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Santa Seu

Missatge del Sant Pare Benet XVI per a la
Quaresma de 2009 

«Jesús dejunà quaranta dies i quaranta nits, i al final tenia fam» (Mt 4,2)

Estimats germans i germanes,

En començar la Quaresma, un temps que és un camí de preparació espiritual més in-
tens, la litúrgia ens torna a proposar tres pràctiques penitencials —la pregària, el
dejuni i l’almoina— a les quals la tradició bíblica cristiana dóna un gran valor, per
a disposar-nos a celebrar millor la Pasqua i, d’aquesta manera, fer experiència del po-
der de Déu que, com escoltarem a la vetlla pasqual, «renta les culpes, fa innocents
els caiguts, torna l’alegria als entristits, dissipa els odis, restableix la concòrdia, con-
verteix les nacions» (Pregó pasqual). En el meu acostumat Missatge quaresmal,
aquest any vull detenir-me a reflexionar especialment sobre el valor i el sentit del de-
juni. En efecte, la Quaresma ens recorda els quaranta dies de dejuni que el Senyor va
viure al desert abans de començar la seva missió pública. Llegim a l’evangeli:
«Aleshores l’Esperit va conduir Jesús al desert perquè el diable el temptés. Jesús de-
junà quaranta dies i quaranta nits, i al final tenia fam» (Mt 4,1-2). Com Moisès abans
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de rebre les taules de la Llei (cf. Ex 34,8), o Elies abans de trobar el Senyor a la mun-
tanya de l’Horeb (cf. 1Re 19,8), Jesús, pregant i dejunant, es va preparar per a la se-
va missió, l’inici de la qual va ser un dur enfrontament amb el temptador.

Podem preguntar-nos quin valor i quin sentit té per a nosaltres, els cristians, privar-
nos de quelcom que en si mateix seria bo i útil per al nostre aliment. Les Sagrades
Escriptures i tota la tradició cristiana ensenyen que el dejuni és una gran ajuda per a
evitar el pecat i tot el que hi indueix. Per això, en la història de la Salvació trobem en
més d’una ocasió la invitació a dejunar. Ja a les primeres pàgines de la Sagrada
Escriptura el Senyor imposa a l’home que s’abstingui de menjar el fruit prohibit: «I
li va donar aquest manament: “Pots menjar dels fruits de tots els arbres del jardí. Però
no mengis del fruit de l’arbre del coneixement del bé i del mal, perquè el dia que en
mengis, tingues per cert que moriràs”» (Gn 2,16-17). Comentant l’ordre divina, sant
Basili observa que «el dejuni ja existia al paradís», i que «la primera ordre en aquest
sentit va ser donada a Adam». Per tant, conclou: «El “no has de menjar” és, doncs,
la llei del dejuni i de l’abstinència» (cf. Sermo de jejunio: PG 31, 163, 98). Ja que
el pecat i les seves conseqüències ens oprimeixen a tots, el dejuni se’ns ofereix com
un mitjà per a recuperar l’amistat amb el Senyor. És el que va fer Esdres abans del
seu viatge de tornada de l’exili a la Terra promesa, invitant el poble reunit a dejunar
«per humiliar-nos» —va dir— «davant el nostre Déu» (8,21). El Totpoderós va es-
coltar la seva pregària i va assegurar el seu favor i la seva protecció. El mateix van
fer els habitants de Nínive, que, sensibles a la crida de Jonàs al penediment, van pro-
clamar, com a testimoniatge de la seva sinceritat, un dejuni dient: «Qui sap si Déu es
repensarà, es calmarà el seu enuig i no morirem!» (3,9). També en aquesta ocasió
Déu va veure les seves obres i els va perdonar.

En el Nou Testament Jesús indica la raó profunda del dejuni, estigmatitzant l’actitud
dels fariseus, que observaven escrupolosament les prescripcions que imposava la llei,
però el seu cor era lluny de Déu. El veritable dejuni, repeteix en una altra ocasió el
Mestre diví, consisteix més aviat a complir la voluntat del Pare celestial, que «veu
el que és amagat i t’ho recompensarà» (cf. Mt 6,18). Ell mateix ens dóna exemple en
respondre a Satanàs, al final dels quaranta dies passats al desert, que «l’home no
viu només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca de Déu» (Mt 4,4). El veri-
table dejuni, per tant, té com a finalitat menjar l’«aliment autèntic», que és fer la
voluntat del Pare (cf. Jn 4,34). Si, per tant, Adam va desobeir l’ordre del Senyor de
no menjar de l’arbre del coneixement del bé i del mal, amb el dejuni el creient vol
sotmetre’s humilment a Déu, confiant en la seva bondat i misericòrdia.

La pràctica del dejuni està molt present en la primera comunitat cristiana (cf. Ac 13,3;
14,23; 2Co 6,5). També els pares de l’Església parlen de la força del dejuni, capaç de
frenar el pecat, reprimir els desitjos del «vell Adam» i obrir en el cor del creient el
camí cap a Déu. El dejuni és, a més, una pràctica recurrent i recomanada pels sants
de totes les èpoques. Escriu sant Pere Crisòleg: «L’ànima de l’oració és el dejuni, i
la vida del dejuni és la misericòrdia. […] O sigui, que el qui prega cal que dejuni,
i el qui dejuna cal que sigui misericordiós. El qui vulgui ser escoltat quan demana, que
escolti ell també quan algú li prega alguna cosa; el qui no clou la seva oïda a la veu
del suplicant s’obre per a ell mateix l’oïda de Déu» (Sermo 43: PL 52, 320, 332).
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En els nostres dies, sembla que la pràctica del dejuni ha perdut una mica el seu valor
espiritual i ha adquirit més aviat, en una cultura marcada per la recerca del benestar
material, el valor d’una mesura terapèutica per a l’atenció del cos. Està clar que de-
junar és bo per al benestar físic, però per als creients és, en primer lloc, una «teràpia»
per a guarir tot el que els impedeix conformar-se a la voluntat de Déu. En la consti-
tució apostòlica Pænitemini de 1966, el servent de Déu Pau VI identificava la ne-
cessitat de situar el dejuni en el context de la crida de tot cristià a no «viure per a si
mateix, sinó per a aquell que el va estimar i es va lliurar per ell, i a viure també per
als germans» (cf. Cap. I). La Quaresma podria ser una bona ocasió per a reprendre
les normes que hi ha en la citada Constitució apostòlica, valorant el significat autèn-
tic i perenne d’aquesta antiga pràctica penitencial, que pot ajudar-nos a mortificar l’e-
goisme i a obrir el cor a l’amor de Déu i del proïsme, manament primer i summe de
la nova llei i compendi de tot l’evangeli (cf. Mt 22,34-40).

La pràctica fidel del dejuni contribueix, a més, a donar unitat a la persona, cos i àni-
ma, ajudant-la a evitar el pecat i a acréixer la intimitat amb el Senyor. Sant Agustí,
que coneixia bé les seves inclinacions negatives i les definia com una «recargola-
díssima i enredadíssima complicació de nusos» (Confessions, II, 10.18), en el seu
tractat La utilitat del dejuni, escrivia: «Jo pateixo, és veritat, perquè ell em perdoni;
jo em castigo perquè ell em socorri, perquè jo sigui agradable als seus ulls, per a
assaborir la seva dolçor» (Sermo 400, 3, 3: PL 40, 708). Privar-se de l’aliment ma-
terial que nodreix el cos facilita una disposició interior a escoltar Crist i a nodrir-se
de la seva paraula de Salvació. Amb el dejuni i l’oració li permetem que vingui a
sadollar la fam més pregona que experimentem en l’íntim del nostre cor: la fam i la
set de Déu.

Al mateix temps, el dejuni ens ajuda a prendre consciència de la situació en què viuen
molts dels nostres germans. En la seva Primera carta sant Joan ens posa en guàrdia:
«Si algú que posseeix béns en aquest món veu el seu germà que passa necessitat i li
tanca les entranyes, com pot habitar dintre d’ell l’amor de Déu?» (3,17). Dejunar per
voluntat pròpia ens ajuda a conrear l’estil del Bon Samarità, que s’inclina i socorre
el germà que pateix (cf. Enc. Deus caritas est, 15). En escollir lliurement privar-nos
de quelcom per ajudar els altres, demostrem concretament que el proïsme que passa
dificultats no ens és estrany. Precisament per a mantenir viva aquesta actitud d’aco-
llença i d’atenció envers els germans, animo les parròquies i la resta de comunitats a
intensificar durant la Quaresma la pràctica del dejuni personal i comunitari, tenint cu-
ra així mateix de l’escolta de la paraula de Déu, de l’oració i de l’almoina. Aquest va
ser, des del principi, l’estil de la comunitat cristiana, on es feien col·lectes especials
(cf. 2Co 8-9; Rm 15,25-27) i s’invitava els fidels a donar als pobres el que, gràcies al
dejuni, s’havia recollit (cf. Didascalia Ap., V, 20,18). També avui cal redescobrir
aquesta pràctica i promoure-la, especialment durant el temps litúrgic quaresmal.

