
Imatge general de la Missa de beatificació dels 16 màrtirs celebrada el 10 de 
novembre de 2018.

El cardenal Giovanni Angelo Becciu va presidir la Missa de beatificació a la 
basílica de la Sagrada Família.

Beatificació de 16 màrtirs a la basílica 
de la Sagrada Família



Imatge de la Missa d’Acció de Gràcies a la Catedral.

Moment de la col·locació de les relíquies dels nous beatificats a la capella dels 
màrtirs de la Catedral.
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Beatificació de 16 màrtirs a la basílica de  
la Sagrada Família

Vetlla de pregària a la basílica de Santa Maria del Mar 

El divendres dia 9 de novembre a les 19.00 hores es va celebrar una vetlla de pregària 
a la basílica de Santa Maria del Mar, presidida pel superior general de la congregació 
de Sant Pere ad Vincula, P. Manuel Fernández Chaguaceda. Era també l’acte d’acolli-
ment dels nombrosos pelegrins arribats per assistir a la beatificació.

Durant la processó d’entrada es va cantar l’Himne dels màrtirs del segle XX a Es-
panya, mentre un grups de nens i nenes, amb túniques blanques i estoles vermelles, 
feien una coreografia al·lusiva al martiri cristià. Com a final de la processó d’entrada, 
es varen dipositar sobre l’altar setze ciris i setze roses vermelles en record de les setze 
persones que serien beatificades el dia següent. També es va posar al presbiteri la Creu 
de Mossul (Iraq), portada a Barcelona per la Fundació Pontifícia Ajuda a l’Església 
Necessitada, com a comunió amb els cristians perseguits i els màrtirs del nostre temps.

Es varen presentar tres testimonis sobre el martiri en la vida espiritual i en la vida 
de família, i es va fer l’exposició solemne del Santíssim Sagrament amb el cant del 
Tantum ergo, amb un temps llarg de silenci i d’adoració, en què es varen intercalar 
alguns pensaments que el dia següent serien beatificats. La vetlla va continuar amb la 
pregària de Vespres, en la qual es va utilitzar el català i el castellà.

Com a lectura breu es va proclamar el text d’Apocalipsi 21, 2-3, 22-27: «La Nova Je-
rusalem», amb el cant del Magnificat en català, les pregàries, el parenostre i la pregà-
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ria final. Es va impartir la benedicció amb el Santíssim Sagrament i es va fer la reserva 
mentre l’assemblea de pelegrins que omplia totalment la basílica cantava l’himne 
dedicat a l’eucaristia, «Cantemos al amor de los amores», i l’himne de la beatificació 
dels 16 màrtirs, titulat «Un sí a l’amor».

Beatificació a la basílica de la Sagrada Família

El dissabte 10 de novembre de 2018, a les 11.00 hores, va tenir 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 era «Un sí a l’amor» i es va 
dissenyar un logotip que incloïa la creu com a element central, un cercle i un anell, 
símbols esponsals, una flama que simbolitzava el foc de l’Esperit i la palma, símbol 
del martiri cristià.

La Congregació per a les Causes dels Sants va aprovar la data de la beatificació 
d’aquests 16 màrtirs a Barcelona, que és on varen viure el seu testimoni de la fe fins 
al martiri. El papa Francesc va aprovar el Decret de beatificació el 18 de desembre de 
2017. I el divendres 13 de febrer de 2018 la Secretaria d’Estat va comunicar oficial-
ment la data de la beatificació.

Aquesta causa aprovada pel Papa estava integrada per:

- 9 religiosos de la congregació de Sant Pere ad Vincula: Pare Teodoro (Cirilo) Illera 
del Olmo, Germà Joaquín (Jacinto) Gómez Peña, Germà Máximo (José) Franco Ruiz, 
Germà Joaquín José Puente González, Germà Bernardo (Emilio) Puente González, Ger-
mà Estanislao de Kostka (Ismael) Tajadura Marcos, Germà Angel de la Iglesia Ocina, 
Germà Ricardo (Albino) Guerra Villaizán, Germà Acacio María Calleja Santamaría.

- 3 religioses de la congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Diví 
Pastor: Germana Andrea (Ramona) Solans Ballesté, Germana Maria Auxilio (Josefa) 
Noguera Manubens i Germana Patrocini (Maria) Vilanova Alsina.

- 1 religiosa de la congregació de Germanes Franciscanes dels Sagrats: Carlota de 
la Visitació (Baudelia) Duque Belloso.

- I 3 laics que eren protectors dels religiosos de Sant Pere ad Vincula: Sr. Gregori 
Díez Blanco, Sra. Camila Díez Blanco i Sr. Eliseu Moradillo Garcia.

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 Santa 
Seu i de la diòcesi, es van unir en una mateixa causa les tres congregacions indicades 
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i els laics. D’aquesta manera, el grup inclou sacerdots, persones consagrades a Déu i 
laics; inclou joves i gent gran, germans estudiants i superiors, obrers, pares de família i 
educadors. Tots ells foren servidors de Déu fins al moment del seu lliurament martirial.

Presidí la celebració de l’eucaristia de beatificació el cardenal Giovanni Angelo Bec-
ciu, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants. Amb ell, varen concele-
brar l’eucaristia els següents prelats:

- cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona;
- cardenal Tarcisio Bertone, camarleng de la Santa Església;
- cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona;
- cardenal Carlos Amigo Vallejo, OFM, arquebisbe emèrit de Sevilla;
- cardenal Ricardo Blázquez, arquebisbe de Valladolid, president de la CEE;
- arquebisbe Renzo Fratini, nunci apostòlic a Espanya i Andorra;
- Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe de la Seu d’Urgell;
- Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona;
- Fidel Herráez, arquebisbe de Burgos;
- Francisco Javier Martínez Fernández, arquebisbe de Granada;
- Romà Casanova, bisbe de Vic;
- Agustí Cortès, bisbe de Sant Feliu de Llobregat;
- Xavier Novell, bisbe de Solsona;
- Jesús E. Català Ibáñez, bisbe de Málaga;
- Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa;
- Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona;
- Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona;
- Juan A. Martínez Camino, SI, bisbe auxiliar de Madrid;
- Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa;
- Josep M. Soler, abat de Montserrat,
- i prop de 150 sacerdots, entre els quals hi havia el superior general de la congregació 
de Sant Pere ad Vincula, P. Manuel Fernández Chaguaceda.
- Una vintena de diaques permanents varen exercir el seu ministeri en la celebració. 

Assistiren a la cerimònia la mare Maria del Carme Brunsó i Fageda (Sant Joan de les 
Fonts, 1965), superiora general de les Caputxines de la Mare del Diví Pastor; la mare 
Inmaculada Ríos Rodríguez (Antequera, 1944), superiora general de les Germanes 
Franciscanes dels Sagrats Cors; i el pare Manuel Fernández Chaguaceda (Valdescor-
riel, 1936), superior general de la Congregació de Sant Pere ad Vincula.

També varen assistir a la beatificació les persones col·laboradores de les obres que les 
tres congregacions tenen a Catalunya i nombrosos grups de pelegrins dels països on 
tenen obres aquestes tres congregacions.
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Ritu de la beatificació i lectura de la Carta Apostòlica del Sant Pare 

Després dels ritus inicials de la santa missa, es va procedir al ritu de la beatificació. El 
cardenal Omella va demanar al cardenal prefecte de la Congregació per a les Causes 
dels Sants que volgués inscriure en el nombre dels Beats «els Venerables Servents de 
Déu Teodor, Andrea, Carlota, Gregori i companys màrtirs».

A continuació, la postuladora de la Causa, germana Maria dels Àngels Maeso Es-
cudero, de les Religioses Franciscanes dels Sagrats Cors, i els vicepostuladors, P. 
Benjamín Garcia Paino, de Sant Pere ad Vincula, i la germana Purificación Robredo 
Zorrilla, de les Caputxines de la Mare del Diví Pastor, varen presentar breument els 
Servents de Déu que serien beatificats. La germana Maeso va citar aquestes paraules 
del papa Francesc en el seu recent viatge a Lituània: «Vosaltres sou fills de màrtirs, 
aquesta és la vostra força. I que l’esperit del món no vingui a dir-vos quelcom diferent 
d’allò que varen viure els vostres avantpassats. Recordeu els vostres màrtirs i preneu 
exemple d’ells, que no tenien por».

Seguidament, el cardenal Becciu, com a representant del papa Francesc en aquesta 
beatificació, llegí en llatí la Carta Apostòlica del Papa, llegida també en català i en 
castellà, que deia el que segueix.

«Nos, acollint el desig del nostre germà Joan Josep, cardenal de l’Església romana, 
Omella Omella, arquebisbe metropolità de Barcelona, així com el de molts altres ger-
mans en l’Episcopat i de molts fidels cristians, obtingut el parer de la Congregació per 
a les Causes dels Sants, amb la nostra Autoritat Apostòlica, concedim que els Vene-
rables Servents de Déu Teodoro Illera del Olmo, sacerdot profés, i vuit companys, de 
la Congregació de Sant Pere ad Vincula, Andrea Solans Ballesté, i dues companyes, 
de la Congregació de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, Carlota de la 
Visitación Duque Belloso, de la Congregació de Germanes Franciscanes dels Sagrats 
Cors, i Gregorio Díez Blanco, i dos companys laics, màrtirs, testimonis heroics del 
Senyor Jesús fins a vessar la seva sang, d’ara en endavant siguin anomenats “beats”, i 
es pugui celebrar cada any la seva festivitat, en els llocs i segons les maneres establer-
tes pel dret el dia sis de novembre.

»En nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

»Donat a Roma, prop de Sant Pere, el dia tres de novembre, de l’any del Senyor dos 
mil divuit, sisè del nostre pontificat. FRANCISCUS.»

Acabada la lectura de la Carta Apostòlica, i mentre es descobria la imatge dels nous 
beats, tota l’assemblea cantà: «Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus 
imperat.» Així es complia el ritu de la beatificació que fou completat amb la processó 
que portava les relíquies cap al presbiteri, per membres de les tres congregacions, i 
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la veneració de les relíquies, mentre que tota l’assemblea cantava «Semillas de Paz», 
l’himne en honor dels màrtirs del segle XX a Espanya.

Homilia del cardenal Angelo Becciu i paraules del cardenal Omella 

A la litúrgia de la Paraula es varen fer aquestes tres lectures: Primera lectura: Segon 
llibre dels Macabeus 7, 1.20-23, 27b-29. Salm responsorial 33, «Gustad y ved qué 
bueno es el Señor». Segona lectura: Romans 8, 31b-39. Evangeli segons sant Joan, 
12,24-26. La professió de fe es va fer amb el cant tan popular a Catalunya del «Crec 
en un Déu», de Mn. Lluís Romeu.

El cardenal Becciu va assenyalar a la seva homilia que «en els beats que avui cele-
brem, l’Església reconeix un model a imitar», i va afegir que «aquests testimonis de 
la fe van viure amb generositat i coratge els valors de la vida religiosa, fet que va pro-
vocar l’acarnissament dels seus perseguidors», i també va dir que «aquests germans 
i germanes ens diuen avui que cal seguir amb fidelitat Aquell que ens ha estimat i va 
donar la vida per nosaltres». Finalment, va manifestar que «la glòria dels màrtirs ro-
man, mentre que els règims de persecució religiosa passen».

Al final de la celebració, abans de la benedicció, el cardenal Omella i els tres supe-
riors/es generals de les tres congregacions que tenien membres entre els beatificats 
varen pronunciar unes paraules. El nostre cardenal arquebisbe va expressar el seu 
agraïment al cardenal Becciu, en què va dir: «En companyia dels bisbes auxiliars de la 
nostra arxidiòcesi de Barcelona i dels bisbes de les diòcesis germanes en què els beats 
van néixer, van desenvolupar la seva missió i van entregar les seves vides per amor, 
desitjo donar les gràcies al cardenal Becciu, representant del papa Francesc en aquesta 
celebració. Gràcies, senyor cardenal, per haver-nos visitat i haver portat a casa nostra 
l’alegria de 16 nous màrtirs.»

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 
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nostra diòcesi, la Fundació del Nen Déu, dedicada sobretot a l’atenció a persones que 
pateixen discapacitats físiques o psíquiques. 

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 de Sant Pere ad Vincula, en què es 
recorda l’alliberament de sant Pere de la presó per mitjà d’un àngel (Ac 12,1-12). La 
congregació treballa per 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 pon-
tifici. Segueix les Regles de Sant Agustí i les constitucions pròpies. El 27 de setembre 
de 1875 Pius IX va publicar el decret apostòlic que aprovava la congregació.

Missa en acció de gràcies a la catedral de Barcelona

El diumenge dia 11 de novembre de 2018, a les 13.00 hores, es va celebrar a la cate-
dral de Barcelona la missa en acció de gràcies per la beatificació del dia anterior. La 
va presidir el cardenal Joan Josep Omella, que va concelebrar els següents prelats i 
preveres:

- Arquebisbe Renzo Fratini, nunci apostòlic a Espanya i Andorra;
- Francisco Javier Martínez, arquebisbe de Granada;
- Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona;
- Antonio Camilo González, bisbe emèrit;
- P. Manuel Fernández Chaguceda, superior general de Sant Pere ad Vincula;
- Mn. Josep Ramón Pérez Sánchez, degà del Capítol Catedral;
- Mn. Joan Benito, canonge emèrit i jutge delegat en la causa diocesana de beatificació;
- Mn. Joan A. Arenas, teòleg assessor en la causa de beatificació;
- Mn. Josep Vives, canonge arxipreste de la catedral;
- P. Josep M. Blanquet, SF, director de l’Oficina diocesana de Causes dels Sants;
- P. Enric Puig Jofra, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya;
- P. Eduard Rey, provincial dels Caputxins de Catalunya;
- Un grup de preveres de Sant Pere ad Vincula, un grup dels Caputxins i altres preve-
res vinculats a les tres congregacions, alguns dels quals de diòcesis llatinoamericanes.

Tres diaques varen exercir el seu ministeri en la santa missa: Xavier Rius, Ramon Ollé 
i Jordi-Albert Garrofé.

(Els cardenals Becciu i Bertone varen aprofitar la seva breu estada a la nostra ciutat 
per visitar el monestir de Montserrat, acompanyats del cardenal Martínez Sistach. El 
cardenal Bertone va presidir aquell diumenge la missa conventual de les 11.00 hores 
en el santuari de Montserrat i va pronunciar l’homilia en català.)

Com a cant d’entrada de la missa celebrada la nostra catedral es va cantar «El Señor 
nos llama y nos reúne». Es varen proclamar aquestes lectures, que eren les previstes 
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per a aquell diumenge, el XXXII de durant l’any: primera, del primer Llibre dels 
Reis 17, 10-16, salm responsorial 145; segona, Carta als cristians hebreus 9, 24-28, 
evangeli de Marc 12, 38-44. En aquestes lectures es va utilitzar el català i el castellà.

El cardenal Joan Josep Omella va pronunciar l’homilia, el text de la qual es publica a 
la secció del relat en aquest mateix número del Butlletí de l’Arquebisbat de Barcelona.

En el moment de l’Oració Universal, acollint-se a la intercessió dels màrtirs beatifi-
cats, es van proposar les intencions habituals. Una d’aquestes intencions deia: «Per 
l’augment de vocacions. Perquè el Senyor susciti en la seva Església vocacions sacer-
dotals i a la vida religiosa, i perquè els joves responguin amb generositat a la crida del 
Senyor.» I la darrera intenció proposada deia: «Per les nostres obres apostòliques i les 
nostres comunitats, perquè la benedicció dels nostres beats màrtirs ens ajudi a seguir 
el camí de Jesús amb valentia i audàcia. Preguem.»

En la processó de les ofrenes, a més del pa i el vi de l’eucaristia, membres de les tres 
congregacions que tenien màrtirs en la beatificació varen oferir uns objectes relaci-
onats amb la immolació dels nous models de vida cristiana: unes cadenes, un anell i 
un rosari. 

El parenostre es va cantar en català. Al moment de la comunió, entre altres cants, es 
va cantar «Padre, me pongo en tus manos», del grup Kairoi. 

Acabada la celebració eucarística, el cardenal Omella amb els concelebrants i els 
superiors/es de les tres congregacions es dirigiren en processó cap a la capella dels 
Màrtirs de la nostra diòcesi, situada al claustre de la catedral, una capella inaugurada 
l’any 1952. Allí es va dipositar l’arqueta amb les relíquies per a la veneració dels fi-
dels. En aquest mateix lloc es col·locaran les relíquies dels màrtirs de la diòcesi que 
siguin beatificats en el futur. 

Els assistents a l’eucaristia varen restar en els seus llocs i varen seguir la col·locació 
de les relíquies a la capella dels Màrtirs i la pregària que es va fer allí a través de 
la megafonia. La celebració es va cloure amb el cant d’«Un sí a l’amor», l’himne 
d’aquesta beatificació.
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Prelat
Decrets

DECRET 27/18. Barcelona, 2 de novembre de 2018.

Atès que el cànon 877 § 1 del Codi de Dret Canònic ordena que «el rector del lloc on 
se celebra el baptisme ha de consignar en el llibre dels batejats, acuradament i sense 
demora, els noms dels batejats», i que el cànon 535 § 1 confia al bisbe diocesà que 
dicti les normes referents als llibres parroquials;

Considerant que el model de Llibre de baptismes fins ara vigent a la nostra Arxidiò-
cesi presentava certs inconvenients, alhora que les possibilitats tecnològiques actuals 
permeten formes més àgils de certificar els baptismes celebrats;

Hem cregut oportuna la renovació dels llibres de baptismes, tot adaptant-los a aques-
tes necessitats i corregint els inconvenients assenyalats.

PEL PRESENT decret, aprovem el model de Llibre de baptismes que s’hi adjunta, el 
qual entrarà en vigor el proper dia primer de gener de 2019.

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
Secretaria General i Cancellera

Cartes
Carta de convocatòria per a la trobada del 3 de desembre de 2018 
a Tiana

Barcelona, 13 de novembre de 2018

Als preveres ordenats els set últims anys
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Benvolguts mossens,

Ja fa un parell de mesos que hem iniciat el nou curs, i tot just fa uns dies que es va clau-
surar la XV Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes sobre els joves, la fe i el 
discerniment vocacional. Aviat rebrem les traduccions oficials, tot i que ja ens han arribat 
algunes primeres versions que ens ajuden a descobrir els punts que els pares sinodals hem 
treballat durant aquests dies d’escolta mútua, de pregària i de discerniment.

El Document Final del Sínode ens recorda que «molts observen com els camins de 
la iniciació cristiana no sempre tenen èxit a l’hora d’introduir els nens, adolescents i 
joves a la bellesa de l’experiència de la fe. Però quan la comunitat es constitueix com 
un lloc de comunió i com a veritable família dels fills de Déu, expressa una força ge-
nerativa que transmet la fe... És urgent repensar a fons l’enfocament de la catequesi i 
el vincle entre la transmissió familiar i comunitària de la fe, recolzant-se en processos 
d’acompanyament personal.» (Núm. 19)

Per reflexionar sobre tot això, en aquesta ocasió, el bisbe Antoni Vadell i Mn. Felip 
Juli Rodríguez ens han preparat una sessió sobre la iniciació cristiana i el catecumenat 
en la línia del Document Final del Sínode. També aprofitarem per concretar les dates 
i el destí del viatge del proper estiu.

Aquesta trobada serà el dilluns 3 de desembre, a la casa d’espiritualitat Maria lm-
maculada de Tiana (c. d’Edith Llauradó, 22). Començarem, com sempre, a les 10.30 
hores amb la pregària d’entre dia i acabarem cap a les 5 de la tarda.

Aprofito l’ocasió per recordar-vos les dates de les altres dues trobades d’aquest curs: 
dimarts 26 de març de 2019 i dilluns 20 de maig de 2019.

M’acomiado amb el desig de poder-vos saludar personalment ben aviat.

† Card. Joan Josep Omella Omella 
Arquebisbe de Barcelona

Discurso del Santo Padre Francisco al final de la Asamblea Sinodal

Aula del Sínodo - Sábado 27 de octubre de 2018

Yo también tengo que dar las gracias a todos, al cardenal Baldisseri, a monseñor Fa-
bene, a los presidentes delegados, al relator, a los secretarios especiales –dije que «se 
habían dejado la piel» en el documento preparatorio, ahora creo que nos dejan los hue-
sos, porque perdieron todo–, gracias a los expertos: hemos visto cómo se pasa de un 
texto mártir a una comisión mártir, la de la redacción, que hizo esto con tanto esfuerzo 
y tanta penitencia. Gracias.
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Gracias a todos vosotros, a los auditores y entre los auditores, especialmente a los jóve-
nes, que nos han traído su música aquí al Aula – «música» es la palabra diplomática 
para decir ruido, pero es así... Gracias. Dos cosillas que son muy importantes para 
mí. Primero: destacar una vez más que el sínodo no es un Parlamento. Es un espacio 
protegido para que el Espíritu Santo pueda actuar. Por ello, las informaciones que se 
dan son generales y no son las cosas más concretas, los nombres, el modo de decir 
las cosas, con las que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y este ha sido un espacio 
protegido. No olvidemos esto: ha sido el Espíritu el que ha trabajado aquí. Lo segundo 
es que el resultado del sínodo no es un documento, lo dije al inicio. Estamos llenos 
de documentos. Yo no sé si este documento fuera tendrá algún efecto, no lo sé. Pero 
ciertamente lo debe tener dentro de nosotros, debe trabajar en nosotros. Nosotros 
hemos hecho el documento, la comisión; nosotros lo hemos estudiado, lo hemos 
aprobado. Ahora el Espíritu nos da el documento para que trabaje en nuestro corazón. 
Somos nosotros los destinatarios del documento, no la gente de fuera. Que este docu-
mento trabaje, y es necesario hacer oración con el documento, estudiarlo, pedir luz... 
El documento es, principalmente, para nosotros. Sí, ayudará mucho a los demás, pero 
los primeros destinatarios somos nosotros: es el Espíritu quien ha hecho todo esto, 
y regresa a nosotros. No hay que olvidarlo, por favor.

Y en tercer lugar: pienso en nuestra Madre, la Santa Madre Iglesia. Los últimos 
tres números sobre la santidad [en el documento] hacen ver qué es la Iglesia: nuestra 
Madre es Santa, pero nosotros, hijos, somos pecadores. Somos todos pecadores. No 
nos olvidemos de aquella expresión de los Padres, la «casta meretrix», la Iglesia santa, 
la Madre santa con hijos pecadores. Y a causa de nuestros pecados, siempre el Gran 
Acusador se aprovecha, como dice el primer capítulo de Job: ronda y ronda por la Ti-
erra buscando a quién acusar. En este momento nos está acusando fuertemente, y esta 
acusación se convierte también en persecución. Puede decirlo el presidente actual 
[el patriarca Sako]: su pueblo [la Iglesia en lrak] es perseguido y así también otros 
muchos de Oriente o de otros lugares. Y se convierte en otro tipo de persecución: 
acusaciones continuas para ensuciar a la Iglesia. Pero no se debe ensuciar a la Iglesia; a 
los hijos sí, estamos manchados todos, pero la Madre no. Y por esto es el momento 
de defender a la Madre.

Y a la madre se le defiende del Gran Acusador con la oración y la penitencia. Por esto 
he pedido, en este mes que acaba dentro de pocos días, rezar el Rosario, rezar a san 
Miguel Arcángel, rezar a la Virgen para que proteja siempre a la Madre Iglesia. 
Continuemos haciéndolo. Es un momento difícil, porque el Acusador atacándonos 
a nosotros ataca a la Madre, pero la Madre no se toca. Esto quería decirlo desde el 
corazón al final del Sínodo. Y ahora el Espíritu Santo nos regala este documento a 
todos nosotros, también a mí, para reflexionar sobre lo que quiere decirnos. Muchas 
gracias a todos, gracias a todos.
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Homilies i al·locucions
Homilia en la missa d’acció de gràcies per la beatificació de 16 màrtirs

Catedral de Barcelona, 11 de novembre de 2018
Apreciados hermanos cardenales, arzobispos, obispos que nos acompañáis; miembros 
del Cabildo; hermanos sacerdotes y diáconos,
Superiores generales de las Congregaciones, religiosos, religiosas, familiares de los 
nuevos mártires y grupos de peregrinos que habéis venido a la Beatificación.
Autoridades civiles que hoy nos acompañáis en esta celebración,
Hermanos y hermanas en el Señor que nos hemos reunido con el gozo en el alma y 
una intensa gratitud al Señor. 

Fa poc més de vint-i-quatre hores, amb la lectura de la Carta Apostòlica, signada pel 
Sant Pare, participàvem joiosos en la beatificació de setze màrtirs. Si junts hem viscut 
la glorificació d’aquests testimonis fidels de Crist, que no van dubtar a morir per la fe 
que professaven, junts també desitgem lloar el Senyor i donar-li les gràcies, i ho fem 
amb aquesta celebració Eucarística. En l’Eucaristia, el do de la comunió dels sants 
«ens uneix a nosaltres, creients, amb els Sants i els Beats, el nombre dels quals és 
incalculable (cf. Ap 7,4). La seva santedat ve en ajuda de la nostra fragilitat, i així la 
Mare Església és capaç, amb la seva pregària i amb la seva vida, d’anar a la trobada 
de la feblesa d’uns amb la santedat d’uns altres»1.

¿Quiénes son estos por los cuales nos alegramos? «¿Quiénes son y de dónde han 
venido? Estos son los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus 
vestiduras en la sangre del Cordero» (cf. Ap, 7,13-15). Son nuestros hermanos márti-
res, de nuestra archidiócesis, de vuestras Congregaciones, de vuestras familias; entre 
nosotros vivieron su vida cristiana, desarrollaron su apostolado y entre nosotros entre-
garon su vida por amor a Dios y a los hermanos con la esperanza puesta en el Señor. 

De los dieciséis mártires, trece son miembros egregios de tres Congregaciones presen-
tes en nuestra archidiócesis: nueve religiosos de San Pedro ad Víncula, tres religiosas 
Capuchinas de la Madre del Divino Pastor y una religiosa Franciscana de los Sagrados 
Corazones. Los otros tres mártires eran laicos que murieron por la sola razón de haber 
hospedado y ayudado a los religiosos. Los nuevos mártires sabían muy bien el grave 
peligro que corrían, pero no abandonaron sus apostolados, vivieron su vida cristiana y 
su consagración hasta el derramamiento de la sangre. Conducidos por la fe, la caridad 
y la esperanza caminaron hacia el encuentro del Señor. 

Entre los testigos de la fe beatificados, uno es sacerdote y varios son seminaristas; 

1 Santo Padre Francisco, Misericordiae Vultus. Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia, 22 
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hay jóvenes, de mediana edad y adultos; educadores, enfermeros, obreros; modelos 
de vida de familia, de servicio en el hogar, de laicos. Todos son, a partir de ahora, 
modelos e intercesores nuestros.

La palabra de Dios de este domingo nos ilumina en nuestro peregrinar hacia Dios y 
nos ayuda a encontrar referencias para conocer mejor a nuestros mártires. Hay situ-
aciones de la vida en las que nos puede parecer que el Señor nos pide más de lo que 
podemos dar. En la primera lectura se nos ha mostrado la petición del profeta Elías 
a una pobre viuda; una petición exigente. Sin embargo, sabemos que, por encima de 
todo, nos encontramos con la bondad de Dios, con el amor que Él nos tiene. La res-
puesta del Señor es sobreabundante. Él se nos da plenamente. 

En la primera lectura y en el evangelio las protagonistas son dos mujeres pobres. 
Ambas, sin ostentación, dan generosamente todo lo que necesitan para vivir: en su 
pobreza han comprendido que «teniendo a Dios, lo tienen todo; se sienten amadas 
totalmente por Él y, a su vez, lo aman totalmente»2.

Estos testigos de la fe han actuado con humildad. Movidos por la caridad han estado 
al servicio de los más pobres. Revestidos de la gracia, ellos son imágenes del Señor 
misericordioso. Ellos han sido fieles instrumentos del Señor al servicio de los más 
necesitados. En sus últimos momentos, llevados de la fe y el amor, han mantenido el 
verdadero sentido de la vida y han caminado con firmeza hacia el encuentro definitivo 
con el Padre.

En el grupo de beatificados, cinco son mujeres que han llenado su vida de servicio, de 
entrega, de aceptación del riesgo que comportaba la atención a los más necesitados. 
Las mujeres realizan una labor fundamental en la Iglesia, en la comunidad cristiana. 
Recordemos, de manera particular, a María Magdalena, apóstol de los Apóstoles3, que 
ilumina el camino de la Iglesia, es imagen de la Iglesia joven que soñamos. 4

A todos nuestros mártires la salvación del Señor les acompañó en su resolución de ser 
fieles hasta la muerte. Podríamos decir que se trata de un diálogo de amor entre Dios y 
los que confían plenamente en el Señor hasta sus últimas consecuencias. Ellos, como 
lo hemos proclamado en el Salmo, han experimentado la felicidad de los que esperan 
en Dios. El Señor ‘da pan a los hambrientos’, en estas palabras del Salmo proclamado, 
Orígenes ve una referencia implícita a la Eucaristía5. Los mártires nos dan testimonio 
de cómo afrontar la prueba con la fuerza de Dios. Nuestros mártires, antes de comen-

2 Santo Padre Francisco, Ángelus 8 de noviembre de 2015
3 cfr. Jn 20,1-18.
4 Cfr. Doc. Sínodo Un’icona di risurrezione n. 115
5 Cfr. Catequesis de San Juan Pablo II [Audiencia general del Miércoles 2 de julio de 2003 cf. Orí-
genes-Jerónimo, 74 omelie sul libro dei Salmi, Milán 1993, pp. 526-527]
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zar el camino de la Cruz, se fortalecieron con la Eucaristía. 

A todos nosotros, llamados a la santidad, nos conforta la segunda lectura de hoy. El 
autor de la ‘Carta a los Hebreos’6 nos presenta a Cristo, sacerdote, mediador de la 
alianza que Dios hace con los hombres. Jesús es el auténtico Sumo Sacerdote. Nos re-
cuerda el papa Francisco: «Son tres las grandes maravillas del sacerdocio de Jesús: ha 
ofrecido la vida por nosotros una vez para siempre; continúa rezando, ahora también, 
por cada uno de nosotros; volverá para llevarnos con Él. Y la ‘palabra más bonita de 
ese día’ será: “Venid, benditos, venid, venid, ¡venid a mí!”».7 

«Jesús, hoy, nos dice también a nosotros... Amar a Dios ‘con todo el corazón’ significa 
confiar en Él, en su providencia, y servirlo en los hermanos más pobres, sin esperar 
nada a cambio»8. Hoy continuamos la historia de la Iglesia, en nuestros días hay hom-
bres y mujeres, ancianos y jóvenes que eligen por encima de todo el ser fieles al Señor 

9. Cristianos perseguidos, que entregan la vida con la muerte, y cristianos que viven la 
condición martirial de la vida cristiana. Los mártires del siglo XX y XXI, como los de 
todos los tiempos, muestran la vitalidad de la Iglesia. «Nuestros hermanos y hermanas 
perseguidos por ser cristianos, los mártires de hoy, no reniegan de Jesús y soportan 
con dignidad insultos y ultrajes»10. El precio que hay que pagar por la fidelidad al 
Evangelio «a menudo implica ser excluido, ridiculizado o parodiado».11 Nada nos 
puede detener en nuestro camino de identificación con Cristo. 

