbe auxiliar Mons. Sergi Gordo

Va explicar les característiques concretes del nou organigrama diocesà que comporta 
una simplificació: a partir de l’arquebisbe i els bisbes auxiliars es preveuen cinc zones 
pastorals, amb l’intent d’una pastoral molt arrelada en els territoris corresponents. Es 
passa a set Delegacions diocesanes:

• Delegació d’Anunci de la Fe i d’Iniciació cristiana,
• Delegació de Pastoral Sacramental,
• Delegació de Pastoral Social i Caritativa,
• Delegació de Pastoral de la Cultura i Formació Cristiana,
• Delegació de Laïcat,



[60] març - BAB 158 (2018)230

• Delegació de Vida Consagrada,
• Delegació per a la formació permanent i acompanyament del Clergat.

Cada una d’aquestes set delegacions integren els responsables de diversos secretari-
ats, que tenen objectius comuns en l’àrea de la corresponent delegació.

Les actuals Delegació d’Economia i de Mitjans de Comunicació Social queden inte-
grades en els Serveis de la cúria Diocesana, juntament amb altres serveis.

També va explicar la funció dels òrgans diocesans de sinodalitat o de “fer camí junts”, com 
són: CE, CP, CPD, Col·legi de Consultors i Consell Diocesà d’Assumptes Econòmics.

2.3. Intervencions dels delegats

Després d’una pausa-cafè, es va passar a les intervencions dels delegats. Cada un dels 
responsables de les actuals delegacions i els responsables de secretariats i de comis-
sions diocesanes va exposar el seu parer sobre el projecte i hi va fer les aportacions 
que considerava pertinents. En general, es va considerar positiu, amb alguns retocs de 
caire més tècnic.

3. Informació sobre les propostes de reestructuració d’arxiprestats i d’unitats 
pastorals (agrupacions de parròquies) que van ser tractades a la reunió d’arxi-
prestos del passat 12 de febrer.

4. Informació sobre les Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a 
l’arxidiòcesi de Barcelona: recés i trobada pasqual diocesana amb motiu de la 
presentació de les esmentades orientacions i propostes, comunicació i difusió; pla 
de treball de la comissió de seguiment.

5. Agenda:

• Missa Crismal: Dimarts Sant, 27 de març, 11 hores, Catedral de Barcelona.
• Recés amb els membres del CE, CP, CPD, arxiprestos, delegats diocesans i Mis-

sioners de la Misericòrdia: dissabte 7 d’abril –de 10.30 a 13.30 hores- Seminari 
Conciliar de Barcelona. Presentació en primícia del document: “Sortim!”: Orienta-
cions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona a partir 
d’un recés d’experiència bíblica “en sortida” que ens ajudi a aprofundir la riquesa 
de la vivència del “Sortim!”, amb una presentació dels camins pastorals que volem 
iniciar i el contingut de l’esmentat document.

• 6a reunió CPD: dissabte 7 d’abril de 2018. Sala Sant Jordi, Seminari Conciliar de 
Barcelona, de 15.30 h. a 17 hores.

• Trobada diocesana de presentació del document “Sortim!”: Orientacions i propos-
tes per a una conversió pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelona: Basílica Santa Ma-
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ria del Mar. Diumenge 22 d’abril de 2018, 17:30 hores.
• 8a reunió CP: dimecres 23 de maig, de 10.30 fins havent dinat. Sala Sant Jordi del 

Seminari Conciliar de Barcelona.
• 7a reunió CPD: dissabte 9 de juny de 2018. Sala Sant Jordi, Seminari Conciliar de 

Barcelona, de 10.30 h. a 13.30 hores.

6. Pregària final i comiat

Es va cloure la reunió amb la pregària de l’Angelus, dirigida pel Sr. Cardenal 
Arquebisbe.
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Organismes diocesans

Tribunal Eclesiàstic: 
Edicte de nul·litat matrimonial

Causa: “ISERN-SAMMARCO” II

Decret – Barcelona, 9/3/18.

Pel present EDICTE hom fa saber al Sr. Massimiliano SAMMARCO, en parador ig-
norat, demandat en el judici de Declaració de Nul·litat de Matrimoni, instat per la Sra. 
Marta ISERN JARA, que ha estat dictada Sentència definitiva en aquesta instància, en 
la que CONSTA la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

Dels fidels en general, i de les Autoritats civils i eclesiàstiques en particular, esperem 
que, si rebessin notícia certa del lloc de residència de l’esmentat, procuraran que li 
sigui comunicat l’avís d’aquesta publicació de Sentència.

Ho decreta i signa el M. I. Sr. Jutge Eclesiàstic.

En dono fe.

Segell del Tribunal i firma il·legible.

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Teribunal per tal 
de ser enretirat el proper 9 d’Abril de 2018. Consti.

Càritas Diocesana: Les dones pateixen una 
triple precarietat laboral

Barcelona, 06 de març de 2018 – Amb motiu del 8 de març, dia de les dones treballa-
dores, Càritas Diocesana de Barcelona vol denunciar que les dones pateixen una triple 
precarietat en matèria laboral: sous més baixos, més atur i més parcialitat. El rostre de la 
precarietat és el d’una mare sola amb fills, amb dificultats per conciliar la vida familiar i 
la laboral. Càritas Diocesana de Barcelona atén una proporció de llars a càrrec de mares 
soles del 17%, que gairebé duplica la proporció que existeix a la societat catalana (9%).

Aquestes mares han verbalitzat que en molts casos han d’acceptar feines sense con-
tracte per conciliar els horaris amb la cura dels fills. No poden optar a treballs decents, 
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cosa que les fa sentir desprotegides i humiliades. Això provoca que només el 23% de 
les dones soles amb fills ateses per Càritas Diocesana de Barcelona treballi.

La taxa de pobresa relativa de la població catalana (19,2%), es dispara en el cas de 
les dones que són mares soles (40,4%), i passa el mateix per a les dones d’origen 
estranger (42%).

En matèria salarial, les dones treballadores tenen sous inferiors als homes. El salari 
brut a Catalunya el 2015 era de 24.321€ a l’any. Tanmateix, el dels homes era de 
27.514€ i el de les dones de 20.946€

La bretxa salarial reflecteix la major precarietat laboral de les dones, la major dedica-
ció horària a les tasques de la llar (l’anomenada “doble jornada”) i que la conciliació 
familiar recau en elles amb major freqüència. Una de les conseqüències és que ocupin 
menys llocs de responsabilitat que els homes (l’anomenat “sostre de vidre”).

Respecte a la major precarietat laboral femenina, la major taxa de parcialitat és una 
mostra: la parcialitat és molt més accentuada en les dones i és molt petita en els homes 
tenint en compte les dades d’aquests darrers deu anys.

Respecte a un major pes a l’hora de conciliar vida familiar i laboral, són elles les que 
més permisos o excedències s’agafen per la cura d’infants i persones grans (Gràfic 2). 
Aquestes feines no són remunerades, i les afecta directament en la seva ocupabilitat 
després del part. Si observem les xifres d’excedències, les diferències són enormes, 
cosa que demostra que quan la llar necessita tenir cura d’un familiar, les dones n’as-
sumeixen tota la càrrega.

Mans Unides: La pobresa, la fam, l’exclusió i la 
desigualtat tenen rostre de dona

Aquest dijous 8 de març s’ha celebrat el Dia Internacional de la Dona en un ambient 
socialment molt actiu amb aturades i manifestacions convocades internacionalment 
que exigeixen assolir la igualtat real de les dones i els homes. I és que aquest dia, que 
se celebra a proposta de l’ONU sota el lema “Ara és el moment: les activistes rurals i 
urbanes transformen la vida de les dones”, arriba després d’haver-se iniciat un movi-
ment global sense precedents en forma de nombroses marxes i campanyes mundials.

Per a Mans Unides, la celebració d’aquest dia i les manifestacions i aturades convoca-
des són una nova oportunitat per denunciar que la pobresa, la fam, l’exclusió i la de-
sigualtat, tenen rostre de dona i prova d’això és que les discriminacions són molt més 
greus en els països en desenvolupament, on aquesta desigualtat determina la situació 
de les dones i les seves condicions indignes de vida.
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L’Organització, fundada fa 59 anys per les dones d’Acció Catòlica, destaca que pro-
mou projectes de desenvolupament especialment centrats en la dona, com a protago-
nista essencial en el seu treball en educació per al desenvolupament i, també, com a 
línia transversal en els seus projectes de cooperació que realitza en el món. Així, l’úl-
tim any, Mans Unides va realitzar 68 projectes de cooperació destinats especialment 
a la dona, per un import de 4.420.810,23, el que suposa el 12% de la seva inversió en 
projectes de desenvolupament.