El que he dit mostra amb gran claredat que el dejuni representa una pràctica ascèti-
ca important, una arma espiritual per a lluitar contra qualsevol possible afecció des-
ordenada en nosaltres mateixos. Privar-nos per voluntat pròpia del plaer de l’aliment
i d’altres béns materials, ajuda el deixeble de Crist a controlar els apetits de la natu-
ralesa debilitada pel pecat original, els efectes negatius dels quals afecten tota la per-
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sonalitat humana. Oportunament, un antic himne litúrgic quaresmal exhorta: «Uta-
mur ergo parcius, / verbis, cibis et potibus, / somno, iocis et arctius / perstemus in
custòdia» ‘Utilitzem de manera més sòbria les paraules, els aliments i les begudes,
el son i els jocs, i restem vigilants, amb més atenció.’

Estimats germans i germanes, ben mirat, el dejuni té com a finalitat última ajudar-
nos a cadascun de nosaltres, com escrivia el servent de Déu el papa Joan Pau II, a fer
el do total d’un mateix a Déu (cf. Enc. Veritatis splendor, 21). Per tant, que a cada
família i comunitat cristiana es valori la Quaresma per a allunyar tot el que distreu
l’esperit i per intensificar el que alimenta l’ànima i l’obre a l’amor de Déu i del proïs-
me. Penso, especialment, en un major interès per la pregària, en la lectio divina, en
el sagrament de la reconciliació i en la participació activa en l’eucaristia, sobretot en
la santa missa dominical. Amb aquesta disposició interior entrem en el clima peni-
tencial de la Quaresma. Que ens hi acompanyi la beata Mare de Déu, Causa nostræ
lætitiæ, i ens sostingui en l’esforç per alliberar el nostre cor de l’esclavatge del pe-
cat, perquè es converteixi cada cop més en «tabernacle vivent de Déu». Amb aquest
desig, assegurant les meves pregàries perquè cada creient i cada comunitat eclesial
recorri un profitós itinerari quaresmal, us imparteixo de cor a tots la benedicció
apostòlica.

Benedictus pp XVI

Vaticà, 11 de desembre de 2008

Carta del Cardenal Secretario de Estado 
al Sr. Cardenal Arzobispo

Secretaría de Estado
Primera Sección – Asuntos Generales
N. 103.100

Vaticano, 24 de febrero de 2009

Señor Cardenal:

Me es grato acusar recibo de la atenta carta con la que Vuestra Eminencia, también
en nombre de los fieles de esa Iglesia particulñar, ha querido manifestar a Su Santidad
Benedicto XVI su cercanía espiritual por los sucesos acaecidos después de la remi-
sión de la excomunión en la que incurrieron los cuatro Obispos ordenados sin man-
dato pontificio en 1988 por Mons. M. Lefebvre.

El Santo Padre, agradeciendo vivamenbte las oraciones ofrecidas por su Persona y
su ministerio de custodio de la unidad, suplica a Dios que derrame sobre Vuestra
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Eminencia abundantes gracias divinas que le alienten y sostengan en su servicio al
pueblo de Dios. Con estos sentimientos, el Sumo Pontífice, invoicando la protección
maternal de la Santísima Virgen María, le imparte la Bendición Apostòlica, que ex-
tiende complacido al Obispo Auxiliar Electo, a los sacerdotes, comunidades reli-
giosas y a todos los fieles de la Archidiócesis de Barcelona.

Aprovecho gustoso la oportunidad para expresarle, Señor Cardenal, el testimonio de
mi consideración y estima en Cristo.

Tarsicio Card. Bertone
Secretario de Estado de Su Santidad

Señor Cardenal Lluís MARTINEZ SISTACH
Arzobispo de Barcelona
BARCELONA
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Prelat

Decrets

Nomenament del patronat de la Fundació d’Escoles Parroquials

DECRET 05 /09.- Barcelona, 16 de febrer de 2009

Havent de procedir a la renovació del patronat de la Fundació per a les Escoles Parro-
quials d’aquest Arquebisbat;

Pel present decret, a tenor de l’article 7 dels estatuts, nomenem membres del patro-
nat de la Fundació per a les Escoles Parroquials, per un termini de tres anys, les se-
güents persones:

Sr. Ignasi Garcia Clavel
Sr. Carles Armengol Siscares
Sr. Víctor Magrans Julià
Rvd. Sr. Bartomeu Palau Redón, diaca
Sr. Rafael Ruiz de Gauna Torres
Rvd. Sr. Lluís Saumell Gili

Esperant que exerciran aquest càrrec com un eficaç servei a l’Església.

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, prev. Secretari general i Canceller 

Dispensa del precepte el dia de Sant Josep

DECRET 06/09.- Barcelona, 18 de febrer de 2009

Atès que el 19 de març d’aquest any, festa de Sant Josep, s’escau en dijous i és dia
laborable;

Donada la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església, i preveient que
molts fidels poden tenir dificultats per celebrar-la, a causa del treball;

78 [78] febrer - BAB 149 (2009)

02 Prelat feb'09  15/4/09  12:25  Página 78



PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. Queda dispensada l’obligació de participar en la celebració eucarística i les al-
tres obligacions derivades de les festes declarades de precepte.

2. D’acord amb el c. 1246 del Codi de dret canònic, es manté el precepte en aquells
llocs on hagi estat triada la festa de Sant Josep com a festa local.

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, prev. Secretari general i Canceller 

Augment del punt en la nòmina de preveres i diaques en un cinc per cent

DECRET 07/09.- Barcelona, 25 de febrer de 2009

Considerant la conveniència d’actualitzar les percepcions econòmiques dels preve-
res i diaques, segons les possibilitats del Fons comú diocesà, organisme creat a l’Ar-
quebisbat de Barcelona el 26 d’octubre de 1979;

D’acord amb els cànons 281 i 1274 del Codi de dret canònic, i havent realitzat les
consultes oportunes;

PEL PRESENT decret disposem que aquest any, amb efecte des del primer de gener
de 2009, d’acord amb les normes diocesanes sobre la retribució dels preveres i dia-
ques vigents a l’arxidiòcesi, i segons acord amb els bisbes de les diòcesis de la Pro-
víncia Eclesiàstica de Barcelona, sigui augmentat el valor del punt en un 5% (cinc
per cent).

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

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, prev. Secretari general i Canceller 

Constitució del nou Consell Presbiteral de l’Arquebisbat

DECRET 08/09.- Barcelona, 26 de febrer de 2009.

De conformitat amb el que estableixen els estatuts del Consell Presbiteral aprovats
per decret nostre 26/08 de 31 d’octubre de 2008;
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Havent procedit a la renovació dels seus membres, segons el que preveien els decrets
episcopals 27/08 i 28/08 de 4 de novembre de 2008, 33/08 de 24 de novembre de
2008 i 36/08 de 16 de desembre de 2008;

PEL PRESENT document constituïm el Consell Presbiteral de l’Arxidiòcesi de Bar-
celona que, presidit pel Sr. Cardenal Arquebisbe, estarà format, per un període de tres
anys, pels següents membres:

Membres nats

Mn. Jaume Riera Rius, provicari general
Mn. Joan Galtés Pujol, vicari episcopal de la zona pastoral 1
Mn. Jesús Sanz García, vicari episcopal de la zona pastoral 2
Mn. Salvador Bacardit Fígols, vicari episcopal de la zona pastoral 3
Mn. Segimon Garcia Ramiro, vicari episcopal de la zona pastoral 4
Mn. Joan Benito Tolsau, vicari judicial
Mn. Joan Guiteras Vilanova, degà – president del Capítol Catedral
Mn. Josep M. Turull i Garriga, rector del Seminari
Mn. Sergi Gordo Rodríguez, secretari general i canceller

Membres Elegits 

Representants territorials

Mn. Antoni Oriol Vera, Arxiprestat de Catedral
Mn. Joan Cabot Barbany, Arxiprestat de Rambles-Poble Sec
Mn. Saturnino Rodríguez Rodríguez, Arxiprestat de Sant Josep Oriol
Mn. Dídac Navarro Rodríguez, Arxiprestat de Puríssima Concepció
Mn. Joaquim Trías Birba, Arxiprestat de Sagrada Familia
P. Josep M. Balcells Xuriac, SchP, Arxiprestat de Sant Martí
Mn. Francesc Romeu Torrents, Arxiprestat de Poblenou
Mn. Salvador Torres Romeu, Arxiprestat de Provençals
Mn. Josep Soler Llopart, Arxiprestat de Sant Andreu
Mn. Joan Cuadrench Aragonés, Arxiprestat de Trinitat - Roquetes
Mn. Mateu Terrats Oliver, Arxiprestat d’Horta
Mn. Antoni M. Llompart Mas, Arxiprestat de Guinardó
P. Fermín Delgado Ramírez, OM, Arxiprestat de Vall d’Hebron
Mn. Miquel Bada Elias, Arxiprestat de Vilapicina
Mn. Antoni Josep Gómez Mir, Arxiprestat de Gràcia
Mn. Aureli Gómez de Cadiñanos Pinedo, Arxiprestat de Sant Gervasi
Mn. Manuel Valls Serra, Arxiprestat de Sarrià
P. José Vicente López Pérez, SM, Arxiprestat de Sants - La Marina
Mn. Joan Muñoz Cortés, Arxiprestat de la Torrassa - Collblanc
Mn. Custodio Ballester Bielsa, Arxiprestat de l’Hospitalet de Llobregat
Mn. Antoni Casas Miguel, Arxiprestat de Cornellà de Llobregat
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P. Àngel Scotti Raggi, B, Arxiprestat de Badalona sud
Mn. Antoni Suriol Castellví, Arxiprestat de Badalona nord
Mn. Miquel Àngel Pérez Sánchez, Arxiprestat de Gramenet
Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel, Arxiprestat de la Cisa
Mn. Josep Lluís Socías Bruguera, Arxiprestat de Mataró