Para vosotros, los más jóvenes, nuestros nuevos beatos ‒la mitad de ellos no pasaban 
de los treinta años‒ se presentan con una relevancia particular. Sabed, además, que el 
papa Francisco, en la homilía de la santa misa de clausura del recién finalizado Sínodo 
de los Obispos, decía a los jóvenes: «Vuestra vida es preciosa ante Dios, porque Dios 
es joven y ama a los jóvenes; y que vuestra vida también es preciosa para nosotros, 
más aún, es necesaria para seguir adelante»12.

Tant de bo el testimoni d’aquests màrtirs sigui llavor de noves vocacions per a les 
Congregacions dels màrtirs, per a les nostres diòcesis i per a l’Església universal. 

6 Hb 9, 15.24-28
7 Santo Padre Francisco, Misas Matutinas en la Capilla de la Domus Sanctae Marthae. Tres Maravi-
llas. Lunes 23 de enero de 2017. Fuente: L’Osservatore Romano, ed. sem. en lengua española, n. 4, 
viernes 27 de enero de 2017)
8 Santo Padre Francisco, Ángelus 8 de noviembre de 2015
9 Cf. Santo Padre Francisco, Meditaciones Cotidianas, Lunes 25 de noviembre de 2013
10 Santo Padre Francisco, Homilia 29 de marzo de 2015
11 Saludo del santo Padre Benedicto XVI. Viaje Apostólico al Reino Unido (16-19 de septiembre de 
2010) Vigilia de oración por la Beatificación del Cardenal John Henry Newman. Hyde Park – Lon-
dres, Sábado 18 de septiembre de 2010
12 Homilía del Santo Padre Francisco, Santa Misa de Clausura, de la XV Asamblea General Ordina-
ria del Sínodo de los Obispos, 28 de octubre de 2018
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Els màrtirs són els nostres germans grans que ens conviden a ser testimonis de Jesu-
crist viu i ressuscitat, a viure la vida com un martiri ‒és a dir, un testimoniatge‒ en la 
vida ordinària de cada dia.

Recordemos a nuestros mártires y tomemos ejemplo de ellos. Que nos lo alcance la 
Virgen María, Reina de los mártires, «la mujer pobre que ha dado toda su vida a Dios 
por nosotros». Roguemos a los dieciséis Beatos que intercedan por nosotros para que 
alcancemos «el don de un corazón pobre, pero rico de una generosidad alegre y gra-
tuita».13

† Card. Joan Josep Omella 
Arquebisbe de Barcelona

Paraules en el respons celebrat a la catedral de Barcelona i en el 
concert en record de Montserrat Caballé

Catedral de Barcelona, dissabte 17 de novembre de 2018

Benvolguts germans,

Avui ens trobem aquí per pregar per l’ànima d’una de les més grans sopranos d’òpera 
de la segona meitat del segle XX. Montserrat Caballé era una de les persones més 
conegudes i reconegudes del panorama musical i una de les millors ambaixadores 
internacionals de la nostra estimada ciutat. 

Si em permeteu, però, em fixaré en la Montserrat Caballé més íntima. Aquella menys 
coneguda i que, de ben segur, ens ajudarà a donar-li un últim adéu honest i a l’alçada 
del que es mereix. 

La Montserrat era una persona prudent i amable, de mirada tendra i conciliadora. Ves-
tia sempre un somriure celestial que amarava els espais per on passava. Un somriure 
contagiós i que transmetia una pau inigualable. 

La Montserrateta, com la coneixien a casa seva, era una nena de família humil. Una 
família que va patir en primera persona les conseqüències més colpidores de la guerra 
i que va tenir fortes dificultats per tirar endavant. Amb tot, la Montserrat va poder fer 
realitat el seu somni gràcies a l’esforç, a la perseverança i a l’ajuda desinteressada de 
moltes persones que van creure en el seu potencial musical. 

La seva primera actuació després de la seva titulació, va ser el 17 de juny de 1955, 
quan tot just tenia 22 anys. Després de passar per situacions molt complexes, fins i 

13 Cfr. Santo Padre Francisco, Ángelus 8 de noviembre de 2015
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tot va deixar d’estudiar per ajudar la família, ho va aconseguir. Aquell dia començava 
una carrera plena d’èxits i de reconeixements que la portaria a cantar en els millors 
teatres d’òpera del món. 

I, parlant de teatres, no podem parlar de Montserrat Caballé sense mencionar el Gran 
Teatre del Liceu, el seu talismà. Caballé tenia una relació molt propera amb el que 
durant molts anys, es convertiria en el seu espai més íntim. 

Des de l’any 1962, any en què hi va fer el primer concert, es va convertir en casa 
seva. Era un espai que la reconfortava i que sentia com a propi. Encara recordo les 
llàgrimes que li queien dels ulls l’any 1994, quan el veia cremar. “Em sento desolada”, 
explicava. 

Per Caballé, aquelles no eren només unes flames que cremaven quatre parets d’un te-
atre. Aquelles flames també cremaven part del seu passat. Cremaven records, somnis i 
il·lusions. A partir d’aquell instant, la relació entre Caballé i el Gran Teatre del Liceu 
prenia una dimensió més espiritual.

Montserrat Caballé desprendía una espiritualidad pura con solo mirarla. Una espiritu-
alidad que le emergía desde lo más profundo de su ser. En alguna ocasión, contó que 
“la inspiración del cantante tiene que salir del alma, del espíritu”. Y, sin ninguna duda, 
ella cantaba desde lo más profundo de su corazón. 

San Agustín escribió: “Pues aquel que canta alabanzas, no solo alaba, sino que tam-
bién alaba con alegría; aquel que canta alabanzas, no solo canta, sino que también 
ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento, en la 
canción del amante hay amor…”. 

Montserrat Caballé ha cantado desde la infancia hasta sus últimos días. Se ha ganado 
el cielo y ahora estoy convencido que estará al lado del Señor. Desde allí arriba nos 
iluminará el camino con su bondad y su voz celestial. 

Montserrat era una persona con un gran ingenio y sentido del humor. Era una mujer 
de los pies a la cabeza, que aun contar con reconocimiento internacional, no dudaba 
en encontrar todos los momentos posibles para dedicar a su familia. La fama no se le 
subía a la cabeza y era feliz dedicando tiempo a sus hijos, a su marido y a sus amigos. 

El amor incondicional que Montserrat sentía por su marido… No solo era amor, sino 
que también le demostraba una gran admiración. Era su compañero de viaje y, entre 
los dos, siguieron siempre hacia delante. 

Su marido, Bernabé Martí, le decía que los escenarios le deban vida. Que no dejara 
de cantar. Y, ciertamente, era así. Cada vez que subía a un escenario brillaba con luz 
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propia. Se transformaba. Ella decía que “era algo maravilloso. Ayudar a la gente y ver 
su cara de felicidad valía tanto la pena…”. Caballé era feliz encima del escenario y 
nos hacía felices a los demás. 

Ahora descansa en el mejor de los escenarios posibles. Espero que, a partir de hoy 
mismo, recordemos su sonrisa, su buen humor y su forma de ser. Para que nos ayude a 
ser un poco más felices. Para que salgamos a la calle como el Señor nos pide. Siendo 
luces que iluminen la vida a las personas que nos rodean. 

Que Dios te guarde en su seno, Montserrat.

† Card. Joan Josep Omella 
Arquebisbe de Barcelona

Cartes dominicals
«Sense temps per morir» (4 de novembre de 2018)

Aquesta setmana hem celebrat la Solemnitat de Tots Sants i la Commemoració dels 
fidels difunts. Els catòlics hem recordat no només els beats o els sants, també hem 
honrat els nostres éssers estimats, que no són oficialment canonitzats, però que viuen 
en la presència de Déu.

Sens dubte, el dia dels difunts és un bon moment per recordar que la fe cristiana pro-
clama la victòria de la vida i declara que la mort no té l’última paraula en la història 
humana.

A propòsit d’aquestes dues festes, permeteu-me que us expliqui una història que té 
com a protagonista un monjo de qui tothom deia que era un sant. Sempre estava de 
bon humor i sempre molt ocupat.

Un dia va rebre la visita d’un àngel quan era a la cuina rentant les cassoles. Li va dir 
l’àngel: «Déu m’ha enviat per portar-te a la vida eterna, ha arribat la teva hora.»

El monjo li va respondre somrient: «T’agraeixo a tu i a Déu per convidar-me tan aviat 
a la seva glòria, però alguns pensarien que he demanat morir només per deixar de ren-
tar més cassoles [...]. No podríeu deixar el viatge per a més endavant?» «Veurem què 
es pot fer», li va dir l’àngel. I el monjo va continuar amb la seva tasca rentant cassoles 
[...] perquè al convent hi havia pocs voluntaris.

Un altre dia el monjo era a l’era, cavant la terra, i se li va aparèixer l’àngel, però el va 
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veure tan atrafegat que, sense dir-li res, se’n va anar.

Els dies anaven passant i el nostre monjo, quan no tenia cassoles per rentar ni terra per 
cavar, normalment anava a l’hospital a visitar els malalts i, quan l’àngel el va veure 
enmig de tants malalts, el va deixar tranquil, no li va dir res.

Però aquella nit, de tornada al convent, el monjo es va sentir vell i cansat, sense ganes 
de rentar cassoles, ni de cavar la terra, ni de visitar malalts [...]. Va entrar a la capella 
i va dir al Senyor: «Si vols enviar-me ara el teu missatger, estic disposat a acompa-
nyar-lo, ja no serveixo per a res».

I, llavors, el Senyor li va parlar: «Fes-me una mica de companyia, fa molt de temps 
que esperava que tinguessis un moment lliure per estar amb mi [...]»

Quina història més bonica! Amb aquest relat breu us convido a pregar pels nostres 
difunts a fi que el Senyor els perdoni les faltes, puguin rebre la seva abraçada i gaudir 
en la seva presència, en companyia de tots els éssers estimats que els van precedir en 
el camí del cel.

També us demano que tingueu una intenció especial per tots aquells difunts pels quals 
ningú prega.

Demanem al Senyor que no permeti que perdem la confiança en el seu amor de Pare 
i que, com el monjo del nostre conte, descobrim com podem col·laborar en cada 
moment de la nostra vida amb l’obra de redempció del Senyor i, sobretot, amb la 
pregària.

† Card. Joan Josep Omella Omella 
Arquebisbe de Barcelona

«Som família» (11 de novembre de 2018)

Aquest segon diumenge de novembre celebrem la diada de Germanor, una jornada 
que té per objectiu ajudar-nos a prendre consciència de la necessitat de col·laborar 
econòmicament al sosteniment de l’Església diocesana. Amb aquesta finalitat avui, a 
totes les parròquies i centres de culte de la diòcesi, es fa una col·lecta extraordinària 
i la nostra Església arxidiocesana fa públics els comptes per tal que tots els fidels pu-
gueu valorar l’ús que fa dels recursos econòmics.

L’Església catòlica que peregrina a Barcelona té uns 1.700 anys d’història. El primer 
bisbe documentat és Pretextat de Barcelona, que va assistir al concili de Sardica l’any 
343. Des d’aleshores i fins al dia d’avui els cristians que formem part d’aquesta gran 
família, que és l’arxidiòcesi de Barcelona, hem fet nostra la crida rebuda del mateix 
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Jesucrist: anunciar i donar testimoni de l’Evangeli, construir la comunitat cristiana i 
servir els més pobres de la societat.

En la diada de Germanor d’enguany, conservem el lema dels darrers anys: «Amb tu, 
som una gran família.» L’Església és una gran família en la qual tots som necessaris. 
Tots els batejats som cridats a portar el nostre granet de sorra. Cada cop més cal que 
els cristians ens adonem que l’economia de l’Església és cosa de tots.

D’on venen els recursos econòmics de la nostra arxidiòcesi? Sobre el tema del finan-
çament de l’Església sovint hi ha una certa confusió. Mireu, hi ha tres fonts: d’una 
banda, les aportacions directes de cada un dels fidels mitjançant col·lectes, donacions, 
subscripcions, herències i llegats; d’altra banda, les vostres aportacions indirectes que 
rebem a través de l’Administració de l’Estat i que són resultat de la vostra decisió de 
marcar la creu a la casella de l’Església en la declaració de l’impost sobre la renda 
(IRPF); i, finalment, els ingressos provinents de la gestió del patrimoni diocesà i altres 
ingressos recurrents (com, per exemple, publicacions, serveis hospitalaris, subvenci-
ons, etc.).

Els recursos econòmics diocesans es gestionen amb molta cura. Estem fent un gran 
esforç per tenir una economia transparent i per donar-la a conèixer a tothom. Volem 
que es coneguin i valorin les activitats de l’Església.

En aquesta línia de la transparència, voldria compartir amb vosaltres algunes con-
clusions de la darrera Memòria d’actuacions de la Conferència Episcopal Espanyola 
publicada en la seva web i revisada per una de les quatre principals firmes d’auditoria 
(PwC). En aquesta Memòria s’explica el que l’Església catòlica fa per la societat. 
Per citar algunes dades: les hores dedicades pels agents de pastoral (per exemple, 
47 milions d’hores dels capellans); 2.591 escoles catòliques que estalvien més de 
2.400 milions d’euros a les administracions públiques; l’atenció assistencial a més de 
175.000 immigrants; 114 centres d’acollida de dones víctimes de qualsevol tipus de 
violència; més de 9.100 centres socials i assistencials on s’atenen més de 4,7 milions 
de persones, etc.

Moltes gràcies a tots vosaltres per fer-ho possible. Si us plau, no deixem de col·labo-
rar per tal de continuar la nostra missió. Que Déu us beneeixi a tots.

† Card. Joan Josep Omella Omella 
Arquebisbe de Barcelona

«Llibertat religiosa, la dignitat més alta de l’home» (18 de novem-
bre de 2018)

Aquesta setmana tindrà lloc el llançament mundial de l’Informe de llibertat religiosa 
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al món, editat cada dos anys per la fundació pontifícia Ajuda a l’Església Necessitada. 
I el proper divendres 23 de novembre es presentarà a Barcelona.

A la llum de la declaració del Concili Vaticà II sobre la llibertat religiosa, titulada 
Dignitatis Humanae, aquest informe analitza de forma minuciosa el compliment o 
vulneració a tots els països del món del dret a la llibertat religiosa de tots els credos, 
no únicament del cristià.

L’informe pren també com a referència l’article 18 de la Declaració Universal dels 
Drets Humans, que diu: «Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consci-
ència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i 
la llibertat, individualment o col·lectivament, en públic o en privat, de manifestar la 
seva religió o creença per mitjà de l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança.»

«Aquest dret fonamental de l’home –en paraules del papa Francesc– reflecteix la dig-
nitat més alta de l’home», ja que es refereix a la relació humana més important, la re-
lació amb Déu. (Discurs del Sant Pare als participants del congrés internacional sobre 
«La llibertat religiosa segons el dret internacional i el conflicte global dels valors», 20 
de juny de 2014).

Les conclusions de l’informe de 2018 revelen que la llibertat religiosa està en retro-
cés: més de la meitat de la població mundial viu en països on no es respecta aquest 
dret fonamental. Aquests països persegueixen o discriminen els seus habitants per 
professar un credo determinat. És el cas dels estats que no permeten cap tipus de cre-
ença religiosa o que únicament admeten una creença i identifiquen l’Estat amb una 
religió concreta i menystenen els qui professen altres creences.

Però no tot són ombres en l’informe que ens ocupa. Aquests dos últims anys també 
han aparegut llums esperançadores. N’és una mostra el retorn dels cristians iraquians 
de la plana de Nínive a les seves llars, d’on van ser expulsats l’any 2014. Prop de la 
meitat dels cristians han tornat a casa amb el repte de restablir la bona convivència 
amb els seus veïns.

Un altre exemple és la recent absolució d’Asia Bibi, condemnada a la forca per haver 
estat acusada del delicte de blasfèmia al Pakistan el 2010. Les minories religioses 
d’aquest país viuen sota l’amenaça constant de l’abusiva llei de la blasfèmia.

El proper 23 de novembre, a les 8 del vespre, la façana del Naixement de la basílica 
de la Sagrada Família s’il·luminarà amb el color vermell en favor del dret a la lliber-
tat religiosa. Demanar-ne el respecte i promoció no vol dir implorar privilegis, sinó 
contribuir a la pau, a la fraternitat, al desenvolupament autèntic de les societats i al 
seu progrés humà.
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† Card. Joan Josep Omella Omella 
Arquebisbe de Barcelona

«Jesucrist, Rei de l’Univers» (25 de novembre de 2018)

Coincidint amb la darrera setmana de l’any litúrgic, celebrem la III setmana de la Bí-
blia. Aquesta setmana culminarà amb el primer diumenge d’Advent, diumenge de la 
Paraula i primer dia del nou any litúrgic. Inaugurarem un nou cicle de lectures domi-
nicals, centrat en l’evangeli de Lluc, l’evangeli que accentua la misericòrdia de Déu. 
El fet de canviar de cicle de lectures, ens mou a reflexionar sobre el lloc de la Sagrada 
Escriptura en la vida de l’Església i del cristià.

Des del Concili Vaticà II, la presència de la Sagrada Escriptura s’ha fet més ex-
tensa i palesa en la vida i en la reflexió de l’Església. Pensem en l’amplitud del 
nostre Leccionari per a les celebracions litúrgiques: les lectures pròpies per a cada 
dia de l’any, els tres cicles de lectures dominicals, les lectures per a la celebració 
dels sagraments, la Litúrgia de les Hores. Aquestes lectures, acompanyades d’una 
oportuna predicació, ens acosten, any rere any, a la riquesa i profunditat de la 
paraula de Déu, que se’ns revela en la Sagrada Escriptura. A més a més, des de fa 
anys, la pràctica de la lectio divina, o lectura orant de l’Escriptura, ha fet que en 
moltes persones, grups i comunitats el text de la Bíblia s’hagi convertit en el seu 
punt de referència.

En la Sagrada Escriptura, Déu ens parla per mitjà de les paraules humanes que la 
constitueixen, ja que en ella habita l’Esperit Sant, i en ella s’encarna el Verb creador 
de Déu. Llegint i rellegint-ne les pàgines, a més de la persona de Jesucrist, ens trobem 
amb l’exemple de molts creients de l’antigor que, en les seves circumstàncies especí-
fiques, van saber copsar la presència de Déu en la seva vida i van saber respondre-hi 
amb fe i disponibilitat. És per això que la seva experiència de fe il·lumina i guia la 
nostra pròpia experiència de fe. Com diu el salmista: «La teva paraula és llum dels 
meus passos.» (Salm 119,105).

El Vaticà II manifestava la veneració que l’Església sempre ha tingut vers la Sagrada 
Escriptura, idèntica a la que té vers el Cos del Senyor; i és per això que recomanava 
fer traduccions acurades per posar el tresor de la paraula de Déu en mans de tots els 
membres del poble cristià. En ella hi trobem fortalesa per a la fe, aliment per a la vida 
cristiana, font de vida espiritual i sosteniment per al testimoni de la fe. I recomanava a 
tots els cristians llegir assíduament la Sagrada Escriptura acompanyada de la pregària 
i meditació, perquè desconèixer les Escriptures és desconèixer el Crist (cf. DV 25, 
citant el comentari de sant Jeroni al profeta Isaïes).

Us convido a fer l’experiència de llegir assíduament la Bíblia, una lectura assossegada 
i profunda, acompanyada de la pregària personal, obrint-nos així a descobrir-hi la pa-
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raula que Déu ens adreça, paraula que pot sostenir la nostra vida cristiana enmig de les 
alegries i dificultats de la vida diària. Per què no agafeu, en els propers dies, l’evangeli 
de Lluc, per exemple, i en feu una lectura seguida i meditada, a la llum de l’Esperit 
Sant que alena en el nostre cor? Que la paraula de Déu sigui dia rere dia llum per als 
nostres passos! Feliç Solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers.

† Card. Joan Josep Omella Omella 
Arquebisbe de Barcelona

Articles i declaracions
«Amb tu, som una gran família»

Carta a l’arxidiòcesi amb motiu de la jornada de Germanor, publicada a la revista 
La Nostra Església, novembre de 2018, pàg. 2-3

Benvolguts germans i germanes,

Els éssers humans som eminentment socials. Què significa aquesta dimensió social? 
Vol dir que tenim consciència de qui som; que podem i que tenim necessitat de co-
municar-nos amb els altres; que podem i que tenim necessitat de fer plans i projectes 
en la nostra vida; que necessitem tenir i cultivar els amics; que no podem viure sense 
una família, veritable escola d’amor, d’amistat i de valors; que som conscients que la 
nostra vida és finita i que un dia hem de morir i separar-nos dels éssers estimats.

Hi ha molts nivells en què desenvolupem la dimensió social. Se sol fer una distinció, 
que ha esdevingut ja clàssica entre societat i comunitat, entre relacions socials i co-
munitàries. Les primeres, les socials, impliquen unes relacions més llunyanes, menys 
íntimes, més formals. Aquest és el cas dels àmbits polítics, de la feina, de les societats 
culturals, esportives... En canvi, les relacions comunitàries impliquen unes relacions 
més properes, constitueixen el nucli dur de la dimensió social i toquen més profunda-
ment les relacions interpersonals; és el cas de la família, les amistats, els grups socials 
més propers i entranyables, i també de la vida eclesial.

És evident que la fe, en aquest cas la cristiana, és una opció personal i lliure, és un do 
de Déu que ha de ser acceptat de manera íntima per cada persona. La fe és raonable, 
és a dir, tenim raons per creure; però, en darrer terme, és sempre un acte lliure i perso-
nal de seguiment de Jesucrist, el Fill de Déu. Ara bé, la fe no és només un acte íntim 
i personal, és també un acte comunitari, perquè és la fe que ens arriba per l’Església, 
que es viu en el seu si i que creix quan es comparteix.
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El mot grec ekklesia (església) significa congregació, comunitat, vida en comú. Es 
tracta de viure en Església, en comunitat, amb unes relacions estretes i cordials, com 
ens transmet el llibre dels Fets dels Apòstols. La tradició catòlica posa un accent espe-
cial en la vida comunitària, a fer camí junts seguint Jesucrist. En l’Església, s’acom-
boia, s’acompanya, s’avança plegats.

«Amb tu, som una gran família» és el nostre lema per a la Jornada de Germanor. 
Aquest lema ens recorda que l’Església és una família, en què tot tendeix a ser proper, 
amable, desinteressat, compartit; en què els qui més tenen es fan solidaris amb els que 
no tenen el necessari. Per això, l’Església dedica un dia a fer una col·lecta extraordi-
nària per a cadascuna de les esglésies locals diocesanes.

Construir la fraternitat és una invitació que hem rebut del Senyor. L’Església vol tre-
ballar per la família, per promoure la cohesió i la concòrdia en la societat en què viu. 
Comptem amb vosaltres, benvolguts germans i germanes, seguidors de Jesucrist i 
persones de bona voluntat, que sabeu que l’Església, amb totes les seves limitacions i 
equivocacions, vol posar el seu granet de sorra per construir un món en pau i en lliber-
tat. No deixeu de col·laborar amb la vostra aportació econòmica, però, sobretot, amb 
la vostra pregària i compromís personal.

Moltes gràcies a tots per la vostra generositat.

† Card. Joan Josep Omella Omella 
Arquebisbe de Barcelona

Nota de premsa
El cardenal Omella, elegit membre del Consell de la Secretaria Ge-
neral del Sínode dels Bisbes

En acabar la darrera Assemblea General del Sínode es varen elegir els membres del 
Consell de la seva Secretaria General. Una de les finalitats d’aquest organisme, que 
inclou representants dels cinc continents, és ajudar el secretari general a preparar la 
següent sessió ordinària del Sínode dels Bisbes.

L’elecció d’aquests membres es fa per votació dels pares sinodals. Com a represen-
tants del continent europeu varen ser elegits tres arquebisbes: Joan Josep Omella, 
arquebisbe de Barcelona; Christoph Schönborn, arquebisbe de Viena, i Matteoa M. 
Zuppi, arquebisbe de Bolonya.
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Vicariat General
Homilia de Mons. Sergi Gordo en la missa  

exequial en sufragi de Mn. Josep Serrano Vidal
(Barcelona, 24 de novembre de 2018, 11.00 h)
- Primera lectura: Apocalipsi 21,1.5°.6b-7. «Vaig veure un cel nou i una terra nova.»
- Salm responsorial: «Com la cérvola es deleix per l’aigua viva.»
- Evangeli: Joan 6, 51-58: «Jo soc el pa viu baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà 
per sempre.»

Benvolguts preveres residents,
director i membres del Patronat de la Fundació Sant Josep Oriol,
benvolguts companys de mossèn Josep Serrano, alguns companys de curs d’ell sou 
en aquesta casa; d’altres heu vingut de fora, i en especial els preveres companys d’ell 
a Xile, com Mn. Salvador Bacardit, Mn. Manuel Roig i, sobretot, Mn. Oriol Garreta,
familiars i amics del mossèn,
fidels de les parròquies on ell va exercir el seu ministeri,
personal de la Residència Sacerdotal que n’heu tingut cura,
amics i amigues tots.

Ens reunim aquest matí entorn de l’altar per pregar per aquest company que ens ha 
deixat als 85 anys de vida humana i cristiana i 55 de ministeri sacerdotal.

Accepteu aquestes tres reflexions fetes a la llum de la Paraula de Déu que hem escol-
tat i a la llum de la vida i ministeri de Mn. Serrano.

1. Mossèn Serrano, sobretot i sempre un pastor «amb olor d’ovella»

Hem escoltat en l’evangeli la promesa de l’eucaristia. Aquesta eucaristia d’avui té, 
sobretot, el sentit de donar gràcies al Senyor pels dons que va concedir al mossèn: el 
do de la vida ben llarga per a ell, encara que molt privada en els darrers anys per unes 
disminucions molt doloroses.

Gràcies a Déu pel do de la vocació cristiana, ja que va venir al món a Vilanova i la 
Geltrú en el si d’una família cristiana, en la qual ja hi havia un germà seu sacerdot, 
Mn. Jaume Serrano Vidal, ben recordat a la nostra diòcesi com un col·laborador molt 
entregat al servei pastoral, en especial com a vicari episcopal del cardenal Narcís 
Jubany.
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I hem de donar gràcies a Déu, i molt especialment, per la seva llarga vida ministerial 
de més de cinquanta anys, celebrant cada dia el misteri de l’eucaristia, que és la font 
de la caritat pastoral del prevere, centre de la vida de tot prevere.

Mn. Serrano ha estat, com tants preveres que són aquí, un «pastor amb olor d’ovella», 
per dir-ho amb el papa Francesc. Es va estrenar en el ministeri a Terrassa, al barri 
perifèric aleshores de Can Palet, a la parròquia de Sant Josep.

Va continuar al barri barceloní del Guinardó, on va tenir cura de tots, en especial dels 
infants i dels joves.

Va anar a dues parròquies del Poblenou, durant uns nou anys, on va potenciar la cate-
quesi d’adults i el seguiment dels grups de vida cristiana.

I segueixen els seus més de tretze anys a la diòcesi de Copiapó, a Xile, a dues par-
ròquies, les de Diego de Almagro i Inca de Oro, en què feia unes missions populars 
en els barris més pobres, que foren l’inici d’unes petites comunitats cristianes, de les 
quals tenia una cura constant.

Tornat a Barcelona, mentre la salut li ho va permetre, serví la parròquia de Sant Ignasi 
de Loiola.

Ha estat un pastor ben centrat en el misteri de l’eucaristia. I que en ell s’ha manifestat 
en una caritat pastoral, sempre al costat de la gent.

2. Mn. Serrano, una vocació tardana, però molt madura en humanitat

El Senyor crida a totes les edats i Mn. Serrano entrà gran al Seminari, després d’ha-
ver cursat els estudis de delineant i d’haver treballat a l’empresa Pirelli, tan present a 
Vilanova i la Geltrú.

Va passar, tanmateix, dos anys al Seminari Menor de La Conreria, essent ell ja gran, 
tota una prova en el seu camí cap al sacerdoci. Després, va passar al Seminari Major i 
va fer la llicència en Teologia a Roma. Però sempre va voler viure la pastoral directa, 
fora del seu temps, com a prevere formador del Seminari Major.

Donem gràcies a Déu per la seva rectitud, i en especial pel seu esperit de servei.

Com que era perit delineant i dibuixava molt bé, va acceptar fer uns mapes al servei 
de l’Arquebisbat en què indicava els límits de les parròquies i dels arxiprestats, que 
fou publicat en el seu moment.
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3. Dues breus reflexions i pregàries per acabar

a) En el clima de final de l’any litúrgic i en la vigília de Crist Rei de l’Univers, 
donem gràcies a Déu pels dons que ha concedit a mossèn Josep en aquesta vida i per-
què ha obert per a molts el camí de l’aigua viva i ha portat molts a aquelles fons de les 
que parla el salm que hem cantat: «Com la cérvola es deleix per l’aigua viva, també 
em deleixo jo per Vós, Déu meu. Tot jo tinc set de Déu, del Déu que m’és vida. Quan 
podré veure Déu cara a cara?» Confiem Mn. Josep a la misericòrdia del Senyor, a qui 
ara contempla «cara a cara».

b) I un pensament de la litúrgia dels difunts en les pregàries per als sacerdots, 
que a mi sempre em fa pensar i diria que fins i tot m’emociona: «Que allò que en el 
seu ministeri sacerdotal va viure en la fe ara ho pugui assolir en la plena visió.» Que 
al cel sigui i que intercedeixi per tots nosaltres.

Mn. Josep, al fèretre on reposa, junt amb l’alba i l’estola duu a les mans un Rosari 
missioner, amb un color diferent per a cada un dels cinc misteris, que significa, alhora, 
un color per a cada continent del nostre món, necessitat de la bona notícia de l’Evan-
geli del Senyor. Que Santa Maria, Mare de Déu, pregui per ell i el protegeixi sota el 
seu mantell maternal.

Amén.