Com assegura Waldo Fernández del departament d’Estudis i Documentació de 
Mans Unides, “en el nostre treball denunciem i donem a conèixer les situacions de 
desigualtat i injustícia que, per motiu de sexe, es produeixen en els països on treba-
llem. Però també proposem les possibles solucions per eradicar-les, incloent-hi de 
manera explícita en totes les activitats, els valors i criteris que fomentin la justícia i 
la igualtat entre homes i dones”.

Delegació Diocesana d’Ensenyament: 
Carta del Delegat

Barcelona, 2 de març de 2018.

A l’atenció dels Arxiprestos i Rectors,

Estimat mossèn,

Em plau posar-nos en contacte novament per tal de comunicar-vos que durant la pri-
mera quinzena d’abril tindrà lloc l’anomenat “període de preinscripció” en què les 
famílies podran sol·licitar plaça per als seus fills en centres docents sostinguts amb 
fons públics.

Segons la legislació vigent, en sol·licitar plaça per a un fill o una filla en una escola 
concreta, els pares tenen l’oportunitat d’indicar si desitgen que hi rebi formació reli-
giosa catòlica, d’acord amb el curriculum proposat per l’episcopat.

Us preguem que feu el que estigui al vostre abast per recordar als pares i mares amb 
fills en edat escolar, ja des de l’Educació infantil (3-5 anys), que sol·licitin l’ensenya-
ment de la religió catòlica per als seus fills. Paga la pena que en parleu a l’homilia, 
esmentant l’oportunitat de fer la inscripció a la classe de Religió, explicant-ho també 
als catequistes, etc.

Aquest ensenyament no és, ja ho sabem, la catequesi que fem a les parròquies, però 
pot ser-ne un òptim complement.
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Us adjuntem material informatiu per ajudar a concienciar les famílies sobre el dret 
que tenen de demanar l’ensenyament de la religió per als seus fills. En trobareu més 
a la Delegació.

Aprofito l’ocasió per informar-vos que la Delegació organitza un pelegrinatge a Terra 
Santa, principalment per als mestres i professors de Religió i obert a altres persones 
que hi puguin estar interessades. Us adjuntem el full informatiu.

Gràcies per tot el que pugueu fer.

Afectuosament en Crist,

Ramon Corts i Blay
Delegat diocesà d’Ensenyament



[66] març - BAB 158 (2018)236

Crònica

Propera beatificació de 16 màrtirs a la basílica 
de la Sagrada Família

El dissabte 10 de novembre d’enguany tindrà lloc a la basílica de la Sagrada Família 
la cerimònia de beatificació de 16 màrtirs que varen immolar la seva vida en testimoni 
de fidelitat a Jesucrist durant la persecució religiosa dels anys 1936-1939 en el nostre 
país. El lema de la beatificació serà «Un sí a l’Amor» i s’ha confegit un logotip que 
inclou la Creu com a element central, un cercle que representa un anell, símbol espon-
sal, la flama que simbolitza el foc de l’Esperit i la palma, símbol del martiri cristià.

En el curs d’una conferència de premsa celebrada a l’arquebisbat el dia 1 de març 
de 2018, a les 12 hores, es va comunicar que la Congregació per a les Causes dels 
Sants, de la Santa Seu, havia aprovat la data del proper 10 de novembre per celebrar 
la beatificació de 16 màrtirs a Barcelona. El papa Francesc ja va aprovar el Decret de 
Beatificació el passat 18 de desembre de 2017. I el divendres 13 de febrer de 2018 la 
Secretaria d’Estat va comunicar oficialment la data de la beatificació que presidirà el 
cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants.

Aquesta causa aprovada pel Papa està integrada per:

-9 religiosos de la congregació de Sant Pere ad Vincula
-3 religioses de la congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor
-1 religiosa de la congregació de Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors
-3 laics que eren protectors dels religiosos de Sant Pere ad Vincula

Tots ells formaven part de comunitats establertes a Catalunya. La capella dedicada als 
màrtirs en el claustre de la catedral de Barcelona fa referència a tots ells. El seu procés 
de beatificació es va intensificar en els inicis de l’any 2000. Per indicacions de la San-
ta Seu i de la diòcesi es van unir en una mateixa causa les tres congregacions indicades 
i els laics. D’aquesta manera, el grup inclou sacerdots, persones consagrades a Déu i 
laics; inclou joves i gent gran, germans estudiant i superiors, obrers, pares de família i 
educadors. Tots ells foren servidors, per l’Evangeli i per l’amor a Déu, fins al moment 
del seu lliurament martirial.

Comunicat de les tres congregacions

«Les tres Congregacions –deia el comunicat de premsa- comuniquen el goig de comp-
tar amb germans i germanes assenyalats per la fidelitat, l’amor i l‘entrega. Ells i elles 
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són testimonis de fe, de caritat i de perdó; són models i punts de referència per a tots 
nosaltres. Nens, joves i adults trobem en aquests màrtirs uns intercessors i guies en el 
nostre camí. Els nous beats ens transmeten un missatge actual i d’una gran amplitud 
eclesial. En l’any del Sínode dels Joves, presenten una experiència eclesial de fe, 
d’entrega i de discerniment vocacional».

«Els Superiors Generals d’aquestes Congregacions –afegia el comunicat- expressen 
la seva satisfacció per poder celebrar aquesta beatificació a la basílica de la Sagrada 
Família. Agraeixen encaridament el sentit de comunió i, així mateix, l’acollida del 
cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe metropolità de Barcelona; del president dele-
gat del Patronat, senyor Esteve Camps, i de tot el personal de la basílica».

Varen participar en la conferència de premsa, organitzada per la Delegació de mitjans 
de comunicació de l’Arquebisbat, la mare Maria del Carme Brunsó i Fageda (Sant 
Joan de les Fonts, 1965), superiora general de les Caputxines de la Mare del Diví Pas-
tor; la mare Inmaculada Ríos Rodríguez (Antequera, 1944), superiora general de les 
Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors; i el pare Manuel Fernández Chaguaceda 
(Valdescorriel, 1936), superior general de la Congregació de Sant Pere ad Vincula.

Assistiran a la beatificació grups de pelegrins dels països on tenen obres aquestes 
tres congregacions. L’acollida dels pelegrins i la vetlla de pregària prèvia a la be-
atificació es celebrarà el divendres 9 de novembre de 2018 al vespre a la basílica 
de Santa Maria del Mar (19 h.), mentre que la missa en acció de gràcies per la 
beatificació està prevista per al diumenge 11 de novembre de 2018 a la catedral de 
Barcelona,a les 13 hores.

Notícia de les tres congregacions

L’Institut de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor fou fundat pel beat 
Josep Tous, OFM Cap., el 1850, i s’arrela en l’espiritualitat franciscano-clariana i en 
una filial devoció a la Mare del Diví Pastor. L’activitat apostòlica de les germanes es 
desenvolupa en l’àmbit educatiu, tot portant el missatge evangèlic als infants i joves 
tant en les escoles com en els llocs de missió on estan inserides.

L’Institut de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors fou fundat a Antequera 
(Màlaga) el 1884 per la mare Carmen del Niño Jesús González Ramos i pel religiós 
fra Bernabé d’Astorga. L’Institut va rebre l’aprovació pontifícia l’any 1902. La funda-
dora, mare Carmen del Niño Jesús, fou beatificada el 6 de maig de 2007 a Antequera, 
en una cerimònia presidida pel cardenal Saraiva, com a delegat del papa Benet XVI. 
Fa més de cent anys que aquestes religioses treballen al servei d’una gran obra de la 
nostra diòcesi, la Fundació del Nen Déu, dedicada sobretot a l’atenció a persones que 
pateixen discapacitats fisiques o psíquiques.
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L’Institut de Sant Pere ad Vincula va néixer a Marsella (França) el dia 1 d’agost 
de1839, prenent el nom de la festa litúrgica del dia, Sant Pietro ad Vincula, en què es 
recorda l’alliberament de Sant Pere de la presó per mitjà d’un àngel (Hch. 12,1-12). 
La congregació treballa per a alliberar els joves de tota mena de cadenes opressores i 
per obrir les portes del Regne de Déu a tots els homes. És un institut clerical de dret 
pontifici. Segueix les Regles de Sant Agustí i les Constitucions pròpies. El 27 de se-
tembre de 1875 Pius IX va publicar el decret apostòlic aprovant la congregació.