Representants funcionals

Mn. Antoni Matabosch Soler, Cúria i Capítol Catedral
Mn. Xavier Morlans Molina, professors de les Facultats de Filosofia i de Teo-

logia i Superiors dels Seminaris i Institucions diocesanes d’ensenyament
Mn. Romà Fortuny Ponz, preveres en la pastoral social i preveres en el treball
P. Eusebi Rodríguez Pérez, MI, preveres en la pastoral assistencial i sanitària
Mn. Albert Barceló Maset, preveres de la Prelatura de la Santa Creu i Opus

Dei

Representant dels preveres diocesans emèrits

Mn. Joaquim Comas Xirau

Representants dels preveres religiosos sense ofici pastoral proposats per la Unió de
Religiosos de Catalunya

P. Agustí Borrell Viader, OCD
P. Joaquim Pons Ribas, SJ

Membres designats pel Sr. Cardenal Arquebisbe

Per tal de completar la composició del Consell Presbiteral, segons el que es preveu a
l’article 3 dels estatuts, nomenem:

Mn. David Álvarez Rodríguez
Mn. Valentí Balaguer Planas
Mn. Robert Baró Cabrera
Mn. Salvador Pié Ninot
Mn. Enric Termes Ferré
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Cartes

Carta sobre la Visita Pastoral als arxiprestats de Trinitat-Roques i
Badalona Nord

Benvolguts diocesans,

Aquest curs continuem la celebració de la Visita Pastoral. Es farà a dos arxiprestats
de l’Arxidiòcesi: Trinitat-Roquetes i Badalona Nord.

En l’Exhortació postsinodal Pastor gregis de 16 d’octubre de 2003, el papa Joan Pau II
deia que la Visita Pastoral és un «autèntic temps de gràcia» i «una expansió de la
presència espiritual del Bisbe entre els seus fidels» (núm. 46).

Certament, tots desitgem que aquesta Visita Pastoral contribueixi al bé espiritual i
pastoral de les parròquies, comunitats i institucions eclesials d’aquests dos arxi-
prestats escollits. La presència del Pastor diocesà contribueix sempre a donar sentit
de pertinença a l’Església diocesana, de diocesaneïtat. Cada parròquia forma part
d’un arxiprestat, i això demana que es faci una autèntica pastoral de conjunt arxi-
prestal, però forma part, també, de l’Església diocesana participant de tota la seva na-
turalesa i missió eclesial.

Per a realitzar la Visita Pastoral m’ajudaran molt eficaçment el Sr. Bisbe Auxiliar, els
Vicaris Episcopals, els Arxiprestos i els Delegats Diocesans, els directament rela-
cionats amb els tres objectius del Pla Pastoral: el de pastoral de joventut, de pasto-
ral familiar i de pastoral sagramental, i també els Delegats de vida consagrada, de pa-
trimoni cultural i d’economia.

La vida i l’activitat eclesial de cada arxiprestat ha d’interessar a tota l’Arxidiòcesi.
Per això, em plau comunicar-vos a tots la Visita Pastoral que es farà als arxiprestats
de Trinitat-Roquetes i de Badalona Nord. Us demano la vostra pregària per als bons
resultats d’aquesta Visita Pastoral.

Prego als rectors i sacerdots de les parròquies i comunitats dels arxiprestats de Tri-
nitat-Roquetes i de Badalona Nord que informin de la imminent celebració de la
Visita Pastoral, del seu sentit i de les seves finalitats per tal que amb la pregària i
la participació de tots doni molts bons fruits.

Amb una salutació ben cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
Barcelona, 6 de febrer de 2009
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Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Jornada per a la vida consagrada, Catedral de Barcelona, 2 de
febrer de 2009 

En la festa de la Presentació del Senyor, l’Església celebra la Jornada de la vida con-
sagrada. Amb goig presideixo com a pastor d’aquesta Església diocesana l’eucaris-
tia a la nostra Catedral Basílica envoltat d’homes i dones que viviu tota la riquesa de
la vida consagrada, seguint Jesús més radicalment amb els consells evangèlics de cas-
tedat, pobresa i obediència. Avui, aquí, presidits pel Senyor de la glòria, sou una epi-
fania de l’amor misericordiós i salvador de Déu nostre Senyor.

La suggestiva processó amb els ciris a l’inici de la nostra celebració ens ha fet reviure
la majestuosa entrada, cantada en el salm responsorial, d’Aquest que és «el rei de la
glòria», «el Senyor, fort en la guerra». Però, ¿qui és aquest Déu fort que entra en el
temple? És un infant; és el nen Jesús, en els braços de la seva mare, la Verge Maria.
La festa de la Presentació ens recorda com la Sagrada Família compleix el que ma-
nava la Llei: la purificació de la mare, l’ofrena del primogènit a Déu i el rescat mit-
jançat un sacrifici.

A la primera lectura que hem escoltat, la litúrgia ens parla de l’oracle del profeta Ma-
laquies: «Tot seguit el Senyor entrarà al seu temple» (Ml 3,1). Aquestes paraules co-
muniquen tota la intensitat del desig que va animar l’espera del poble jueu durant
molts segles. Finalment, entra a casa seva «el missatger de l’aliança», i se sotmet a
la Llei: va a Jerusalem per entrar, en actitud d’obediència, a la Casa de Déu.

Este gesto adquiere una perspectiva más amplia en la segunda lectura que hemos
escuchado. En ella se nos presenta a Cristo mediador que une a Dios y al hom-
bre. Esta mediación con Dios ya no se realiza en la santidad - separación del sa-
cerdocio antiguo, sino en la solidaridad liberadora con los hombres. Cristo, sien-
do todavía niño, comienza a avanzar por el camino de la obediencia, que recorrerá
hasta las últimas consecuencias, como recuerda la Cata a los Hebreos, cuando di-
ce: «Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas… y aún
siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia; y llegado a la per-
fección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen»
(Hb 5,1-9).

Jesucristo en este camino de la obediencia de la fe probada y del dolor compartido,
asocia de una manera muy especial a su madre, María. El texto evangélico de hoy
nos la presenta ofreciendo a su Hijo: una ofrenda incondicional que la implica per-
sonalmente. Al llevar a su Hijo a Jerusalén, la Virgen Madre lo ofrece a Dios como
verdadero Cordero que quita el pecado del mundo; lo pone en manos de Simeón y
Ana como anuncio de redención; lo presenta a todos como luz para avanzar por el
camino seguro de la verdad y del amor.
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En la fiesta de la Presentación aparece el Espíritu Santo que mueve a Simeón a re-
conocer en aquel niño el Hijo de Dios. Reconoce en aquel Niño al Salvador, pero in-
tuye en el Espíritu que entorno a Él girará el destino de la humanidad, y que deberá
sufrir mucho a causa de los que lo rechazarán. El anciano Simeón proclama su iden-
tidad y su misión de Mesías con las palabras que forman uno de los himnos de la
Iglesia naciente, del cual brota todo el gozo comunitario y escatológico de la espera
salvífica realizada.

Todo cristiano y cristiana, pero especialmente vosotros, hombres y mujeres que os
habéis consagrado a Dios con plena radicalidad, podéis entonar el mismo himno de
Simeón, porque vuestros ojos y vuestra vida han visto, han conocido, han amado, han
seguido y han imitado al Salvador, la luz de las naciones y la gloria de Israel. Porque
la vida consagrada, ya lo sabéis, tiene una naturaleza escatológica. Jesús nos ha di-
cho «donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón» (Mt 6,21). El tesoro úni-
co del Reino de Dios suscita el deseo, la espera, el compromiso y el testimonio. En
la Iglesia primitiva la espera de la venida del Señor se vivía de modo particular-
mente intenso.

En este contexto se puede entender mejor el papel de signo escatológico propio de la
vida consagrada. El Concilio Vaticano II vuelve a proponer esta enseñanza cuando
afirma que la consagración «anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de
los cielos» (LG, 42). Esto lo realiza sobre todo con la opción por la virginidad, en-
tendida como una anticipación del mundo definitivo, que ya desde ahora actúa y
transforma al hombre en su totalidad. Fijos los ojos en el Señor, la persona consa-
grada recuerda que «no tenemos aquí ciudad permanente» (Hb 13,14), porque «so-
mos ciudadanos del cielo» (Flp 3,20). Lo único necesario es buscar el Reino de Dios
y su justicia (cf. Mt 6,33), invocando incesantemente la venida del Señor.