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe auxiliar de Barcelona

«El foc ho arrasà quasi tot..., però al tercer dia»
Article de Mons. Sergi Gordo Rodríguez, bisbe auxiliar de Barcelona, publicat a la 
revista «Quaderns de Pastoral» (núm. 243, setembre-desembre 2018, pàg. 57-71)

Preàmbul

Retinc com una imatge important i molt suggeridor aquella paràbola de Kierkegaard, i 
que més tard l’estudiós americà Harvey Cox, en el seu escrit La ciutat secular, recull, 
i a la vegada, anys més tard, reprodueix Joseph Ratzinger a l’inici de la seva obra, 
com a teòleg madur, Introducció al cristianisme14, en la que es descriu el drama de la 

14 J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, Sígueme: Salamanca 92001, 39. Cal recordar que mentre que 
l’edició de H. Cox és de l’any 1965, la de J. Ratzinger és del 1968.
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incomprensió, de la manca de recepció o de la incapacitat de previsió d’allò que s’es-
devé en la vida de les persones, quan un circ comença a cremar, i un dels seus treballa-
dors, un pallasso, a petició del seu encarregat, s’adreça al poble veí per demanar ajuda 
i avisar de l’imminent perill que està per arribar a la població. La resposta d’aquella 
situació tràgica i còmica, a la vegada, és el riure incontrolable de la gent i la llàstima 
profunda d’aquell clown. Quan el foc va arribar a la població, després d’haver arrasat 
el circ, les ajudes i la capacitat de reacció foren del tot insuficients.

Justament aquesta imatge ha estat present en moments significatius de la meva pròpia 
trajectòria de fe, especialment per diverses raons: què vol dir creure? Es tracta només 
d’una adhesió intel·lectual o d’una experiència vital de tota la persona, fins al punt de 
lliurar la vida enmig de la incomprensió o del rebuig? Quants missioners i missioneres 
al llarg de la història han intentat de forjar l’esperit crític de les noves generacions 
sense un èxit aparent? Què és l’Església sense teologia o, a la inversa, què dir d’una 
teologia que no convoca, que no explica, que no celebra el sentit de la vida?

A cada generació de la història li ha tocat de prendre responsabilitat davant la trans-
missió de la fe. Amb més serenor que fredor, afirmem que els temps que vivim són 
els oportuns per viure a consciència la nostra missió. Tots som importants, necessaris 
i capaços de dur a terme la missió que Déu ens encomana. Però, a més a més, cada 
generació necessita fer una relectura acurada de la pròpia situació. A partir d’aquesta 
relectura, oferta en el document de Montserrat, L’Església catalana: present i futur, 
goso fer uns breus comentaris per seguir el fil del text i, al mateix temps, oferir uns 
subratllats que considero especialment rellevants per al nostre present.

La nostra missió ens exigeix creativitat pastoral, però al mateix temps una fidelitat 
sincera a l’herència rebuda a través de l’estol innombrable de testimonis que ens par-
len de Jesús, el Fill de Déu. Mentre el ritme de la història sembla imparable, veloç i 
sempre desconcertant, amb més o menys intensitat, ens cal pensar i repensar les nos-
tres perspectives i plantejaments pastorals tal com el document de Montserrat descriu 
a partir de les estadístiques. És un moment en què, de nou, cal sembrar la llavor del 
Regne en el cor dels homes i dones d’avui, per no reduir les seves vides a simples 
objectes de mercat, ni identificar-les com a víctimes de la cultura del rebuig, ans el 
contrari, per revifar la llavor del misteri de Déu que en elles habita.

Glossant el text de referència, prosseguiré la meva reflexió al·ludint a la feina del 
camp, és a dir, començant, en primer lloc, fent referència a la força de l’Esperit Sant 
que impulsa la nostra recerca de Déu, però també la nostra corresponsabilitat en la 
missió, ell n’és l’agent principal; seguint per conèixer la nostra terra –aquest apartat el 
desenvoluparé amb molta brevetat, ja que el document de Montserrat ho fa de manera 
ben rigorosa–; descobrint, tot seguit, les llavors que cal sembrar; per concloure, final-
ment, amb les cures i atencions que caldria tenir més en compte, per cuidar la nostra 
terra, la nostra collita i els fruits que d’ella se’n deriven.
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1. L’Esperit Sant com a agent principal de la missió15

Som conscients que vivim un canvi d’època. El document s’expressa a partir de dues 
coordenades, «l’encreuament i el canvi», per descriure la necessitat que tenim d’un 
seguit de noves respostes pastorals per als nous temps que ens toca viure. L’estudi de 
la història o, en tot cas, una lectura en concret de la història de l’Església ens permet 
d’adonar-nos d’aquests moviments explícits i implícits de canvi, de progrés, encara 
que prefereixo parlar més d’evolució, o fins i tot de procés. En tot cas, el coneixement 
dels grans moments de la història del cristianisme ens permet de copsar com, en l’ac-
tuar de persones i grups eclesials, l’Esperit de Déu no ha abandonat el seu poble. Fins 
i tot podem sostenir des de la teologia, des de la reflexió sobre el Déu de Jesús que 
ens dona el seu Esperit, precisament que l’Esperit condueix i protagonitza la història.

Voldria fer un petit incís al paper de l’Esperit Sant en el nostre camí de reflexió pas-
toral, i concretament de caràcter complementari al document que serveix d’eix per a 
aquest article. L’Església viu el temps de l’Esperit. El nostre present s’esdevé des-
afiador com ho fou per a les primeres comunitats cristianes de la història des de la 
Pentecosta. Pensar la pastoral, la vida, l’Església, la missió, la responsabilitat, el mi-
nisteri, l’oració des de l’Esperit és pensar en l’esdevenir de les coses, però especial-
ment en la vinguda de l’Esperit a la nostra existència, a la nostra realitat. I és que, de 
fet, l’Esperit Sant és a l’origen de tot, perquè Déu és d’on venim i a qui ens adrecem. 
El seu Fill ens mostra el camí, perquè ell és el camí, i així l’Esperit és qui sempre 
travessa la història, però especialment en els moments crítics, des del moment en què 
la vida irromp en la matèria, passant pel moment de la vida de Jesús, especialment en 
la seva resurrecció, fins al moment en què la comunió amb Déu i els germans sigui 
plena, tal com confessem. L’Esperit ens impulsa sempre a viure de manera nova, és a 
dir, en l’amor i des de l’amor, i evita de posar-nos nosaltres mateixos al centre de la 
missió, o bé l’Església en lloc del Regne. L’Esperit Sant ens ajuda a créixer sempre 
en el camí d’una maduresa rellevant, és a dir, no caient en les temptacions d’una vida 
marcada per les idolatries o les ideologies, o bé, com expressa més concretament el 
mateix papa Francesc en la seva darrera exhortació apostòlica Gaudete et exsultate, el 
gnosticisme16 i el pelagianisme.17

Des de l’Esperit Sant recuperem una visió orgànica dels diversos elements de la nostra 
vida, de la nostra fe i, per tant, de la nostra Església.18 És a dir, des de l’Esperit vivim 
en una situació de discerniment permanent per descobrir Déu a través dels esdeveni-

15 EG 259-283: «Evangelitzadors amb esperit», darrer capítol de l’exhortació apostòlica del papa Francesc 
Evangelii gaudium.
16 GE 36-46.
17 GE 47-62.
18 M. I. Rupnik, Según el Espíritu. La teología espiritual en camino con la Iglesia del papa Francisco, Ciudad 
del Vaticano: lev 2018.
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ments i les persones de la història, així com focalitzem la nostra vida en la direcció 
de fer créixer la comunió amb Déu i la humanitat. L’Esperit Sant ens exigeix sempre 
l’honradesa, l’honestedat, en una paraula, el coratge de ser nosaltres mateixos, i po-
sar-nos en camí per respondre a la voluntat de Déu.

Des d’aquesta perspectiva pneumatològica encabim la necessitat d’una vida cristiana 
arrelada, efectivament, en la Paraula de Déu, tal com presenta el document, ja que és 
aquesta la que ens narra l’experiència de fe dels primers cristians i, per tant, ens serveix 
de suport, ajuda i impuls per rellegir la nostra pròpia existència des de l’experiència que 
nosaltres fem avui de Jesús. Aquesta relectura creient no ens allunya de la realitat, ans 
al contrari, ens permet de descobrir amb més precisió allò que vivim, i posar nom a les 
nostres dificultats, a les nostres il·lusions, a les nostres febleses i a les nostres fortaleses.

És així que, gràcies a l’Esperit Sant, observem aquest com l’agent principal de la 
missió i, per tant, del nostre creixement personal i eclesial; i detectem aquest escenari 
descrit pel document com un territori ple de novetats i exigències complexes, difícils 
de relligar en un sol fil argumentatiu, si no és gràcies a l’Esperit, que ens ajuda a en-
tendre globalment la realitat fragmentada de la nostra Església en els àmbits cultual, 
cultural, social i simbòlic.19Aquest escenari esquerdat per llocs diversos dona peu, 
paradoxalment, a dues respostes existents dins i fora l’Església, i per als cristians té 
en la confessió de Jesús, Fill de Déu, la seva pròpia arrel. Ens referim a les realitats de 
l’espiritualitat i del món social.20 Li demana de no renunciar a compartir i comunicar 
una espiritualitat marcada per l’esperança, i concretament centrada en Jesús21 i el seu 
Evangeli,22 però al mateix temps l’Esperit ens vol promptes per oferir la nostra vida 
com a testimoni de servei sostenidor de tantes i tantes necessitats socials.23 Així també 
ho expressa el document L’Església catalana: present i futur, que afegeix la importàn-
cia d’evitar la confusió o el sincretisme espiritual, així com discernir i apreciar el valor 
d’aquelles realitats anomenades «de pietat popular» presents en el nostre territori que 
són expressions d’una fe que necessita d’una posterior formació, guiatge i acompa-
nyament. També en el camp social, ens cal reclamar-nos amb més insistència, i amb 
més paciència, una decidida voluntat per concretar en les nostres vides els nostres 
compromisos, personals i eclesials, a favor de la dignitat de la vida de les persones.24

19 L’Església catalana: present i futur, 1.3.
20 Ibíd., 1.3: «Sense aquesta intersecció de les dues perspectives, espiritual i social, fonamentada en l’Evangeli de 
Jesús, la imatge de l’Església resulta reductiva».
21 Ibíd., 3.2: «Jesús és font de totes les “energies” possibles i senyor de qualsevol “força”, ell és el centre de l’espi-
ritualitat cristiana».
22 Ibíd., 3.2: «La capacitat d’afirmar, amablement i fermament, que la resposta és l’Evangeli de Jesús, el goig 
de l’Evangeli, és la base per a un plantejament seriós de futur».
23 Ibíd., 3.2: «L’evangeli es concreta com a servei, com a diakonia».
24 Contemplem diversos àmbits, també recollits pel document; des del món educatiu, el món de la política, de la 
cultura, de la sanitat, de la joventut, de la formació acadèmica.
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2. La terra on sembrar

El mot de referència té unes ressonàncies eclesiològiques molt pronunciades,25 però 
som plenament conscients que no podem separar l’Església del lloc on habita.26 És 
important viure un cristianisme arrelat allà on transcorre la nostra història, altrament 
caiem en el risc de l’abstracció i, tard o d’hora, en el distanciament de la vida, i la 
incomprensió d’aquesta i de les persones.

Descriure la nostra terra, el nostre bocí d’història, el lloc on vivim, la nostra Església, 
i fer-ho amb precisió és un art ple de detalls.27 Podem referir-nos-hi genèricament amb 
els termes «pluralitat» i «perplexitat». Som plurals fins a l’infinit, o millor dit fins a 
descobrir la nostra pròpia identitat única i irrepetible. però també vivim escenaris 
perplexos per la gran quantitat de connotacions, accents i detalls que es superposen 
els uns als altres i no ens fan fàcil de veure’n un fil de simplicitat o de claredat, per no 
dir d’esperança.

El papa Francesc ofereix una descripció minuciosa d’aquesta pluralitat extraeclesial 
que vivim des de l’economia de l’exclusió, passant per la idolatria del diner, el rela-
tivisme, la superficialitat, la secularització, la vivència de la fe en la intimitat, fins a 
arribar a l’individualisme,28 amb el regust amarg de caure en el desànim del fatalisme 
i la manca d’esperança. Però aquestes connotacions també poden aparèixer intrae-
clesialment, tota vegada que no són poques les veus que al mateix temps que demanen 
una sana pluralitat exigeixen una comunió viva, i d’aquí s’esdevé real la petició d’un 
«ecumenisme ad intra», o bé sorgeixen manifestacions de pertinença eclesial molt 
afeblides, o molt radicalitzades, unes i altres, però, sense referència a la misericòrdia, 
o com també manifesta el papa Francesc sobre l’accídia,29 i convertint l’Església en 
una relíquia del passat, i la nostra presència i implicació en ella molt adormida i sense 
substància.

Les propostes que genera el document L’Església catalana: present i futur ens situen 
vers la dinàmica de la reacció i de la resposta. No podem quedar-nos amb els braços 
creuats. La nostra fe no seria del tot saludable si així responguéssim a la gratuïtat re-
buda de part de Déu. El punt quart del document, «les esperances de l’hora present» 
sintetitza cinc elements que l’Església avui hauria d’aportar a la seva feligresia, però 
també a la humanitat en general, i en concret a tota persona de bona voluntat. Seria 

25 Especialment ens remetem a tot el punt 3, «les esperances de l’hora present».
26 Pel que fa a la descripció del context català, cal tenir en consideració les dades i connotacions que es despre-
nen del mateix document, en el seu punt 2. «La ubicació de l’Església en la Catalunya d’avui».
27 En aquest sentit, som hereus, i cal que no ho oblidem, de les resolucions del nostre Concili Provincial Tarra-
conense, del qual l’any 2020 celebrem els seus 25 anys.
28 EG 52-75.
29 EG 81-83.
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indiscutible l’aportació essencial de l’Església pel que fa a la generació de la pregunta 
pel sentit intentant de superar l’individualisme regnant en tants espais de la nostra 
vida;30 una Església fonamentada en l’experiència narrada pels Evangelis;31 una Es-
glésia profètica;32 una Església Poble de Déu, deixebla i missionera;33 una Església de 
comunió i diàleg.34

Em permeto, però, fer-ne una pròpia síntesi anotant tres senzills elements que puguin 
estar difosos d’una manera més capil·lar fins a arribar a tots els fidels, grups, parrò-
quies i comunitats per petites que puguin semblar als ulls del món, i que permetin de 
reactivar el coneixement de la pròpia terra, és a dir, tant el món com l’Església, la 
vivència de l’Esperit Sant com l’impulsor de la missió i la concreció d’una experièn-
cia de fe realment esperançada. Aquestes tres actituds ens porten també als anteriors 
elements citats, però en faig una traducció pastoral parlant d’una Església de l’alegria, 
una Església en sortida i una Església amb rostre humà.

L’alegria ens ha de facilitar d’expressar amb senzillesa i coherència una fe que ha estat 
veritablement un do rebut, encara que també una resposta, però, al cap i a la fi, una 
manifestació de la salvació que Jesús ha tingut per a cadascú de nosaltres. No ens hem 
d’avergonyir de dir que hem estat salvats, que hem estat rescatats, que hem estat redi-
mits. Coneixem el dolor, el sofriment, el rebuig de la creu, però acceptem la presència 
de Déu que ve a donar sentit, i per això Déu passa per les nostres vides, per la nostra 
Església, i d’aquí neix la nostra veritable alegria, de la seva Pasqua, i que esperem que 
un dia sigui la nostra. La capacitat de viure l’alegria és incontenible dins uns murs; de 
fet, l’alegria, quan és veritable, és sempre expansiva. D’aquí forgem aquesta petició 
tan coneguda darrerament, pretenem viure «en sortida», és a dir, com a Església atenta 
a les necessitats de la humanitat, sense cap mena de por ni de descuit d’apropar-nos a 
les perifèries existencials del nostre món. I, en darrer terme, aspirem a viure i proposar 
de viure en una Església amb rostre humà, perquè és veritablement misteri de Déu, 
misteri de salvació. L’Església és formada per persones i aquestes són les veritables 
pedres vives que ens ocupen i ens preocupen. No desitgem convertir l’Església en 
una mena d’organització perfecta, o una Església de rols o de poders estratificats i 
precisats. La significativitat de l’Església prové i provindrà de la seva capacitat de 

30 Així s’entén l’aportació del document de Montserrat quan explicita que aquesta pregunta, pel sentit, neix del 
mateix Evangeli, i no tant de la pròpia capacitat de raonabilitat de la persona humana, és a dir, que no es tracta 
tant d’una pregunta filosòfica, com veritablement teològica. Així llegim: «L’Evangeli és un criteri de vida i d’ac-
ció que articula la vida de l’Església i que ha d’articular cada vegada més el teixit social», cf. L’Església catalana: 
present i futur, 3.1.
31 L’Església catalana: present i futur, 3.2. Aquest punt l’hem comentat anteriorment, com a necessari equili-
bri entre l’Evangeli i l’Esperit Sant, agent de la missió.
32 Ibíd., 3.3, fent referència a la imatge d’una Església samaritana.
33 Ibíd., 3.4, denunciant el perill del clericalisme.
34 Ibíd., 3.5, que intenti superar la desconfiança entre grups i persones, tendint cada cop més cap a la unitat en 
la diversitat.
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posar-se al servei de la humanitat, de deixar-se guiar per l’Esperit Sant, que és amor, i 
per situar-se com a mare, mestra i deixebla d’un Poble de Déu que camina esperançat 
a l’encontre del Senyor.

3. Les seves llavors

Quines llavors cal sembrar? La pregunta no és pas complexa, però demana decisió, 
convicció i fidelitat a la decisió presa. Allò que es planteja en el camp pastoral i s’aca-
ba duent a terme comporta les seves conseqüències. No hi ha acció pastoral que no 
comporti un seguit de fets desencadenats. L’obvietat d’aquesta idea no resta valor al 
món de la pastoral, tot al contrari, l’incrementa més en el moment històric que vivim, 
especialment a Europa, i concretament a Catalunya.

No voldríem caure en la temptació de quedar-nos només en el disseny d’una bona 
campanya pastoral, en una mena de màrqueting evangelitzador fruit, potser, d’un clar 
esgotament pastoral, o més encara d’una buidor espiritual significativa i manca de 
fe. El fet de viure la fe des de l’estricta resistència acaba generant un tancament més 
o menys pronunciat segons cada cas, i aquest acaba asfixiant la poca esperança que 
resta en el cor dels fidels. Tampoc podem caure en l’obstinació de seguir plantant les 
llavors del Regne,35 com hem fet sempre, restant, doncs, paralitzats o per les pors o per 
l’afany de seguretat personal i col·lectiva, o pel desig de seguir concebent l’Església 
com un lloc de poder i no de servei.

Quan parlem de les llavors del Regne, em remeto principalment a la fe, l’esperança i 
la caritat.36 Si voleu, les podem pensar separadament, però prefereixo colgar-les a la 
terra totes tres alhora. Tot allò que projectem, tot allò que duem a terme cal que estigui 
tenyit d’una fe autèntica, d’una caritat constant i d’una esperança certa.37

Hem assolit la capacitat de poder identificar i desvetllar aquestes tres llavors en la vida 
dels nostres contemporanis, convençuts, tal com hem dit, que és Déu, per mitjà del seu 
Esperit, el qui lidera, guia i acompanya la vida de l’Església en missió.38

Quan ens remetem a aquestes tres llavors, de fet ens situem clarament en una posició 

35 L’Església catalana: present i futur, 3.1., on es mencionen les notes del regnat de Crist: veritat, amor, 
justícia i pau.
36 És indubtable la influència recent que han generat els escrits del papa Benet XVI en aquest sentit, bàsica-
ment Deus caritas est, Spes salvi i Lumen fidei, si bé aquest darrer ha estat signat pel papa Francesc i, segons ell 
mateix ha explicat, es tracta d’un escrit a quatre mans.
37 Recordo la pregària de sant Francesc davant la Creu de sant Damià: «Oh estimat i gloriós Senyor! Il·lumina 
les tenebres del meu cor i dona’m una fe recta, una esperança certa i una caritat perfecta, sentit i coneixement, 
Senyor, per tal que compleixi el teu sant i veritable manament», cf. J. A. Guerra, (ed.), San Francisco de Asís. 
Escritos. Biografías. Documentos de la época (BAC 399), Madrid: BAC 71998.
38 25 LG 4.
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incloent i implicativa, és a dir, de lluita contra el fatalisme, contra els cants del desà-
nim, contra la manca de compromís. No volem que ningú resti exclòs de la proposta 
de Jesús, de l’experiència de salvació, de la pertinença progressiva al Regne, i al ma-
teix temps sospitem i creiem que les llavors poden ser acceptades, tot i que cal respec-
tar sempre el misteri de llibertat present en cada persona, com Déu ho ha fet, ho fa i ho 
seguirà fent.39 És a dir, les llavors no creixen o es desenvolupen sempre totes al mateix 
ritme, ni sota les mateixes condicions, ja que el misteri de la llibertat és configurador 
de la nostra pròpia existència.

La llavor de la fe més que sembrar-la l’hem de desvetllar, ja no sols per la raonabilitat 
del mateix misteri de salvació, creació i redempció, que Déu ha obrat en la humanitat. 
Acceptem també, paral·lelament, el camí del sorgiment de la fe quan som capaços 
de reconèixer-nos nosaltres mateixos i els qui ens envolten com a persones capaces 
d’estimar i, per tant, de ser estimades per l’amor que ve de Déu.

Pel que fa a la llavor de l’esperança, també cal que l’escampem i, evidentment, 
que la desvetllem als racons més amagats del cor de la humanitat. Ultrapassem de 
llarg una concepció tancada de nosaltres mateixos i de la humanitat. Necessitem 
de nou recuperar l’esperança com una ferma actitud de creença en la utopia que 
prové de Déu, és a dir, la salvació de la humanitat. La promesa no està revestida 
d’ingenuïtat sinó de convicció, i, per tant, de fidelitat. Déu es manté fidel a la 
seva promesa, per això nosaltres anhelem ferms l’esperança que brolla del seu 
Fill, Jesucrist, tal com li agrada d’insistir al papa Francesc: «No ens deixem robar 
l’esperança.»40

Finalment, la llavor de la caritat ens remet a la importància substancial per als nostres 
dies de l’encontre conscient amb l’altre, el qual ens ajuda a situar-nos davant de l’al-
tre. Aquest encontre ens remet a l’experiència del servei, narrada explícitament en els 
evangelis, com una font veritable d’humanització que afavoreix la cultura del diàleg. 
Que n’és d’important compartir la vida, per tal de desvetllar en nosaltres i en aquells 
que ens envolten la importància d’establir ponts de relació, amb els quals arriben a 
fer-nos preguntes, però sobretot generem una actitud sincera, generosa i senzilla de 
servei, és a dir, de caritat.41

No podem, ni volem, escampar a la nostra terra cap altra llavor que no siguin les seves 
llavors, les de Déu, és a dir, la fe, l’esperança i la caritat que ell vessa en les nostres 
vides, perquè moguts pel seu Esperit nosaltres les colguem i les desvetllem en els cors 
dels nostres contemporanis.

39 26 GS 22: «Per la seva encarnació, el Fill de Déu en certa manera s’ha unit amb cada home».
40 EG 86.
41 GE 95-108.
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4. La nostra cura

Acabaré amb una breu al·lusió a la importància de la nostra acció pastoral com a 
agents actius. Especifico la importància, pels temps que ens toca a tots de viure, que 
tots som capaços d’actuar pastoralment i, per tant, tots som responsables de la missió. 
A tots se’ns ha donat un mateix Esperit, tot i que no tots els cristians tenim el mateix 
rol, com tampoc no tots tenim els mateixos carismes. Però l’Esperit que és de Déu i, 
per tant, de comunió ens convida a participar de la missió com a missioners captivats 
per una sana responsabilitat.

La nostra predisposició ha d’estar marcada per la generositat, fins al punt de viure-la 
apassionadament. No podem dir mai que la missió ja ha estat completada, sempre 
tindrem noves oportunitats i nous camins per obrir. Recordo el passatge de sant Pau: 
«El sembrador mesquí tindrà una collita mesquina, el sembrador generós la tindrà 
generosa. Que cadascú doni allò que de cor ha decidit, no de mala gana ni per força, 
perquè Déu estima el qui dona amb alegria.» (2Co 9, 6-7). Vet aquí, quines són les 
proporcions sota la mesura que Déu fa, és a dir, sota l’acció del seu Esperit, perquè, a 
més a més, es tracta de recomençar tantes i tantes vegades amb una consciència neta 
i serena de donar el millor de nosaltres mateixos, com aquella vídua pobra que donà 
tot el que tenia per viure, només dues monedes de les més petites (Lc 21,1-4). Aquesta 
actitud d’humilitat i de simplicitat es multiplica fins a saciar tothom. Què són sinó cinc 
pans i dos peixos per a una multitud? (Mt 14,13-21) I ens porta a descobrir el Regne 
de Déu present enmig nostre.

Però, al costat de la generositat, avui tots hem de créixer en el que el papa Francesc 
ens demana eclesialment: que el discerniment sigui la clau que ens permeti sempre 
a tots de descobrir quines són les crides que Déu ens fa i quines respostes, per part 
nostra, generem per fer més visible el Regne de Déu.42 Del discerniment també en fa 
referència el nou Pastoral de l’arxidiòcesi de Barcelona.43

El discerniment és un moment de l’Esperit (Ap 2 i 3), que ens ajuda a evitar de 
reduir el que és nou a quelcom conegut. Tota acció pastoral ve sempre precedida 
–així hauria de ser– d’aquest moment, perquè entenem que la proposta de Jesús 
és una oportunitat possible i genera un estil de vida concret, el qual ha de restar 
com a expressió òptima de la salvació. Cal afinar bé el propi cor, la pròpia vida 
per poder viure la «mística dels ulls oberts»,44 aquella que ens permet d’entendre, 
de desxifrar, d’acollir i de respondre amb la vida, perquè «mística i testimoni 

42 GE 166-175.
43 Arquebisbat de Barcelona, Sortim. Orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l’arxidiòcesi de 
Barcelona, Barcelona: arquebisbat, 32018.
44 Arquebisbat de Barcelona, Sortim, 48. Cf. EG 262.
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van junts».45 El procés del discerniment (reconèixer, interpretar i triar) no és pas 
fàcil, ni individualment ni col·lectivament, però ens demana un tipus d’actuació 
en equip.

No podem actuar o viure la missió de manera individualitzada. Avui dia, massa sovint 
hem vist potenciades les qualitats personals, i el que l’Esperit ens demana és ser més 
complementaris els uns amb els altres. Això no es pot donar si no és des del discerni-
ment que ens aproximi més els uns als altres, però que ens ajudi a viure i a proposar 
un cristianisme coherent i viscut en comunió «amb el bisbe de Roma i amb els altres 
bisbes de l’Església», és a dir, sinodalment.

46

Epíleg

Acabo fent una breu referència de nou a l’Esperit Sant que ens crida tots a una verita-
ble sortida de les nostres pors i falses seguretats, per viure la missió en uns temps tant 
apassionants com els que ens han tocat de compartir. Tant de bo fem tots el pas de les 
dinàmiques de por i tancament a la parresia i audàcia que prové de l’Esperit.

El document que ens serveix de guia en la nostra reflexió ens brinda l’ocasió d’accep-
tar la crida de Déu a passar de la fredor de molts plantejaments a l’escalfor i el nou ar-
dor missioner per a aquests nous temps; una crida que clarament ens exigeix a tots una 
conversió personal, per deixar-nos prendre per Jesucrist, autèntic tresor de l’Evangeli, 
una crida eclesial a la conversió pastoral per sortir en clau de missió.

47

És així que, amb molta humilitat, m’agradaria donar continuïtat a la paràbola que hem 
exposat inicialment:

«[...] El foc va arrasar el circ i el poble del costat [...], al que li va seguir un silenci que 
s’escampà per la contrada amb molta rapidesa, com el silenci del Dissabte Sant [...]. 
La tristesa per la contrada era gran, molt més encara pel pallasso que va adonar-se del 
fracàs de tot, especialment de la seva missió [...]. Però, al tercer dia, una força del seu 
cor que venia de fora d’ell mateix el va recompondre, ell mateix va poder adonar-se 

45 L’Església catalana: present i futur, 5.3. Imprescindible rellegir de nou EG 26: «No és sa estimar el silenci 
i refusar l’encontre amb l’altre, desitjar el descans i rebutjar l’activitat, buscar l’oració i menysprear el servei. Tot 
pot ser acceptat i integrat com part de la pròpia existència en aquest món, i s’incorpora en el camí de santifi-
cació. Som cridats a viure la contemplació també enmig de l’acció, i ens santifiquem en l’exercici responsable i 
generós de la pròpia missió.»
46 L’Església catalana: present i futur, 2.5. sobre la sinodalitat ens remetem a un dels darrers textos de la 
CTI, La sinodalitat en la vida i en la missió de l’Església, 2-III-2018, però ens cal forjar camins d’experièn-
cia sinodal reals en el si de les nostres Esglésies diocesanes.
47 EG 49: «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 Església malalta pel tancament i la comoditat d’aferrar-se a 
les pròpies seguretats.»
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que havia fet el que havia de fer, va descobrir que les seves llàgrimes tenien sentit, 
però no la darrera paraula. Va percebre que ell tornaria de nou a fer el que havia de 
fer, però potser d’una altra manera, sense angoixes, sense presses, sense caure en 
l’amarguesa. Va entendre que la seva debilitat fou el punt culminant de la seva pròpia 
fortalesa [...]. Va tornar a posar-se en joc perquè ser pallasso era el que omplia de debò 
el seu cor, transmetent alegria, esperança, una mirada nova sobre el propi misteri de la 
vida [...]. Per la seva banda, el circ va sofrir una bona remodelació, ja no tenia aquells 
tendals tan grans i tan promptes a cremar i a tancar l’espai de les diverses actuacions. 
De fet, el circ ara tindria lloc a l’aire lliure, i fes fred, pluja, neu o calor, la funció era 
sempre oberta, era un circ on l’aire de l’Esperit bufava de valent [...], i tothom era 
sempre ben acollit [...]. Calia, tan sols, recórrer amb alegria noves rutes vers nous 
pobles i viles per on passar.»

† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe auxiliar de Barcelona

Secretaria General

Ministeris
06.11.18 – L’Excm. i Rvdm. Sr. Antoni Vadell i Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona, 
el dimarts 6 de novembre de 2018, a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona, 
confereix els ministeris d’:

Acolitat

de l’Arxidiòcesi de Barcelona:
SERGIO ADÁN DELGADO

ALFONS DE ALARCÓN SANTAEULARIA
JORDI AVILÉS ZAPATER

SANTIAGO CELLIER RAVINA
PAU MANENT BISTUÉ

de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat:
JOAN FRANCESC CORTÉS I RIBOT
SAMUEL GUTIÉRREZ APARCERO
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Ordes sagrats
18.11.18 – L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de 
Barcelona, el diumenge 18 de novembre de 2018, a l’església dels Pares Carmelites 
Descalços, de Barcelona, confereix el Sagrat Orde del

Diaconat

FR. ANDREW LLANES AMARO, OCD

Nomenaments parroquials
02.11.18 – Rvd. P. Ferran Colàs Peiró, CO, vicari de la parròquia de Corpus Christi, 
de Barcelona.
02.11.18 – Rvd. P. Agustí de Goytisolo Coll, SJ, adscrit a la parròquia de Corpus 
Christi, de Barcelona.
12.11.18 – Rvd. P. Isidre Serdà Masana, SDB, adscrit a la parròquia de Sant Andreu, 
de Barcelona.
16.11.18 – Rvd. Sr. Isaac Mba Ango, adscrit a la parròquia de Sant Andreu, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials
07.11.18 – Rvd. Sr. Gabriel Carrió Amat, membre del Consell Presbiteral de l’Arque-
bisbat de Barcelona, fins al mes de juny de 2019.
07.11.18 – Rvd. P. Gerard Fuente Nares, OM, membre del Consell Presbiteral de l’Ar-
quebisbat de Barcelona, fins al mes de juny de 2019.
07.11.18 – Rvd. Sr. Joan Obach Baurier, membre del Consell Presbiteral de l’Arque-
bisbat de Barcelona, fins al mes de juny de 2019.
12.11.18 – Rvd. Sr. Joan Cabot Barbany, arxipreste de l’Arxiprestat de Rambles - Poble-sec.
12.11.18 – Rvd. Sr. Gabriel Carrió Amat, arxipreste de l’Arxiprestat de Poblenou.
12.11.18 – Rvd. Sr. Ramon Corts Blay, arxipreste de l’Arxiprestat de Puríssima Concepció.
12.11.18 – Rvd. Sr. Emili Gil Batllori, arxipreste de l’Arxiprestat de Provençals.
12.11.18 – Rvd. Sr. Francesc Gimeno Piñol, arxipreste de l’Arxiprestat de Gràcia.
12.11.18 – Rvd. Sr. Josep Hortet Gausachs, arxipreste de l’Arxiprestat de Sants - la Marina.
12.11.18 – Rvd. Sr. Jordi Illa Carlos, arxipreste de l’Arxiprestat de Mataró.
12.11.18 – Rvd. Sr. Josep M. Jubany Casanovas, arxipreste de l’Arxiprestat de Sant Gervasi.
12.11.18 – Rvd. Sr. Gregori Manso Santos, arxipreste de l’Arxiprestat de Cornellà de 
Llobregat.
12.11.18 – Rvd. Sr. Manuel Martínez Maqueda, arxipreste de l’Arxiprestat de la Tor-
rassa - Collblanc.
12.11.18 – Rvd. Sr. Joan Garcia de Mendoza Esteban, arxipreste de l’Arxiprestat de 
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Vall d’Hebron.
12.11.18 – Rvd. Sr. Rafael Míguez Melero, arxipreste de l’Arxiprestat de Trinitat-Roquetes.
12.11.18 – Rvd. Sr. Joan Obach Baurier, arxipreste de l’Arxiprestat de Sagrada Família.
12.11.18 – Rvd. Sr. Manuel Pérez González, arxipreste de l’Arxiprestat de Vilapicina.
12.11.18 – Rvd. Sr. Xavier Pich-Aguilera Roca, arxipreste de l’Arxiprestat de la Cisa.
12.11.18 – Rvd. Sr. Salvador Pié Ninot, arxipreste de l’Arxiprestat de Catedral.
12.11.18 – Rvd. Sr. Saturnino Rodríguez Rodríguez, arxipreste de l’Arxiprestat de 
Sant Josep Oriol.
12.11.18 – Rvd. Sr. Josep M. Romaguera Bach, arxipreste de l’Arxiprestat de l’Hos-
pitalet de Llobregat.
12.11.18 – Rvd. Sr. Salvador Roura Comas, arxipreste de l’Arxiprestat de Badalona sud.
12.11.18 – Rvd. Sr. Joan Sabé Colom, arxipreste de l’Arxiprestat de Sarrià.
12.11.18 – Rvd. P. Jesús Sans i Compte, OCD, arxipreste de l’Arxiprestat de Badalona nord.
12.11.18 – Rvd. Sr. Manuel Seliva Ponce, arxipreste de l’Arxiprestat de Sant Martí.
12.11.18 – Rvd. Sr. Josep Soler Llopart, arxipreste de l’Arxiprestat de Sant Andreu.
12.11.18 – Rvd. Sr. Albert Sols Lúcia, arxipreste de l’Arxiprestat d’Horta.
12.11.18 – Rvd. Sr. Agustí Viñas Rexach, arxipreste de l’Arxiprestat de Gramenet.
12.11.18 – Rvd. Sr. Josep M. Turull Garriga, director de la Biblioteca Pública Episco-
pal del Seminari de Barcelona.
26.11.18 – Sra. Lorena Cabrera Pizarro, presidenta de l’associació pública de fidels 
Joventut Obrera Cristiana (JOC) Nacional de Catalunya i les Illes.
26.11.18 – Sr. Ramon Canela i Piqué, nou patró de la Fundació Privada Institució 
Cultural del CIC.
27.11.18 – Rvd. Sr. Josep Maria Pastor Muñoz, agent de pastoral en el servei religiós 
de l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona, amb una dedicació de vint hores setmanals.

In pace Christi
Mn. Josep Serrano Vidal

Va lliurar la seva ànima a Déu el dijous 22 de novembre de 2018, a la Residència 
Sacerdotal de Sant Josep Oriol, on vivia aquests darrers vuit anys, ja molt limitat en 
les seves capacitats.

Va néixer a Vilanova i la Geltrú el dia 8 de juny de 1934. Era perit industrial. Va entrar al 
Seminari ja gran i va completar els estudis a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, 
on va obtenir la llicència en Teologia. Fou alumne del Col·legi Espanyol de Sant Josep 
i fou ordenat prevere el dia 19 de març de 1963, a la capella d’aquest col·legi-seminari.

Era una vocació eminentment pastoral, com la del seu germà, Mn. Jaume Serrano, 
també sacerdot de la nostra diòcesi i un dels vicaris episcopals en els anys del pontifi-
cat del cardenal Narcís Jubany. 
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Acabats el seus estudis a Roma, Mn. Josep Serrano va ser nomenat vicari de Sant Jo-
sep de Terrassa (1964), prefecte de disciplina del Seminari Major (1966). L’any 1972 
va ser adscrit a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat amb facultats també 
per a la comunitat parroquial de Santa Isabel d’Aragó i membre de l’equip sacerdotal 
del Guinardó, d’on també fou arxipreste. L’any 1978 fou nomenat ecònom i membre 
de l’equip sacerdotal de les parròquies de Santa Maria del Taulat i del Sagrat Cor de 
Jesús. En aquests anys va col·laborar amb la Delegació Diocesana de Catequesi.

L’any 1984 es va iniciar la seva col·laboració pastoral amb la diòcesi de Copiapó 
(al nord de Xile), com a missioner diocesà en l’esperit de l’agermanament pastoral 
amb les diòcesis d’Amèrica Llatina. Va treballar pastoralment a Xile com a rector de 
diverses parròquies –Diego de Almagro i Inca de Oro, en pobles miners del desert 
d’Atacama, i finalment, a la parròquia de Jesús Nazaret, a la capital del bisbat– i com 
a encarregat de la formació dels diaques permanents amb un equip en temps del bisbe 
Fernando Ariztia.

Retornat a Barcelona l’any 2003, fou nomenat rector de Sant Ignasi (2004), fins que 
la seva salut li ho va permetre. També va ser membre de la Comissió Diocesana per al 
Fòrum Universal de les Cultures.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar a la capella de la Resi-
dència Sacerdotal el dia 24 de novembre a les 11.00 hores. Fou presidida per Mons. 
Sergi Gordo, bisbe auxiliar de la nostra diòcesi.

Es varen proclamar aquestes lectures: Llibre de l’Apocalipsi 21, 1-5a.6b-7. Salm res-
ponsorial 41, «Com la cérvola es deleix per l’aigua viva, també em deleixo jo per vós, 
Déu meu», Evangeli de Sant Joan 6, 51-58: «Jo soc el pa viu baixat del cel. Qui menja 
aquest pa viurà per sempre». 

Va fer l’homilia Mons. Sergi Gordo, que va comentar les lectures proclamades i va 
remarcar, sobretot, que l’eucaristia és el centre de la vida del sacerdot i l’aliment cons-
tant de la seva caritat pastoral. Va recordar els 85 anys de vida de Mn. Serrano i els 55 
anys de ministeri sacerdotal. També va repassar les seves destinacions pastorals i va 
dir que havia estat, com vol el papa Francesc, «un pastor amb olor d’ovella», ja que els 
compromisos pastorals van tenir primacia en el seu itinerari ministerial a Barcelona i 
durant uns dotze anys a la diòcesi xilena de Copiapó. (El text de l’homilia es troba a 
la secció del Vicariat General, en aquest mateix BAB.)

Mn. Pere Vivó, company de curs de Mn. Serrano, va proclamar la primeraturs, i Mn. 
Josep Serra, director de la Residència Sacerdotal, l’Evangeli. Un altre company de 
curs i en aquest cas també company de ministeri a Xile, Mn. Oriol Garreta, va fer la 
pregària dels fidels, en què va destacar que el mossèn sempre va treballar per suscitar 
la fe i per fer un bon acompanyament dels creients. Varen assistir a l’eucaristia exe-
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quial el vicari general de Sant Feliu, Mn. Josep M. Domingo, i els vicaris episcopals 
de la nostra diòcesi, Mn. Antoni Casas i Mn. Salvador Bacardit. Aquest, en unes breus 
paraules finals, va destacar dos aspectes de la vida del mossèn: la seva inquietud mis-
sionera i els seus esforços per fomentar la fraternitat, sobretot entre els sacerdots. I va 
demanar que cal recuperar i donar continuïtat a l’obra d’agermanament.

Mn. Joaquim Vives, company de residència de Mn. Josep Serrano, li va dedicar 
aquests versos, que es varen cantar amb la tonada de la cançó «La vall del riu ver-
mell», que comença dient: «Trobarem a faltar el teu somriure [...]». Amb el cant de 
l’In paradisum i del «Virolai a la Mare de Déu de Montserrat» es va cloure el comiat 
de Mn. Josep Serrano. Que descansi en la pau de Crist per sempre:

Vilanova va ser el teu niu poble
I tu de quatre germans el petit.
Vas entrar al Seminari de jove,
amb estudis ja fets i feliç...

Fas els últims estudis a Roma
i et fan guia d’un grup d’estudiants,
al «Taulat» fas la tasca més bona
i després vas a Xile a sembrar.

Copiapó fou la teva gran tasca,
uns vint anys forjant grups de cristians,
treballant amatent i amb confiança
fins que tornes aquí ben lassat.

«Sant Ignasi» ja veu ta baixada
i nosaltres ton viure penós.
Mica en mica t’apropes a Casa
On viuràs del teu Déu tot Amor.

Mn. Joaquim Vives.

Religioses difuntes
Dolores Aurora (Lolita) LÓPEZ SOBRADO, de l’Institut Secular Magdalena 
Aulina, va morir el 20 de novembre de 2018 als 69 anys d’edat i 51 de vida consagrada.
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Província Eclesiàstica  
de Barcelona

Homilia de Mons. Josep Àngel Saiz a la  
Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol

En la celebració de l’Eucaristia amb motiu del 50è aniversari de la Residència Sacerdotal 
de Sant Josep Oriol. 28 de novembre de 2018. Lectures: I Cor 1, 3-9; Evangeli: Lluc 1, 
39-55.

Salutacions

Una salutació ben cordial al Sr. Cardenal, als Srs. Bisbes, Vicari General, membres 
del Patronat, preveres, familiars, religioses, gerència i treballadors; a tots els germans 
i germanes que participeu en aquesta celebració. Avui és un dia gran, un dia de festa 
i alegria amb motiu dels 50 anys de la nostra Residència Sacerdotal, posada sota 
la protecció de Sant Josep Oriol, un gran prevere de casa nostra exemplar pel seu 
testimoni de vida i zel sacerdotal.

Maria se n’anà decididament a la muntanya

En la lectura de l’Evangeli hem escoltat com Maria es posa en camí i se’n va decididament 
a la muntanya, a casa de Zacaries i Elisabet. En lloc de preocupar-se per ella mateixa, 
que acaba de concebre a Jesús, pensa primer en l’anciana Elisabet. En aquest episodi 
descobrim un exemple lluminós per al camí de l’Església i per al nostre camí sacerdotal. 
L’Església és missionera per naturalesa i està cridada a anunciar l’Evangeli a tots els 
pobles, a transmetre la fe a tots els homes i dones de tots els temps i llocs. El viatge de 
Maria és un viatge missioner pel qual surt de si mateixa, de la seva casa, de les seves 
seguretats, del seu entorn i va més enllà. Aquí està la clau també de la nostra vida com a 
cristians i com a sacerdots: una existència que ha de transcendir, projectar-se cap enfora, 
més enllà de nosaltres mateixos; sempre en sortida, en constant peregrinació.

L’àngel li havia anunciat que Elisabet esperava un fill i que ja es trobava en el sisè mes. 
Tenint present que Elisabet era d’edat avançada, Maria va a casa seva i roman amb 
ella per oferir-li tot l’ajut que pugui necessitar. Ella havia respost a l’anunci de l’àngel 
definint-se a si mateixa com «l’esclava del Senyor», i, de fet, la seva vida consistirà en 
un lliurament generós a la voluntat de Déu i també de servei al proïsme. Una actitud de 
servei en la qual té com a principi unificador el compliment de la voluntat de Déu i que 
comença exercint tot cuidant la seva cosina Elisabet, anciana i que es trobava en cinta.
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Però el més gran servei de María consistirà a portar i oferir a Jesús mateix. I de la mateixa 
manera, aquesta ha de ser la clau, el cor i la culminació de la nostra missió. I quan es 
comunica a Jesús i té lloc l’encontre amb ell, el cor s’omple d’alegria. Per això exclama 
Elisabet: «Tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les 
meves entranyes.» És l’alegria de la salvació que es percep des de les primeres pàgines 
de l’Evangeli. Elisabet acabarà la seva salutació dient: «Feliç tu que has cregut! Allò que 
el Senyor t’ha fet saber, es complirà.» Feliç la que ha respost a Déu amb l’obediència de 
la fe, la que per mitjà de la fe s’ha confiat lliure i absolutament en Déu i s’ha consagrat 
totalment a la persona i a l’obra del seu Fill. Quantes vegades al llarg de la nostra vida 
sacerdotal hem fet semblant experiència!

La meva ànima magnifica el Senyor

Maria respon a la salutació d’Elisabet amb el cant del Magníficat, el cant dels «pobres de 
Jahvè», els humils de cor que rebutgen la temptació de l’orgull, de la riquesa i del poder. 
Els primers versets del càntic es refereixen a experiències viscudes per ella mateixa: 
proclama que el Senyor ha fet obres grans, celebra que Déu ha irromput en la seva 
existència convertint-la en la Mare del Senyor, expressa la lloança, l’acció de gràcies 
i l’alegria. Amb aquesta lloança representa tots els creients que han experimentat la 
misericòrdia de Déu. Ella és conscient que té una missió a exercir i que la seva història 
personal s’insereix en la història de la salvació, perquè la misericòrdia del Senyor arriba 
als seus fidels de generació en generació.

Com Maria, cadascú de nosaltres hem de proclamar el nostre propi Magníficat. Com ella, 
hem de contemplar l’obra de Déu en la història amb els ulls de la fe. Déu va tenir cura 
d’Israel, el seu servent, i també de Maria, la seva serventa, i també té cura de l’Església 
i de cadascun de nosaltres, malgrat les dificultats i problemes que puguem tenir al llarg 
de la vida. L’Església, enmig dels esdeveniments de la història, proclama amb Maria les 
paraules del Magníficat i també es veu confortada amb la gràcia de Déu, amb la força 
de l’Esperit, per dur a terme la seva missió, per il·luminar tots els homes, i anuncia 
l’Evangeli a tota criatura amb la claredat de Crist, que resplendeix sobre la faç de la terra. 
L’Església també, com Maria, mostra el seu rostre proper i maternal a les persones grans 
i necessitades, i les acompanya i les ajuda a viure amb dignitat llurs vides en tot moment, 
com a veritables fills de Déu, fent experiència de la visita i presència del Senyor. 

50 anys de la Residència Sant Josep Oriol

Avui és un dia gran, un dia de gran festa i alegria amb motiu dels 50 anys de la nostra 
Residència Sacerdotal. El 14 de gener de 1965, sota el pontificat del Dr. Modrego, es 
va erigir la Fundació Sant Josep Oriol i es van aprovar els seus estatuts. El 18 de juny 
de 1968 va tenir lloc la inauguració de la Residència Sant Josep Oriol pel Dr. Marcelo 
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Gonzalez Martín, aleshores arquebisbe de Barcelona. El Dr. Quirze Estop i Puig va 
ser el primer rector de la Residència. Sis germanes Hospitalàries de la Santa Creu, des 
del primer moment, van tenir cura de la Residència Sacerdotal. 

L’any 1970 (30-IV-70), el bisbe Dr. Ramon Daumal i Serra es trasllada a viure a la 
Residència, i va ser-ne el president-delegat de la Fundació. El dia 1 d’agost de 1970 
es va incorporar Mn. Francesc Raventós i Pujol com a secretari del Sr. Bisbe, i també 
va exercir les funcions de rector de la Residència, fins al 2015. Després de Mons. 
Daumal, van exercir com a presidents-delegats Mons. Soler Perdigó, un servidor, 
Mons. Carrera i Mons. Taltavull. Ara, el president-delegat és Mons. Salvador Cristau, 
i Mn. Josep Serra el rector, després d’un temps de servei de Mn. Joan Rodríguez. Aquí 
van residir el Dr. Joan Martí Alanis i el Dr. Pere Tena, el Dr. Sebastià Taltavull i, ara, 
el cardenal Lluís Martínez Sistach. D’altra banda, per la Residència hi han passat uns 
tres-cents sacerdots. També recordem amb agraïment les religioses Hospitalàries de la 
Santa Creu, que al llarg del temps han servit aquesta casa. Recordem, especialment en 
la pregària, tots els germans que ens han deixat al llarg d’aquests cinquanta anys i que 
han format part del nostre presbiteri, actualment integrat en tres diòcesis germanes, 
sorgides d’un mateix tronc comú.

Recordo que uns dies abans de Nadal de l’any 2001 vaig venir a visitar aquesta casa. Feia 
poc que havia estat nomenat bisbe auxiliar del cardenal Ricard M. Carles a Barcelona 
i vaig voler que la primera visita com a bisbe fos, precisament, a la Casa Sacerdotal on 
residien els germans grans del presbiteri. Va ser una trobada joiosa de germans, units 
en el mateix sacerdoci de Jesucrist i en el desig de servir i estimar la seva Església que 
peregrinava a Barcelona, ara a Barcelona, Sant Feliu i Terrassa.

«Déu és fidel, i és ell qui us ha cridat a viure en comunió amb el seu Fill Jesucrist», ens 
recordava sant Pau a la primera lectura. Déu ens ha cridat al ministeri sacerdotal i la 
nostra consagració és per sempre, amb Crist i en Crist. Recordo que la meva mare em va 
dir en una ocasió, en l’últim tram de la seva vida: «Fill meu, ara ja no et puc ajudar gaire, 
només puc pregar per tu i per les teves coses.» Ella era una dona que resava molt de tota 
la vida, però en aquella etapa trobava a faltar el poder atendre el seu fill en els aspectes 
materials, com totes les mares de capellans. Jo li vaig respondre: «Mama, la pregària és 
el més important, ja ho saps, és la millor ajuda que puc tenir.»

La nostra eficàcia pastoral no és proporcional a la quantitat o la magnitud dels projectes 
que portem a terme, per molts i importants que puguin ser, sinó que depèn de la fe, 
esperança i amor que posem en cada etapa de la nostra vida, en totes les accions de 
cada dia, siguin grans o petites, conegudes o desconegudes; depèn, en definitiva, de fer 
la voluntat de Déu en cada moment. Per això estem convençuts de l’eficàcia del vostre 
ministeri en aquest tram de la vostra vida, i de l’aportació que feu a la pastoral de les tres 
diòcesis. Gràcies per la vostra pregària i pel vostre exemple de fidelitat i amor a Déu i 
als germans.
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Benvolguts germans i amics, els qui formeu la comunitat de residents i els qui hem 
vingut per compartir aquesta festa, que la nostra celebració esdevingui una ocasió per 
sortir cada vegada més de nosaltres mateixos, per posar-nos en camí, com Maria, per 
créixer en l’actitud de servei, per seguir també l’exemple de sant Josep Oriol, que acollia 
els malalts i els ajudava materialment i espiritual, que tractava amb gran respecte petits 
i grans i era afable amb tothom, que dissimulava les penitències i dejunis amb un posat 
alegre, que sempre se’l veia joiós i esperançat, senzill i humil. Maria, Mare i Mestra, ens 
guiarà en aquest camí. Que així sia.
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Consell Presbiteral
Crònica de la 9a reunió (07/11/2018)

El dimecres 7 de novembre de 2018, de les 10.30 hores fins havent dinat, es reuneix el 
Consell Presbiteral (CP) de l’arxidiòcesi, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar. 
Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, els bisbes auxiliars i els membres del Secretariat 
del CP.

1. Pregària, acta i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia, i s’aprova l’acta de la reunió anterior.

El Sr. Cardenal fa referència a la jornada sobre el Sínode celebrada a l’Ateneu Sant 
Pacià el dissabte 3 de novembre amb el P. Giacomo Costa, SJ, subsecretari de l’as-
semblea sinodal celebrada el mes d’octubre. Remarca, sobretot, els següents punts:

· L’experiència d’universalitat, de catolicitat, que invita relativitzar-ne altres. Diu 
que el va impressionar molt els testimonis de l’Església perseguida, com Síria, Cal-
dea, l’Índia, el Pakistan, Cambodja... Es varen escoltar testimonis impressionants. 

· El treball de caminar junts en comunió, la sinodalitat.

· Treball intens, de matí i tarda.

· Document final aprovat per una majoria de dos terços. Ara esperem la possible 
exhortació postsinodal del Papa.

2. Presentació de nous membres del CP, atès el canvi de destinació pastoral d’al-
guns consellers

El secretari del CP Antoni Casas informa dels canvis que s’han produït per raó dels 
nomenaments del passat estiu.

3. Recepció del nou organigrama de l’Arquebisbat (canvis diocesans) i comentaris

(En el dossier de la reunió hi havia el document «Criteris pastorals per a un nou orga-
nigrama diocesà», i el gràfic de l’organigrama.)

Intervenen alguns consellers per demanar aclariments sobre algunes institucions que 
no surten a l’organigrama, com l’Ateneu Sant Pacià, la Residència Sacerdotal, la Co-
missió per al diaconat permanent...
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Mons. Sergi Gordo indica que no s’han inclòs a l’organigrama les institucions que 
treballen en un nivell supradiocesà, com passa amb les esmentades. També infor-
ma de la localització física de diverses delegacions, secretariats i serveis de la cú-
ria diocesana. Un conseller proposa que es podria posar aquestes institucions que 
radiquen a Barcelona i que tenen un abast supradiocesà en un apartat nou al final de 
l’organigrama.

També un conseller proposa que més que la paraula «director» (dels nous secretariats) 
potser caldria parlar de «responsable».

A preguntes sobre la missió de la Delegació Diocesana per a la Formació i Acompa-
nyament del Clergat, Mons. Antoni Vadell diu que sobretot treballarà per fer aquell 
acompanyament que tots necessitem, per sentir-nos família i sentir-nos també valorats 
i acompanyats.

4. Estat actual de les propostes de reestructuració d’arxiprestats i d’unitats pas-
torals de cara a la reforma territorial i per a un millor servei pastoral a les cinc 
zones pastorals

En aquest apartat, després de la informació donada, també es planteja com es podrien 
incorporar al CP els preveres responsables de comunitats catòliques estrangeres. Es fa 
una votació i hi ha unanimitat en el següent acord: que aquests sacerdots elegeixin un 
seu representant i que aquest pugui assistir a les properes reunions del CP.

El Sr. Cardenal Omella intervé per indicar:

· que en el Sínode ha vist: que en diverses diòcesis es treballa en l’evangelització i la 
renovació pastoral d’una manera molt semblant a com ho fem en la nostra diòcesi; i

· que és molt important avançar en el treball de conjunt i sinodal, i evitar els àmbits tancats.

5. PLA PASTORAL DIOCESÀ: SORTIM! Orientacions i propostes per a una 
conversió pastoral a l’arxidiòcesi de Barcelona

5.1. Propostes de treball de la Comissió de Seguiment amb relació a l’aplicació del 
Pla Pastoral Diocesà per al curs 2018-2019: encontre personal amb Jesucrist (eix 
1) i fraternitat (eix 4)

Mons. Sergi Gordo informa que la Comissió de Seguiment té com a finalitat impulsar 
l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà. I per això recull i fa difusió de les iniciatives i 
experiències que van sortint. Coincidint amb l’inici de l’any litúrgic, es preveu oferir 
uns materials per impulsar el treball sobre els eixos 1 (encontre amb Jesucrist) i 4 
(fraternitat) del Pla Pastoral.
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5.2. Recés Diocesà d’Advent amb els membres del CE, CP, CPD, arxiprestes, Mis-
sioners de la Misericòrdia, delegats diocesans, directors de secretariats diocesans 
i responsables de serveis de cúria. Dissabte 24 de novembre de 2018, de les 10.30 
hores fins havent dinat, al Seminari Conciliar

Mons. Sergi Gordo diu que en aquest recés s’oferiran materials (subsidis) sobre el Pla 
Pastoral i que és important ser actius i comunicar i compartir experiències.

El Sr. Cardenal diu que tots hem de donar prioritat a aquestes trobades diocesanes.

Mons. Antoni Vadell diu que els recessos d’advent per a preveres se centraran en la 
fraternitat i el seu contingut es podrà aprofitar a les parròquies o als arxiprestats. Els 
ponents seran diferents. Inclourà el dinar junts.

5.3. Trobada Diocesana de fi de curs, diumenge de l’Ascensió del Senyor, 2 de juny 
de 2019, a la tarda. Lloc pendent de concretar

Es fa una valoració de la trobada diocesana anterior, a Santa Maria del Mar, i algunes 
intervencions demanen que es prepari bé i no sembli que s’improvisa.

El Sr. Cardenal Arquebisbe recorda que, malgrat tot, la trobada es va valorar positi-
vament. 

Mons. Antoni Vadell demana que tots els consellers ja es reservin la tarda d’aquest dia 
en la seva agenda.

6. Informacions

6.1. Només l’Amor Salva, Carta del Sr. Cardenal Arquebisbe als preveres i diaques 
(24 setembre 2018)

(En el dossier de la reunió hi havia l’edició d’aquesta carta en català i castellà.)

Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell informen sobre els temes d’aquesta carta i 
remarquen que pot servir per al diàleg en les reunions de preveres durant aquest curs.

6.2. Consulta prèvia al nomenament d’arxiprestes (octubre 2018)

El Sr. Cardenal Arquebisbe diu que es nomenaran tan aviat com sigui possible els 
arxiprestes proposats en aquesta consulta.

6.3. Altres informacions

Els recessos d’Advent per a preveres i diaques:
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· Zones 1, 2, 3, el 29/11 a la Casa d’Exercicis de Sant Ignasi de Sarrià. Ponent. Anna 
Almuni. Tema: «La fraternitat», amb dinar.

· Zona 4, l’1/12, a la Casa d’Espiritualitat Betània. Ponent: Gna. Claustre Solé. Tema: 
«A quins deserts avui hem de sortir?».

· Zona 5, a la Casa d’Espiritualitat Maria Immaculada, de Tiana, el 29/11. Ponent: 
Mons. Antoni Vadell. Tema: «Què ens demana “Sortim!”?» (Pla Pastoral Diocesà).

7. Properes reunions del CP per al curs 2018-2019 (darrer any del trienni del CP 
2016-2019):

· 10a reunió: dimecres 13 de febrer de 2019

· 11a reunió: dimecres 22 de maig de 2019

8. Precs i preguntes

Diverses intervencions:

· Sobre els capellans procedents de fora, es demana que l’arquebisbat tingui previst 
un curset sobre què és la diòcesi de Barcelona, per tal de facilitar la seva integració i 
adaptació a l’arxidiòcesi.

· En relació amb el curs per a sacerdots sobre acompanyament pastoral, s’hauria de 
valorar més les persones idònies per fer-ho que tenim aquí.

· Dos consellers diuen que a la cúria diocesana, per resoldre alguns temes (per exem-
ple, d’economia) s’ha de passar per massa instàncies, que caldria simplificar les gesti-
ons que s’hi han de fer per tal de poder resoldre els casos amb més celeritat.

· Es demana un CP que sigui més deliberatiu i no només informatiu.

· En els actes diocesans algú ha de ser responsable de les decisions que cal prendre. 
Cal fer compatible que tothom sigui consultat en el seu moment, però que a l’hora 
d’executar algú decideixi.

· Pel que fa a les agrupacions parroquials, es demana que no s’eternitzi el tema. S’ha 
de mirar el futur, i és urgent prendre decisions.

· Un conseller demana que es faci un estudi sobre com viuen els sacerdots de Barcelo-
na, els hàbits d’alimentació, si fan vacances, quin descans i quines amistats tenen, etc.

Es clou la reunió amb la pregària de l’Àngelus.
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Pla Pastoral
Recés diocesà dedicat a l’aplicació  

del Pla Pastoral Diocesà
El dissabte 24 de novembre de 2018, al Seminari Conciliar, va tenir lloc el recés dio-
cesà d’Advent, presidit pel cardenal Omella i pels bisbes auxiliars Sergi Gordo i An-
toni Vadell, en el qual varen participar els membres del Consell Episcopal, del Consell 
Presbiteral, del Consell Pastoral Diocesà, els delegats i els directors dels secretariats i 
dels serveis de la cúria diocesana.

L’acte es va iniciar amb la pregària per l’aplicació del Pla Pastoral «Sortim!», que 
comença amb aquesta invocació: «Veniu, Esperit Sant, als nostres cors, feu que us 
acollim amb actitud humil, com Maria, la Mare de Jesús, el Senyor. Que ens arribi el 
vostre do de saviesa per tal d’obrir-nos a la vostra llum» (el text íntegre es va publicar 
al BAB).

Varen seguir unes paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe i tot seguit es va passar a la 
dinàmica del recés, que fou molt actiu per part de tots els assistents. Es van constituir 
uns grups reduïts i cada un dels presents va treballar el contingut de les quatre fitxes de 
compromís en l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà, que eren el contingut fonamental 
del recés. Les quatre fitxes es titulaven: Acollir, Protegir, Promoure i Integrar, inspi-
rades en els ensenyaments del papa Francesc i del mateix Pla Pastoral.