Commemoració dels 50 anys de la Facultat de 
Teologia de Catalunya

El dimecres dia 7 de març de 2018, just el dia que es complien els 50 anys de la crea-
ció de l’actual Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), per commemorar aquest fet, 
es va celebrar a l’edifici del Seminari Conciliar una jornada commemorativa, presi-
dida pel gran canceller de la FTC i arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep 
Omella, i a la que varen participar tots els bisbes de Catalunya, els abats i provincials 
religiosos i els alumnes de les tres facultats que s’integren en l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià (AUSP).

El primer acte fou l’eucaristia celebrada a les 10 hores a la capella del Seminari Con-
ciliar. Presidida pel cardenal Joan Josep Omella i concelebrada pel cardenal Lluís 
Martínez Sistach i els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya i Mallorca, autoritats 
acadèmiques i professors de l’AUSP.

L’homilia que va pronunciar el cardenal Omella es publica íntegrament a la secció del 
Prelat en aquest mateix número del BAB, com també es publiquen les paraules del 
cardenal Omella en l’acte acadèmic celebrat després de la missa.

Després, a les 11,15 hores, a l’aula magna del Seminari Conciliar es va celebrar l’acte 
acadèmic commemoratiu que es va obrir amb unes paraules del cardenal Omella. A 
continuació, l’arquebisbe Mons. Lluís F. Ladaria Ferrer, Prefecte de la Congregació 
per a la Doctrina de la Fe, va pronunciar la lliço titulada «Fer teologia en el context 
universitari i cultural». Pel seu interès, es publica integrament en la secció «Documen-
tació» d’aquest mateix BAB. També es va projectar un vídeo de resum dels 50 anys de 
la FTC amb la intervenció de tots els degans.

Valoració del degà Joan Planellas

El degà de la FTC, Dr. Joan Planellas, va explicar que la Facultat està fent un gran 
esforç perquè es posi en diàleg amb el món d’avui, amb la cultura. “Quan es va 
crear la FTC va ser fruit del Vaticà II, i aquesta perspectiva ja hi era en els moments 
inicials”. Va recordar les paraules del papa Francesc en el pròleg de la Constitució 
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Apostòlica Veritatis Gaudium, en referència a la qüestió pastoral: «diu que la teo-
logia ha d’estar inserida en la realitat concreta de la vida de les persones. Que deixi 
d’haver-hi aquell divorci entre teologia i pastoral, i incidir en aquest punt és una de 
les comeses fonamentals de la Facultat de Teologia. Precisament s’ha creat la Càte-
dra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol per incidir en aquesta realitat 
pastoral, peruè la teologia estigui realment en diàleg i que hi hagi una interrelació 
entre les diverses facultats. S’intenta fer arribar aquest aprofundiment teològic als 
laics, peruè tingui una incidència en la pastoral, en totes les realitats pastorals, que 
hi ha en totes les diòcesis».

«El servei de la teologia esdevé indispensable per a fer significatiu l’acte de creure. 
La teologia és reflexió científica i, per tant, disciplina universitària, en tant que és 
conduïda críticament, és a dir, conscient dels seus pressupòsits i de les seves exigèn-
cies, sempre en diàleg amb les ciències humanes. Per a aquesta comesa, ha d’oferir un 
mètode específic i presentar una reflexió sistemàtica, orientada cap a una comprensió 
coherent i creïble de les veritats revelades en la seva relació amb el centre de la fe, 
que és el misteri de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, revelat per Crist per a la salvació de 
l’home. Amb il·lusió renovada, la FTC vol continuar prestant aquest servei, sermpre 
en diàleh amb la cultura i el món d’avui perquè, al capdevall, la seva finalitat última és 
posar-se al servei de l’home en la recerca del sentit últim de la seva vida».

Història de la FTC

Fins a l’any 1968 hi havia dues seccions, una, la de Sant Frances de Borja, amb seu al 
Casal Borja de Sant Cugat del Vallès, hereva de la Facultat de Teologia de la Coma-
nyia de Jesús, i la secció de Sant Pacià, amb seu al Seminari Conciliar de Barcelona, 
la qual estava afiliada, fins al 1967, a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. 
Gràcies a les gestions de l’arquebisbe Mons. Marcelo González Martín, i del prepòsit 
general dels jesuïtes Pedro Arrupe, s’uneixen aquestes dues seccions l’any 1968 i neix 
la FTC. A partir d’aquí neixen dos Instituts incorporats a la FTC: l’Institut de Teologia 
Fonamental, que es queda al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès, i l’Institut Supe-
rior de Litúrgia, amb seu al Seminari Conciliar de Barcelona.

Actualment, la FTC té uns 450 alumnes, però comptant tots els instituts tutelats per 
la FTC –Instituts Superiors de Ciències Religioses i el Centre d’Estudis Teològics de 
Mallorca -afiliat a la nostra Facultat el 1971, poc després de la seva creació- arriba als 
2.200 alumnes

La FTC té un primer cicle de Batxiller en Teologia (equivalent al títol universitari de 
Grau), que són cinc anys acadèmics. Després té un segon cicle de dos anys que dona 
el títol de Llicenciat en Teologia (equivalent al Màster universitari), amb cinc especi-
alitats: teologia sistemàtica, sagrada escriptura, teologia moral, litúrgia (que es cursa 
a l’Institut superior de Litúrgia) i teologia fonamental (que s’imparteix a l’Institut de 
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Teologia Fonamental, a Sant Cugat). Després hi ha un tercer cicle que és un Doctorat 
en Teologia. Aquestes estudis estan adaptats al Pla Bolonya i tenen validesa civil.

La FTC també té cura de cursos de formació permanent, organitza un curs de forma-
ció pastoral per als qui han acabat el primer cicle i es volen ordenar com a preveres o 
diaques. També fa uns cursos d’aprofundiment bíblc i manté una Escola de llengües 
per a qui vulgui estudiar siríac, copte, llatí, grec, o hebreu... La FTC també ha integrat 
la Càtedra de Teologia Pastoral Josep Pont i Gol.

Avui, els seminaristes de les deu diòcesis catalanes i els de Mallorca, a través de la fili-
al), així com els religiosos de les ordes i congregacions presents a Catalunya, estudien 
a la Facultat i la creació dels sis Instituts Superiors de Ciències Religioses (Barcelona, 
Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic) han possibilitat l’entrada de laics als estudis 
teològics i a la vegada han permès que a les seus de les diòcesis hi hagi una institució 
dedicada a l’estudi de les ciències religioses, que sigui un estímul i un impuls de la refle-
xió sobre la fe i sobre la vida cristiana. Aquests instituts donen el títol de Batxiller o Lli-
cenciat en Ciències Religioses, i els seus alumnes són bàsicament laics, homes i dones.

Per altra part, l’any 2014, gràcies a les gestions del cardenal Lluís Martínez Sistach, 
neix la Facultat ‘Història, Arqueologia i Ars Cristianes, la Facultat Antoni Gaudí. 
Amb les tres facultats –Teologia, Filosofia i Història- la Santa Seu va autoritzar la 
constitució de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP). Si s’arribés a les quatre fa-
cultats es podria constituir una universitat pontifícia. “Potser més endavant es podrà 
fer una Facultat de Litúrgia”, va declarar el degà de la FTC, Dr. Joan Planellas,

Diàleg amb la cultura i les ciències

La premsa de Barcelona es va fer ressò d’aquest mig segle de vida dels primer centre 
d’estudis teològics a Catalunya. Joan Planellas, professor i degà de la FTC, va decla-
rar a Josep Playà Maset, redactor del diari La Vanguardia (4/03/2018, pag. 49): «La 
Facultat de Teologia de Catalunya no és només docència, és també diàleg amb la cul-
tura i amb les altres ciències i aquesta idea està present des dels seus inicis», declarava 
el degà, Joan Planellas..