Pero esta espera es lo más opuesto a la inercia. Vuestra vida y vuestra espera se tra-
duce en trabajo y misión para que el Reino se haga presente ya ahora mediante la ins-
tauración del espíritu de las Bienaventuranzas, capaz de suscitar también en la so-
ciedad humana actitudes eficaces de justicia, paz, solidaridad y perdón. Así, la
tensión escatológica se convierte en misión. A la súplica: «¡Ven, Señor Jesús!», se
une otra invocación: «¡Venga tu Reino!» (Mt 6,10).

Vuestra vida consagrada contemplativa y activa es siempre fecunda. También en este
tiempo de crisis de valores, y de crisis económica. Quien espera vigilante el cumpli-
miento de las promesas de Cristo es capaz de infundir esperanza entre los hermanos
y hermanas, con frecuencia desconfiados y pesimistas respecto al futuro. Con las obras
de caridad y con el testimonio de vida, los consagrados y consagradas van diciendo
que la historia de los hombres camina hacia «un cielo nuevo y una tierra nueva» (Ap
21,1), en los que el Señor «enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte
ni habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado» (Ap 21,4).

Esto y mucho más hacéis vosotras y vosotros con vuestra vida consagrada. Es mo-
tivo de satisfacción y de agradecimiento. Todos hemos de ser muy conscientes de la
riqueza que es para la comunidad eclesial el don de la vida consagrada en la varie-
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dad de sus carismas y de sus instituciones. Por esto, damos gracias a Dios y hoy to-
da la Iglesia, en esta Jornada para la vida consagrada, lo hace con al celebración de
la Eucaristía que es acción de gracias a Dios por antonomasia. Porque la vida con-
sagrada no es una realidad aislada y marginal, sino que está en el corazón de la
Iglesia y de la vida cristiana, como un elemento decisivo para su misión. La profe-
sión de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia es parte integrante
de la vida y santidad de la Iglesia, a la que aporta un precioso impulso hacia una ma-
yor coherencia evangélica.

En nom de tota la Diòcesi em plau agrair a les persones consagrades el vostre testi-
moniatge de l’Evangeli i la vostra disponibilitat a proclamar-lo a les fronteres geo-
gràfiques i culturals de la missió mitjançant els vostres serveis carismàtics. Gràcies
per tot el que feu amb la vostra presència i la vostra activitat. La vida consagrada neix
de l’escolta de la Paraula de Déu, i és cridada a ser «exegesi» viva de la Paraula de
Déu. La vida consagrada és una paraula amb la qual Déu continua parlant a l’Es-
glésia i al món.

Maria és exemple sublim de perfecta consagració, pel seu lliurament total a Déu.
La relació filial de cada persona consagrada amb Maria és el camí privilegiat per a la
fidelitat a la vocació rebuda i un ajut eficasíssim per a avançar en ella i viure-la en
plenitud.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, en el 27è aniversari del reconeixement pontifici de la Fra-
ternitat de Comunió i Alliberament i del 4t aniversari de la mort
del seu fundador, D. Luigi Giussani, Catedral de Barcelona, 20 de
febrer de 2009 

Ens hem reunit a la nostra estimada Catedral Basílica Metropolitana de Barcelona
per celebrar l’Eucaristia en commemoració del reconeixement eclesial, ara fa vint-i-
set, anys del Moviment de Comunió i Alliberament i per recordar el traspàs del
nostre estimat D. Luigi Giussani, fundador del Moviment.

I ho fem amb la celebració de l’Eucaristia, que és l’acció de gràcies a Déu més ex-
celsa, més rica i més fecunda. Perquè l’origen del Moviment ha estat un carisma que
l’Esperit Sant va lliurar al bon sacerdot Luigi Giussani. Ell va rebre aquest carisma
i per la força de l’esmentat carisma, un grup sempre creixent de joves i més endavant
d’adults, de matrimonis i de famílies, s’han sentit moguts per la vida, el testimo-
niatge i el missatge del fundador i han constituït aquest important moviment eclesial.

Avui aquí, a l’Església de Barcelona, ens unim per a aquesta acció de gràcies que
aquests dies s’està celebrant en molts altres països del món. Voleu, estimats membres
del Moviment de Comunió i Alliberament donar gràcies a Déu perquè, seguint el ca-
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risma fundacional, heu experimentat un sentit més ple i més fecund de la vostra vi-
da. Us sentiu feliços i sou agraïts.

El papa Benet XVI ha manifestat, ara fa dos anys, que l’Esperit Sant va suscitar en
l’Església, a través de D. Luigi Giussani, un moviment per tal de testimoniar la be-
llesa de ser cristians en una època en la qual es difonia l’opinió que el cristianisme
era quelcom cansat i opressor. D. Giussani s’esforçà en tornar a despertar entre els
joves l’amor per Crist, «Camí, Veritat i Vida», repetint que només Crist és el camí en-
vers la realització dels desigs més profunds del cor humà i que el Senyor no ens
salva a despit de la nostra humanitat, sinó a través d’ella.

Vosaltres, benvinguts membres del moviment, participeu del desig i de la recerca
de la Bellesa que omplí el cor del vostre fundador. Aquest sacerdot, criat en una ca-
sa pobre de pa, però rica de música —com acostumava a dir d’ell mateix—, des de
l’inici quedà tocat, quedà ferit, pel desig de la bellesa, però no d’una bellesa qual-
sevol. Ell cercava la Bellesa infinita que va trobar en el Crist.

Fou aquest un encontre personal amb Crist que era la Summa Bellesa, la Summa Ve-
ritat i el Summe Bé. Aquest encontre personal fou la causa d’iniciar una obra im-
portant, una obra de Déu, el vostre Moviment que ha ajudat i ajuda a tants joves,
homes i dones, a trobar el Crist amb el mateix desig de D. Giussani.

Aquest esdeveniment que va canviar la vida del Fundador ha tocat les vostres vides
humanes i cristianes i ha originat múltiples experiències religioses i eclesials que con-
figuren la història de la vostra gran i articulada família espiritual. Perquè aquest es-
deveniment, aquest encontre personal amb el Crist, ajuda a la conversió de la vida,
a entendre el sentit salvador i alliberador de la creu, tal com diu Jesús i hem escol-
tat en l’Evangeli de Sant Marc: «Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix,
que prengui la seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però
el qui la perdi per mi i per l’evangeli, la salvarà». Seguint Jesús per aquest camí,
aquestes aparents contradiccions del text bíblic, són això, només contradiccions apa-
rents, perquè aquestes paraules de Jesús no són cap contradicció, sinó l’únic camí per
a assolir la comunió, l’alliberament i la salvació.

El mateix papa Benet XVI us deia que el vostre moviment segueix avui oferint la
possibilitat de viure de manera profunda i actualitzada la fe cristiana, per una part
amb total fidelitat i comunió amb el successor de Pere i amb els pastors que assegu-
ren el govern de l’Església i, per una altra part, amb una espontaneïtat i una llibertat
que permeten noves i profètiques realitzacions apostòliques i missioneres.

Tots sabem que l’Església existeix per a evangelitzar i que aquesta és la seva missió
essencial. Tots vosaltres sou molt conscients d’aquesta tasca que el Senyor us confia
enmig del món, com a laics i laiques cristians, perquè sabeu que allò que és especí-
fic de la vostra vocació laical és la presència i l’actuació en les realitats del món, en
la política, en la cultura, en l’economia, en la família, etc. La vostra vocació evan-
gelitzadora i missionera forma part del vostre carisma institucional, fundacional. El
papa Joan Pau II us va confiar aquesta consigna molt estimada per vosaltres: «Aneu
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per tot el món a portar la veritat, la bellesa i la pau, que es troben en el Crist Re-
demptor». D. Giussani va fer d’aquestes paraules el paradigma de tot el moviment i
per a Comunió i Alliberament fou l’inici d’una estació missionera que us ha portat
a vuitanta països.

D. Giussani estimava moltíssim l’Església i va lliurar la seva vida per servir-la. El ca-
risma que va rebre el feia ben conscient que els carismes són per al bé de tot el cos
místic de Crist, per a l’edificació de l’Església i per a la unitat i comunió de tot el po-
ble de Déu. Aquest és el vostre esperit. La lectura del Gènesi ens ha parlat de la tor-
re de Babel i de la confusió de les llengües. L’Església fundada per Jesucrist és una
immensa torre en la qual entre els seus habitants, els cristians, malgrat parlar diver-
sitat de llengües, no hi ha confusió. És el do de la Pentecosta i per la força de l’Es-
perit Sant l’Evangeli s’incultura en totes les cultures, purificant-les i enriquint-les. És
pel do de la Pentecosta que els carismes que l’Esperit Sant distribueix no dividei-
xen ni confonen l’Església, sinó que l’enriqueixen.

Com diu Benet XVI, atès que l’Església és una, si els moviments eclesials són real-
ment dons de l’Esperit Sant, han d’integrar-se en la comunitat eclesial i servir-la i
enriquir-la per tal que puguin ser elements edificants per a l’Església d’avui i del
demà.