A cada grup les intervencions eren de tres minuts i es van escoltar uns testimonis sobre 
el tema de les quatre fitxes. També es va fer a la capella del Seminari l’exposició del 
Santíssim Sagrament i es deixà un temps per a l’adoració i la pregària personal. Amb 
alguna música ambiental dels cants de Taizé. Al final de l’hora de pregària, i després 
de cantar les dues últimes estrofes del Pange lingua, es va impartir la benedicció i 
fer la reserva del Santíssim Sagrament. El recés es va cloure amb el cant «Marxem 
en pau», que ambientava el lema «Sortim!», del nostre Pla Pastoral, i que comença 
amb aquestes paraules: «Marxem en pau per les places, pels carrers del món, un nom 
portem al front, hem de cantar l’esperança que és l’alba d’un demà.»

Es publica seguidament el text d’aquestes quatre fitxes, que poden servir per a actes 
de sensibilització i compromís en el treball d’aplicar el Pla Pastoral.

Fitxa 1: Acollir

Cita del Papa: «Les condicions dels emigrants, els sol·licitants d’asil i els refugiats, 
requereixen que se’ls garanteixi la seguretat personal i l’accés als serveis bàsics. En 
nom de la dignitat fonamental de cada persona, és necessari esforçar-se per preferir 
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solucions que siguin alternatives a la detenció dels que entren en territori nacional 
sense estar autoritzats» (Papa Francesc. Missatge per a la Jornada Mundial del Mi-
grant i el Refugiat, 2018: Acollir, protegir, promoure i integrar els emigrants i refu-
giats, 14/01/2018).

Per portar-ho a la vida:

- Quines accions concretes relacionades amb l’acollida, per petites que siguin, he dut 
a terme últimament? Què m’ha impulsat a fer-les?

- Com és l’acollida a la meva comunitat parroquial, al meu grup, a casa meva, respecte 
a les persones nouvingudes? Som una comunitat oberta o tancada? Què podríem mi-
llorar perquè l’acollida sigui un compromís de tota la comunitat i no solament d’una 
part?

Cita bíblica: «Quan et vam veure foraster i et vam acollir o anaves despullat i et vam 
vestir?» (Mt v25, 38).

Fitxa 2: Protegir

Cita del Papa: «Caldria assegurar «als immigrants una adequada assistència consu-
lar, el dret a tenir sempre els documents personals d’identitat, un accés equitatiu a 
la justícia, la possibilitat d’obrir comptes bancaris i la garantia d’allò bàsic per a la 
subsistència vital. Si les capacitats i competències dels emigrants i els refugiats són 
reconegudes i valorades oportunament, constituiran un veritable recurs per a les co-
munitats que els acullen» (Papa Francesc. Missatge per a la Jornada Mundial del 
Migrant i el Refugiat 2018: Acollir, protegir, promoure i integrar els emigrants i re-
fugiats, 14/01/2018.)

Per portar-ho a la vida:

- Com crec que protegim les persones migrants, sol·licitants d’asil o refugiats? Què 
podríem millorar?

- Reconec i valoro les competències i capacitats de les persones migrants i nouvinguts 
de la meva comunitat parroquial, del meu veïnat o entorn? Ho faig també com a co-
munitat cristiana? Com? En què es concreta?

Cita bíblica: «Serà com una cabana per protegir de la calor del dia i per aixoplu-
gar-s’hi de xàfecs i aiguats.» (Is 4,6).

Fitxa 3: Promoure

Cita del Papa: «Promoure vol dir essencialment amb la finalitat que a tots els emi-
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grants i refugiats, així com a les comunitats que els acullen, se’ls doni la possibilitat 
de realitzar-se en totes les seves dimensions que componen la humanitat estimada pel 
Creador.» (Papa Francesc. Missatge per a la Jornada Mundial del Migrant i el Refugi-
at 2018: Acollir, protegir, promoure i integrar els emigrants i refugiats, 14/01/2018.)

Per portar-ho a la vida:

- Quines persones m’han fet créixer? Com em van tractar?

- Com tracto a les persones que m’envolten? Quina mena de referent soc? Genero 
relacions que faciliten la promoció dels altres?

Cita bíblica:

Lc 7, 50: «Jesús digué encara a la dona: La teva fe t’ha salvat. Vés-te’n en pau.»

Lc 8, 48: «Jesús li digué: filla, la teva fe t’ha salvat. Ves-te’n en pau.»

Fitxa 4: Integrar

Cita del Papa: «La integració no és una assimilació, que obeeix a suprimir, a oblidar 
la pròpia identitat cultural. El contacte amb l’altre porta més aviat a descobrir el seu 
“secret”, a obrir-se a ell per acceptar els seus aspectes vàlids i contribuir així a un co-
neixement més gran de cadascú» (Papa Francesc. Missatge per a la Jornada Mundial 
del Migrant i el Refugiat 2018: Acollir, protegir, promoure i integrar els emigrants i 
refugiats, 14/01/2018.)

Per portar-ho a la vida:

- La cita bíblica d’aquesta fitxa fa referència a les paraules de Rut, quan decideix no 
deixar a la seva sogra malgrat ser de dos pobles diferents. Quines accions diferents 
puc fer per obrir-me, conèixer i integrar diverses cultures i fer camí junts?

- I com a comunitat parroquial o com a grup, què podem fer diferent?

Cita bíblica:

«No insisteixis que et deixi, que em separo de tu i me’n torni! On vagis tu, vull ve-
nir-hi jo; on visquis tu vull veure-hi jo. El teu poble serà el meu poble, el teu Déu serà 
el meu Déu» (Rt 1,16). 
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Reflexions sobre l’eix de la Fraternitat,  
per Anna Almuni

Paraules de la delegada diocesana per a la Formació i Acompanyament del Laïcat 
al recés d’Advent celebrat el 29 de novembre de 2018 a la Casa d’Espiritualitat de 

Sarrià de Barcelona.

Bon dia a tots,

Agraeixo la confiança per demanar-me aquesta petita intervenció. Situar-me davant 
vostre és una certa gosadia per la meva part. Gràcies per la vostra confiança.

El text que em ve sempre al pensament sobre fraternitat. És un text que m’ha travessat 
des de fa molts anys; en un moment molt important de decisió personal em vaig trobar 
amb ell. 

«Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en 
nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat.» (Jn 17,21)

Em parla de Fraternitat, de comunió, d’estar en Jesús i en el Pare, de missió. COMU-
NIÓ-MISSIÓ. 

Avui vivim una profunda experiència de la diversitat. És des d’aquí que construïm la 
comunió, i és des d’aquí que el nostre testimoniatge és i ha d’ésser potent «perquè el 
món cregui».

L’Església és com un meravellós vitrall, que necessita de la identitat de cada petit 
vidret, per ser el que és. És una imatge estàtica, li falta el dinamisme, però que ens diu 
que fem església si cadascú fa brillar el seu propi color.

El Pla Pastoral, quan parla de fraternitat, en el primer punt diu: «Prioritzar la comu-
nicació interna i només així hi haurà una bona comunicació enfora», fraternitat per 
evangelitzar.

Hi ha un document de la Maite Melendo, «La comunicación: base de relaciones co-
munitarias profundas»,48 que m’ha ajudat en la reflexió d’avui.

La comunicació és mitjà per establir relacions interpersonals. Ho és també en les 
relacions pastorals i eclesials. L’Evangeli passa per les relacions. Comunicació i fra-
ternitat. Amor per nosaltres centrat en Jesucrist, en la seva doble vessant d’amor a Déu 
i als germans.

48 Cuadernos de Formación Permanente para Religiosos/as, n. 11, Frontera Hegian.
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Crist és qui ens convoca, qui ens reuneix. Crist és el que habita enmig del grup i el que 
té cura de tots i cadascun dels seus integrants. La comunió fraternal neix del fet que 
ens unim directament, però ens unim en Ell i per Ell per a una tasca evangelitzadora.

No hi ha comunitat sense comunió i no hi ha comunió sense amor, sense estimar-se 
molt, arribant, a poc a poc, a l’ideal de l’amor incondicional, nascut de l’arrel de 
l’amor de Déu, que imita al que Ell ens té a cada un i que ens ho manifestà en el seu 
Fill Jesús. Aquest amor, que ha estat vessat en els nostres cors per l’Esperit que ha-
bita en nosaltres, ha de ser conreat, fomentat, encoratjat i mantingut per mitjà de la 
comunicació.

De la mateixa manera que diem que sense amor no hi ha comunitat, podem dir que 
sense comunicació no hi ha amor i que sense comunicació no hi ha comunitat. Estem 
igualant amor = comunitat = comunicació, ja que no pot donar-se una realitat sense 
les altres dues.

Sense comunicació, les nostres comunitats seran grups d’homes i de dones que com-
parteixen un mateix ideal, feina o potser economia, però en què es diferenciaran de 
companys que comparteixen habitatge i despeses en èpoques estudiantils? 

El model el podem prendre del proposat a les seves comunitats per una religiosa uni-
versal, Teresa de Jesús: «Comunitats orants d’amigues». La paraula «amistat», a la 
manera de Teresa, és l’expressió més alta de l’amor.

Jesucrist, en el moment suprem, no ens va dir germans, sinó amics. En cap moment 
de la seva vida es va dirigir als seus com a germans. Aquesta relació de fraternitat 
pressuposava l’essència del seu missatge, que Déu era el nostre Abba. Per tant, el 
Pare comú ens fa a tots germans. Som germans de la humanitat, pel fet del naixement; 
germans –fills del mateix Pare– i germans per compromís eclesial.

La germanor ens ha estat donada i regalada. L’amistat és un pas més en la nostra ger-
manor comuna i universal: l’hem de treballar i conquerir. Ser amics és més que ser 
germans. L’ideal és ser amics dels nostres germans. Tots som germans però difícil-
ment arribarem a ser amics de tots els germans. «Us he dit amics perquè us he donat 
a conèixer el que el Pare m’ha comunicat» (Jn 15, 14-16). La comunicació del Pare 
dona origen i sosté l’amistat. És també la comunicació la que ens fa pujar de categoria: 
de germans a amics.

Com Santa Teresa, també René Voillaume, general dels Germanets de Foucauld, insta 
les seves fraternitats perquè arribin a ser amics. Els parla de tres sentiments d’amis-
tat. «L’amistat espontània, nascuda bastant de cop i volta per un sentiment afectiu. 
L’amistat que es forja lentament, amb el temps, tot i, potser, a causa de les oposicions 
de caràcter pacientment superades. I, finalment, cal l’amistat de tots els germans. Us 
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heu d’esforçar per considerar-vos com a amics. Les exigències de la caritat en el pro-
jecte d’evangelització és el Senyor que ens reuneix i ens dona responsabilitat dels uns 
pels altres, fan que la nostra caritat fraterna hagi, almenys, de tendir a la amistat.»49

Nivells de comunicació

Ens podem preguntar per les nostres actituds personals i comunitàries respecte a 
l’amistat autèntica. Com fem créixer la comunicació: relacions superficials i escasse-
tat de comunicació o comunicació profunda. Què genera i fomenta l’amistat?

La mesura en què sortim de la nostra solitud depèn del nivell de comunicació que 
establim. Examinem diferents nivells de comunicació, el grau en què ens impliquem 
en les relacions, la part de nosaltres mateixos que estem posant en el diàleg, la pro-
funditat.

Hi ha un primer nivell: el dels diàlegs quotidians; molt superficial. És una comunica-
ció a força de fórmules: es repeteixen constantment els mateixos continguts. No es diu 
res sobre un mateix. Són les converses sobre el temps amb el conductor de l’autobús, 
amb el que seu al nostre costat al tren.

Imaginem una comunitat, un equip pastoral, on només es doni aquest primer nivell 
de salutacions. Sense cap dubte, no seria comunitat, per molt que guardés les formes 
i aparences i complís els requisits canònics.

Un segon nivell és la comunicació que es dona sobre altres persones. Ens «fiquem» 
una mica més. Sempre és més fàcil «ficar-nos» a la vida aliena que a la nostra pròpia. 
Aquest nivell de comunicació sol donar-se amb gent més coneguda. Es dona quan un 
jo i un tu es troben i ni el jo ni el tu volen parlar de si mateixos. Per evitar la trobada 
personal, troben una tercera persona de la qual parlar. Descartem que els comentaris 
sobre la tercera persona absent siguin comentaris negatius, crítiques o murmuracions. 
Ja sabem el destructiu que és per a la convivència la crítica i murmuració, corroeix la 
vida comunitària.

Hi ha comunitats educatives on sovint les converses versen sobre els alumnes. En 
comunitats sanitàries el tema són els malalts, o els assistents a les catequesis quan 
la comunitat està dedicada a pastoral. Cal alertar la possibilitat del monotema com a 
evasió de la trobada personal. Serien unes relacions comunitàries molt pobres.

El tercer nivell es dona quan comuniquem part de les nostres idees, la nostra opinió 
sobre això o allò, quan expressem els nostres judicis i quan manifestem el nostre acord 
o desacord amb altres idees o opinions. El grau de comunicació és més personal. Do-

49 René Voillaume. Hermano de todos. Narcea, S.A. de Ediciones, Madrid, 1982, pág. 153.
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nem i rebem els nostres coneixements. Si només ens comuniquem a nivell d’idees, 
deixem fora de la nostra comunicació el nostre ésser! No som només cap. On queden 
els sentiments, els afectes, les emocions i els desitjos més íntims?

Comunitats que només es comuniquen a nivell d’idees resulten sàvies, es pot aprendre 
molt de les seves converses, però el to és acadèmic, fred, més propi d’una aula escolar 
o universitària que d’una llar.

El quart nivell es dona quan expliquem coses que ens han succeït en el passat. Quan 
expliquem els nostres projectes i parlem sobre el nostre treball. Ens donem més a 
conèixer, comuniquem il·lusions, dificultats, triomfs, part de la nostra història. Encara 
que ens seguim movent en un ambient més aviat informatiu, ens impliquem més. Pot 
significar ja un cert risc, segons el contingut i la qualitat de la confidència.

Un cinquè nivell, quan comuniquem els nostres sentiments, tal com els sentim, sense ra-
cionalitzacions. Que diferent és parlar dels alumnes i comunicar-me sobre com m’afecta 
a mi personalment alguna cosa dels alumnes! Que diferent és relatar la mort de la meva 
mare i comunicar el que per a mi va suposar la mort de la meva estimada mare!

La comunicació de sentiments pot implicar més o menys la persona, segons si els 
sentiments pertanyin al passat o al present, i segons si aquests sentiments es referei-
xen a altres persones o al que està parlant ara amb mi. Aquest nivell es dona ja en un 
terreny més íntim. No podem comunicar sentiments fins que ens permetem sentir. Si 
individualment ens alliberem de la por a sentir, podrem comunitàriament manifestar, 
compartir, comunicar i celebrar sentiments.

Sense expressió de sentiments les relacions comunitàries resulten fredes, distants, i és 
impossible satisfer la necessitat d’estimar i ser estimat de tot ésser humà.

Encara es dona un sisè nivell, quan en la comunicació hi ha una completa acceptació 
d’un mateix i de l’altre. Quan la comunicació es dona en un clima d’amor i implica la 
nostra intimitat, i quan suposa un mostrar-se i donar-se íntegrament.

Aquest nivell s’assoleix només de tant en tant. Quan es dona, marca etapes decisives 
en les vides dels que es comuniquen, ja que aquest grau de comunicació ens porta al 
canvi i ens obre noves possibilitats d’autorealització, creativitat i felicitat.

Un nivell més, la confidència. Aquesta és essencial en l’amistat i és la seva nota dis-
tintiva. Només per obra de la confidència arriba a fer-se autèntica amistat. A la con-
fidència es dona l’autèntica reciprocitat de la comunicació, veritable sintonia, emetre 
i rebre a nivells profunds. La veritable confidència no és, sense més, comunicar un 
secret, no; cal que el confiant i el confident convisquin allò confiat; del meu i el teu 
es fa el nostre. 
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La confidència no es dona només i necessàriament a través de les paraules. El llen-
guatge parlat o escrit resulta molt limitat quan volem comunicar certs sentiments i 
vivències del nostre món més íntim. Allà on no arriben les paraules, pot arribar el llen-
guatge no-verbal: un gest, una abraçada cordial o el silenci eloqüent. Podem «confi-
denciar» el nostre ésser a l’amic. Confidències molt íntimes succeeixen amb freqüèn-
cia en el silenci. En una mirada, un pot mostrar a l’amic tota l’amplitud i profunditat 
de la pròpia intimitat.

Per arribar al nucli íntim de la persona de l’amic cal un cert despreniment. S’exigeix 
una completa llibertat en relació amb tot el que l’altre té. Precisament, l’element de 
despreniment en la recerca de la intimitat de l’amic és el que distingeix l’amistat de 
la camaraderia o d’un altre tipus de relacions que, fàcilment, diem amistats. L’amistat 
es diferencia d’altres relacions precisament perquè busca el més íntim de l’altre, i està 
disposat a sacrificar-ho tot per aconseguir-ho. 

Construir amistat = Construir comunitat. Una aventura de goig i de dolor

Sense un amic o amiga, la persona viu aïllada dins seu. És vital sortir de l’egocentris-
me i de l’aïllament cap a l’amistat. L’amistat és un part dolorós, construir l’amistat és 
una aventura, entreteixida de dolor i goig, de tristeses i alegries.

Viure la vida en plenitud és fruit de la dinàmica interna de l’amistat veritable. Sense 
amistat verdadera no pot donar-se plenitud de vida. L’amistat reclama compartir el 
més profund del meu ésser, «confidenciar» el més profund, el sentit últim de la meva 
vida, la meva preocupació per el meu ésser, pel propi destí; tot sobre de mi. «Amic és 
el que sap tot de mi i m’estima»,50 deia Sant Agustí, després d’haver buscat amistat 
durant anys.

L’amistat autèntica és difícil d’aconseguir perquè, com l’autèntic amor, exigeix renún-
cia d’interessos propis. A més, l’amistat es viu en gratuïtat. La gratuïtat és la mateixa 
essència de l’amor i de l’amistat. Per això és avui tan difícil l’autèntic amor d’amistat, 
perquè la gratuïtat és un ingredient que a l’home i la dona d’avui –tan pragmàtics– els 
costa molt captar; potser aquesta és la raó per la qual l’home i la dona d’avui es troben 
més sols que els seus avantpassats. Un gran repte per a nosaltres, generar relacions 
d’amistat.

L’amistat es troba, es fa i es viu en la gratuïtat. Tots comencem demanant amistat, 
quan hauríem de començar oferint amistat. Tots volem tenir amics i ser considerats 
amics, però tots oblidem amb gran facilitat allò indispensable en l’amistat: la gratuïtat. 
L’amor, com l’amistat autèntica, només comença a desenvolupar-se quan estimem als 
que no necessitem per als nostres fins personals.

50 Sant Agustí: Diversis questionibus 83, 71, 5-6.
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Santa Teresa, a qui li agradava dir d’ella mateixa que era «molt amiga dels seus 
amics», ens dona claus per viure la veritable amistat. Ella va comprendre les paraules 
de l’Escriptura: «Qui troba un amic ha trobat un tresor», i es va lliurar a l’amistat. En 
la primera etapa de la seva vida va buscar seguretat en l’amistat, s’hi va «agafar», en 
expressió teresiana, fins que va descobrir per experiència que tots eren «com escura-
dents de romaní sec [...]»

La característica fonamental de la veritable amistat és la llibertat de ser cadascú qui és. 
El veritable amic/amiga m’ajuda a ser i créixer en l’amor a Déu i als meus germans i 
altres amics. Els meus amics/amigues són aquells que desitgen i procuren per a mi el 
meu major bé: que jo sigui plenament jo, tot/a de Déu i només de Déu. En paraules de 
la Santa, seria que cap amistat m’«enseñoree», sinó que, per contra, m’ajudi a viure 
com Déu. El meu únic Senyor ens vol: lliures, agafats a Déu. Viure aquesta realitat no 
li impedeix desitjar i recomanar que les seves germanes, entre si, «es vulguin i estimin 
tendrament i amb regal».51 Concebuda així, l’amistat és realment un do que hem de 
desitjar i conrear.

No podem estimar sense ser estimats, per això, Santa Teresa fonamenta l’amistat de 
les seves germanes en la pregària, veritable experiència d’amistat.

L’oració relació d’amistat, «sabreu estimar tenint a Déu per Amic» (Joan de la Creu). 
No hi ha res que mogui més a estimar que el saber-nos estimats.

El fonament i raó de ser d’aquest amor d’amistat entre nosaltres cal trobar-lo en la re-
lació d’amistat de cada un amb «El que sabem ens estima», és a dir: l’oració veritable 
comunicació de tots els components de la comunitat amb l’Amic, que estima a tots i 
cada un de manera personal i incondicional i que a tots convida a una relació d’autèn-
tica amistat íntima. Com no estimar els amics íntims del meu millor Amic?

Aquesta teoria, amb la qual segurament estem tots d’acord, troba moltes dificultats a 
l’hora de fer-la realitat en la vida comunitària. A ningú se’ns amaguen les dificultats 
de la convivència humana en el si de les famílies, on, a més d’existir llaços de sang, 
els components de la parella s’han triat l’un a l’altre, lliurement i amorosa.

En les comunitats pastorals no hem escollit, en la immensa majoria dels casos, els 
components de la nostra comunitat, tampoc hi ha llaços de sang; i encara que el vincle 
que ens uneix és una mateixa crida i missió, no per això es fa més fàcil la convivència. 
Les relacions comunitàries són el gran escull i cavall de batalla de les comunitats.

Hem de trobar resposta a les dificultats comunitàries en la comunicació interpersonal 
d’uns amb els altres, tractant de superar les dificultats mútues. Una altra resposta cal 

51 Camí de perfecció, cap. 11, núm. 11.
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trobar-la en la comunicació amb la Comunicació, és a dir, en l’oració. L’oració com 
la comunicació amb l’Amat-Amic, acollida i escolta del que «sabem ens estima». Au-
tèntica comunicació interpersonal, relació d’amistat íntima que abasta tota la nostra 
vida i agafa sencer tot el nostre ésser. Part essencial de la meva vida són les meves 
relacions interpersonals, tema que no he d’excloure de la meva comunicació amb 
l’Amic.

Si cada u en la comunitat «porta a Déu per amic», l’Amic comú de tots, sens dubte, 
està interessat en què tots els seus amics/gues tinguin amistat entre si com la tenen 
amb Ell.

En l’oració «mirar-me mirada pels ulls del meu estimat-Amic», quan aprengui a ac-
ceptar-me i estimar-me com soc estimada, estimaré els altres com a mi mateix i com 
Ell m’estima i els estima. Quan se’m dificulta l’acceptació i tracte amb algú, faig a 
aquesta persona tema de la meva oració i tracto de mirar-la amb els ulls del meu esti-
mat-Amic, amb el mateix amor amb què em sento jo estimada.

No dic que desapareixeran de cop les antipaties naturals però, almenys, m’apropo, 
després de comunicar-me amb el meu Amic sobre els seus amics amb una altra acti-
tud que desitja i intenta ser amistosa. Segurament, per això hagi d’anar passant pels 
graus de comunicació que hem vist a la primera part: respecte, obertura, valoració, 
acollida, buit interior, empatia, intimitat. I a força d’estones de comunicació amb el 
meu Amic i d’intents d’acostament a cada persona donarem passes en la construcció 
de la fraternitat.

«Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en 
nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat.» (Jn 17,21).

Gràcies.

Textos

· Orientacions i propostes, introducció la FRATERNITAT
· Bíblics - 1Cor 11,17 - 12,31
 - Jn 17,1-3.18-23 
 - Rm 12,1-18
 - Mt 18,1-5.10-20
· Sant Agustí, Les confessions, 4, 8,13
· XV Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes. Els joves, la fe i el 
discerniment vocacional. Doc final, oct. 2018. núm. 122 / núm. 131.
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Comunicat de la Comissió de seguiment del  
Pla Pastoral Diocesà

7 de novembre de 2018

Benvolguts i benvolgudes,

Des de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!» ens plau fer-
vos arribar la informació següent:

· Ja tenim a punt la pregària per a l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!», 
tant en català com en castellà.

· I també us compartim el document de treball: Activitats que es proposen en el marc 
de l’acolliment del document del nou Pla Pastoral Diocesà (aquest document de tre-
ball ha estat elaborat pel Sr. Andreu Ibarz, membre de la Comissió de Seguiment del 
Pla Pastoral Diocesà, i consensuat per tots els seus membres).

Esperem que aquesta pregària sigui el preludi de cada acte o trobada que anem cele-
brant des dels diferents àmbits de la nostra arxidiòcesi (parròquies, delegacions, se-
cretariats, moviments, congregacions religioses, escoles i entitats diocesanes diverses, 
etc.) i que les propostes plantejades en el document ens siguin d’utilitat i ens espero-
nin a seguir treballant en aquesta missió encomanada de conversió pastoral.

Ben cordialment,

Comissió de seguiment del Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!»
Arquebisbat de Barcelona
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Història de l’arxidiòcesi
La nostra Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol
Conferència del Dr. Josep Maria Martí Bonet en l’acte cultural celebrat amb motiu 

dels 50 anys de la Residència el 28-XI-2018

Els inicis de la Casa Asil per a sacerdots són també les arrels de l’actual Residència 
Sacerdotal de Barcelona Sant Josep Oriol de les Corts, que cal posar-los a mitjan de 
l’any 1870 –exactament fa 148 anys–, quan es feien les exèquies o enterrament del 
bisbe de Barcelona Pantaleó Montserrat i quan s’obria el seu testament; era a l’esglé-
sia catedral de la ciutat de Frascati, bonica població situada a 327 metres d’altitud, 
molt a prop del llac Albano, a pocs quilòmetres de Roma, el dia 23 de juliol de 1870.

El Dr. Montserrat havia mort dos dies abans a la residència dels escolapis d’aquella 
localitat. Un bon nombre de bisbes espanyols assistiren a les esmentades exèquies 
episcopals, ja que tots ells –com abans el mateix Dr. Pantaleó Montserrat– participa-
ven com a pares conciliars al Concili Vaticà I.

El sojorn i la defunció del bisbe Montserrat a Frascati foren deguts a la malaltia de 
febres palúdiques que es va encomanar durant la seva estança a Roma. Tenia seixan-
ta-dos anys i era bisbe de Barcelona des del desembre de 1863. Molt bon record va 
deixar a la diòcesi de Barcelona per la seva gran caritat i la seva ferma abnegació o 
lliurament envers els necessitats, començant pels seus sacerdots, molts d’ells «pobres 
de solemnitat», que al final de llurs vides àdhuc es trobaven en la necessitat d’anar 
pels carrers demanant caritat.

Cal reconèixer que el bisbe Pantaleó va tenir durant el seu pontificat (1863-1870) una 
vivíssima preocupació envers aquests germans seus pobres sacerdots. Preocupació 
plasmada en el seu testament que s’obrí després de mort.

Deixà en ell un molt important llegat per ajudar i assegurar l’atenció dels preveres de 
la seva diòcesi més necessitats en el últims anys de la seva vida. Calia que els diners 
fossin emprats per edificar un asil que acollís i atengués els sacerdots pobres i aban-
donats que no tinguessin habitatge. Per realitzar aquesta última voluntat va deixar 
com executors o marmessors el Dr. Joan de Palau, el Dr. Llàtzer Bauluz i el Dr. Josep 
Parra; tots ells canonges de Barcelona i l’últim degà-canonge.

Tot seguit, però, s’hi afegí el Dr. Josep Morgades, canonge penitencier que comprà 
una porció (5.286 m2) de la finca de Can Felo, antiga propietat del Sr. Eduard Duran i 
Prat. S’inicià, doncs, l’asil per a sacerdots necessitats. La crònica escrita en el Butlletí 
del Bisbat afirma: «Será el hogar al final de sus vidas de aquellos venerables sacerdo-
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tes que, llenos de desprendimiento, celo y caridad, abandonaron su propia familia para 
refundir todos sus afectos a favor de sus prójimos; despreciaron la vida y los peligros 
para sacrificarse al bien de sus semejantes y consumieron su salud y sus fuerzas en el 
ministerio de salvar las almas y sus economías o legítimas paternas en el alivio de sus 
hermanos necesitados.» I acaba: «Si algunas personas caritativas quieren contribuir 
como esperamos, a esta obra de verdadero mérito delante de Dios pueden entregar sus 
donativos al Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis o a los Sres. Dr. Juan Palau y Dr. 
Lázaro Bauluz en el palacio episcopal o al Dr. José Morgades, canónigo penitenciario 
que ha tomado una parte importante en la fundación y merece toda la confianza de su 
excelencia ilustrísima (obispo) y de los señores fundadores.» BOEB, 1875, pàg. 115.

Pràcticament, el Dr. Morgades prengué la total direcció. Amb molta rapidesa es va 
aixecar l’edifici-asil fins al punt que al cap de dos anys, el dia 4 de juny de 1877, es 
va poder inaugurar i rebre ja els primers asilats. El Diari de Barcelona (24 de maig 
de 1875, núm. 827, p. 115) en va fer la següent crònica: «Como consecuencia de la 
escasa dotación del clero parroquial y de la pérdida de bienes del clero en sus bene-
ficios, cada día se hace sentir más la necesidad de un “asilo” para recoger sacerdotes 
pobres e imposibilitados para el ejercicio de su santo ministerio. Frecuentemente han 
de acogerse en el Hospital y en la Casa de Caridad, y a poco tiempo falleció en el 
primero de los citados piadosos asilos el P. D. Francisco Mestres, que tanto se había 
distinguido por su talento y sus esfuerzos a favor de la enseñanza. Conociendo esta 
necesidad, el difunto obispo D. Pantaleón Montserrat al morir hizo un legado para 
aquel intento, y con su importe, con otras limosnas, y muy particularmente con la pro-
tección que dispensó al pensamiento el actual Prelado Excmo. e Ilmo. Fr. D. Joaquín 
Lluch, los capitulares Sres. D. Juan de Palau, D. Lázaro Bauluz y D. José Morgades 
y Gili, han levantado un edificio en Las Corts de Sarrià, rodeado de jardines y con 
todas las comodidades apetecibles, donde serán admitidos gratuitamente todos los 
sacerdotes necesitados, imposibilitados. El 18 de mayo de 1875 se puso la primera 
piedra, y anteayer 4 junio fue inaugurado el edificio con una modesta función, en la 
cual el señor obispo celebró el santo sacrificio de la misa. Concluida ésta, y mientras 
la estaba celebrando el señor canónigo penitenciario, la escolanía de la Santa Basílica 
cantó una Salve a la Santísima Virgen, a la cual se ha dedicado la capilla y bajo cuya 
protección y la de san José, san Joaquín y san Pantaleón se ha puesto el asilo, en el 
que han pretendido ya ingresar varios sacerdotes, y viene a aumentar el número de 
establecimientos benéficos levantados en esta ciudad y sus inmediaciones al calor de 
los sentimientos caritativos de sus católicos moradores.»