«A principis d’aquest curs –informava el diari citat- una comissió externa (Luis Cla-
vel, Francisco Ramírez Fueyo i Luján Flores) va fer un informe d’avaluació en el 
que assenyala, entre altres coses, les avantatges que podria suposar la conversió de 
l’AUSP en universitat si fos creada una nova Facultat de Litúrgia. Però recorda que la 
secularització comporta menys vocacions sacerdotals, és a dir, menys alumnes, i una 
menor valoració dels estudis teològics». Entre els aspectes positius, aquest informe 
indica la bona relació entre els professors i d’aquests amb els alumnes, l’esforç en el 
diàleg entre fe i cultura, el curs on line sobre ciència i fe, la capacitat d’organització 
de simposis i la publicació d’obres d’investigació teològica.
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«Una cosa que no vull deixar d’explicar: la FTC és fruit del Vaticà II. Neix gairebé el 
maig del 68, en l’immediat postconcili, quan els projectes eren de posar una Església 
més al dia, més propera a la realitat del món i la cultura..., amb diàleg amb el món i la 
ciència. L’esperit sempre ha estat aquest» (declaracions de Joan Planellas a la perio-
dista Mireia Rourera, del diari Avui, 7/0372018, pàg. 21).

Per altra banda, aquesta commemoració del mig segle de la FTC ha coincidit amb la 
publicació de la Constitució apostòlica Veritatis auditum sobre universitats i facultats 
eclesiàstiques, amb un proemi del papa Francesc on afirma que “la Teologia i la cul-
tura d’inspiració cristiana han estat a la altura de la seva missió quan han sabut viure 
amb risc i fidelitat a la frontera. El Papa vol una renovació dels estudis eclesiàstics 
i una implicació de les facultats en aquesta «Església en sortida». I proposa fer-ho a 
través de la Bona Nova de l’evangeli, amb uns criteris inspirats en el diàleg a tots els 
nivells, el treball en xarxa i la inter i la transdisciplinarietat.

Inauguració de la càtedra de 
Teologia Pastoral a la FTC

La Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol de la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya (FTC-AUSP) ja és una realitat acadèmica. Creada recentment pels 
bisbes de Catalunya sota l’empara de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, pretén ser una 
ajuda per a valorar, repensar i tornar a impulsar una reflexió teològica-pastoral que 
doni suport i revitalitzi els plantejaments pastorals d’una Església “en sortida” a casa 
nostra, tal com el Papa Francesc ha expressat reiteradament en el seu magisteri.

El director de la Càtedra és Mn. Daniel Palau, professor de la Facultat de Teologia 
de Catalunya (FTC-AUSP), que compta amb un grup de membres assessors –laics, 
preveres i religiosos- de tota Catalunya, que elaboraran també la revista Quaderns de 
Pastoral, en la seva segona època. Durant l’acte de presentació de la Càtedra, que va 
tenir lloc el proppassat 14 de març a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barce-
lona i que va presidir el cardenal de Barcelona, Mons. Joan-Josep Omella, es va donar 
a conèixer el seu treball recent en relació al proper Sínode dedicat als joves, la fe i 
la cultura vocacional –que tindrà lloc el proper mes d’octubre a Roma-, així com la 
recent col·lecció de llibres de teologia pastoral de caire divulgatiu, Pastoral.doc, que 
en col·laboració amb el Centre de Pastoral Litúrgica (CPL) començarà a difondre.

El degà de la FTC, Dr. Joan Planellas, que ha manifestat recentment que la Facultat 
està fent un gran esforç perquè es posi en diàleg amb el món d’avui, amb la cultura, 
va recordar les paraules del Papa Francesc en el pròleg de la Constitució Apostòlica 
Veritatis Gaudium, en referència a la qüestió pastoral: “diu que la teologia ha d’estar 
inserida en la realitat concreta de la vida de les persones, que deixi d’haver-hi aquell 
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divorci entre teologia i pastoral; i incidir en aquest punt és una de les comeses fona-
mentals de la Facultat de Teologia”. “Precisament per aquest motiu –va afegir el Dr. 
Planellas- s’ha creat la Càtedra de Teologia Pastoral Arquebisbe Josep Pont i Gol: 
per incidir en aquesta realitat pastoral, perquè la teologia estigui realment en diàleg”. 
“S’intenta fer arribar aquest aprofundiment teològic als laics, perquè tingui una inci-
dència en la pastoral, en totes les realitats pastorals que hi ha en totes les diòcesis”, va 
concloure el degà de la FTC.

“La Càtedra –va afirmar Mn. Daniel Palau- “pretén afavorir i proposar un moment 
intens de reflexió, que ajudi a traslladar de manera visible aquells principis invisi-
bles que parlen de la nostra identitat cristiana; és a dir, la fe en Jesucrist”. La Cà-
tedra ha pensat diversos àmbits de reflexió que s’aniran proposant paulatinament, 
a través de nou eixos, que d’una manera imprescindible actualment són necessaris 
que siguin treballats.

Clausura del procés diocesà per a la beatificació 
de Maria Benedicta Daiber

El dimecres 21 de març de 2018, a les 19 hores, a la sala noble del Palau Episcopal, 
tingué lloc l’acte oficial de clausura del procés diocesà per a la beatificació i cano-
nització de la serventa de Déu Maria Benedicta Daiber Heyne (Stuttgart, Alemanya, 
1904-Barcelona, 1987), una laica que visqué una gran consagració a Déu com a apòs-
tol de la Paraula de Déu, del sacerdoci i de la devoció a la Mare de Déu, com es va 
posar en els diversos parlaments efectuats.

Presidí l’acte el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona; acompanyat 
en la presidència pels membres del Tribunal encarregat del procés diocesà, que eren: 
el P. Ramon Domènech, OFM, com a jutge delegat: el P. Vicente Benedito, OP, com a 
promotor de justícia: la Sra. Chiara Rostagno, com a notària actuària, i el Sr. Alfonso 
López González, com a vicepostulador de la causa de beatificació. Hi varen assistir un 
centenar de persones, moltes de les quals eren membre de l’Associació d’«Amics de 
Maria Benedicta Daiber», que té la seva seu al carrer Gran de Gràcia, 241, 2º. 08012 
Barcelona. tel. 93 237 03 65. e-mail:mariabenedicta@gmail.com.

Es va iniciar l’acte amb el cant del Veni Creator i la pregària del Parenostre, dirigida 
pel Sr. Cardenal. El vicepostulador va pronunciar unes paraules expressant la seva ale-
gria per haver arribat al final del procés per a la beatificació de Maria Benedicta Dai-
ber. Després, pas a pas, es van fer totes les formalitats que són necessàries per cloure 
el procés diocesà, explicades per la Sra. Màrion Roca, Secretària General i Cancellera 
de l’Arquebisbat, ajudada per la Sra. Chiara Rostagno, com a notària-actuària del 
procés. Els membres de la presidència de l’acte varen jurar que havien acomplert en 
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tot moment les disposicions de l’Església en el procés i del seu compromís de guardar 
secret sobre el seu contingut.

També es va llegir l’acta notarial de la cloenda del procés, que va ser frimada pels 
membres de la presidència de l’acte i es va incloure a les tres capses que contenen el 
procés, que varen ser tancades i segellades. Dues d’aqustes capses seran portades a la 
Congregació per a les Causes dels Sants, missió que farà Mn. Enric Ribas Baciana, 
rector de la parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús, a Barcelona, el qual també 
va fer el jurament d’acomplir bé aquesta missió. Una tercera còpia del procés queda 
a l’arxiu diocesà.

La Sra. Emilia Garcia, que va conviure i va col·laborar amb la serventa de Déu Maria 
Benedicta Daiber, en va fer un resum de la seva vida i dels seus ensenyaments.

Finalment, el Sr. Cardenal Omella va donar les gràcies a tots els membres del Tribunal 
i va citar alguns pensaments de la serventa de Déu Maria Benedicta Daiber que ma-
nifestaven la seva conversió, la seva gran devoció a la Mare de Déu i la seva constant 
pregària i l’oferiment a Déu de la seva vida per la fecunditat de la missió dels sacer-
dots. Es va cloure l’acte amb el cant del «Rosa d’abril», el popular Virolai a la Mare 
de Déu de Montserrat.

Celebració del centenari de la basílica 
de Sant Josep Oriol

La basílica de Sant Josep Oriol, situada al carrer Diputació en la confluència amb el 
carrer d’Urgell, celebra el cent anys. El temple, que es va construir per voluntat del 
cardenal Salvador Casañas, es va començar a construir l’any 1907 i es va inaugurar el 
23 de març de 1918, essent bisbe de Barcelona Mons. Enric Reig. El seu primer rector 
fou Mn. Joan Icart. Va idear el pla de construcció d’aquesta basílica l’arquitecte Enric 
Sagnier i Vilavecchia.