Maria, Mare de l’Església, estigué sempre molt present en la vida sacerdotal de D.
Giussani. Ell imitava el sí, el fiat, de Maria. Que la Verge Santa us ajudi també a
tots vosaltres a pronunciar generosament el vostre sí a la voluntat de Déu en qualse-
vol circumstància, per tal de salvar les vostres vides.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach
en la inauguració de la Jornada sobre «La situació econòmica glo-
bal», Seminari Diocesà de Barcelona, 9 de febrer de 2009

Dir que dissortadament estem vivint una greu crisi econòmica mundial, avui no és
cap novetat. Són moltes les persones, les famílies i les empreses que estan sofrint les
conseqüències d’aquesta crisi. L’Església, experta en humanitat, no queda indiferent
davant d’aquesta realitat amb greus incidències econòmiques i socials. Ella està in-
teressada en el bé de les persones i de les famílies, en el progrés dels pobles i en el
desenvolupament econòmic i social de la societat. Per això, en aquests moments de
crisi econòmica vol dir una paraula.

La nostra Facultat de Teologia amb la col·laboració de diverses institucions eclesials
com ESADE, IESE, La Salle i la Fundació Dr. Albert Bonet ha organitzat aquestes
Jornades sobre «La situació econòmica global. A la recerca d’uns criteris ètics».
Vol ser una aportació eclesial des del vessant tècnic i ètic.
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La crisi econòmica actual, que és també crisi financera, cultural i de valors, té unes
causes que cal conèixer per tal de poder trobar solucions tècniques que han de ser
adequades i justes i que han d’involucrar, sens dubte, tota la societat amb totes les
institucions i totes les persones. 

Tanmateix penso que amb solucions només tècniques, no s’aconseguirà solucionar
adequadament i eficaçment la crisi actual i les seves conseqüències. Cal també so-
lucions que es mouen en el camp dels grans valors i grans principis socials, molts
dels quals tenen el seu origen en l’Evangeli. Es tracta d’anar creant una cultura de
la responsabilitat, de l’amor i de la solidaritat.

El papa Benet XVI s’ha preguntat si «estem preparats per llegir l’actual crisi econò-
mica en la seva complexitat, com un desafiament per al futur i no només com una
emergència en la qual s’ha de donar respostes immediates. Ho exigeix, en realitat,
abans que les dificultats financeres immediates, l’estat de salut ecològica del plane-
ta i, la crisi cultural i moral, els símptomes de la qual són evidents des de fa temps en
tot el món». (Homilia del dia 1 de gener de 2009).

És una temptació fàcil considerar únicament els pecats estructurals i oblidar els pe-
cats personals. La crisi pot ser deguda directament a allò que Joan Pau II, en l’encí-
clica Sollicitudo rei socialis, anomenava «mecanismes econòmics, financers i socials
injustos» o fins i tot «estructures de pecat». Però també hem de reconèixer que
aquests mecanismes i estructures són obra nostra. La crisi és també un fet moral ja
que ha estat provocada per conductes humanes lliures i, per tant, moralment res-
ponsables.

Les meves paraules introductòries de les Jornades no han de configurar-se com a con-
clusions d’unes ponències i diàlegs de persones molt competents a les quals agraei-
xo moltíssim la seva generositat i el seu esforç per participar-hi. Tanmateix, som ben
conscients que caldrà pensar en la creació d’una globalització de la solidaritat a es-
cala mundial, però també en àmbits inferiors. És molt necessari que l’austeritat sigui
una «virtut econòmica» que visquem i practiquem tots i no només els sectors més ne-
cessitats de la societat i és, també, molt urgent que la solidaritat sigui una virtut prac-
ticada per totes les persones, institucions i societats, com exigència i expressió de la
justícia i de l’amor.

S’han de superar actituds i comportaments que han fet possible aquesta crisi: con-
ductes no orientades al bé comú i a l’interès general; desregulació financera: vida
econòmica marcada per l’avarícia del guany ràpid i desproporcionat respecte dels
béns produïts; malbaratament i ostentació, privada i pública, com a prova de bon po-
sicionament econòmic i social; corrupció en els seus diversos àmbits. 

Desitjo recordar el contingut riquíssim i eficacíssim de la solidaritat per poder solu-
cionar la crisi econòmica mundial i trobar nous sistemes que harmonitzin més amb
els continguts de la doctrina social de l’Església. Joan Pau II, en l’encíclica abans es-
mentada, afirma que a la llum de la fe la solidaritat fa veure que «el proïsme no és
solament un ésser humà amb els seus drets i la seva igualtat fonamental amb tothom,

88 [88] febrer - BAB 149 (2009)

02 Prelat feb'09  15/4/09  12:25  Página 88



sinó que es converteix en la imatge viva de Déu Pare, rescatada per la Sang de Jesu-
crist i posada sota l’acció permanent de l’Esperit Sant» (Sollicitudo rei socialis, núm.
40). Cal superar el sentit i deriva de la globalització i del neoliberalisme: no es pot
fer només una «globalització de mercaderies», sinó una «globalització de la solida-
ritat i de l’esperit».

Ens cal fer realitat la pedagogia de la paràbola evangèlica del bon samarità en els seus
passos: veure el germà necessitat, acostar-se al germà que sofreix, compartir el temps
i els béns amb aquest germà i cercar solucions tècniques per les seves necessitats. Cà-
ritas està fent un treball importantíssim i molt necessari en aquests moments de la cri-
si. Càritas diocesana de Barcelona, que inclou les diòcesis de Sant Feliu i de Terrassa,
va publicar el 17 d’octubre de 2008 unes reflexions davant de la crisi per denunciar
i sensibilitzar. I a la vegada, està intensificant el seu servei per atendre un nombre
de peticions d’ajuts materials que va augmentant tant que arriben a desbordar-la.

El Bisbe és el pare dels pobres. Com a pastor diocesà i com a Gran Canceller de la
Facultat de Teologia de Catalunya, desitjo agrair a tots la participació en aquestes Jor-
nades que és una expressió del nostre compromís i de la nostra solidaritat. Moltes
gràcies. 

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules conclusives del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach en la Jornada sobre «La situació econòmica global»,
Seminari Diocesà de Barcelona, 10 de febrer de 2009

És el moment de concloure aquestes dues Jornades dedicades a la situació global i
a la recerca d’uns criteris ètics. Han estat unes Jornades molt riques de continguts
i molt participades. Aquesta participació generosa posa en relleu el grau de sensibi-
lització que tenim davant de la crisi econòmica i el desig de trobar la solució ade-
quada i justa.

Em plau agrair molt als ponents i als participants la dedicació que han prestat a
aquesta convocatòria de la nostra estimada Facultat de Teologia de Catalunya i ins-
titucions col·laboradores, ESADE, IESE, La Salle i Fundació Dr. Albert Bonet. Grà-
cies, també, a aquestes institucions per aquesta iniciativa.

S’han dit moltes coses importants que expliquen les causes de l’actual crisi econò-
mica i també s’ha parlat de la responsabilitat que tots —tanmateix uns més que al-
tres— hem tingut en la gestació de la crisi. S’han exposat continguts i criteris ètics
per superar l’actual crisi i per construir un sistema econòmic més adequat i just. Se-
gurament que aquest mal que patim ens pot ajudar a treure’n un bé, reflexionant so-
bre el passat que ha motivat la crisi i traient conseqüències en ordre a evitar recau-
re-hi en el futur. Dissortadament, però, diuen que l’home és l’únic animal que
ensopega dues vegades en la mateixa pedra. Confiem que hàgim après la lliçó. 
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La crisi econòmica actual és també una crisi de valors. Hi ha valors clàssics, peren-
nes, que són profundament humans i que són els que necessitem potenciar per tal
de sortir de la crisi i no tornar-hi a caure. Valors com la responsabilitat, l’austeritat,
la solidaritat, el compromís envers el bé comú, superant actituds i actuacions egois-
tes, de grup o de partit, el respecte i valoració de la natura creada per Déu i posada al
servei de tota la humanitat.

La crisi econòmica posa en relleu també una crisi de valors religiosos. Déu creador
i salvador ha imprès en el cor de cada persona, en la nostra naturalesa humana i en
l’obra de la creació unes lleis i unes exigències naturals que cal respectar. Per l’hu-
manisme cristià, per la doctrina social de l’Església, la persona humana té la cen-
tralitat en la societat i en tota l’activitat econòmica.

Cal que creixi un valor positiu i moral, que és la consciència creixent de la interde-
pendència entre els homes i les nacions. El fet que els homes i les dones en moltes parts
del món, sentin com a pròpies les injustícies i les violacions dels drets humans come-
ses en països llunyans, que possiblement mai no visitaran, és un signe més que aques-
ta realitat és transformada en consciència que aquí adquireix una connotació moral.

Ens cal, doncs, una determinació ferma i perseverant d’obstinar-se pel bé comú, és a
dir, pel bé de tots i de cadascú, per tal que tots siguem veritablement responsables de
tots. Aquesta és la virtut de la solidaritat, absolutament necessària per afrontar i su-
perar la crisi econòmica actual i mundial.

Els qui sofreixen la crisi econòmica, com tota persona, ens poden preguntar als
cristians: ¿què diu el vostre Déu davant d’aquesta situació dolorosa? Tenen tot el dret
a demanar-ho. Els cristians volem respondre, volem dir una paraula. Les nostres
Jornades, la nostra Facultat de Teologia —subratllo Teologia— ESADE, IESE,
SEDASE, etc. estan donant una resposta a aquesta pregunta. La doctrina social de
l’Església dóna una resposta.