Gràcies a mossèn Josep Martí, que fou prior d’aquesta casa sacerdotal durant quaranta 
anys, en la primera meitat del segle XX, tenim la descripció de com era aquell primitiu 
asil: explica ell, en unes memòries sobre l’origen de la casa que va deixar escrites, que 
«l’edifici inaugurat el 1877 tenia una forma quadrada amb un pati central i cisterna 
en el centre, amb un soterrani en la part del davant que estava destinat a magatzem, 
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amb una gruta, bastant fonda, per extreure l’aigua de la cisterna, que a l’estiu era molt 
fresca. A la planta baixa hi havia la capella, el menjador, la cuina, una sala de visites, 
habitacions pel director i una altra que servia d’infermeria. En el primer i segon pis 
hi havia les habitacions dels sacerdots acollits i les del servei. En el primer també hi 
havia una habitació més gran i més ben decorada destinada al Sr: Bisbe, i en la qual hi 
havia l’arxiu i servia, a la vegada, per a les reunions de Junta».

Era un edifici ben construït com encara avui es pot veure amb els afegits que s’han 
anat fent. Malauradament en els anys de la Guerra Civil de 1936 a 1939 es van perdre 
tant els plànols de l’edifici com tot l’arxiu i tota la documentació relacionada amb la 
seva construcció. El manuscrit on consten les memòries de l’esmentat Mn. Martí és el 
poc que queda de record del primitiu asil: gràcies a ell no s’ha perdut del tot la seva 
història.

Des del dia de la inauguració van començar a acollir-se en el nou asil sacerdots grans 
o malalts que necessitaven assistència, els quals eren admesos, prèvia sol·licitud als 
canonges propietaris i administradors, Drs. Palau, Bauluz i Morgades, els quals a més 
de portar control de les peticions i entrades nomenaren el director, que era un sacerdot 
que en nom d’ells regia la casa tot convivint amb els asilats. L’edat avançada del Dr. 
Palau (va morir el 1881) i el fet que el Dr. Bauluz residís a Saragossa, feia que, a la 
pràctica, era el Dr. Morgades qui disposava de la responsabilitat de les admissions, de 
nomenar el director i de procurar el bon funcionament de la nova institució.

Explica també Mn. Martí, en el seu manuscrit, que per servir i atendre els asilats eren 
preferits els estudiants pobres del Seminari Conciliar a fi, diu ell, de fomentar i faci-
litar les vocacions eclesiàstiques i, afegeix que a aquests seminaristes, en els primers 
temps, eren fins i tot dispensats de l’internat canònic del Seminari, de tal manera que 
alguns residien a l’asil d’una manera permanent fins a la seva ordenació de preveres. 
Així ho fou el nostre estimat Mn. Francesc Muñoz, canonge que al final de la seva 
vida passà a ser sacerdot d’aquesta casa sacerdotal.

El Dr. Morgades és qui més va ajudar econòmicament a tirar endavant l’asil, gràcies 
a les donacions que periòdicament anava fent. Entre elles destaca la cessió en propi-
etat d’unes senzilles i petites cases que ell mateix havia fet edificar al veí poble de 
Sants per atendre els obrers necessitats. També va fer construir un mur, molt sòlid, 
que rodejava l’edifici, i l’horta, i a cada extrem d’aquesta horta hi va fer construir dos 
edificis amb el propòsit de que servissin d’escola, un per a nens i l’altra per a nenes, ja 
que a les Corts en aquells moments no n’hi havia, i pensant, també, que la de nens la 
podrien atendre els sacerdots asilats, mentre que la de nenes la dirigien les religioses 
Dominiques de la Presentació, a les quals havia cedit una finca que anomena del «Bon 
Consell» per instal·lar-hi un asil per a noies en perill de perdre’s i ser, a la vegada, un 
pensionat per a noies de famílies del barri. L’edifici de l’escola de nois no va arribar a 
funcionar i el lloc es va fer servir com a garatge per guardar el carruatge i la cavalleria 



[62] novembre - BAB 158 (2018)844

que l’entitat posseïa per portar els sacerdots asilats a la ciutat de Barcelona, o per 
portar-los a passejar.

Al bisbe Pantaleó Montserrat (1863-1870) el succeí Fra Joaquim Lluch (1874-1878). 
Aquest últim el succeí Josep M. Urquinaona (1878-1883). I, per últim, a aquest el 
succeí Jaume Català Albosa (1883-1899). El canonge penitencier Dr. Morgades va 
esdevenir bisbe de Vic l’any 1882 (fins al 1899, en què fou substituït pel Dr. Torres i 
Bages). Durant el seu pontificat a Vic, almenys fins al 1887, intervenia com a direc-
tor o propietari a la Casa-Asil de Sacerdots de Barcelona amb gran disgust del bisbe 
Català Albosa de Barcelona, que així es queixava al Sr. Nunci Monsenyor Rampolla: 
«Tampoco me habló (Morgades) de este asunto (l’Asil), hasta que no tuvo más reme-
dio cuando murió el capellán director; y aun fue para decirme que deseaba tuviese yo 
participación en el nombramiento, suponiendo que él era dueño del establecimiento 
y de todos sus recursos. También me callé, por más que se daba el escándalo de que 
el Obispo de Vich gobernase un establecimiento eclesiástico de mi diócesis [...]» I 
acaba amb aquestes greus frases: «Está pasando en nuestra ciudad una serie de hechos 
que indudablemente han de ocasionar profundamente disgusto y me han de dificultar 
la obra de pacificación que con tanto trabajo estoy llevando a cabo. El Sr. Obispo de 
Vich se ha propuesto sembrar la cizaña en este obispado de Barcelona hasta el punto 
de que ya no puedo callar (Dr. Català), pero antes he creído conveniente dar de todo 
conocimiento a V.» (carta del 9 de febrero de 1886).

Es queixava també que amb els diners de Barcelona es restaurava Ripoll. 

La carta del bisbe Català va tenir un efecte molt seriós en el Nunci Mariano Rampolla, 
com queda palès per la rapidesa en respondre-li, ja que li contesta tres dies més tard, 
el 12 de febrer de 1886, en què li manifesta, abans que tot, el sofriment que li causa 
veure la rivalitat dels dos prelats: «No ha podido menos de causarme sentimiento el 
contenido de su carta de 9 del corriente, lamentando como el que más no reine per-
fecta armonía entre dos Hermanos, aunque por otra parte vea con gusto la conducta 
prudente que en el particular ha tenido V. hasta aquí, y confiadamente espere pueda V. 
seguir en ella para evitar toda clase de escándalos y publicidades.»

Tot seguit va donar la resposta o comenta els retrets que el bisbe Català exposava en 
la seva carta. Li assegura que no pensa traslladar-lo de la diòcesi a una altra, i que so-
bre l’afer de la restauració del monestir de Ripoll s’ha limitat a lloar-ne la idea sense 
cap aprovació de la manera de portar-ho a terme. El nunci li diu que enviarà un prelat 
pacificador. El fet és que el 9 d’agost de 1887 es va assignar la cessió de «pacificació» 
entre els dos bisbes. El Dr. Morgades ja no intervindrà més i començà la lloable ac-
tuació del bisbe Català Albosa. Aquest, en primer lloc, canvià el nom d’«asil» i posà 
el de «Seminari Major de Sacerdots Retirats», i el 20 d’agost de 1887 es decretava: 
«Habiéndose encargado nuestro Excmo. e Ilmo. Prelado el día 4 del corriente del 
piadoso establecimiento destinado a albergar a los venerables sacerdotes impedidos y 
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necesitados, situado en el inmediato pueblo Las Corts, S. E. l. se ocupa en la forma-
ción de la Junta de respetables eclesiásticos que han de auxiliarle en la administración 
y gobierno de este benemérito Seminario y de las rentas que le pertenecen.»

«Para corresponder a los generosos propósitos de los fundadores y bienhechores de la 
Casa, y singularmente del Excmo. e Ilmo. Sr. Don Pantaleón Montserrat y Navarro, 
dignísimo obispo de esta diócesis, a cuya iniciativa y caridad inagotable se debe en 
gran parte esta fundación, desea S. E. l que los Rvdos. Párrocos y en general todos los 
individuos del clero miren con particular interés esta piadosa obra instituida en bene-
ficio y para utilidad personal de los eclesiásticos. Sería, por tanto, muy del agrado de 
nuestro Excmo. Prelado que todos los sacerdotes de este obispado considerasen como 
casa propia este establecimiento, lo visitasen y se familiarizasen con él a fin de que lo 
que hoy es un asilo para sacerdotes impedidos y necesitados llegase a ser un estable-
cimiento digno del clero de la diócesis de Barcelona en el cual los Rvdos. Párrocos y 
Sacerdotes inutilizados para el servicio activo encontrasen el solaz y las comodidades 
que exige la salud delicada y un retiro decoroso y propio de aquellos que consagran 
su existencia al cultivo de las letras, al ejercicio de la caridad y a la difícil misión 
de dirigir a los fieles por los caminos de la virtud y del bien. Tan luego constituya la 
Junta, se apruebe el reglamento interior de la Casa y se acuerde lo necesario para que 
el establecimiento adquiera el desarrollo que debe tener, según los deseos de S. E. l, 
se comunicará a los eclesiásticos para su conocimiento. Entre tanto, los que deseen 
ingresar en él pueden dirigirse al Prelado, quien ordenará su admisión inmediata.» 
(BOEB, 1887, pàg. 102)

Òbviament, el tarannà fou un altre: es passà d’«Asil» a «Seminari Major», «s’establi-
ren en més adequades normes i reglaments, s’assolí certament una llar decorosa i prò-
pia d’aquells que han consagrat la seva existència al cultiu de les lletres, a l’exercici 
de la caritat i a la difícil missió de dirigir els fidels pels camins de la virtut i del bé». 
Del «bon fer» del bisbe Català Albosa hem parlat molt en la introducció del llibre de 
Mn. Raventós (†). Recordem la seva caritativa actuació vers els empestats del còlera 
del 1885, així com la seva actuació en el nou Seminari Major de les Corts. En aquesta 
segona etapa ben bé es pot considerar cofundador.

La nostra residència té, doncs, tres períodes: 1) L’asil per a sacerdots pobres; 2) Se-
minari Major per a sacerdots retirats, i 3) Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol. 
Aquest últim període és de l’any 1968. La crònica diu que als pocs mesos d’haver-se 
inaugurat la Residència Sacerdotal Mn. Ramon Daumal va ser nomenat bisbe auxiliar 
i va voler anar-hi a viure per residir amb els sacerdots, per tal de donar testimoni que 
molts d’ells havien donat la vida al servei de l’Església. També cal dir que Mn. Fran-
cesc Raventós, que el mes de setembre del 2018 va morir, tot seguit el van fer secretari 
i poc després era el vicerector de la Residència. Durant quaranta sis anys va realitzar 
aquesta tasca i ell mateix, en una entrevista que publicà al Full Dominical (18 de juny 
de 2018), testifica: «He descobert uns grans exemples de generositat i de servei que 



[64] novembre - BAB 158 (2018)846

m’han semblat que seria profitós donar a conèixer escrivint –com ho fem– la histò-
ria d’aquesta institució.» I continuava dient: «El senyor bisbe Ramon Daumal, amb 
la seva presència entre els sacerdots ancians, va esforçar-se per fer-ne una veritable 
família de germanor sacerdotal i volia evitar que les xacres pròpies de l’ancianitat aï-
llessin els residents en soledat. Va fomentar que els residents que podien fessin serveis 
d’ajuda a les parròquies o a altres activitats eclesials. Va procurar que visquessin ager-
manats, celebrant junts les festes litúrgiques amb tota solemnitat, que coneguessin les 
noves activitats de la vida de la diòcesi i que també visquessin joiosament les festes 
i els aniversaris de cada un dels residents. També desitjava que aquesta casa estigués 
ben oberta a la diòcesi, que si la salut els ho permetia els residents poguessin fer ser-
veis a les parròquies i a altres institucions diocesanes.»

Quan es va crear la Residencia Sacerdotal com a fundació, el bisbe Gregori Modrego 
va voler posar-la sota la protecció del sant sacerdot de Barcelona sant Josep Oriol, 
model de preveres. Ja en l’etapa anterior, el prior Mn. Josep Martí havia fomentat 
la devoció envers el sant sacerdot barceloní, i va encarregar a l’escultor Josep Maria 
Camps Arnau una imatge que actualment presideix l’entrada de la Casa SacerdotaI.

Però deixeu-me acabar amb més reflexions espirituals: Pere digué a Jesús: «Mireu, 
nosaltres ho hem deixat tot per venir amb vós. Què ens tocarà?» Contestà Jesús: «Vos-
altres, i tots els qui han vingut amb mi [...], qui ha deixat cases, germans i germanes, 
pare i mare, fills o camps, en rebrà molt més i posseirà la vida eterna.» (Mt 19, 27-29). 

Què en són d’autèntiques aquestes sagrades paraules mirant el grup de sacerdots que 
actualment viuen a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona, que com-
pleix 50 anys d’història. Hi han passat quasi tres-cents capellans jubilats.

«Quina meravella», exclama Mn. Albert Torrens, «poder concelebrar l’Eucaristia 
cada dia, resar conjuntament les vespres, el rosari, el mes de Maria, el del Sagrat Cor, 
els exercicis espirituals, la unció de malats, etc., i així lliurement, sense cap obligació; 
també poder ajudar en diversos ministeris sacerdotals, poder practicar la caritat frater-
na amb els companys... Això és una autèntica meravella!»

Amb motiu d’aquesta efemèride s’han celebrat, doncs, diversos actes, especialment, 
el dia 28 de novembre del 2018, una solemne eucaristia que fou presidida pel cardenal 
Omella i tres bisbes de l’Arquebisbat de Barcelona. També quatre mesos abans, en 
l’esmentada Residència i després a la Sala de la Mercè de la catedral de Barcelona tin-
gué lloc la presentació d’un estudi referent a aquesta institució diocesana que té el seu 
origen en la segona part del segle XIX, quan el bisbe Pantaleó Montserrat –com hem 
dit– va deixar un llegat per atendre els sacerdots que després d’una vida d’activitat 
apostòlica es trobaven sense mitjans i en la pobresa. Del llibre, de 243 pàgines, en fou 
autor Mn. Francesc Raventós (†) i és editat per Bubok (Internet).
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Cal afegir que del Dr. Català Albosa, bisbe de Barcelona, la història diocesana en té 
un entranyable record, ja que fou el gran impulsor de la caritat heroica durant la pesta 
del 1885 a Barcelona. Ell personalment anava a visitar els malalts; tant és així que fou 
contagiat, però al final es curà. Va també impulsar els sacerdots que atenguessin els 
empestats, i prometia a qui ho feia una forta quantitat de diners. Així, hi ha un llistat 
de més de quatre-cents sacerdots, entre els quals el mateix Dr. Torras i Bages. Tots 
eren voluntaris d’aquesta caritat heroica i a l’ensems cal dir que renunciaren al cobra-
ment de l’esmentada quantitat. També les religioses de la diòcesi s’hi bolcaren: unes 
assistint a domicilis dels empestats i altres fent de cuineres pels carrers de Barcelona. 
El bisbe els deia que en aquells moments la clausura i el claustre eren les cruïlles dels 
carrers de Barcelona on hi havia les cuines. Ell, el bisbe Català Albosa, amb els seus 
sacerdots, religioses i religiosos i molts fidels participaren en la cursa heroica de la 
caritat, i el bon Déu, com sempre, els recompensà sense límits. Amb aquests actes de 
caritat es confirmà uns dels trets típics del tarannà de la diòcesi, que és la caritat i que 
impera a la Residència Sacerdotal de l’antic Seminari Major i de l’actual Residència 
de les Corts, tal com era voluntat –com hem dit– del bisbe Ramon Daumal i del rector 
de la Residència Mn. Francesc Raventós.

Seguint una enquesta que es va fer entre els residents, Mn. Brustenga afirmà: «Els 
residents hi viuen l’última etapa de la vida amb companys preveres i participen de 
l’ideal de la diocesanitat.» «Tot amb una companyonia», com diu Mn. Aymerich, «ex-
cel·lent i unint-se en actes litúrgics i culturals com són les freqüents conferències de 
temes d’interès científic, teològic, històric i cultural».

Cal també remarcar el recolzament de l’arquebisbe D. Marcel Gonzàlez durant el seu 
pontificat de Barcelona. Dos residents actuals, el cardenal Martínez Sistach i l’actual 
rector, Mn. Josep Serra, ens fan també el gran elogi, «ja que es tracta d’un bon servei 
als sacerdots dels bisbats de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat». És així 
com es compleix la profecia evangèlica abans esmentada: «Els nostres sacerdots ho 
han donat tot per assolir el mateix bon Déu, que ho és tot.»

Barcelona, 28 de novembre de 2018. Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol de 
Barcelona.
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Organismes diocesans
Càritas Diocesana: Carta sobre la campanya en 

favor de les persones sense llar
Barcelona, 5 de novembre de 2018

Benvolgut Sr. Rector,

Em plau adreçar-li aquesta carta amb el material elaborat per Càritas amb motiu de 
la campanya en favor de les persones sense llar que se celebrarà el proper 25 de no-
vembre de 2018.

Sota el lema «I tu, què hi dius? Digues prou! Ningú sense llar», tanquem la campanya 
triennal que s’inicià el 2016 per dir prou a la vulneració de drets, a la invisibilitat, al 
patiment, a viure al carrer, a la inseguretat, a les agressions..., a no tenir llar, i amb la 
qual volem fer possible allò que encara avui sembla impossible: que qualsevol perso-
na visqui amb dignitat en una llar pròpia, permanent i en pau.

Enguany tornem a convocar un acte públic, de carrer, per donar visibilitat a les perso-
nes sense llar i als seus drets. El convidem que s’hi sumi, i és per això que l’esperem el 
22 de novembre, a les 12.00 hores, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. En aquesta 
ocasió tindrem més d’un centenar de siluetes blanques, en què podrem enganxar en 
papers de colors totes aquelles accions que podríem fer per millorar la situació de les 
persones sense llar: mirar-les als ulls, un somriure, una paraula amable... Després es 
llegirà el manifest unitari de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar, de la qual 
formem part com a Càritas.

En aquesta tramesa us adjuntem el cartell de la campanya i el díptic que s’ha elaborat 
amb motiu d’aquesta diada. L’animem a penjar el cartell a la seva parròquia, perquè 
ens ajudi a sensibilitzar sobre la necessitat de construir un model de societat diferent, 
que posi les persones i la seva dignitat al centre, i no únicament per posar fi a la po-
bresa.

Si vol consultar altres materials adreçats a treballar la campanya en grups i també amb 
infants i joves, els pot descarregar del web de Càritas Diocesana de Barcelona: www.
caritas.barcelona, accedint al menú «Actualitat/Campanyes».

Si desitja que li fem arribar algun altre exemplar dels materials, pot contactar amb la 
Marta Plujà per correu electrònic (mpluja@caritasbcn.org) o al telèfon 607 024 938.
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Li agraeixo que ens ajudi a donar visibilitat a les persones en situació de sense llar, 
perquè aquest és el primer pas perquè puguin reconstruir la seva dignitat.

Atentament,

Salvador Busquets
Director

Justícia i Pau: Carta del president i del  
delegat episcopal

Barcelona, 9 de novembre de 2018

Benvolgut Sr. Rector,

Com segurament sabeu, Justícia i Pau és una entitat creada a l’arxidiòcesi de Barcelo-
na l’any 1968, inspirant-se en la Comissió Pontifícia Iustitia et Pax que va constituir 
Pau VI l’any 1967, seguint el mandat del Concili Vaticà II. La seva missió és la defen-
sa i promoció dels drets humans, la justícia social, el desenvolupament dels pobles, la 
pau, la preservació del medi natural, des de la inspiració de l’Evangeli i en el marc de 
la doctrina social de l’Església. Amb aquestes finalitats, organitzem nombroses acti-
vitats de sensibilització social i incidència política, de les quals podreu trobar àmplia 
informació al nostra web:www.justiciaipau.org.

Actualment Justícia i Pau de Barcelona està formada per més de 150 persones i més 
de 500 d’associades. L’entitat compta també amb unes trenta parròquies, entitats ca-
tòliques i comunitats religioses associades que donen suport a la nostra acció i periò-
dicament reben informació sobre les activitats que realitza l’entitat, com ara el butlletí 
que adjuntem a aquesta carta.

Dins les nostres activitats té una particular importància la formació i sensibilització 
del poble cristià en favor dels drets humans, la pau i la justícia social. Per això, un any 
més, us adjuntem a aquesta carta el llistat de conferències-col·loqui o sessions forma-
tives sobre diferents temes que oferim actualment per impartir a les parròquies i altres 
entitats, per si creieu que alguna d’elles pot ser d’interès per a la vostra comunitat.

Així mateix, si ho trobeu interessant, us volem suggerir la possibilitat d’establir una 
col·laboració més estreta amb la vostra parròquia o arxiprestat, com podria ser:

a) Crear una comissió parroquial de Justícia i Pau, com les que hi ha en moltes altres 
parròquies de Catalunya, que impulsi iniciatives en el vostre àmbit, amb el nostre 
suport.
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b) Associar la parròquia a Justícia i Pau, que implica participar en la vida de la nostra 
institució, fer una aportació econòmica regular, i rebre periòdicament la nostra infor-
mació i publicacions.

c) Fer una aportació econòmica periòdica o puntual en favor de Justícia i Pau o d’al-
gunes de les accions i campanyes que realitzem.

Si teniu interès en aquestes propostes, ens podeu trucar al 93 317 61 77 o escriure’ns 
a: premsa@justiciaipau.org, per tal que us puguem explicar millor les activitats de 
Justícia i Pau i concretar les possibilitats de col·laboració. Si s’escau, podem fer-ne 
una presentació de l’entitat a la vostra comunitat o al Consell Parroquial.

Rebeu una cordial salutació i, ja d’avançada, us desitgem un bon Nadal.

Eudald Vendrell
President

Nb. Josep Maria Fisa
Delegat episcopal

La carta inclou un llistat de Xerrades i tallers de Justícia i Pau per al curs 2018-2019. Po-
dreu trobar informació més detallada al web: www.justiciaipau.org («Oferta d’activitats»). 
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Crònica
Missa exequial per a les 46 persones mortes al 

carrer el 2018
Es varen col·locar 46 llantions sobre l’altar de la parròquia de Santa Anna

La Commemoració dels Fidels Difunts, que s’escau cada any el 2 de novembre, va 
tenir aquest any una especial significació a la parròquia de Santa Anna, on funciona 
l’«Hospital de Campanya», que consisteix a oferir acolliment i ajuda a les persones 
sense llar i que han de dormir al carrer. La parròquia va celebrar aquest dia una missa 
de difunts per les 46 persones que han mort al carrer durant aquest any.

La missa fou presidida per Mons. Antoni Vadell i sobre l’altar es varen col·locar 46 
llantions o espelmes, en record de cada una d’aquestes persones que moriren soles i 
en una dramàtica situació de pobresa. L’església era totalment plena de fidels, entre 
els quals hi havia persones acollides a l’«Hospital de Campanya» i també els amics, 
els compromesos i els voluntaris que col·laboren en aquest projecte, com Mn. Peio 
Sánchez, rector de la parròquia, i la religiosa de la Companyia de Santa Teresa de 
Jesús Maria Victòria Molins.

En la seva homilia Mons. AntoniVadell va destacar la necessitat de sentir-nos i viure 
com a deixebles de Jesucrist. «Ell és el mestre de l’amor, de la tendresa, de la miseri-
còrdia», va dir. «Moltes persones venen a aquesta llar amb les butxaques buides i amb 
moltes altres necessitats, però la necessitat més fonamental de cada persona és que 
se senti estimada. I tots estem cridats a fer-nos aquest regal els uns als altres, perquè 
l’amor és sobretot un do. Si no tenim amor, som realment molt pobres; però si tenim i 
donem aquest amor som molt rics, independentment dels diners que tinguem.»

Al final de la celebració eucarística Mn. Peio Sánchez, rector de la parròquia, va 
recordar el jove David, un irlandès corpulent que dormia al carrer Rivadeneyra, just 
davant de l’entrada de les oficines de la parròquia, i que va morir aquest any. El David 
va ser el motor pel qual va començar l’«Hospital de Campanya» de Santa Anna, un 
lloc on els sensesostre es senten acollits i on troben una experiència de fraternitat.

Jornada sobre les conclusions del Sínode dels 
Bisbes sobre els joves

Tot just clausurada la darrera assemblea ordinària del Sínode dels Bisbes sobre els jo-
ves, el 28 d’octubre de 2018 a Roma, sis dies després, a la nostra diòcesi de Barcelona 
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es va celebrar una jornada d’estudi i de reflexió pastoral sobre l’aplicació del docu-
ment final, a l’espera de l’exhortació postsinodal, que es preveu que publicarà el papa 
Francesc. El document final, aprovat en tots els seus apartats per majoria absoluta ja 
s’ha fet públic, i es pot descarregar en italià a la pàgina web del Vaticà.

Aquesta jornada es va celebrar el dissabte 3 de novembre a l’aula magna de l’Ateneu 
Sant Pacià (c. Diputació, 231), amb la participació de dos protagonistes dels treballs 
sinodals, l’arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella i el secretari adjunt d’aquesta 
assemblea, el P. Giacomo Costa. La trobada va ser promoguda per la Càtedra de Te-
ologia Pastoral Arquebisbe Pont i Gol, de la Facultat de Teologia de Catalunya, de la 
qual té cura Mn. Daniel Palau, prevere de la diòcesi de Sant Feliu, i, com és lògic, hi 
va tenir un especial protagonisme el Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves, que 
dirigeix Mn. Bruno Bérchez. Hi assistiren unes quatre-centes persones que treballen 
en la pastoral amb joves a la nostra o en altres diòcesis, preveres, diaques, catequistes, 
religiosos i religioses que porten centres educatius, tots ells interessats a conèixer de 
primera mà les directius del darrer Sínode.

Després de la pregària inicial, es va iniciar la jornada amb l’exposició del P. Giacomo 
Costa. Va començar dient que «el Sínode no es pot reduir només als seus continguts 
doctrinals o als documents, sinó que és també una experiència de com és l’Església 
d’avui. En aquest cas, una experiència viscuda amb els joves, que han estat un motiu 
d’alegria per a tots els pares sinodals. Aprendre a caminar junts no és només un eslò-
gan, sinó que ha de canviar la nostra manera d’actualitzar-nos.»

En aquest sentit, va dir que en el Sínode s’ha viscut una «sinodalitat missionera», una 
posada en comú, una reflexió conjunta de bisbes i de joves –una novetat d’aquesta 
assemblea–, i el document final, més que un conjunt d’idees, és un exercici que cal 
treballar en el nostre cor per apropar l’Església als joves. «Aquest exercici suposa 
superar les qüestions ideològiques per passar a la trobada de les persones en la seva 
fe.» També va recomanar obrir un temps de silenci –com es va fer en el Sínode– per 
facilitar el discerniment.

Després va parlar de la necessitat d’escoltar «el crit dels joves» i que hi hagi adults 
i també joves capaços d’escoltar els altres joves. «Escoltar vol dir transformació, ja 
que, a partir de les paraules que reps, tu et transformes i et disposes a actuar.» Com 
va dir el papa, «la veritable escolta ens porta sempre a la conversió, perquè quan una 
persona escolta de veritat se sent cridat a convertir-se. Avui, l’Església necessita un 
esperit de renovació, és a dir, una força capaç de guiar els cristians cap a una nova 
Pentecosta, seguint la crida que fa l’Esperit Sant a cada cristià».

El P. Costa també va remarcar la necessitat d’una bona formació de les persones que 
treballin en la pastoral amb joves i que «els joves siguin els evangelitzadors dels jo-
ves». Invitar tots els presents a preguntar-se amb quin temps i amb quins instruments 
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ens dediquem a escoltar, perquè «si escoltes amb profunditat, has de transformar-te».

Els assistents varen fer, a continuació, una reflexió repartits en grups i, després d’un 
breu descans, es va passar a la posada en comú, moderada per Mn. Bruno Bérchez, 
que llegia les preguntes que els grups dirigien al cardenal Omella i al P. Costa.

El cardenal Omella va remarcar tres aspectes clau del Sínode. En primer lloc, va 
insistir en «la sinodalitat de caminar junts», com una metodologia important per a la 
pastoral amb els joves. També va insistir en la llibetat, «la llibertat de consciència que 
s’ha de formar i respectar; no hem d’imposar sinó proposar el camí cristià i seguir 
fent nosaltres mateixos el camí de Jesús; és a dir, viure profundament la pròpia fe i 
després sortir». I, en tercer lloc, va parlar de la necessitat d’apropar-se als temes que 
preocupen els joves, com el tema de la sexualitat i l’educació de l’afectivitat. «Hem 
de treballar més en l’antropologia cristiana en els temes de l’afectivitat i del valor del 
cos, seguint les propostes que fa el document final del Sínode.» I va valorar el silenci 
i la reflexió per tal de fer un bon discerniment, dient que fou molt oportuna la pràctica 
suggerida pel papa Francesc, i que es seguia en les reunions plenàries del Sínode: es 
feia tres minuts de silenci per reflexionar, prendre notes o pregar, després de cada cinc 
intervencions dels pares sinodals.

Algunes preguntes feien referència a com s’aplicarà aquest document final a la nos-
tra diòcesi. El cardenal va assegurar que, «com ja s’està fent amb el Pla Pastoral, en 
primer lloc, cal llegir, estudiar i reflexionar sobre el document sinodal, que marca uns 
principis. Tots els seus apartats foren votats i aprovats per més de dos terços. Després, 
haurem de veure com podem posar-lo en pràctica. Anirem treballant-lo a poc a poc, 
pregant l’Esperit Sant perquè ens ajudi a renovar l’Església d’avui amb una nova 
Pentecosta. Els joves en el Sínode ens van demanar, sobretot, conversió, és a dir, que 
siguem coherents amb el que creiem».

El cardenal Omella va dir als assistents el que també havia dit en el Sínode, i que va 
provocar un somriure del papa Francesc: «Tots els qui som avui aquí som més joves 
que el nostre pare Abraham, que amb 82 anys va començar una nova experiència vital. 
Déu ens crida, en aquest Sínode, a caminar amb els joves i a construir l’Església més 
viva, més missionera».

Simposi Històric sobre l’Orde de la Mare de Déu 
de la Mercè

El cardenal Joan Josep Omella, que presidí la sessió de cloenda d’aquest Simposi, va 
dir dirigint-se als membres de l’Orde de la Mercè: «En la història heu sabut fer allò 
que ens demana Jesucrist, adaptar-vos en el vostre servei de visitar i de redimir els que 
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estan esclavitzats, servint els qui més ho necessiten amb una labor remarcable, com és 
la pastoral penitenciària, una labor que avui s’estén a tot el món.»

Amb motiu del vuitè centenari de la fundació de l’Orde de la Mare de Déu de la Mer-
cè, del 8 al 10 de novembre de 2018 es va celebrar a la Facultat de Teologia de Catalu-
nya aquest Simposi Històric sobre els vuit segles d’aquesta institució tan barcelonina.