Amb aquest motiu, el dia 22 de març de 2018, al vespre, vigília de la festa de Sant 
Josep Oriol, el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, va presidir l’eu-
caristia, que fou concelebrada amb el rector actual, Mn. Enric Termes, i amb altres 
preveres de la parròquia i de les parròquies veïnes, amb les que formen una unitat pas-
toral, amb l’assistència joiosa de molts feligresos de la parròquia i de les parròquies 
de la zona.

A l’homilia el cardenal Omella va agrair als presents la col·laboració i la seva dedica-
ció a la parròquia, seguint l’exemple del seu patró Sant Josep Oriol. «A vegades tenim 
por d’entregar la nostra vida al Senyor –va dir-, però hem d’avançar en el camí de la 
santedat amb solidaritat i coherència. Penseu que Ell us acompanya».
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El cardenal va descriure el patró, Sant Josep Oriol, com un sacerdot de molta pregària 
i de molta caritat, també molt auster i molt humil, que el poble de Barcelona anome-
nava com «el doctor pa i i aigua». També va comparar la pregària amb el bon temps, 
concretament amb el temps en què les persones prenen el sol. “Nosaltres ens posem 
davant del sol i anem agafant color; de la mateixa manera, en l’oració, fem silenci i el 
Senyor ens parla i ens transforma”.

El cardenal Omella també va esmentar l’esforç que han fet les parròquies de la zona 
per organitzar una unitat pastoral. «Una iniciativa que ha de ser un exemple de frater-
nitat i de comunió entre tots. Així seria possible fer realitat una ‘Església en sortida’, 
com ens demana sovint el papa Francesc. Aquesta serà també la línia que ha inspirat 
el nou Pla Pastoral Diocesà, que serà publicat durant el proper temps de Pasqua. Us 
demano que feu un esforç per acollir el nou Pla Pastoral i d’aquesta manera millorar 
la vostra vida cristiana, que ens demana, amb l’ajuda del Senyor, viure la santedat i 
la humilitat».

Programa d’actes del centenari

Mn. Enric Termes va agrair a les comunitats cristianes de la zona el camí fet fins ara 
i va animar a continuar en aquesta línia de comunió i de compromís evangelitzador, 
amb la col·laboració de tots. Acabada la celebració de l’eucaristia, la coral de la par-
ròquia va oferir un concert a tots els assistents.

Heus ací el programa dels actes principals amb motiu del centenari de la basílica i del 
25è aniversari de l’Esplai Oriols (1993-2018).

-Dijous 22 de març a les 20 hores, eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Ome-
lla, arquebisbe de Barcelona. Inauguració de l’exposició de dibuix infantil.
-Dissabte 7 d’abril, de les 10 a les 13 hores, Activitats per a infants.
-Dissabte 14 d’abril, a les 17.30 hores, conferència sobre “Sant Josep Oriol, un sant 
barceloní”. A les 18.30 hores, visita guiada a la basílica de Sant Josep Oriol.
-Dissabte 21 d’abril, a les 20.30 hores, concert a càrrec del Cor Ariadna.
-Dimecres 25 d’abril, a les 18 hores, taula rodona sobre el tema “L’habitatge, dret o 
negoci?”
-Dissabte 5 de maig, a les 17 hores, concert de Gospel a càrrec de Little light Gospel 
Choir.
-Diumenge 13 de maig, tot el dia. Celebració del 25è aniversari de l’Esplai Oriols, a 
Can Solà (Vilobí d’Onyar).
-Diumenge 20 de maig, a les 12 hores, visita guiada al temple de Sant Josep Oriol.
-Diumenge 10 de juny, a les 13 hores, celebració de l’eucaristia. Seguirà un dinar de 
germanor. Concert a càrrec de la Coral de Sant Josep Oriol.
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Celebració de la Missa Crismal a la catedral
El Dimarts Sant, dia 27 de març de 2018, a les 11 hores, es va celebrar la Missa Cris-
mal a la catedral, la presidí el cardenal-arquebisbe Joan Josep Omella, i amb el varen 
concelebrar el cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit, els bisbes auxiliars 
Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell i 248 sacerdots del clergat diocesà i regular.

També varen concelebrar el Vicari Judicial, Dr. Santiago Bueno; els Vicaris Episco-
pals, Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz, Mn. Joan Cuadrench, Mn. Lluís Ramis, Mn. 
Salvador Bacardit i Mn. Segimon Garcia; i els canonges de la catedral, presidit pel seu 
degà, Mn. Josep Ramon Pérez.

A la vegada, varen participar en la celebració 14 diaques permanents, entre els quals 
hi havia Mn. Xavier Rius, diaca adscrit a la catedral, i Mn. Ramon Ollé i Mn. Jor-
di-Albert Garrofé, membres de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social. El 
servei dels acòlits el feren els alumnes del Seminari Conciliar; els seminaristes tenien 
un espai reservat, perquè eren molts els alumnes del nostre Seminari que es varen unir 
a aquesta celebració tan significativa del ministeri sacerdotal i de la unió entre els 
preveres i diaques amb els bisbes.

Mn. Joan Obach, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia, fou el mestre de 
cerimònies, ajudat per Mn. Josep Vives, canonge arxiprest de la catedral. Per facilitar la 
participació es va repartir a tots els assistents –també als fidels laics, que eren molt nom-
brosos- un opuscle, que en la contraportada reproduïa els noms dels preveres i diaques 
que celebraven aquest any els 50 o els 25 anys de l’ordenació presbiteral o diaconal.

Aquest opuscle, en la primera pàgina, a tall d’introducció, publicava fragments de 
l’homilia del papa Francesc en l’homilia la Missa Crismal que va presidir a Roma 
el 28 de març de 2013, en el primer any del seu pontificat. I la imatge escollida per 
a la portada de l’opuscle era el medalló commemoratiu de l’Any Nolasc, amb motiu 
de celebrar-se aquest any el vuitè centenari de la fundació de l’ordre de la Mercè a la 
mateixa catedral de Barcelona. Després de la proclamació de l’Evangeli pel diaca Mn. 
Xavier Rius, aquest va portar el llibre i el va lliurar al cardenal Omella, que va beneir 
tota l’assemblea amb el llibre de la Paraula de Déu.

A l’homilia el cardenal Omella agraí al clergat diocesà la seva tasca «callada 
i generosa» i els convidà «remar mar endins», una actitud apostòlica com ens 
demana el papa Francesc i es reflecteix en el nou Pla Pastoral Diocesà. En les 
paraules finals de la celebració, pronunciades davant dels preveres situats en el 
claustre de la catedral, va agrair la presència del cardenal Martrínez Sistach i va 
donar gràcies a Déu. «És preciós aquest esforç que feu als ulls de Déu. Gràcies 
per la vostra tasca callada i generosa, que dona els seus fruits en un testimoni 
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d’alegria i esperança, en un esperit missioner». I va destacar la relació necessària 
entre els preveres i els bisbes per exercir la seva missió ministerual. (L’homilia 
del cardenal Omella es publica a la secció del Prelat.) En unesparaules improvi-
sades al final de la celebració, el cardenal Omella invità els preveres i diaques 
a perdonar-se de cor els possibles greuges, i va afegir: «Us demano que també 
vulgueu perdonar-me a mi, perquè no tot ho faig bé...»

Acabada l’homilia es va procedir a la renovació de les promeses sacerdotals. Al final 
de la pregària eucarística –en la qual es va utilitzar el cànon romà-, es procedí a la 
benedicció de l’Oli dels Malalts i després de la comunió a la benedicció de l’Oli dels 
Catecúmens i a la consagració del Sant Crisma.

A tots els preveres els fou lliurat un exemplar del llibre del bisbe basc Juan Maria 
Uriarte, «La oración en la vida del presbítero”(Editorial Sal Terrae).

Noces d’or o d’argent de sacerdots i diaques

Al final de la celebració el Vucari Episcopal Mn. Salvador Bacardit va llegir els noms 
dels preveres i diaques que celebraven aquest anys els 50 0 els 25 anys de la seva orde-
nació. A cada un d’ells el Sr. Cardenal Omella els va lliurar un llibre com a recordatori 
de la celebració-

Celebraven les noces d’or presbiterals (1968-2018):P. JoséJoaquin Domezáin Men-
divil, MSSCC, Mn. Jordi Farré Muro, que no va poder assistir-hi per malaltia; Mn. 
Benet Jaso Adrián; Mn. Fernando Perales Madueño; Mn. Jesús Sanz Garcia; i Mn. 
Josep Oriol Xirinachs Benavent.