Convindria que els cristians i les institucions eclesials coneguessin més i millor els
continguts d’aquesta doctrina social per col·laborar positivament en la configuració
d’un sistema econòmic mundial al servei de la persona humana. Com a pastor dio-
cesà encoratjo a l’estudi, coneixement i aplicació dels continguts de l’esmentada doc-
trina social.

Amb goig tenim a la nostra arxidiòcesi dues institucions de nivell superior —molt su-
perior— d’estudis econòmics, preparant moltes persones amb màsters. És un goig i al-
hora una gran responsabilitat. Que aquestes institucions eclesials formin molt i a mol-
tes persones en economia i en valors, en la configuració de les empreses ètiques i socials.

Que l’aportació de l’Església i dels cristians ben presents en el món, en les empreses
i en els sindicats, ofereixi als homes i dones motius d’esperança tan i tan necessària
per superar l’actual crisi econòmica.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Una escola cristiana acollidora i oberta a tothom1

He de començar la meva intervenció amb una felicitació i un agraïment. Felicito La
Salle de Catalunya per la iniciativa d’oferir aquesta plataforma de reflexió i de ge-
neració de pensament que sota la denominació de Conferències La Salle de Cata-
lunya aplega periòdicament un bon nombre de persones entorn temes i qüestions
d’actualitat. No hi ha dubte que és un bon servei a les persones, a la societat i a l’Es-
glésia. Al nostre país manquen debats socials sobre qüestions importants per a les
persones i la convivència.

Agraeixo en segon lloc que m’hagin convidat a participar-hi, dictant una conferèn-
cia sobre l’escola cristiana. L’educació és un tema que valoro molt, tant personalment
—vaig estudiar magisteri tot i que no he exercit com a mestre—, com també com a
pastor a les diòcesis on he exercit el ministeri, per la seva repercussió radical en to-
tes i cada una de les persones i per la seva incidència social. A les visites pastorals he
visitat les escoles i els IES, per agrair als mestres el treball preuat i molt necessari
que realitzen.

Intento fer la meva aportació personal en pro de l’educació, sempre que m’és possi-
ble i, en especial, des de la presidència de la Fundació Escola Cristiana de Catalu-
nya, la institució que aplega les escoles cristianes del país. Tema que valoro, també,
per la seva dimensió eclesial. No podem deixar de considerar la funció educadora en
la fe que realitza l’Església: catequesi, moviments, recessos, predicació, exercicis,
trobades.

Dit això i sense més preàmbul, apropem-nos al tema proposat: «Una escola cristia-
na acollidora i oberta a tothom» que, com s’indicava en la convocatòria de l’acte que
ens aplega, suscita un seguit de preguntes que no podem eludir: «En un món secu-
laritzat i amb un alt grau d’indiferència religiosa, ens plantegem: com ha d’actuar
l’escola cristiana?, quines pautes ha de seguir?, què pot aportar?». Endinsem-nos
en una primera aproximació intentant cercar-ne resposta.

1. L’entorn en què incideix l’educació cristiana

L’enunciat d’aquesta reflexió sobre l’educació cristiana ja pressuposa i defineix un
escenari on aquesta educació ha d’incidir: la nostra societat, el medi en què l’acció
de l’educació cristiana es desenvolupa.

Però, com és la nostra societat pel que fa a les dimensions espirituals, religioses, d’o-
bertura al trascendent? Com la podríem definir? Davant d’aquest dubte, sembla que
no serveixen de gaire les respostes precipitades i superficials. L’educació sempre ha
de tenir present el context en què s’ha de desenvolupar, com són els subjectes del pro-
cés educatiu i a quines altres influències estan sotmesos. 
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Per això ens ha semblat més prudent començar per interrogar-nos sobre aquestes
qüestions i, abans de pronunciar-nos, aprofundir en el significat de conceptes que,
com veurem, no són fàcils ni de significat precís. La seva mateixa definició apareix
sovint problematitzada ideològicament.

A partir de les observacions de la realitat i de les lectures es fa difícil qualificar la
nostra societat de manera simple i generalista. Fins i tot encara que ens centrem
únicament en l’àmbit de Catalunya. És evident que coexisteixen fenòmens diversos
i contraposats sense que la síntesi es resolgui gaire més enllà de l’esfera estrictament
individual. Hi entrarem una mica més a fons.

Religiosament vivim, sens dubte, en una societat pluralista. Un pluralisme provocat
i accentuat sobretot per la immigració. A la societat catalana hi conviuen diverses tra-
dicions religioses. Les dificultats d’elaborar censos religiosos o de creences, la ma-
jor mobilitat de la població immigrant i altres circumstàncies fa difícil disposar de
dades quantitatives. I quan se’n disposa cal llegir-les amb molta cura.

Pel que fa a la seva visibilitat social, es manté l’hegemonia de la religió catòlica
alhora que es fa palès un creixement de la religió islàmica. Junt a aquestes confes-
sions, també hi ha la presència d’altres tradicions minoritàries però arrelades de
temps, com ho són la jueva i la de les altres famílies cristianes, especialment les
evangèliques, i la presència més recent de religions d’origen oriental i de religions
més noves.

Es constata, també, un fenomen de fragmentació. Quan s’analitzen amplis sectors de
la societat i especialment els joves, allò que més destaca no és l’adscripció plena i
coherent a una religió, amb el que comporta de fe, de coneixement, de moral, de pràc-
tica religiosa… Els estudis ens assenyalen creences parcials (quants autodefinits com
a catòlics respondrien que estan íntimament convençuts i creuen en cadascun dels
epígrafs del credo o professió de fe?), creences canònicament incompatibles (per
exemple: creure en Jesús i en l’horòscop) i pràctiques dissociades, (pràctiques reli-
gioses anclades en una tradició però practicades per persones no creients —les pro-
cessons laiques, per exemple).

Vivim en una societat on ha avançat la increença i alhora trobem persones tremen-
dament crèdules en les aportacions de pseudociències o de religions minoritàries
viscudes com un exotisme. Es valora l’espiritualitat, però es defuig la pràctica reli-
giosa. S’idolatren determinats personatges socials o mediàtics i es mistifiquen ri-
tuals.

En tot aquest panorama no hi manquen, tampoc, un cert sincretisme, les reconstruc-
cions subjectives d’una religió personal amb elements d’aquí i d’allà. Allò que pot-
ser destaca més entre la religiositat juvenil és aquest subjectivisme i la dificultat da-
vant els aspectes institucionals de la religió. Aquest subjectivisme viscut al marge de
tota institució ajuda a una vivència en ocasions frívola i mancada de tot compromís
del fet religiós, quan no es limita a una espiritualitat higiènica amb el benestar per-
sonal com a únic nord.
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No podem ignorar en aquest breu recorregut per l’entorn social i pel que fa al fet
religiós un seguit de corrents laïcistes que sobreviuen en el temps i que a casa nos-
tra sovint han pres formes pròpies caracteritzades per un radical anticlericalisme. O
revifades d’un ateisme militant que ja semblava força caduc i que ara treu cap en epi-
sodis —en part anecdòtics— com la campanya dels autobusos.

Aquesta caracterització religiosa de l’actual context social no defineix precisament
el laïcisme com a nota predominant, però en la realitat social catalana hi ha la presèn-
cia de corrents laïcistes potents que, més enllà del seu pes quantitatiu, tenen una
influència notable en la cultura dominant, en l’opinió pública i fins i tot en el món in-
tel·lectual acadèmic i de prestigi i en altres sectors culturals. 

Aquests corrents poden respondre als clàssics valors de la il·lustració més positivis-
ta, propi de molts països europeus, però també, en determinats casos, tenen un pòsit
anticlerical més autòcton. Fruit de la nostra història són un seguit d’elements que, tot
i que cada cop més llunyans, han alimentat com a reacció un laïcisme propi amb trets
diferencials respecte l’europeu i, tal com deia, específicament anticatòlic i amb un
marcat caràcter anticlerical.

Pot sorprendre encara aquesta bel·ligerància, especialment quan a altres països s’es-
tan revisant determinades formes de laïcitat considerades excessives que poc tenen a
veure amb el laïcisme positiu de què tant es parla ara i sí amb l’eradicació del fet
religiós de la vida pública.

Des d’aquests sectors sovint s’ha volgut magnificar la situació de pluralisme religiós de
la nostra societat com a element de minimització del fet catòlic. El pluralisme religiós és,
en aquest sentit, utilitzat com a argument per silenciar la veu catòlica. Aquest és un plan-
tejament clarament utilitzat en les periòdiques polèmiques sobre la classe de religió. 

També sota la idea de multiculturalisme, amb la barreja de plans de la realitat que sol
comportar (culturals, ètics, religiosos…) i revestit de respecte a la diferència, apareix
la voluntat de silenciar pràctiques catòliques o simbologia pròpia, en ocasions fins
a nivells ridículs.

Així episodis desgraciats, com la substitució dels pessebres per paisatges d’hivern,
la censura sobre certes Nadales o el silenci sobre les festivitats de Tots Sants i del dia
dels difunts contrasten amb l’acrítica acceptació de tradicions forànies.