Amb el lema «Vuit-cents anys de petjada mercedària», el Simposi tenia el suport de 
l’Orde Mercedària, de la Universitat de Barcelona, de l’Ateneu Universitari Sant Pa-
cià (AUSP), del Consorci de Barcelona i de la Fundació Obra Mercedària. La secreta-
ria tècnica estava radicada a la seu de l’Orde de la Mercè a Catalunya (plaça Castella, 
6, 08001 Barcelona. Tel. 618 156 268).

El comitè organitzador del Simposi estava integrat pel Dr. David Abadia, Fr. Fermín 
Delgado, Fr. Juan José Galve, Fr. Joaquín Millán, Sra. Núria Ortín, Fr. Juan Carlos 
Pastor, Dr. Daniel Pinyol, Dr. Armand Puig, Fr. Fernando Ruiz i Dr. Josep Maria Sans 
i Travé.

En la sessió inaugural varen donar la benvinguda als participants el Dr. Armand Puig 
i els religiosos mercedaris Juan Carlos Saaedra i José Juan Galve.

En el Simposi es varen presentar les ponències següents, amb el nom dels seus autors:

- Orden de la Merced. Síntesis histórica, Fray Manuel Anglés.
- Barcelona: contexto histórico de los orígenes de la Orden de la Merced, Dra. Teresa 
Vinyoles.
- La Merced en sus orígenes, Fray Juan Pablo Pastor.
- Las redenciones y su evolución histórica, siglos XIII-XVIII, Fray Enrique Mora.
- Relación entre el Islam y la Cristiandad en los orígenes de la Orden de la Merced, 
Dra. Dolors Bramón.
- Más allá de la reforma: la Orden de la Merced durante los siglos XV-XVII, Dra. 
Concepción Rodríguez Parada.
- Visitar y redimir. La espiritualidad de «merced» en sus orígenes, Fray Fernando 
Ruiz.
- La Merced en el arte. El pasado en el presente, Dra. Maria Teresa Ruiz Barrera.
- Los Reyes de la Corona de Aragón y la Merced, Fray Joaquín Millán.

També hi hagué espais per a la lectura de les comunicacions al Simposi. Una d’aques-
tes tenia per títol «La parròquia de Sant Pere Nolasc. Adaptació de la capella de l’Hos-
pital Militar de Barcelona al culte mercedari», i una altra comunicació estava dedi-
cada a una obra d’art de la nostra catedral: «El retaule de la Mercè de la catedral de 
Barcelona, eclosió de l’art mercedari a la Catalunya del Barroc».
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Fray Juan Pablo Pastor va ser qui va presentar les conclusions del Congrés, el text de 
les quals es publica al final d’aquesta crònica.

En la sessió de cloenda varen intervenir el Dr. Armand Puig, rector de l’AUSP; Fray 
Juan José Galve, provincial dels Mercedaris de la província d’Aragó, i el cardenal 
Joan Josep Omella, les paraules del qual hem citat a l’inici d’aquesta crònica.

Conclusions del Simposi

Con el deseo de transmitir la alegría del evangelio en un mundo que se olvida de quie-
nes no cuentan y con el firme propósito de servir a los más necesitados –los cautivos–, 
como ha hecho la Orden de la Merced en sus 800 años de existencia, celebramos este 
simposio histórico dando gracias a Dios por su Merced en el recuerdo de un pasado 
comprometido contra toda cautividad, un presente encarnado y un futuro ilusionado 
frente a la nueva esclavitud.

En la ponencia del padre Manuel Anglés del día 8 de noviembre vimos como la Mer-
ced, a lo largo de sus ocho siglos de historia, ha vivido el carisma, interpretando y 
actualizando su historia en fidelidad al espíritu fundacional. Una orden laical, en sus 
orígenes, convertida en clerical en el siglo XIV que vive con dificultades en el siglo 
XV, que se lanza a la aventura misionera en América y sufre un proceso de castellani-
zación a lo largo del siglo XVI para vivir en el apogeo institucional en los dos siglos 
siguientes, en los que entre otras cosas elabora en un relato de sus orígenes como 
celeste, real y militar. Tras las dificultades con las revoluciones liberales, vive ahora 
una memoria agradecida, encarando el futuro con pasión y esperanza.

La doctora Teresa Vinyoles nos sitúa en la Barcelona que conoció sant Pere Nolasc, 
con su apuesta por el comercio y la expansión mediterránea, con sus primeras alhón-
digas, atarazanas, ferias y mercados. Al igual que el aumento de los cautivos y de las 
correrías de los piratas. Una ciudad que logra su autogobierno como entidad política 
dentro de un marco físico integrador como eran sus murallas que abrazan en su seno 
los distintos y nuevos burgos. Ciudad que consigue cierta capacidad fiscal cuando los 
paers y el veguer se encargan de mantener su paz. Es un período de fuerte aumento 
demográfico, de implantación del derecho romano y del control por parte de los pro-
hombres de La Ribera del barrio marítimo con independencia del rey.

En esta ciudad que crece y que cuenta con una oligarquía urbana, aparece Pere Nolasc 
en 1203 como el procurador de la limosna de los cautivos. Su figura se entremezcla 
entre la leyenda (el mito) y la historia, y a la falta de testimonios escritos del acon-
tecimiento fundacional de 1218, de la hermandad de la limosna y de otros inicios, 
abunda mucha literatura de una fundación divina, real y militar con descenso de la 
Virgen a Barcelona tras la reelaboración hecha en los siglos XIV y XV, hecho que le 
hace conseguir prestigio, beneficios y garantías de prosperidad y supervivencia. Son 
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unos siglos donde los reyes de Aragón favorecen a la institución con pingües privile-
gios, que el padre Joaquín Millán describe en su trabajo, y que quizás respondan a un 
intento real de tener el ius patronus e intervenir en la dirección de los asuntos de la 
Orden y tenerla como un instrumento político contra los opositores a la monarquía y 
contrapeso al poder papal, a los parlamentos y a las aristocracias del reino. Son unos 
siglos en que se afianza el poder del convento de Barcelona en la dirección de la orden 
y en contrapartida la provincia de Castilla vivirá como autónoma y escindida.

La doctora Dolors Bramón nos describe la relación entre el islam y la cristiandad en 
los orígenes de la Merced, en una población mezclada de credos, culturas y razas, que 
entiende que los rescates le dan pingües beneficios económicos, y que la población 
sometida también los genera y colabora con tributos. Sociedad con una difícil con-
vivencia, y esta más por pura conveniencia que por convicción, que se soporta y que 
ante la imposibilidad de asimilación alguna vez estalla en revueltas. La tolerancia en-
tre los grupos sociales es nula, y está basada esta en el beneficio económico, que es el 
que justifica la diversidad religiosa en la sociedad hispánica. Estas minorías religiosas 
recibirán unos impuestos mucho más gravosos. La conveniencia como sistema rigió 
las relaciones entre las poblaciones hispánicas y lo que funcionó fue la dinámica de 
la utilidad que en algunos momentos llegó casi a la explotación de unos sobre otros. 
Cierra las sesiones matinales la presentación que del libro Els Turquets d´Algar. La 
redempció de captius per l´orde dels mercedaris al camp de Morvedre hace D. Juan 
Emilio Lostao Gascó, alcalde de Algar de Palancia (Valencia). En dicho libro se reco-
gen las ponencias tenidas en las primeras jornadas internacionales de historia en Algar 
en septiembre de 2017 con motivo de las celebraciones jubilares mercedarias de su 
octavo centenario.

La doctora Concepción Rodríguez nos informa del intento uniformista de Felipe II y 
de la aplicación de las reformas de Trento en su deseo de lograr una unidad religiosa 
como condición indispensable de la unidad política, hecho que lleva al rey Felipe a 
hacer en la Merced una reforma estructural para lograr luego la reforma espiritual. 
Los intentos reformadores los hace con y desde los frailes de Castilla, hecho que 
provoca la reacción en los religiosos de la Corona de Aragón y una castellanización 
en las estructuras de la Orden, tras el capítulo General de Guadalajara en 1574 y la 
posterior aplicación de las nuevas constituciones del padre Zumel. Los dos siglos 
siguientes conocerán un auge mercedario con la reelaboración de un pasado glorioso, 
la beatificación de sus hijos más ilustres (los santos) y la aparición de una biografía 
y una plástica nueva acorde con los modelos de la nueva espiritualidad mercedaria.

Las intenciones y el alcance de dicha reforma no son solo fruto de los acuerdos del 
Concilio de Trento, sino que la intencionalidad política era la razón última de las 
transformaciones que se querían para las órdenes religiosas. Las especiales circuns-
tancias de la Merced de Aragón (relajación de costumbres, escaso sometimiento al 
poder regio, estrechas relaciones con los mercedarios franceses y la posible llegada de 
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hugonotes a sus territorios) unido a la eclosión de la provincia mercedaria de Castilla, 
llevaran a suprimir las prerrogativas que mantenía la casa de Barcelona desde 1327 
y a que Castilla ejerza la dirección de la Orden como coincidencia de su predominio 
intelectual y económico. Felipe II logrará su unidad política y construirá una iglesia 
nacional de base castellana.

Las constituciones zumelianas descubren la necesidad de reconstruir y escribir la me-
moria de la Merced. Se difunde su devocionario y aparece una iconografía distintiva 
capaz de exaltar los valores mercedarios, todo ello con el objetivo de resituar la pre-
sencia y la labor de la orden al servicio de la nueva iglesia surgida en Trento.

Iconografía que la doctora María Teresa Ruiz explicita en su exposición sobre la Mer-
ced en el arte, preferentemente desde el Barroco, y las distintas representaciones de 
la Virgen de la Merced (que acoge a sus frailes, a los cautivos; que es comendadora, 
la Virgen dolorosa de las procesiones en Semana Santa, y de redentora de las almas 
del purgatorio). Pasando luego por la iconografía de los distintos santos mercedarios, 
de la redención de cautivos y del árbol mercedario. Insiste en la necesidad de nuevas 
monografías y estudios profundos sobre los edificios conventuales mercedarios, sus 
templos y obras artísticas, al igual que de las piezas que representan devociones entre 
los fieles. Es por ello, ante la amplitud del campo investigador, que deben dedicarse 
más medios y esfuerzos.

El padre Fernando Ruiz nos describe la espiritualidad de la Merced en sus orígenes, 
desde el estudio del Proemio Ameriano, donde se insta al compromiso carismático a 
todos los que se sumen a esta obra de Merced y de misericordia. La acción mercedaria 
consiste en visitar, extraer y reintroducir, a imitación de Jesucristo, a los hermanos 
cautivos en poder de los enemigos de la fe. La disponibilidad de todos los frailes a 
ofrecer su vida para llevar adelante esta obra que Dios ha establecido es el elemento 
que se convertirá en su cuarto voto característico o voto de redención. 

En la mañana del día 9 de noviembre el doctor fray Enrique Mora presenta Las re-
denciones de cautivos: el servicio social de la Merced en las sociedades sacralizadas. 
Claves hermenéuticas. Claves que ayudan a comprender la complejidad del universo 
redentivo de la Merced a lo largo de más de seis siglos de historia. El modo de efectuar 
sus redenciones es un estudio aún solo esbozado por la falta de edición de fuentes y 
por el problema de haber hecho abstracciones retrospectivas de los modos de hacer 
redenciones del siglo XVIII extendiéndolas hasta el siglo XIII.

Posteriormente, se dio lectura a las ocho comunicaciones que se presentan en este 
simposio:

- Algar, Árguines y la Orden de la Merced, por D. José Cataluña Albert.
- Las exclaustraciones del siglo XIX en el convento de la Merced descalza de Jerez de 
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la Frontera, por el Dr. Jorge Alberto Fernández.
- La reforma Mercedaria: Influencias y asimilaciones de los movimientos descalzos, 
por el Dr. Ángel Martín Roldán.
- La Parroquia de San Pedro Nolasco. Adaptación de la capilla del Hospital Militar 
de Barcelona al culto mercedario, por Dra. María del Mar Rovira.
- San Pedro Nolasco como redentor: de la imaginación cronística a la fundamenta-
ción histórica, por el Dr. Julio Samuel Badenes Almenara.
- El retablo de la Merced de la catedral de Barcelona: eclosión del arte mercedario 
en la Cataluña del Barroco, por el Dr. Ramón Dilla Martí y el Dr. Santiago Mercader.
- Gaspar de Torres y el Concilio de Trento. El itinerario de la cultura visual en la 
Orden de la Merced, por el Dr. Vicent Francesc Zuriaga Senent.
- Devoción y culto a Nuestra Señora de la Merced. El centenario de la creación y 
constituciones de la Cofradía de Nuestra Madre de la Merced de Marchena (Sevilla), 
por el Dr. Manuel Antonio Ramos Suárez.

Tras el agradecimiento a la Orden de la Merced y a todos los colaboradores en la ce-
lebración de este simposio histórico (Ateneu Universitari Sant Pacià, Facultat Antoni 
Gaudí, Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona, y la Funda-
ción Obra Mercedaria), vemos preciso la necesidad de aunar esfuerzos y medios con 
el mundo universitario barcelonés para avanzar en el conocimiento de nuestra historia 
común desde una perspectiva más crítica y actual.

Si la historia del primer siglo mercedario se reescribe desde los hechos de 1317, debe 
aclararse el origen barcelonés del fundador, su actividad como procurador de la limos-
na de los cautivos, y la fundación y datación de la nueva orden religiosa.

En el tema de las redenciones debería completarse su estudio y en él debería estar 
presente una visión desde el lado musulmán, quienes además de captores sufrieron el 
cautiverio en nuestras tierras cristianas.

El carisma de la Merced se ha ido adaptando y aplicando según los nuevos tiempos y 
circunstancias: cautivos, hospitales, evangelización, misiones, cárceles... Su estudio 
haría posible entender mejor la idea fundacional carismática de Pere Nolasc.

Las distintas reformas que a lo largo de la historia ha tenido la Merced, sus proble-
mas y maneras de adaptarse a las resoluciones papales, nos ayudan a entender este 
cuerpo vivo eclesial, pero necesitamos que estudiosos nos ayuden a conocerlas y 
comprenderlas.
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Inauguració de curs a l’ISCREB
El dimarts 13 de novembre de 2018 a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barce-
lona va tenir lloc l’acte de la inauguració del curs acadèmic a l’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), acte que va presidir el cardenal Joan 
Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, que durant el mes d’octubre va participar en 
l’assemblea del Sínode dels Bisbes sobre la fe, els joves i el discerniment vocacional.

L’acte es va obrir amb una audició musical i el parlament del director de l’ISCREB, 
Mn. Ramon Batlle Tomàs, que va anunciar la intenció de «continuar treballant fent 
sinergies i establint ponts de diàleg i cooperació conjunta». També va esmentar els 
canvis en l’equip de l’ISCREB i les noves iniciatives pedagògiques que s’inspiren en 
la Constitució apostòlica Veritatis gaudium del papa Francesc. «Aquest text esdevé la 
norma orientadora a fi que les institucions acadèmiques eclesiàstiques visquin una re-
novació sàvia i valenta; una renovació necessària per a una transformació missionera 
d’una Església en sortida», va dir el director.

També va informar que en el darrer curs l’ISCREB va comptar amb un total de 841 
alumnes. Aquesta xifra és el resultat de la suma dels 130 alumnes presencials, els 478 
alumnes virtuals i els 233 alumnes dels cursos d’extensió universitària.

El doctor en Història per la Universitat de Barcelona, catedràtic d’ensenyament se-
cundari i professor de l’ISCREB, Josep Otón, va pronunciar la lliçó inaugural sobre el 
tema «Un Déu transparent?». D’una banda, va exposar el significat que la transparèn-
cia pren avui, és a dir, una cosa intel·ligible i que no amaga res. I va posar l’exemple 
de les xarxes socials, que més que transparència ofereixen potser una «sobreactuació» 
i l’exemple de l’excés d’informació que, en comptes d’un missatge clar, acaba oferint 
un missatge «opac».

En segon lloc, el doctor Otón va contrastar aquesta concepció amb la visió que els 
cristians tenen de Déu, un Déu que ens supera, que és inabastable, que no entenem i 
que la societat percep com a «opaca», «ja que supera la intel·ligència humana i xoca 
amb allò transparent i intel·ligible». En relació amb aquesta visió poc clara de Déu, el 
doctor Otón va insistir en la transcendència de Déu. Dins de l’Evangeli, però, cal des-
tacar un sentit de claredat que no amaga res a través de Jesucrist, el qual en diferents 
moments remet a la transcendència de Déu Pare. Finalment, el ponent va fer una crida 
als cristians a viure l’autenticitat, ja que «en la mesura en què la vida interior surt a 
l’exterior canvia la visió del món i es transparenta la visió de Déu».

L’acte va continuar amb el lliurament de diplomes corresponents al curs anterior i 
amb el parlament del rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, el Dr. Armand Puig 
i Tàrrech, el qual va recollir el tema de la transparència i va dir que es podia fer una 
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benaurança que digués: «Benaurats els transparents, perquè ells veuran Déu.» El cre-
ient està cridat a la plenitud de la visió de Déu i, mentre viu en aquest món, la fe, tot i 
ser fosca, també és llum i Déu es fa llum a la consciència del creient, gràcies sobretot 
a l’acció de l’Esperit Sant.

Finalment, va parlar el cardenal Omella, que va agrair la «tasca missionera» que fa 
l’ISCREB a través de la formació cristiana, «una labor que exerceix amb plena con-
sonància amb la vida diocesana». Va destacar la fraternitat i el diàleg que l’ISCREB 
viu amb les altres entitats, un tracte que el Pla Pastoral demana sobretot amb l’eix de 
la fraternitat: «El meu desig és que continueu en aquesta tasca de formació de laics 
per donar resposta a una societat convulsa. Sempre amb transparència i coherència. 
Aquests dos conceptes van molt units i han de ser tots dos ben presents en el cor dels 
cristians.»

El cardenal també va esmentar el punt 158 del document final del Sínode sobre els 
joves: «Aquest punt demana persones ben formades, que puguin ser formadors per als 
joves per tal de poder donar resposta als reptes de l’evangelització del món. Escola i 
universitat són espais meravellosos per a la trobada entre l’Evangeli i la cultura, i vo-
lem que hi hagi un veritable diàleg de la fe amb les preguntes del món contemporani.»

L’acte va incloure un espai musical a càrrec d’Airun, una formació musical que té com 
a objectiu difondre l’espiritualitat a través de la música, i amb el cant per part de tots 
els presents del Gaudeamus igitur.

Commemoració dels 50 anys de Missa Dominical
«L’Església s’edifica amb la litúrgia, amb la Paraula de Déu i amb la celebració dels 
misteris de Déu», va dir el cardenal Joan Josep Omella, que va presidir el dimecres 14 
de novembre de 2018, de les 9.30 a les 13.30 hores, a l’aula magna del Seminari Con-
ciliar, l’acte commemoratiu dels 50 anys de la revista Missa Dominical, 1968-2018, 
publicada pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL).

Aquesta revista nasqué de la necessitat de donar resposta a la necessitat de posar 
en pràctica la reforma de la litúrgia promulgada pel Concili Vaticà II (1962-1969, 
especialment en la constitució Sacrosanctum Concilium. Mig segle després del seu 
naixement, aquesta publicació segueix oferint als sacerdots i als equips de litúrgia de 
les parròquies i comunitats religioses uns subsidis i el text d’unes pregàries per a una 
celebració més fructuosa i participada de la celebració eucarística dels diumenges i 
altres festivitats del calendari cristià. La revista publica setze números a l’any i arriba 
a més de 6.000 comunitats cristianes. En aquests 50 anys s’han publicat 1.458 exem-
plars en català i 3.700 en castellà.
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És una revista de pastoral litúrgica per preparar, sobretot, l’Eucaristia dels diumen-
ges. Inclou breus articles sobre l’esperit de cada temps litúrgic i de cada celebració, 
unes orientacions exegètiques sobre les lectures bíbliques, les pregàries dels fidels i 
un projecte d’homilia. També difon materials per a la pastoral litúrgica anomenats 
«fulls verds». La revista ha donat lloc a la publicació de cartell d’ambientació dels 
diferents temps litúrgics i de targetes amb les pregàries més conegudes. A més, ha 
produït llibres i ha vist néixer la publicació del «Bloc MD», especialment dirigit als 
grups encarregats de la litúrgia a les parròquies. El «Bloc MD» ha acabat aquest any 
donant vida a una nova revista titulada Galilea.153, que es defineix per aquests tres 
conceptes: litúrgia, pastoral i vida cristiana. Els successius directors de Missa Domi-
nical han estat Joaquim Gomis, Josep Lligadas, P. José Aldazábal, SDB, i Mn. Xavier 
Aymerich, que ho és actualment.

L’acte commemoratiu, presidit pel cardenal Omella, es va obrir amb la pregària de 
Tèrcia i la salutació de Mn. Josep M. Romaguera, president del CPL. Varen seguir 
les intervencions de Josep Lligadas, membre del CPL i de la redacció de Missa Do-
minical, que parlà sobre les cinc dècades de la revista al servei de l’Església. Mons. 
Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell i president de la Comissió Interdiocesana 
de Litúrgia de la CET, va parlar sobre «Fer de la missa dominical un aliment de vida 
per a la comunitat cristiana».

L’acte va incloure també una taula rodona sobre «Eucaristia, diumenge i vida cris-
tiana», amb Xavier Aymerich, Anna-Bel Carbonell, membre del consell assessor de 
Galilea.153, i Mn. Joan Torra, rector de la parròquia de Torelló i professor de la FTC. 
Actuà com a moderadora la periodista Laura Mor.

Les persones assistents foren obsequiades amb el llibre de la col·lecció «Celebrar» 
titulat Fem-ho bé!, de Xavier Aymerich i Josep Lligadas, com un senzill acte més al 
servei d’una bona celebració litúrgica, en la qual –com es va dir– «cal empatia per 
saber mirar les persones i el món com un lloc on l’esperit Sant actua».

Presentació de l’informe «Llibertat religiosa al 
món 2018»

El cardenal Joan Josep Omella va presidir l’acte de la presentació del nou informe 
«Llibertat religiosa al món 2018», promogut per la fundació pontifícia Ajuda a l’Es-
glésia Necessitada (AIN) i que es va celebrar al vespre del divendres 23 de novembre 
de 2018 al claustre de la Mare de Déu de la Mercè, de la basílica de la Sagrada Famí-
lia. Aquest informe es publica cada dos anys en sis llengües.

El cardenal Omella va encendre la il·luminació que durant aquell vespre i fins a la 
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mitjanit decora la façana del Naixement de color vermell per sensibilitzar la societat 
sobre el dret a la llibertat religiosa. El mateix dia es varen il·luminar amb el mateix 
sentit edificis com la catedral de Morelia, a Mèxic, el Colosseu de Roma, el santuari 
de Crist Rei d’Almada, a Lisboa, i la catedral de Vilnius, a Lituània.

L’edició d’aquest informe sobre la realitat d’aquest dret humà en 196 països és una 
iniciativa que promou, cada dos anys, la fundació Ajuda a l’Església Necessitada, i fa 
referència a totes les religions. La presentació d’aquest informe es va fer el mateix dia 
a ciutats com Roma, París, Santiago de Xile, Lisboa o Nova York.

L’informe denuncia que el 61% de la població mundial viu en països on no es respec-
ta la llibertat religiosa. Això significa que sis de cada deu persones al món no poden 
expressar la seva fe amb total llibertat. L’estudi analitza 196 països de tot el món i per 
a tots els credos el gran incompliment del dret a la llibertat religiosa recollit a l’article 
18 de la Declaració Universal dels Drets Humans.

De tots els països del món, en 38 d’ells es cometen violacions importants de la lliber-
tat religiosa; en 21 hi ha persecució, en alguns casos fins a la mort, i en 17 d’ells hi ha 
discriminació social per motius religiosos o per tenir creences religioses. En termes 
generals, l’informe reconeix que la situació de la llibertat religiosa ha empitjorat en els 
últims dos anys. Una de les conclusions diu que la llibertat religiosa al cinturó central 
d’Àfrica perilla per l’avançada del gihadisme en aquesta zona del continent. També 
indica la presència del radicalisme islàmic en 22 països, però que també hi ha atacs a 
la llibertat religiosa en els estats autoritaris i en els estats amb un nacionalisme extrem, 
que són, en total, 16, però representen més de 3.000 milions de persones, ja que es 
produeixen a països com la Xina, l’Índia, Corea del Nord, Birmània, el Vietnam o el 
Kirguizistan, entre altres.

La dada positiva de l’informe de 2018 és l’evolució favorable de la llibertat religiosa 
tant a Síria com a l’Iraq, on les minories religioses han pogut començar a tornar als 
seus llocs d’origen, com és el cas dels cristians de la planes de Nínive (Iraq).

Arran de les dades d’aquest informe, es calcula que 327 milions de cristians viuen 
en països on hi ha persecució religiosa i 178 milions en països on es discrimina per 
seguir una religió determinada. Això significa que un de cada cinc cristians viu en 
països on hi ha persecució o discriminació. La premsa va destacar molt aquesta 
dada, amb titulars que deien que «un de cada cinc cristians en el món és perseguit 
o discriminat».
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Eucaristia d’acció de gràcies pels 50 anys de la 
Residència Sacerdotal

També es va celebrar un acte cultural presidit, com l’Eucaristia, pel cardenal Omella

Qui entra actualment al vestíbul de l’edifici del carrer Joan Güell, 198-200, en el barri 
de les Corts, es troba un gran rètol que diu: «Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, 
50 anys, 1968-2018».

Efectivament, la casa celebra les seves noces d’or. El dia 18 de juny de 1968 l’arque-
bisbe de Barcelona, Marcelo González Martín, va inaugurar la casa, profundament 
remodelada i posada al dia gràcies a importants donatius fets a la seva persona, que ell 
va voler destinar a aquesta obra per acollir els sacerdots jubilats.

Calia celebrar amb puntualitat aquesta efemèride i així es va fer el dilluns 18 de juny 
de 2018, amb una missa que va presidir Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Bar-
celona. La casa acull els sacerdots jubilats de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de 
Llobregat i Terrassa. Actualment, el nombre de residents se situa en 70 preveres, en 
alguns casos acompanyats també dels seus familiars o persones més pròximes.

El segon dels actes amb motiu de les noces d’or de la Residència es va celebrar el di-
mecres 28 de novembre de 2018. A les 12.00 hores, a la capella de la casa, el cardenal 
Joan Josep Omella va presidir la missa d’acció de gràcies per aquestes cinc dècades 
de la Residència. Amb el cardenal varen concelebrar l’Eucaristia els següents bisbes: 
Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrasa; Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelo-
na; Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa i president delegat del Patronat de la 
Residència; Mn. Antoni Casas, vicari episcopal i membre del Patronat de la Residèn-
cia, i tots els sacerdots residents.

El bisbe de Sant Feliu excusà la seva absència a la missa per tenir altres compromisos 
pastorals, però a l’eucaristia va estar representat pel vicari general de la diòcesi, Mn. 
Josep M. Domingo. Mons. Agustí Cortés i el bisbe auxiliar de Barcelona Antoni Va-
dell es varen unir a l’acte cultural que es va fer després de la missa.

Es varen unir a la celebració tres religioses de la congregació de les Hospitalàries de la 
Santa Creu, una congregació fundada a Barcelona, que durant molts anys va tenir cura 
de la Residència: Mercè Arimany, superiora general; Anna Maria Oliveras, consellera 
general, i Guillermina Machado Arias, que tingué cura de la infermeria de la casa. 
També eren presents a la celebració el personal laic de la casa.

Es va celebrar la missa votiva d’acció de gràcies i es varen proclamar aquestes lec-
tures: Primera lectura: 1 Corintis 1, 3-9, llegida per Mn. Francesc Martínez Monfort, 
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el sacerdot més antic entre els residents. L’evangeli, proclamat per Mn. Josep Serra, 
director de la Residència, fou el fragment de la Visitació i el Magníficat de Maria (Lc 
1, 39-55).

L’homilia fou pronunciada per Mons. Josep Àngel Saiz Meneses i va tenir dues parts. 
En la primera va comentar les lectures bíbliques, centrant-se sobretot en Maria com 
a model de l’Església, que ha de portar Jesucrist al món, com Maria va portar el Verb 
encarnat en el seu si en la seva visita a la seva cosina Elisabet i al precursor, Joan Bap-
tista. En la segona part va esmentar els noms de les persones que havien protagonitzat 
la història de la Residència en aquest darrer mig segle, en especial els seus rectors: 
Mn. Quirze Estop, Mn. Francesc Raventós, Mn. Joan Rodríguez i l’actual Mn. Josep 
Serra.

A la pregària dels fidels, que va llegir Mn. Pere Vivó, es va tenir un record per a totes 
les persones que han ajudat a la Residència Sacerdotal a complir la seva missió en 
aquest mig segle, com els bisbes Gregorio Modrego, Marcelo González Martín, Ra-
mon Daumal i el sacerdot Francesc Raventós, mort fa poc i que en fou rector durant 
quaranta anys. També va esmentar el prior i altres preveres màrtirs durant la persecu-
ció religiosa dels anys 1936-1939. Es va cantar la «Missa del papa Joan», del sacerdot 
Albert Taulé, i va tenir cura de dirigir els cants el sacerdot Xavier Casas Ros.

Acte cultural commemoratiu

Després de l’eucaristia, es va celebrar un acte commemoratiu en una de les sales de la 
casa, presidit pel cardenal Omella i pels altres bisbes indicats abans.

Després d’unes paraules de presentació de l’acte de Mn. Josep Serra, Mn. Ramon 
Viñas, resident a la casa, va interpretar al piano dues peces, una sardana i una compo-
sició seva en memòria del que fou el seu amic, Mn. Francesc Raventós.

Mn. Manuel Tort, poeta prou reconegut, va aportar a l’acte la lectura d’una poesia 
seva sobre els 50 anys (el text d’aquesta composició, llegida a l’inici del cinquantena-
ri, ja es va publicar al BAB de juny de 2018, pàgines 484-486).

A continuació, el canonge i historiador Josep M. Martí Bonet va pronunciar una con-
ferència sobre la història d’aquests cinquanta anys, i va centrar les seves paraules 
sobretot en els antecedents de la casa actual: l’Asil de Sacerdots Pobre, fundat l’any 
1870 gràcies a un llegat testamentari del bisbe de Barcelona Pantaleó Montserrat, i el 
posterior Seminari Major dels sacerdots, o de les Corts, creat pel bisbe Català i Albo-
sa, molt estimat per les seves obres de caritat. Va acabar citant unes paraules que va dir 
quan, fa 25 anys, fou invitat a parlar en l’acte commemoratiu que es va fer aleshores: 
«A la Residència tots hi venim a gust, perquè ens trobem com a casa.»
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En aquest acte es varen fer moltes referències al llibre en què Mn. Francesc Raventós 
va fer la història de la casa. Es titula La Residència de Sant Josep Oriol. Història, i ha 
estat editat per l’Arxiu Diocesà, dirigit pel doctor Josep M. Martí Bonet. Es va repartir 
a tots els assistents un calendari litúrgic de taula del proper 2019, dedicat als 50 anys 
de la Residència, que reprodueix les imatges de la Verge Maria i de Sant Josep Oriol 
que hi ha a la capella de la casa.