Celebraven les noces de plata presbiterals (1993-2018): Mn. Jordi Alarcos Carbonell; 
Mn. Juan Barrio Puente; Mn. Ignasi Borrull Puigarnau; Mn. Joan Cabot Barbany; P. 
Francesc Costa Heredia, OFM Cap.; P. Javier Domingo Garmón Calvo. O. Carm.; 
Mn. Evelio Moreno Palacios; Mn. Francesc Xavier Pagès Castañer; Mn. Salvador 
Roura Comas; Mn. Ramon Octavi Sánchez Valero; Mn. Albert Sols Lúcia, Mn. Lau-
rentino Toasiché Mososó; i Mn. Aldredo Valladares Retamero.

Celebraven les noces d’argent diaconals (1993-2018): Mn. Jaume Camarasa Peiró, 
DP, i Mn. Ferran Singla Abad, DP.

Paraules de Mn. Josep Oriol Xirinachs Benavent

En nom de tots, al final de la celebració eucarística, va adreçar unes paraules a 
tota l’assemblea Mn. Josep Oriol Xirinachs. «Cinquanta anys de vida sacerdotal 
són molts anys! -va començar dient-. “Paraula de Déu estudiada, resada, predi-
cada i compartida en grup. Sagraments celebrats, rebuts i oferts, incomptables 
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lectures espirituals, testimonials, doctrinals, pastorals que ens han ajudat a créi-
xer com a persones, com a cristians, com a preveres. Quants testimonis, també, 
de companys mossens, religiosos i laics, que ens han ajudat a mantenir i renovar 
la il·lusió i la fidelitat; quants moments de gràcia de Déu, en forma de llum, de 
consol o de proximitat amb Ell!, amb aquell que voldríem que hagués estat la raó 
de tot, Jesús de Natzaret!»

«Doncs de tot això el sentiment més pregon i espontani que ens surt és una acció de 
gràcies al Senyor, que ens va cridar, va confiar en nosaltres i ens ha acompanyat en 
cada moment durant aquests cinquanta anys».

Després va dir que «és propi dels avis recordat, perquè tenim més història que fu-
tur», i va esmentar les circumstàncies mundials i eclesials en les que varen rebre 
l’ordenació sacerdotal: el maig del 1968, el papa Joan XXIII, el Concili Vaticà II... 
«Tot va ser ocasió de poder obrir camins, ja feia temps intuïts o desitjats. Ens vàrem 
poder equivocar en alguna cosa, però ens val allò que diu el papa Francesc, quan 
prefereix una Església amb ferides per sortir al món que no una Església tancada en 
els seus temples».

També va dir que, recordava els anys del seu ministeri, “en tinc un bon record i que 
els enyoro i estimo sense nostàlgia. Ales nostres altures penso que podem tenir un 
cert dret, no pas a viure del passat, però sí a reviure’l agraïts». Va agrair a Déu i 
l’Església el fet d’haver-li encomanat tasques en el món dels pobres, en parròquies 
de barris obrers i populars... «Els pobres entenen i acullen l’Evangeli, Jesucrist, la 
gratuïtat...; els costa més d’entendre l’Església, les lleis, els bisbes o el Papa».

A continuació, va dir que els calia anar acceptar de ser unes «carrosses». «El món i 
l’Església han canviat i hem d’anar acceptant cedir el pas a les noves generacions. Ja 
fa uns anys, en el meu equip del Pradó, vàrem fer una revisió que titulàrem Preparant 
el nostre futur i allí, constatant els canvis que s’han donat, afirmàvem el goig d’ha-
ver-nos mantingut fidels al que Déu i el poble ens demanen. Però, per al papa Fran-
cesc, encara tenim un paper. Fa poc, dirigint-se als rectors de Roma i en concret als 
més grans –nosaltres-, pensant en el seu sentiment de cansament i de progressiva de-
subicació en aquest món tan canviant, els deia que aquesta és l’edat del somriure, del 
consell i de la tendresa. I acabava amb una responsabilitat més pel que fa a la relació 
dels capellans ancians amb els més joves. Els deia: ‘els joves necessiten arrels; avui 
que aquest món tan virtual arrenca les arrels i no els fa créixer, els sacerdots ancians 
poden ajudar els joves a trobar les arrels».

I Mn. Xirinachs va acabar amb la lectura d’un poema inspirat en un «ninot» del di-
buixant Cesc, que va explicar, «en el que vaig veure reflectida aquesta relació viscuda 
entre l’Església i els pobres»:
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«Sóc fill de la Santa Mare Església.
Cosa solemne i seriosa. Renoi!
M’ha engendrat i nodrit en la fe.
M’ha ensenyat el camí del Reialme...
I m’ha apartat del mal i del foc.
Em parla d’un Déu que és bon Pare;
del Fill que per amor es féu pobrissó;
que amb els pobres tinguem un bon cor:
i que ella és mare de tots,
dels pobres també?
La mare m’estira;
els pobres m’atrauen;
La mare m’omple de coses;
amb els pobres puc compartir.
La mare fa passes molt llargues:
el pobre fa passes com jo.
La mare em vol polit i seriós;
el pobre em vol amic de debò.
La mare la veig enfadada;
el pobre fa festa amb ben poc,
La mare i els pobres
Em tenen el cor dividit.»
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Informació

Sant Medir, patró de la pagesia
Article de fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels Caputxins, publicat a «Catalu-
nya Cristiana» del 4 de març de 2018, pàg. 25.

Al llarg dels segles la pagesia de Catalunya ha comptat amb diversos sants protectors: 
sant Blai (el dia 3 de febrer en la seva festa encara hi ha la reminiscència de beneir 
fruits i confitura al final de la missa),sant Abdon i sant Senén (popularment sant Nin i 
sant Non, patrons dels hortolans), sant Galderic, sant Medir i sant Isidre, entre altres. 
Avui us vull parlar de sant Medir, patró de la pagesia de la comarca del Vallès i del 
Barcelonès.

Sant Medir gaudeix d’una gran popularitat, però és, tanmateix, un sant molt poc do-
cumentat i sense gaire fonamentació històrica. Alguns estudiosos de la hagiografia 
opinen que es tractaria d’un desdoblament de sant Ermenter, martiritzat juntament 
amb sant Celoni a la població riojana de Calahorra en temps de Dioclecià, ja que Er-
mentarius, en català, fou traduït per Medir. A més, la memòria litúrgica dels màrtirs 
Celoni i Ermenter-Medir s’escau el mateix dia 3 de març, tal com s’ha posat en relleu 
diverses vegades per destacats historiadors de casa nostra com ara Antoni-Vicenç Do-
mènech (+ 1607), Pere Serra i Postius (+ 1748), autor aquest darrer de la biografia 
Lo pagès del Vallès Sant Medir, que escriví a Barcelona l’any 1733 però que no fou 
editada fins l’any 1929. Més recentment, la figura de sant Medir també ha estat objecte 
de les recerques hagiogràfiques del reverent Antoni Pladevall i Font (Taradell, 1934), 
prestigiós historiador, format a Lovaina i membre del presbiteri de la diòcesi de Vic.

La festa de Sant Medir se celebra, cada 3 de març, amb molta intensitat i amb molta 
participació popular a les antigues poblacions i barriades dels entorns de Barcelona: 
la Bordeta, Gràcia, Sarrià, Sant Gervasi, Horta i, també, a Sant Cugat del Vallès on, 
segons la tradició, el jove Medir feia de pagès i conreava les terres on actualment hi ha 
edificada una capella a ell dedicada, situada al peu del camí ral que va de Barcelona a 
Sant Cugat. Una antiga tradició hagiogràfica narra com el bisbe Sever de Barcelona, 
quan fugia dels seus perseguidors, passà per les terres que conreava Medir i el sant 
bisbe obrà el prodigi de fer créixer i fer granar les faves que tot just sembrava el jove 
pagès Medir, de manera que, quan passaren els perseguidors li preguntaren si havia 
vist el bisbe Sever, els contestà Medir, sense haver de mentir, que l’havia vist passar 
quan plantava les faves. Amb aquesta resposta, i considerant el capitost i els que for-
maven l’escamot que Medir se’n mofava, el van martiritzar i occir allí mateix.
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Pel que fa a les «colles de medins» sembla que la més antiga és la de l’antiga Vila 
de Gràcia, que participa a l’Aplec de Sant Medir des de la primera meitat del segle 
XIX. L’origen d’aquest Aplec cal remuntar-lo a una iniciativa privada de Josep Vi-
dal, un flequer establert a la Vila de Gràcia però originari de Sant Cugat del Vallès, 
que l’any 1830 anà a tall de romiatge a l’ermita de Sant Medir muntat a dalt d’una 
euga i tocant un timbal i un sac de gemecs per tal de regraciar al sant la guarició del 
reuma que l’afectava. A partir d’aquest fet començaren a sorgir colles d’amics que 
imitaven aquest romiatge cada any el 3 de març, per Sant Medir. En efecte, l’any 
1856 es fundà la primera «colla de medins» a Gràcia i ben aviat seguires les de la 
Bordeta, Sarrià i, l’any 1861, la de Sant Gervasi de Cassoles. La principals activitat 
de les «colles de medins» és la de preparar el romiatge anual fins a l’ermita de Sant 
Medir, amb un itinerari que passa per la carretera de l’Arrabassada i Collserola i 
que, de retorn, acabada la santa missa i un àpat de germanor, es clou amb una des-
filada de les colles pels carrers de Sarrià, Sant Gervasi i Gràcia, una festa ben viva i 
participada i de gran lluïment.