Els mitjans de comunicació en són un altre exemple. L’atenció mediàtica a les pràc-
tiques religioses és desigual i pot obeir encara a la recerca de l’exotisme, però no té
paritat amb el tractament de les pràctiques religioses catòliques, per part dels mitjans.
La confusió multicultural d’alguns encara enterboleix més el panorama. Evidentment
res d’això té a veure amb la sana laïcitat ni amb la laïcitat positiva ni, de fet, amb
el laïcisme il·lustrat d’alguns països europeus. 

De tot el precedent no podem dir que el fet religiós hagi perdut significat en el món,
però en el nostre context immediat hem viscut una transformació important, amb una
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minorització de la presència cristiana —amb la caiguda profunda de les vocacions
sacerdotals i per a la vida religiosa i de la pràctica religiosa de molts laics i laiques—,
coincidint amb la revifada de corrents laicistes ja esmentada i un creixent pluralisme
religiós.

Tot plegat ha coincidit també amb moments d’evolució de la mateixa Església catò-
lica i en el món catòlic preval encara una situació de vertigen. Si se’ns fa difícil de-
finir el que està passant, encara se’ns fa més difícil viure-ho amb serenitat, interpre-
tar-ho correctament i aportar-hi la resposta adient.

L’Església bimil·lenària no està acostumada a aquesta velocitat en el canvi, però
cap institució social ho està. Ni l’Estat i les institucions civils, ni les institucions
acadèmiques. També l’escola en general i l’escola cristiana en particular viu aquest
trasbals.

2. Entre dues temptacions: el gueto o la dissolució

Com ens recordava el Cardenal Danneels en una entrevista de fa prop de dos anys:
«Vivim en la diàspora. Però la diàspora és la condició normal del cristianisme al
món. El que és excepció és l’altra situació, la d’una societat completament cristia-
nitzada»2. 

Des d’aquesta situació, no podem ni tancar-nos arreceradament formant un gueto que
ens duria a una radicalització i al comportament de secta, ni podem, per contra,
acomodar-nos plenament als dictats de les modes o les tendències socials imperants
fins a perdre la identitat com a cristians i dissoldre’ns en allò que s’ha vingut a ano-
menar modernitat líquida. 

Aquest model de gueto esdevé impossible per a un cristià cridat, no tan sols a salvar-
se, sinó a evangelitzar. És a dir, a dur a tothom el missatge de salvació. En aquest Any
Paulí, que commemorem el bimil·lenari del naixement de l’Apòstol, ens interpel·len
aquelles paraules seves: «Ai de mi si no evangelitzés!». L’Església existeix per evan-
gelitzar, aquesta és la seva missió essencial.

El missatge cristià no és per a uns elegits que poden atresorar-lo i privatitzar-lo. No
podem, doncs, ni viure en el gueto, ni tampoc dissolts en un món que faci insignifi-
cant aquest missatge i en el qual desaparegui o no es faci prou visible el testimoni
cristià, coherent i autèntic.

3. Els reptes del cristianisme avui

Conegudes les temptacions o camins erronis, vegem quins serien els reptes per al
cristianisme avui, els reptes enmig dels quals es mou l’educació cristiana. 
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Dimensió personal

El primer és en relació a la transmissió de la fe, assumint que ha arribat ja el moment
i la situació que presagiava el teòleg Karl Rahner fa unes dècades: «L’home religiós
de demà serà un místic, una persona que haurà experimentat alguna cosa, o no
podrà ser religiós, perquè la religiositat del demà no serà ja compartida sobre la ba-
se d’una convicció pública unànime i òbvia»3.

El primer repte és, per tant, transmetre la fe des de la possibilitat d’experimentar quel-
com. Una transmissió des de la vivència pròpia i el testimoni autèntic en un marc
on sigui possible l’experiència. Aquest és un dels tres objectius prioritaris del nos-
tre Pla Pastoral Diocesà per a aquest trienni, pensant sobretot en els joves i, per
tant, en els que estan en edat d’escolarització i d’Universitat.

Dimensió eclesial

El segon repte és el de l’obertura als altres de la comunitat cristiana. 

El papa Benet XVI, fa pocs anys, però abans d’arribar al pontificat, deia:

L’Església de masses pot ser una cosa molt bonica, però no és necessàriament l’ú-
nica modalitat de ser que té l’Església. 

L’Església dels primers tres segles era petita, sense ser per això una comunitat sectà-
ria. Al contrari, no estava tancada en ella mateixa, sinó que sentia una gran res-
ponsabilitat respecte als pobres, als malalts, respecte a tots. En el seu si hi troba-
ven aixopluc tots aquells que, a la recerca d’una promesa, es nodrien d’una fe
monoteista. Aquesta consciència de no ser un club tancat, sinó d’estar oberts a la
comunitat en el seu conjunt, sempre ha estat un component de cap manera suprimi-
ble en l’Església.

Al procés de reducció numèrica que estem vivint avui, també hi haurem de fer front
explorant precisament formes noves d’obertura a l’exterior, modalitats noves de par-
ticipació d’aquells que estan fora de la comunitat dels creients. 

No tinc res en contra del fet que persones que durant l’any no han trepitjat l’esglé-
sia vagin a missa la nit de Nadal, o amb ocasió d’una altra festivitat, perquè també
aquesta és una forma d’acostar-se a la llum. Hi ha d’haver, per tant, formes diver-
ses d’implicació i participació 4.

Ens cal, per tant, pensar i assumir que dir-se cristià podrà voler dir moltes coses di-
ferents i que la participació a l’església podrà tenir molts graus i formes també dife-
rents que caldrà acollir i ajudar a créixer. Sense trencar la canya esberlada, ni apa-
gar el ble que fumeja. Com passa ja a l’escola. Aquesta realitat posa en relleu la
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necessitat urgent d’anunciar explícitament Jesucrist als homes i dones d’avui. Aques-
ta tasca és pròpia de la comunitat cristiana i dels seus membres. El nostre amor autèn-
tic als germans demana que els oferim un possible encontre personal amb Jesucrist,
l’únic que com a Camí, veritat i vida, pot donar sentit ple a la seva existència. Això
que diem de la comunitat, ho diem també de l’escola cristiana que és una comunitat
cristiana.

Dimensió social

El tercer repte té a veure amb la presència pública de la fe en el nostre entorn. Ens
cal assumir la laïcitat com a aconfessionalitat, com a llibertat religiosa, com a marc
de relació tot participant en la laïcitat positiva com a forma de presència dels cristians
en l’espai social compartit per tota la col·lectivitat.

El Concili Vaticà II ho va definir amb precisió en la seva Constitució Gaudium et
spes (art. 76): L’Església no es confon, de cap manera, amb la comunitat política
ni es vincula a cap sistema polític, i és alhora signe i protecció de la transcendèn-
cia de la persona humana. La comunitat política i l’Església són independents
l’una de l’altra i autònomes en el propi camp. I totes dues, encara que sigui amb tí-
tols diversos, serveixen la vocació personal i social dels mateixos homes. I prac-
ticaran amb més eficàcia aquest servei per al bé de tots, com més ambdues esta-
bleixin una sana col·laboració entre elles, tenint en compte les circumstàncies de
lloc i de temps.

Assumir les contradiccions de la pròpia història: purificant la memòria, dema-
nant perdó i perdonant. Amb un capteniment humil però no vergonyant i sa-
bent que l’única força natural de què disposarem serà l’autenticitat del testi-
moni.

4. Una acció educativa des de l’Església

Durant molts segles l’acció pastoral de l’Església ha rebut l’influx de persones que
hi acudien. Avui l’Església ha de sortir al seu encontre sense por als nous mitjans,
emprant aquells que el moment actual posa al seu abast, sense deixar-se intimidar da-
vant altres identitats per molt adverses que semblin o siguin, sense rebutjar la cièn-
cia, les noves tecnologies, perquè el temor i la por estan lluny, quasi podríem dir que
són aliens, als ensenyaments de Jesús. Ell ens repeteix moltes vegades a l’Evangeli:
No tingueu por!

D’altra banda les nostres escoles s’omplen, hi acudeixen molts pares que cerquen
instrucció i educació per als seus fills, que confien en els nostres centres i que ac-
cepten o reconeixen la bondat del nostre projecte educatiu. Davant d’aquesta reali-
tat, s’obre una possibilitat important d’evangelització que cal realitzar amb un tre-
ball educatiu de qualitat i molt competent, sense oblidar la força de l’anunci de
l’Evangeli.

No podem romandre en silenci encara que, en el clima de pensament relativista de
la nostra societat plural, tota professió de fe pugui semblar pretenciosa i intolera-
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ble. Hem de tenir molt present que un bon nombre d’adolescents i de joves s’ha
allunyat o potser no ha estat mai prop de la fe, de l’experiència cristiana i de l’Es-
glésia. Arriben a les nostres aules generacions amb una formació religiosa molt dè-
bil o inexistent i també alumnes que provenen d’àmbits culturals o que practiquen
altres religions i això té conseqüències pastorals a l’escola. Molts infants i ado-
lescents no sentiran mai parlar de Jesús, si no és en les escoles cristianes. Hem
de propagar el missatge evangèlic, proposar-lo sense imposar-lo. Tenim a Barce-
lona més d’un 50% d’infants, adolescents i joves que es mouen d’alguna manera
al redós de l’Església (penso en els alumnes de les escoles cristianes, en les parrò-
quies, en els agrupaments escoltes i centres d’esplai i en els moviments i associa-
cions eclesials). Els tenim a casa. Cal una acció pastoral competent, seriosa i
confiada.