El cardenal Omella va cloure l’acte donant les gràcies a tots els participants: «[...] per 
la lliçó d’història i també d’espiritualitat que ens heu donat». I va acabar remarcant 
que el bon funcionament i el clima de fraternitat que hi ha a la casa són un bé per a 
tota la diòcesi. En aquest sentit, va citar unes paraules que va dir el papa Francesc en 
la seva intervenció en la darrera assemblea del Sínode dels Bisbes (octubre de 2018), i 
que recollia una dita popular a l’Argentina, que diu: «Si a casa teva no hi ha un ancià, 
ves a la botiga i compra’l, a fi que puguis tenir a casa teva la veu de l’experiència i de 
la saviesa.»

L’acte cultural es va cloure amb el cant d’una composició poètica del sacerdot resi-
dent Mn. Joaquim Vives Aragó (ja publicada també al BAB de juny de 2018, pàg. 
483-484). Finalment, els bisbes i els altres invitats varen compartir el dinar amb els 
preveres residents a la casa.

El tercer i darrer acte commemoratiu dels 50 anys està previst celebrar-lo, ajudant 
Déu, el 23 de març de 2019, coincidint amb la festa de sant Josep Oriol..



[84] novembre - BAB 158 (2018)866

Informació
«El futuro ecológico de las grandes ciudades», 

por el cardenal Lluís Martínez Sistach
Del 12 al 14 de novembre de 2018, a la Ciutat del Vaticà, es va celebrar l’assemblea 
plenària de la Pontifícia Acadèmia de les Ciències, a la qual assistiren una cinquan-
tena de personalitats del món científic, entre les quals diversos premis Nobel. Per par-
ticipar en una de les taules rodones també hi fou convidat el cardenal Lluís Martínez 
Sistach, el qual ha treballat per donar a conèixer l’encíclica del papa Francesc «Lau-
dato si’». El tema de la reunió era, precisament, el de l’ecologia i la sostenibilitat de 
les grans ciutats. Heus aquí el text de la seva intervenció.

Al hablar de ecología, como de la encíclica Laudato si’ del papa Francisco, podría 
parecernos que afecta a la naturaleza, a las zonas rurales y no a las grandes ciudades. 
Pero no es así, en absoluto, porque las grandes ciudades sufren las consecuencias ne-
gativas del deterioro de nuestro planeta y son causa también de este deterioro. Por ello 
debe haber por parte de las grandes urbes, de sus ciudadanos y de sus autoridades un 
interés en velar y conseguir que las grandes concentraciones urbanas sean ecológicas. 
La encíclica lanza esta pregunta: «¿Qué tipo de mundo deseamos transmitir a los que 
vendrán después de nosotros, los niños que están creciendo?»52

El papa Francisco, en su encíclica sobre la ecología, trata un tema muy suyo, el de las 
grandes ciudades. El papa afirma: «Hoy advertimos el crecimiento desmesurado y de-
sordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir en ellas, a causa 
no solamente de la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino también 
del caos urbano, de los problemas del transporte y de la contaminación visual y acús-
tica. No es propio de los habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de 
cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza.»53

La humanidad se convierte en urbanita. Actualmente, el 54% de la población mundial 
vive ya en grandes ciudades, y el año 2050 será el 75%. La ecología y las grandes ciu-
dades son temas de primera actualidad y de mucho futuro. La fundación que constituí 
en Barcelona, Antoni Gaudí para las Grandes Ciudades, organizó en julio de 2017 un 
congreso internacional en Río de Janeiro sobre «Laudato si’ y grandes ciudades». Tres 
temas centraron la atención que inciden en una ciudad sostenible y limpia: el agua 
potable, la calidad del aire y el aumento de residuos.

52 LS 160.
53 LS 44.
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El punto de partida de la encíclica es la escucha espiritual de los mejores resultados 
científicos disponibles hoy en materia ambiental para dejarse tocar en profundidad y 
dar una base para concretar el itinerario ético y espiritual que hay que seguir.

Agua potable

El agua es el elemento esencial para el desarrollo de la vida. El acceso a cantidades 
suficientes de agua limpia es obligatorio para una vida sana, y tenemos actualmente la 
tecnología para proporcionar agua suficiente y limpia a todos los humanos. Aunque la 
situación del tratamiento y la disponibilidad del agua ha mejorado en los últimos vein-
te años, el cambio climático y la presión creciente de la población sobre los recursos 
hídricos pueden poner en peligro este progreso.54

Hemos de tener presente que hay dos tipos de megaciudades. Algunas de ellas eran 
grandes hace ya mucho tiempo y tienen ya estructuras adecuadas que han ampliado y 
que solo necesitan mantenimiento. Por ejemplo, Tokio, con 38 millones de habitantes 
y 27.000 km de tuberías para la distribución del agua al 100% de la población. Las 
megaciudades nuevas han experimentado una vida rápida que a veces modifica el ter-
ritorio y altera los flujos de agua preexistentes, creando así la necesidad de adaptar las 
infraestructuras de distribución. De hecho, en algunas ciudades se anima a las perso-
nas a recolectar y usar el agua de la lluvia proveniente de su techo. Cuando la densidad 
de población es alta, las enfermedades transmitidas por el agua son más frecuentes.

El agua es un derecho humano básico y universal, reclamado con la dignidad humana, 
como lo destacó en 2010 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
El papa afirma que «el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, 
fundamental y universal porque determina la supervivencia de las personas y, por 
tanto, es condición para el ejercicio de los otros derechos humanos».55 Un princi-
pio ampliamente aceptado es que el precio del agua debe ser asequible a todos los 
ciudadanos, incluidos los más pobres. Además, cuando haya escasez, el agua debe 
distribuirse con imparcialidad. Como afirma el papa San Juan Pablo II en su encíclica 
Centessimus agnus, «Dios le dio la tierra a toda la raza humana para el sustento de 
todos sus miembros, sin excluir ni favorecer a nadie».56

En las últimas décadas ha habido una tendencia a confiar la distribución del agua y el 
tratamiento de aguas residuales a las empresas privadas. Se ha argumentado que las 
estructuras públicas son ineficaces a menudo, que el mantenimiento de las tuberías 
para la distribución del agua requiere una tecnología moderna y, finalmente, que una 

54 Cf. J.O. Grimalt, «El agua y su depuración», en Ll. Martínez Sistach (comp.) Laudato sí’ y gran-
des ciudades. Propuestas de una ecología integral, Madrid 2018, 66-67.
55 LS 30.
56 N. 31.
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empresa de agua también debería ocuparse del tratamiento de las aguas residuales, 
para lo que hace falta una tecnología compleja. Recientemente, sin embargo, las au-
toridades públicas han decidido revertir esta tendencia en muchos casos y asumir el 
control directo de las compañías de agua.57

Los mapas mundiales de los recursos hídricos revelan una situación de contraste entre 
regiones y países con gran abundancia de agua con metros cúbicos por habitante, como 
en el caso de Islandia, Congo, Brasil, etc., y otros países con gran escasez, como Kuwait, 
Franja de Gaza, Emiratos Árabes Unidos, etc. Esto indica que la solución a esta impor-
tante y vital problemática del agua no pasa solo por la racionalidad técnico-operativa 
y científica, sino también por la racionalidad axiológica, en la que hay otros valores 
antropológicos, teológicos y culturales relacionados con los recursos hídricos. De ahí la 
importancia del enfoque ético. Francisco nos dice que «cuestión ecológica» es también 
una cuestión moral. Ante el cosmos estamos sometidos a leyes no solo biológicas, sino 
también éticas, la transgresión de las cuales no queda impune.58 Francisco recuerda que 
«algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua 
dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia».59

Hay un contravalor consistente en la visión objetivista y cuantitativa del agua, tratán-
dola únicamente como un mero objeto de compraventa y sometiéndola a la lógica 
del mercado, vaciándola de su valor teleológico y de su dimensión socioambiental. 
Esta mercantilización del agua acaba convirtiéndola en un objeto de lucro.60 El papa 
Francisco ya advierte que «es posible que el control de agua por grandes empresas 
mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos en este siglo».61

La Laudato sí’ aborda estos aspectos importantes sobre el agua: 1) La importancia del 
agua potable para la vida humana y el sostenimiento de los ecosistemas. 2) La preocupa-
ción por el aumento de la escasez de los recursos hídricos, sobre todo en las grandes ciu-
dades, lo cual crea una problemática que alcanza a escala mundial, regional y local. Con-
viene recordar cuanto va a aumentar la gravedad de esta cuestión con el cambio climático. 
3) En muchas partes del mundo la calidad del agua afecta directamente a los pobres, con 
índices de mortalidad infantil altos. 4) Dada la importancia de las aguas del subsuelo como 
reserva de futuro, hay que tener presentes los peligros de la contaminación, las actividades 
agrícolas, el extractivismo, los residuos Industriales. 5) Con el crecimiento en los últimos 
años de la explotación y el consumo de agua mineral, aparece el dilema ético de la pri-

57 Cf. M. Iaccarino, «¿Cómo obtener agua de buena calidad en las ciudades en desarrollo?», en Ll. 
Martínez Sistach (comp.), Laudato sí’ y grandes ciudades, o.c. 79.
58 Cf. Ll. Martínez Sistach, «“Laudato sí’”, una encíclica para la humanidad», en Ll. Martínez 
Sistach, Laudato sí’ y grandes ciudades, o.c. 36.
59 LS 31.
60 Cf. J.C. de Siquiera, «Enfoque ético del agua», en Ll. Martínez Sistach (comp.), Laudato sí’ y 
grandes ciudades, o.c. 87.
61 LS 31.
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vatización de este recurso, que es un bien universal y un derecho de las persones. 6) La 
consecuencia de la escasez del agua se refleja en el aumento del precio de los alimentos, lo 
que los convierte en menos accesibles para la mesa de los pobres.62

Contaminación del aire

Las ciudades no son precisamente lugares sanos. El denso tráfico, los escasos espacios 
verdes, la contaminación del aire, el ruido y la violencia contribuyen a deteriorar la 
salud. Muchas de nuestras grandes ciudades están asfixiadas por la contaminación. 
Muchas ciudades del mundo, incluso algunas de las más contaminadas, aún no reco-
gen de forma sistemática la información sobre la calidad del aire ambiente.63

Se estima que en 2012 perdieron la vida 12,6 millones de personas por vivir o trabajar 
en ambientes poco saludables. Las muertes por enfermedades no transmisibles que 
pueden atribuirse a la contaminación del aire han aumentado hasta la cifra de 6,5 mi-
llones. Cuando dañamos la Tierra, dañamos nuestra propia salud. Los seres humanos 
somos tan vulnerables como cualquier otra especie.

Para reducir las repercusiones de la contaminación atmosférica urbana sobre la sa-
lud pública es preciso reducir las fuentes principales de contaminación, en particular 
la combustión ineficiente de combustibles fósiles para el transporte motorizado y la 
generación de electricidad, y mejorar la eficiencia energética de los edificios y las 
fábricas. Las ciudades cuyas autoridades han invertido en la capacidad para monito-
rear y notificar regularmente las mediciones de la calidad del aire patentizan con ello 
el compromiso de afrontar los problemas de la calidad del aire y de la salud pública.

Cuando tratamos de estas cuestiones, a veces damos la impresión de que toda la res-
ponsabilidad recae en los que mandan en la sociedad, como si los ciudadanos no 
tuviéramos nada que hacer. El papa Francisco se refiere a muchas cosas que podemos 
realizar los ciudadanos, desde la manera de tratar los residuos que generamos hasta la 
utilización de los combustibles y de los medios de transporte.64

Aumento de los residuos

Narea afirma que «ningún problema ambiental en el mundo ha adquirido la importan-
cia de los residuos sólidos, con la excepción del cambio climático en el siglo XXI».65

62 Cf. Ibid. 86-88.
63 Cf. M. Neira, «Prioridades en salud pública global», en Ll. Martínez Sistach (comp.), Laudato sí’ 
y grandes ciudades, o.c. 117-119.
64 Cf. M. Barbarà, «Reflexiones éticas sobre el problema del aire», en Ll. Martínez Sistach 
(comp.), Laudato sí’ y grandes ciudades, o.c. 142.
65 M.S. Narea, «Los residuos urbanos en grandes ciudades e impactos ambientales y sociales», en 
Ll. Martínez Sistach (comp.), Laudato sí’ y grandes ciudades, o.c. 148.
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La verdad es que la basura no fue un problema hasta que el hombre empezó a vivir en ciuda-
des. En 1896 un director de escuela de sanidad de Nueva York revolucionaría el mundo de 
la recolección de basura. Han transcurrido más de cien años y podemos seguir observando 
que los problemas de los residuos sólidos constituyen una de las preocupaciones de mayor 
envergadura en las ciudades. El medio ambiente y la salud de la población demandan un 
tratamiento integral para alcanzar soluciones adecuadas desde el punto de vista social y eco-
nómico. Todo esto en la actualidad exige un tratamiento sistémico de aspectos relacionados 
con la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos domiciliarios.

Un interesante estudio, elaborado por el Banco Mundial, sobre la gestión de los resi-
duos sólidos urbanos en el mundo estima que en la actualidad los 3.000 millones de 
urbanitas generan 1,20 kilos de basura por persona al día (1.300 millones de toneladas 
anuales). Hacia el 2025, cerca de 4.300 millones de ciudadanos producirán 1,42 kilos 
por persona y día (2.200 millones de toneladas anuales).66

Los desafíos que plantea esta expansión urbanizadora para la calidad de vida humana 
y la sostenibilidad medioambiental son incuestionables. El aumento demográfico en 
las ciudades y el cambio en sus patrones de producción y de consumo comienzan a 
chocar con los límites de algunos recursos naturales finitos. El papa Francisco en su 
carta Laudato sí’ señala que «la humanidad está llamada a tomar conciencia de la ne-
cesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para com-
batir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan».

El concepto de manejo integral de los residuos sólidos está siendo adoptado por varios 
países de América Latina y el Caribe. Este manejo envuelve una serie de actividades 
coordinadas que abarcan desde la generación hasta la deposición final de los residuos, 
lo que incluye la reducción en la fuente, la separación, la reutilización, el reciclaje, 
el coprocesamiento, el tratamiento biológico, químico, físico o térmico, el acopio, 
el almacenamiento, el transporte y la disposición final de los residuos con el fin de 
lograr eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. Finalmente, 
en grandes ciudades se debería incorporar la integración de los recicladores de base, 
la colaboración en el cierre de los cincuenta vertederos incontrolados más grandes 
del mundo, próximos a las ciudades –propuesta efectuada por la International Solid 
Waste Association (ISWA)– y el esfuerzo para contener los vertederos incontrolados, 
reinstalándolos, por ejemplo, en un parque, como es el caso del antiguo vertedero La 
Feria, hoy parque Padre André Jarlan, en Santiago de Chile.67

Ciudades inteligentes por la sostenibilidad y el clima ecológico

Se constata que los avances de la ciencia y de la técnica no se han visto acompañados 

66 Cf. Ibid. 153.
67 Cf. Ibid. 168-169.



BAB 158 (2018) - novembre [89] 871

por un progreso ético y cultural. El papa Francisco aboga por un pacto entre ciencia 
y conciencia, entre ciencia y sabiduría, y en esto las diversas culturas y las religiones 
tienen unas «reservas» humanas de mucho valor. La ecología es también un tema 
ecuménico e interreligioso. En la pastoral de las grandes ciudades hay que tener muy 
presentes los contenidos ecológicos que humanizan estas realidades. La crisis ecoló-
gica, afirma Francisco, pide una «conversión ecológica» también a los cristianos.68

Las ciudades generan más de un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
que son la causa del cambio climático, y el cambio climático es la amenaza más seria para 
nuestra supervivencia como especie. Hay que tener en cuenta que estas ciudades crecen en 
número y en habitantes constantemente al convertirse nuestro planeta en urbanita.

Pero las grandes ciudades nos ofrecen buenas perspectivas para evitar el cambio climático 
catastrófico y crear un futuro sostenible. Coincidiendo el 2015 en Londres, en la celebración 
del G-20, el alcalde de esta ciudad, Ken Livingstone, convocó una reunión de alcaldes de las 
mayores ciudades de los países del G-20 para debatir únicamente sobre el cambio climático. 
A partir de aquella primera reunión, los alcaldes de las grandes ciudades del planeta se han 
erigido en líderes en la lucha contra el cambio climático. Esta red de ciudades del C-40 está 
formada por 91 ciudades, y representan a 650 millones de personas y un 25% del PIB mun-
dial, y todas ellas están comprometidas con una acción climática urgente.

En diciembre de 2015, durante las negociaciones de la Conferencia de París sobre el 
clima, más de 750 alcaldes asistieron a una cumbre en el ayuntamiento parisino para 
visibilizar el compromiso colectivo de las ciudades. Unos días más tarde, casi 190 
firmaron el acuerdo de París sobre el cambio climático.

El objetivo del acuerdo de París es limitar el aumento de las temperaturas globales al 1,5 
grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. El C-40 ha calculado qué es lo 
que deben hacer para lograrlo las mayores ciudades del mundo, y la magnitud del des-
afío es formidable. Estos alcaldes están encabezando la revolución de lo sostenible y la 
disminución del uso del carbono en nuestras ciudades, con medidas como el despliegue 
de flotas de autobuses eléctricos en las ciudades chinas, los esfuerzos de las ciudades 
europeas, sudamericanas e indias para expulsar del centro el tráfico de los vehículos más 
contaminantes, la adopción de decenas de miles de edificios en las ciudades norteameri-
canas para conseguir una mayor eficacia energética y los barrios en bajo uso de carbono 
en las ciudades de todo el mundo. A finales de 2020 todas las ciudades del C-40 tendrán 
un plan para garantizar que pueden cumplir con las obligaciones del acuerdo de París.

Hay que recordar que después de que Donald Trump retirara su país del acuerdo de 
París sobre el cambio climático, más de 300 alcaldes estadounidenses se han com-
prometido a «adoptar, cumplir y respaldar los objetivos del acuerdo». En octubre 

68 Cf. LS 217.
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de 2017, un grupo pionero formado por 12 ciudades del C-40 (Londres, París, Los 
Ángeles, Barcelona, Copenhague, Quito, Vancouver, México D.F., Milán, Seattle, 
Auckland y Ciudad del Cabo) se comprometieron a realizar la transición hacia unas 
calles libres de combustibles fósiles adquiriendo solo autobuses con cero emisiones a 
partir de 2025 y asegurando que una parte importante de esas ciudades sean de cero 
emisiones para el 2030. Como afirma el texto de la declaración: «Como alcaldes y 
alcaldesas de las ciudades más importantes del mundo, nos comprometemos a trans-
formarlas en lugares más verdes, saludables y prósperos para vivir. Nuestras calles 
deben ser seguras y accesibles para todos y el aire que respiramos debe ser limpio y 
libre de emisiones perjudiciales. De esta manera mejorará la calidad de vida de toda 
la ciudadanía y se ayudará a combatir la amenaza global para el cambio climático.»

Un progreso similar se está realizando en todos los aspectos de la vida urbana, desde 
el reciclado de basura, los edificios, la producción y el consumo energéticos, los ali-
mentos y el agua. Hoy se habla de las ciudades inteligentes, que son el resultado de la 
necesidad cada vez más imperiosa de orientar nuestra vida hacia la sostenibilidad. Así, 
estas ciudades se sirven de infraestructuras, innovación y tecnología para disminuir 
los consumos energéticos y reducir las emisiones de combustibles fósiles.

El tipo de formaciones urbanas actuales en todo el mundo representan un considerable desa-
fío a nuestra comprensión del orden mundial basado hasta ahora en la piedra fundamental del 
Estado, que en estos momentos ya se ha vuelto inestable. ¿Estamos presenciando reajuste en 
el tipo de relación entre ciudades globales y los estados? Simon Curtis recuerda que las redes 
de gobernanza transnacional como el C-40 representan una agrupación política planetaria 
que supone un gran salto de escala y que vincula acciones locales con resultados de gober-
nanza global, todos al margen de las actividades estatales.69 La ciudad global es una criatura 
del orden liberal y ha interiorizado las fuerzas contradictorias del capitalismo de libre merca-
do. A pesar de su increíble crecimiento económico a lo largo de las cuatro últimas décadas, 
también se han dividido y polarizado enormemente en formas que amenazan su coherencia 
en tanto que ciudades habitables. Los dirigentes de las ciudades globales se enfrentan hoy 
al desafío de preservar los beneficios de décadas recientes y, al mismo tiempo, abordar las 
injusticias. Tal es el desafío reconocido por la nueva Agencia Urbana de la ONU-Hábitat.

El problema del cambio climático es real y grave, pero se abren caminos para luchar 
contra este cambio y crear ciudades salubres para ofrecer a los ciudadanos una vida 
humana más sana y feliz.

Pontificia Academia de las Ciencias. Vaticano, 13 de noviembre de 2018.

† Card. Lluís Martínez Sistach
Presidente de la Fundación Antoni Gaudí para las Grandes Ciudades.

69 Cf. «Las ciudades globales y el futuro del orden mundial», en Vanguardia Dossier, enero-marzo 2018, 8-15.
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III Jornada de Basíliques Històriques de Barce-
lona: «El convent i l’església de Santa Caterina 

de Barcelona. Un patrimoni enderrocat»
Les basíliques històriques de Barcelona són un patrimoni d’una gran riquesa i interès 
encara en gran part desconegut. Per aquesta raó, la Facultat Antoni Gaudí d’Història, 
Arqueologia i Arts Cristianes (FHEAG), integrada a l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
(AUSP), organitza un cicle continuat de jornades d’estudi amb l’objectiu d’omplir 
de contingut les llacunes existents en el coneixement històric d’aquestes institucions 
que van jugar un paper important a la nostra ciutat. Alhora, aquestes jornades volen 
difondre el patrimoni a tothom com a exemple que són del nostre tresor patrimonial. 
Aquesta iniciativa de la FHEAG compta amb la col·laboració del projecte Catalonia 
Sacra. Els estudis presentats a les jornades seran publicats a la col·lecció «Universa-
lia» de la Facultat Antoni Gaudí.

La III Jornada d’aquesta sèrie es va celebrar a la seu de la Facultat (c. Diputació, 
231) els dies 15 i 16 de novembre de 2018, completat amb una visita comentada als 
elements conservats d’aquest edifici el 17 de novembre. El convent de Santa Caterina 
de Barcelona fou enderrocat l’any 1836, com a conseqüència de la desamortització. 
Les restes arqueològiques del convent enderrocat es troben sota l’actual mercat de 
Santa Caterina i les excavacions realitzades entre els anys 1999 i 2004 varen aportar 
dades de gran interès i algunes sorpreses. Una gran part del patrimoni del convent es 
va perdre, però una altra part es va dispersar per diverses institucions de Catalunya.

L’estudi de tot aquest procés i la contextualització d’aquest convent en l’arquitectura 
dominica de la Corona d’Aragó i la figura cabdal de Sant Ramon de Penyafort foren 
l’objecte d’aquesta jornada coordinada per Júlia Beltrán de Heredia, de la FHEAG. La 
jornada va comptar amb les ponències d’estudiosos de la Universitat de Barcelona, com 
la Dra. Rosa Terés, la Dra. Francesca Español, la Dra. Silvia Canalda i el Dr. Ramon Di-
lla; de la Universitat Autònoma de Barcelona, com el Dr. Sergi Grau Torras; del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, com el Dr. Jordi Jordi Casanovas. Jordi Aguelo i Josefa 
Huertas varen presentar les fonts arqueològiques del convent (segles X-XIV). La Dra. 
Verónica Jiménez va parlar de l’arquitectura dominica a la Corona d’Aragó. La Dra. Sil-
via Nanalda, de la Universitat de Barcelona, va parlar del cadirat del convent derrocat, 
que es troba a la basílica dels Sants Just i Pastor. I la doctoranda Marina Ruiz va dissertar 
sobre la biblioteca del convent i sobre la figuera de fra Tomàs Ripoll (1699-1746).

El dia 16 de novembre a la tarda es van completar les exposicions escoltades al matí 
amb una visita a l’Espai Santa Caterina del MUHBA, a la tomba de Sant Ramon de 
Penyafort, a la catedral de Barcelona, i al Cadirat de Santa Caterina, a la basílica dels 
Sants Just i Pastor de la nostra ciutat.
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Actes commemoratius de l’Any Cardenal  
Francesc d’Assís Vidal i Barraquer

En ocasió del 150è aniversari del naixement del cardenal Francesc d’Assís Vidal i 
Barraquer (1868-2018), en el 75è de la seva mort a Suïssa i en el 40è aniversari del re-
torn a Tarragona de les seves restes mortals, se li varen dedicar a la nostra arxidiòcesi 
dos actes commemoratius, que foren promoguts per la Generalitat de Catalunya i per 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP).

El primer d’aquests actes es va celebrar al Palau de la Generalitat el 7 de novembre 
a les 19.30 hores i fou presidit pel mateix president de la Generalitat, Quim Torra. 
L’acompanyaren en la presidència la consellera de Justícia, Ester Capella; l’alcaldessa 
de Cambrils –localitat natal de Vidal i Barraquer–, Camí Mendoza; i Marcel·lí Joan, 
director general d’Afers Religiosos de la Generalitat.

L’acte va comptar amb una representació de l’Església, en les persones del cardenal 
Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona; de l’arquebisbe de Tarragona, 
Jaume Pujol, i del bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sergi Gordo, en representació 
del cardenal Joan Josep Omella, que era a Roma participant en l’assemblea del Sínode 
dels Bisbes. També es va comptar amb una intervenció musical de la coral Verge del 
Camí, de cambrils, coincidint amb la celebració del seu 50è aniversari.

L’exposició principal sobre la figura de Vidal i Barraquer va anar a càrrec de Manuel 
Maria Fuentes, director de l’Arxiu Històric de l’arxidiòcesi de Tarragona, que va dir 
que «l’actitud de Vidal i Barraquer, tant cristiana com ètica, apel·la a la nostra cons-
ciència còmoda i adormida».

El president Quim Torra afirmà que «cal tenir present el llegat del cardenal de la pau, 
d’aquella Església compromesa amb el país que va estar al costat del seu poble i que 
va apostar clarament per la pau, pel respecte, per l’humanisme, per la llibertat i per la 
cultura».

L’acte, promogut per l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP) i la Reial Acadèmia 
Europea de Doctors (RAED), es va celebrar el dimecres dia 14 de novembre a les 
19.30 hores a l’aula magna de l’AUSP.

Varen intervenir en aquest acte el vicepresident de la Reial Acadèmia de Doctors, Dr. 
Pedro Clarós; el metge cirurgià, Dr. Francesc Vidal i Barraquer; l’historiador i cate-
dràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Dr. Josep M. Solé i Sabaté; el 
vicerector de l’AUSP, Dr. Ramon Corts i Blay; el rector de l’AUSP, Dr. Armand Puig 
i Tàrrech; el president de la RAED, Dr. Alfredo Rocafort; i el vici-gran canceller de 
l’AUSP, Dr. Jaume Pujol, arquebisbe primat de Tarragona.



BAB 158 (2018) - setembre [90] 875

SUMARI

Beatificació de 16 màrtirs a la basílica de la Sagrada Família .................... 783

Prelat
Decrets ...................................................................................................... 790
Cartes ........................................................................................................ 790
Homilies i al·locucions: Homilia en la missa d’acció de gràcies per la 
beatificació de 16 màrtirs. Paraules en el respons celebrat a la catedral 
de Barcelona i en el concert en record de Montserrat Caballé ................. 793
Cartes dominicals: «Sense temps per morir»; «Som família»; «Llibertat 
religiosa, la dignitat més alta de l’home»; «Jesucrist, Rei de l’Univers» ....798
Articles i declaracions: «Amb tu, som una gran família»  
(Carta a l’arxidiòcesi amb motiu de la jornada de Germanor) ................. 803
Nota de premsa: El cardenal Omella, elegit membre del Consell de la 
Secretaria General del Sínode dels Bisbes ............................................... 804

Vicariat General
Homilia de Mons. Sergi Gordo en la missa exequial en sufragi de Mn. 
Josep Serrano Vidal .................................................................................. 805
«El foc ho arrasà quasi tot..., però al tercer dia» 
(Article de Mons. Sergi Gordo) ................................................................ 807

Secretaria General
Ministeris .................................................................................................. 817
Ordes sagrats ............................................................................................ 818
Nomenaments parroquials ........................................................................ 818
Nomenaments no parroquials ................................................................... 818
In pace Christi: Mn. Josep Serrano Vidal ................................................. 819
Religioses difuntes ................................................................................... 821

Província Eclesiàstica de Barcelona
Homilia de Mons. Josep Àngel Saiz a la Residència Sacerdotal de 
Sant Josep Oriol........................................................................................ 822

Consell Presbiteral
Crònica de la 9a reunió (07/11/2018) ....................................................... 826

Pla Pastoral
Recés diocesà dedicat a l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà .................. 830
Reflexions sobre l’eix de la Fraternitat, per Anna Almuni ....................... 833
Comunicat de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral Diocesà ......... 840



[90] setembre - BAB 158 (2018)876

Història de l’arxidiòcesi
La nostra Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, pel Dr. Josep M. 
Martí Bonet............................................................................................... 841

Organismes diocesans
Càritas Diocesana: Carta sobre la campanya en favor de les persones 
sense llar ................................................................................................... 848
Justícia i Pau: Carta del president i del delegat episcopal ........................ 849

Crònica
Missa exequial per a les 46 persones mortes al carrer el 2018 ................. 851
Jornada sobre les conclusions del Sínode dels Bisbes sobre els joves ..... 851
Simposi Històric sobre l’Orde de la Mare de Déu de la Mercè ............... 853
Inauguració de curs a l’ISCREB .............................................................. 859
Commemoració dels 50 anys de Missa Dominical .................................. 860
Presentació de l’informe «Llibertat religiosa al món 2018» .................... 861
Eucaristia d’acció de gràcies pels 50 anys de la Residència Sacerdotal .. 863

Informació
«El futuro ecológico de las grandes ciudades», por el cardenal Lluís 
Martínez Sistach ....................................................................................... 866
III Jornada de Basíliques Històriques de Barcelona: «El convent i 
l’església de Santa Caterina de Barcelona. Un patrimoni enderrocat» .... 873
Actes commemoratius de l’Any Cardenal Francesc d’Assís Vidal i 
Barraquer .................................................................................................. 874

Subscripció anual: 30,05 €
Exemplar solt: 3 €

El preu de la subscripció comprèn només l’edició del
«Butlletí de l’Arquebisbat de Barcelona» de l’any en curs