Fra Valentí Serra de Manresa

«Mossèn Pere Oliveras Lapostolet.  
Aproximació a la seva figura»

S’ha publicat un nou llibre dedicat a un sacerdot de la nostra diòcesi. «Mossèn Pere 
Oliveras Lapostolet. Aproximació a la seva figura», de M. Montserrat Vime Bacardí. 
(Pagès Editors. Lleida, 2018, 62 pàgs).

Mn. Pere Oliveras (1923-2007) fou un gran apòstol social. Transcribim el pròleg del 
llibre que ha escrit Mn. Joan E. Jarque Jutglar: «La M. Montserrat Vime i Bacardí ha 
escrit un interessant llibre sobre mossèn Pere Oliveras Lapostolet. Llibre interessant 
pel seu contingut –molt del que ens explica és de primera mà- i perquè omple un buit 
que calia omplir, tal com ho indica l’autora dedicant-lo «a tots, i sé que són molts, els 
qui van ser tocats per la netedat del seu nervi evangèlic».

En nom d’aquest «molts» -entre els quals em compto- li agraeixo -li agraim, doncs- els 
anys de dedicació fidel a mossèn Pere, en vida. Agraïment que abasta la feinada minu-
ciosa –entre d’arxivista i de notari- en gestionar l’embalum abundós i variadíssim de 
paper que produïa incessantment mossèn Pere. Dedicació i feina avui culminades per 
la tasca, no fàcil, de la redacció i de l’edició d’aquesta publicació que tenim a les mans.

Una ullada a l’índex mostra les dues parts en les quals l’autora ha aplegat els seus 
materials, els seus records: uns «apunts biogràfics» –que l’autora quasi es limita a 
transcriure- i ”el desplegament de la tasca pastoral” del mossèn.
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En aquesta segona part, l’autora esdevé pas a pas un testimoni d’allò que relata. Lle-
gint-lo, no he pogut evitar la comparació –si es vol llunyana- de Lluc en les perícopes 
nos dels Fets dels Apòstols.

Potser sense adonar-se’n, la Montserrat, obrint el llibre ens obsequia amb un text 
preciós. Ella l’intitula «Presentació». El bisbe Torras i Bages l’hauria anomenat «Mi-
niatura psicològica»: és el millor encapçalament i resum del llibre. Llegiu-lo!».

Heus ací una breu cita d’aquesta «Presentació»: «La seva vida (la de mossèn Pere) va 
estar marcada per un gran ascetisme: menjar molt senzill, dormir poc i fer un temps 
generós de pregària davant del sagrari, una hora al matí i una hora a la tarda que 
defensava amb dents i ungles. No volia de cap manera que durant aquestes estones 
ningú s’atansés a dir-li res. I deia: ‘Si estigués reunit amb algú important, entendríeu 
que no s’ha d’interrompre, oi?’ Va prescindir dels diners tant com va poder. Veia que 
feia molt mal que l’Església hi anés al darrere, perquè n’enfosquia el missatge i ell no 
volia col·laborar a posar obstacles. Quant a última hora no paraven de fer-li ofertes per 
quedar-se la casa, semblava que com més li oferien menys escoltava. Mai el van en-
lluernar les constants i quantioses ofertes, car deia: ‘Aquí no vindrien pas els pobres’. 
Estava encisat per la pobresa evangèlica i volia reposar als braços de la Providència. 
No es pretén pujar-lo al pedestal sinó simplement abocar-lo amb afecte i gratitud i 
deixar-lo en el record com una gràcia. La personalitat de mossèn Pere és gegantina i 
cantelluda, gairebé inabastable. Per tant, aquest petit treball no pot ser res més que una 
aproximació a la seva rica figura».

La M. Montserrat Vime Bacardí (Ciutadilla, l’Urgell, 1941) té una formació autodi-
dacta, feta d’una gran curiositat i d’un gust arrelat per la lectura. Des de l’any 1969 
fins al 2007 va formar part de la comunitat de mossèn Pere i hi va col·laborar intensa-
ment. Ara ha volgut donar fe del seu testimoniatge per tal que l’enorme tasca d’aquest 
home d’Església no se l’emporti la desmemòria. El llibre inclou també un ampli plec 
fotogràfic sobre la vida i l’apostolat de Mn. Pere Oliveras amb els marginats al barri 
de Sants, que fou el barri de la seva vida.

«Construir un clima de confiança»  
(Article de Mn. Armand Puig)

Article del Dr. Armand Puig Tàrrech, rector de l’AUSP, publicat al diari “La Van-
guardia”, a la secció religiosa, el dia 11/03/2018, pàg. 53

El 16 de febrer els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense van fer pública 
una nota en què es feia una crida a «refer la confiança mútua» dins la societat catalana. 
Els bisbes constataven l’existència d’”un problema polític de primer ordre», amb una 
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solució que, deien, ha de ser justa, basada en el diàleg i generosa. Són paraules im-
portants que s’afegeixen a les crides del cardenal de Barcelona a favor de la cohesió i 
la concòrdia en una societat que ha de ser capaç d’aglutinar orígens, trenar contrastos 
i consolidar una cultura d’acollida, també amb relació als refugiats. Catalunya no ha 
estat mai uniforme ni rígida, no és monolítica ni monolingüe. Més aviat ha funcionat 
com una esponja que s’impregnava de colors i olors, de llengües i parles i, darrera-
ment, d’ètnies i grans onades de visitants.

En aquest context caldria subratllar l’encert de l’expressió «confiança mútua» de la 
nota episcopal. Una societat en què els contrastos de projecte polític s’han accentuat 
necessita tornar-se a plantejar l’aposta comuna pel viure plegats, els uns al costat dels 
altres, no els uns en contra dels altres. Podem proposar solucions diferents i fins i tot 
oposades pel que fa al futur del país, però no hem d’entrar en la manca de respecte ni 
en la trampa de la postveritat.

No tot s’hi val. La veritat i las mentida continuen existint. La dimensió ètica de la 
vida pública no pot quedar sepultada sota proclamacions partidistes. No es pot entrar 
en el circ de l’ambigüitat calculada, ni es pot jugar amb la indefinició amb relació als 
principis ètics. Jugar amb la veritat equival a soscavar la possibilitat de recuperar la 
confiança mútua de tota la societat. Llavors la relació serena entre les persones es fa 
gairebé impossible. Qui flirteja amb la postveritat destrueix en darrer terme el teixit 
social. Llegim a l’Evangeli: «Digueu sí quan és sí; no, quan és no. El que es diu de 
més, ve del Maligne» (Mateu 5, 37).

La nota episcopal del 16 de gener també demanava «una reflexió serena» sobre “la 
presó preventiva d’alguns membres antics del govern i alguns dirigents d’organitza-
cions socials”, per tal de “potenciar un clima de diàleg que tant necessitem». Aquest 
no és tems exclusivament judicial. Té connotacions polítiques, socials i personals. I és 
que la llei no és mai un absolut: la llei sense diàleg es pot convertir en una arbitrarietat. 
Els cinc mesos transcorreguts i la conjuntura actual (un nou govern català) encara fan 
més urgent l’entrada d’una dinàmica nova, que comenci per gestos de bona voluntat 
com ara l’alliberament dels quatre presos preventius. Dialogar no és rebaixar-se sinó 
construir plegats, no és esperar que l’altre s’humiliï sinó trobar-se en una perspectiva 
consensuada. Com em deia fa pocs dies un polític italià: “En política tot és possible, 
tan sols cal ser creatius».

El «clima de diàleg» ha de començar per dalt i per baix. Les paraules i les declaracions 
són decisives a l’hora de construir un ambient més distès o més tensat. Una paraula 
que mossega encén els ànims, i un incendi fonamentat en els menyspreu o l’insult de 
l’altre és difícil d’apagar. Si el clima s’enrareix, la denigració de l’altre esdevé tan 
perillosa com una arma mortífera. La denigració expressa, de fet, el fracàs del diàleg. 
Cinc mesos sense diàleg han acabat portant a un clima difús de desconfiança, que no 
ens ajuda en res.
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Per això cal fer créixer des de baix i pacientment llavors de diàleg i confiança. L’Evan-
geli parla en la setena de les benaurances dels qui «treballen per la pau» (Mateu 5,9). 
Pau és un terme que inclou la relació positiva amb l’altre, ni que sigui de manera 
momentània, a l’escala i pel carrer. Refer un clima de diàleg vol dir relacionar-se amb 
tots, fins i tot amb els qui han posat al balcó una bandera que no em complau. Cal anar 
més enllà de les definicions polítiques i retrobar-se en aquell teixit d’humanitat que 
ens és comú a tots, que ens uneix a tots. Primer, la persona, després, les idees, també 
les polítiques. El treball volgut i constant a favor de la confiança el diàleg, propi dels 
qui busquen la pau, és decisiu per crear un clima constructiu en la societat catalana.

Armand Puig Tàrrech

Nou grau en Filosofia, Política i Economia im-
partit per la Facultat de Filosofia-URL

L’art de governar rectament la polis i l’art de governar la casa amb el fonament de les 
Humanitats i la Filosofia. Aquesta és la proposta acadèmica del nou grau en Filosofia, 
Política i Economia que iniciarà la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull

(URL) a partir del curs 2018-2019. El grau s’organitza conjuntament per part de tres

universitats del Campus d’Excel·lència Regional Europeu amb la màxima qualifica-
ció -Aristos Campus Mundus: Universitat Ramon Llull, Universitat Pontifícia Co-
millas i Universitat de Deusto- i es presentarà en una Jornada de portes obertes el 18 
d’abril a les 18.30 h a la mateixa facultat (C/ Diputació 231, Barcelona).

«Aquest grau obre nous horitzons professionals a aquells estudiants que vulguin exer-
cir la ciència política o econòmica amb un sòlid fonament antropològic i ètic», sosté 
el degà de la Facultat de Filosofia-URL, Jaume Aymar. El grau neix en un context 
sociopolític amb reptes planetaris i sobreabundància de situacions complexes i té per 
finalitat habilitar els alumnes per a l’anàlisi, comprensió i realització de propostes a 
partir d’una visió holística.

El nou grau FIPE entronca amb la tradició de les universitats anglosaxones i s’im-
parteix en algunes de les més prestigioses universitats mundials (Yale, Pennsylvania, 
Hamburg...); de fet, diversos líders mundials com David Cameron, Benazir Bhutto o 
el pensador Isaiah Berlin, han estudiat aquesta titulació a universitats com Oxford, 
Durham o Yale.

El nou grau facilita l’adquisició d’habilitats útils per al desenvolupament de diferents 
carreres i activitats professionals com ara assessor i consultor sociopolític, analista 
sociopolític, gestor d’organitzacions públiques i privades, política, periodisme, indús-
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tria, educació, direcció d’empreses, consultoria i relacions públiques, serveis diplo-
màtics, governs autonòmics i locals, organismes internacionals.

Pla d’estudis del grau

El grau consta de quatre cursos acadèmics de 60 crèdits cadascun (240 crèdits ECTS 
total) i es realitza en modalitat semipresencial a la Facultat de Filosofia-URL. En el 
darrer curs s’inclou un itinerari formatiu en filosofia.

La Facultat de Filosofia-URL està ubicada al centre de Barcelona -edifici del Semi-
nari Conciliar de Barcelona-, compta amb una de les millors biblioteques del país 
(Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona) i es caracteritza pel tracte 
personalitzat entre professors i estudiants, fet facilitat al tractar-se de grups reduïts i a 
l’excel·lència del professorat.

Presentació del darrer llibre 
del Dr. Ramon Corts i Blay

El dimarts 13 de març de 2018, a les 19.30 hores, a l’aula magna del Seminari Conci-
liar de Barcelona, va tenir lloc l’acte de presentació del darrer treball històric del Dr. 
Ramon Corts i Blay. És el llibre titulat La qüestió catalana en l’Arxiu Secret Vaticà. 
De la Restauració a Primo de Rivera (1875-1923). El llibre, de quasi 800 pàgines, 
està editat per l’Ateneu Universitari Sant Pacià, amb pròleg de Sergio Pagano, pre-
fecte de l’Arxiu Secret Vaticà. Aquest en destaca el rigor que “reflecteix molt bé la 
realitat sociopolítica del moment». Pagano deixa anar dues constatacions: del carde-
nal Vidal i Barraquer diu que abans de la República es mostra que el seu catalanisme 
era «pastoral i cultural, no republicà ni independentista» i sobre l’actitud de la Santa 
Seu afirma: «L’Església no va contra el fet català ni contra la seva llengua, ni la seva 
cultura, tot i que és restrictiva a la participació del clergat en el moviment catalanista 
entès més aviat en un sentit polític».

El Dr. Ramon Corts és rector de la basílica de la Puríssima Concepció, vicerrector de 
l’AUSP i cap del Departament d’Història de l’Església de la Facultat Antoni Gaudí, 
integrada a l’AUSP. Aquest llibre del Dr. Ramon Corts és el primer d’una sèrie de qua-
tre i ha de continuar amb altres volums sobre l’enfrontament entre Vidal i Barraquer 
i Primo de Rivera, la visita del nunci Tedeschini a Catalunya el 1928 i els decrets del 
Vaticà restringint la pastoral en català entre el 1928 i el 1930.

En l’acte de presentació d’aquest primer volum varen intervenir el doctor José Andrés 
Gallego, del CSIC de Madrid; el doctor Josep Sans Travé, acadèmic; i el doctor Ar-
mand Puig Tàrrech, rector de l’AUSP.
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Davant de l’obra d’investigació històrica del Dr. Ramon Corts, recordem com a molt 
significatives les paraules que va escriure el bisbe Joan Carrera, en un article de l’any 
2008, recollit en el llibre titulat Ara mateix (La Magrana, Barcelona, 2010), que recull 
els articles publicats pel bisbe auxiliar a Catalunya Cristiana, en la secció titulada 
«Ara mateix», durant 25 anys. A la pàgina 1529 el llibre citat recull l’article que porta 
el títol «Per Sant Jordi, llibres». Pel seu Interès. i com a valoració d’aquest nou treball 
d’investigació històrica del doctor Corts, en recollim el fragment que segueix.

«El Dr. Corts té en curs de publicació els Regests de la Documentació sobre Catalu-
nya i la Santa Seu, conservada a l’Arxiu Secret Vaticà. Ara acaba de sortir-ne el volum 
dedicat als anys 1877-1887. Hi trobem, al costat de temes més transcendents, com la 
preconització de bisbes per a les diòcesis catalanes, informacions diverses sobre la 
vida catòlica de cada dia: els corrents integristes, d’una banda, i els anticlericals, de 
l’altra… O el mil·lenari de Montserrat, amb la coronació de la imatge de la More-
neta el 1881. Davant de l’increment de la devoció mariana que aquest esdeveniment 
suscita, el bisbe Urquinaona demana a Lleó XIII que declari patrona del principat de 
Catalunya la Mare de Déu de Montserrat. També resulten suggestives les referències 
a mossèn Jacint Verdaguer i a l’admiració que la seva poesia suscita a Roma. Els Re-
gests són una obra de infrastructura que ha permetre, en el futur, una interpretació més 
rigorosa i més madura de la nostra història».

Creiem que aquestes darreres paraules tenen plena actualitat amb motiu de la publi-
cació del treball del doctor Ramon Corts, que també és el director de la Biblioteca 
Balmesiana i dirigeix la prestigiosa revista d’història religiosa Analecta Sacra Tar-
raconensia. A més de la seva activitat com a delegat d’Ensenyament de la nostra 
arxidiòcesi- J.P.
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