El missatge evangèlic i els continguts de l’humanisme cristià són d’un valor molt
preuat, però per a amplis sectors, per diferents raons, està devaluat. Tanmateix és
molt necessari avui. La mateixa crisi econòmica que patim, té la seva causa molt pro-
bablement en la crisi de valors humans i cristians.

S’han d’aprofitar els actius institucionals dels què es disposa, encara que en ocasions
incomodin, canviant les estratègies, encara que suposi trencar amb les rutines justi-
ficants que ens recorden que és el que sempre hem fet i com sempre ho hem fet. Bus-
cant estructures noves que millorin el funcionament actual i que pensin en el futur
revisant els processos pastorals que potser han oblidat o obviat elements importants
en la transmissió de la fe. 

Sempre, però especialment en el nostre temps, és necessari realitzar accions que aju-
din a recuperar i enfortir la pròpia identitat, a nivell personal i comunitari. Es fa molt
necessari recuperar els valors propis i la confiança en la acció de l’Esperit que no dei-
xa d’actuar en els cristians i en la comunitat i, per tant, també en la comunitat educa-
tiva.

5. Una voluntat fonamentadora refrendada pel Magisteri

En els nostres contextos educatius, aquesta voluntat de reforçament de la identitat,
ens pot servir com a motivació fonamental. 

El mateix Benet XVI ens en parlà l’abril passat, al seu Discurs als Educadors de
les Universitats Catòliques d’Estats Units dient: Estem cridats a dur una nova
vida marcada per tot allò que és bell, bo i vertader, una vida de testimoni cristià
alimentada i enfortida en la comunitat dels deixebles de Nostre Senyor, l’Església.
La revelació de Déu ofereix a cada generació la possibilitat de descobrir la veri-
tat última sobre la pròpia vida i sobre la finalitat de la Història. El deure de res-
pondre-hi, mai no és fàcil: implica tota la comunitat cristiana i motiva cada ge-
neració d’educadors cristians a garantir que el poder de la veritat de Déu
impregni totes les dimensions de les institucions a les quals serveixen. Davant dels
conflictes personals, la confusió moral i la fragmentació del coneixement, les no-
bles finalitats de la formació acadèmica i l’educació, fundades en la unitat de la
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veritat i en el servei a la persona i a la comunitat, són un poderós instrument es-
pecial d’esperança 5.

El Sant Pare ens convida a aquesta vida de testimoni cristià per apropar els valors de
l’Evangeli i la presència de Jesús, la Bona Nova, als joves que s’apropen a les nos-
tres escoles, a nosaltres en aquest moment, en aquestes circumstàncies socials, econò-
miques i culturals concretes que el caracteritzen.

6. La identitat cristiana de les institucions d’Església, clau en la societat del
segle XXI

El canvi, que ha estat el paradigma del tombant de segle, ha afectat, tal com ja hem
dit, totes les esferes socials i culturals, també a l’àmbit religiós i específicament al
cristianisme a casa nostra.

Si tota institució cristiana ha estat sempre cridada a conrear activament la seva
identitat en diàleg en el món, però sense perdre allò que és essencial en aquesta
identitat, avui aquesta apel·lació a la identitat ha de ser encara una exigència més pre-
gona. Això és important per a les persones, però també és cabdal per a les insti-
tucions.

Aquest és el cas de les escoles cristianes de Catalunya, unes institucions nascu-
des en el si de l’Església i per voluntat de l’Església per respondre a les neces-
sitats socials, religioses i educatives que el país ha mostrat en diversos mo-
ments de la seva història, resposta amb voluntat de servei a les famílies, la
demanda de les quals ha consolidat la realitat que avui ofereix l’escola cristiana
de Catalunya.

No hem d’oblidar que la formació, si és catòlica, sempre és una formació integral,
encara que atengui, en cada circumstància, els aprenentatges concrets que es reque-
reixin, ja estiguem parlant d’educació bàsica, secundària o universitària, segons si-
gui el cas. Acció formativa que comporta una gravíssima responsabilitat en el treball
a fer i en l’empremta que la identitat institucional ha de deixar.

Què és la identitat cristiana d’una institució?

No n’hi ha prou que el caràcter propi ho estableixi amb rotunditat i que el projecte
educatiu ho reculli en detall. Una institució només pot ser cristiana si té una ànima
cristiana, és a dir, si aquesta identitat està encarnada en persones concretes per les
quals el fet cristià no és tan sols una referència, sinó l’eix vertebrador de les seves
vides.

Les institucions cristianes no són només per a cristians; fins i tot, en molt casos, po-
dríem dir que no estan prioritàriament adreçades a cristians. Però sense un nucli de
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persones que esdevingui comunitat creient viva, el caràcter cristià de la institució
serà, si és alguna cosa, merament cultural. Per això és molt important que els mes-
tres no acceptin només el caràcter propi cristià de l’escola, sinó que per la seva fe i
la seva vida cristiana el visquin i hi siguin coherents.

Una escola cristiana ha d’irradiar cultura cristiana. Aquesta fe feta cultura pot estar
i ha d’estar present en totes les matèries i no tan sols en aquelles —també necessà-
ries— en què s’abordi la religió, el pensament cristià o la rica doctrina de l’Esglé-
sia i també en aquelles activitats pastorals en les quals es viu i celebra la fe.

Transmissió de la fe a l’escola: experiència i testimoni

La transmissió de la fe necessita més que mai l’encontre personal. Recordem si-
nó la referència que fa un moment feia de Rahner sobre la religiositat que ja ara
estem vivint. És necessari el testimoniatge de vivències i conviccions cristianes
viscudes.

Per això una escola cristiana, avui, ha d’esdevenir també un espai on sigui possible
experimentar quelcom. Una transmissió que només és possible des de la vivència
pròpia i el testimoni autèntic en un marc on sigui possible viure aquesta experièn-
cia que condueix a Jesús.

Apropar a Jesús amb una presència que suposa acollida incondicional com Jesús
els convidava: veniu a mi i els acollia, els parlava i els acceptava; una presència que
comporta l’encontre interpersonal, el diàleg real, l’empatia, com succeí amb Zaqueu
o amb els deixebles d’Emaús; un testimoni que és més que exemple, és l’autenticitat
d’una vida, Jo sóc el camí, la veritat i la vida. El testimoni, també, de la nostra vida
imperfecta si, alhora, hi ha la tensió, la lluita i la conversió.

Com fer això possible en una institució sotmesa a totes les exigències socials i jurí-
diques i econòmiques del nostre temps i que ha de ser socialment i cultural signifi-
cativa és el repte dels equips de pastoral, però és el repte, també, del professorat i és
el repte principal del seu equip directiu. És el repte de la institució titular. Només la
fidelitat a la pròpia identitat permet obrir-se i acollir, per enriquir als altres i enriquir-
se un mateix.

L’escola cristiana ha d’oferir una formació sòlida intel·lectualment, que respongui a
les necessitats del sistema educatiu del país però, alhora, ha de formar persones amb
valors evangèlics que facin descobrir l’humanisme cristià. Formar en els valors
evangèlics que facin possible, mitjançant l’acció de l’Esperit, l’accés a l’experiència
de fe en el Crist.

7. L’acompanyament en el procés educatiu 

En la línia del que he anat dient, voldria adreçar una paraula pensada des d’aquells i
aquelles que acompanyen el procés educatiu i amb la mirada posada sobre els alum-
nes, subjectes del procés educatiu. 
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7.1. Ser educadors avui

El treball educatiu no és fruit d’un període curt de temps. Demana molta paciència.
Podríem dir que en la vocació i professió de l’educador aquesta, la paciència, és
una virtut ben específica i necessària. Però el mateix cal dir del procés de fe. El Se-
nyor té el seu ritme per a cada persona i, per tant, hem de fugir de la ansietat apostò-
lica i moure’ns sempre amb l’autèntica pau d’esperit, que desitja molt el creixe-
ment espiritual dels alumnes, però deixant també que sigui el Senyor qui treballi en
el seu cor.

S’ha dit que avui el que es vol no és tant mestres com testimonis. Els adolescents i
els joves han de descobrir en els seus educadors testimonis de Jesús, que ha vingut
a donar vida i vida abundant, que ofereixen un missatge engrescador obrint a la
persona una nova manera de viure i de relacionar-se.

L’educador ha d’ajudar als alumnes a descobrir que els valors i també els valors cris-
tians, es poden viure en la vida ordinària i que les fites proposades, en ocasiones exi-
gents, són abastables. Això ajuda a entendre que és molt d’agrair i lloable el desig
d’arribar-hi, la voluntat i l’esforç per aconseguir-ho, i la joia que proporcionen els re-
sultats obtinguts. Proposar i ajudar a descobrir aquests valors significa que ni s’ha de
tenir por a proposar compromisos als joves, ni s’ha de deixar de dir allò que es pen-
sa encara que no estigui de moda. 

Les escoles cristianes han de valorar molt la dedicació dels seus educadors, sacer-
dots, religiosos i seglars, que estan al costat dels nostres alumnes. Aquesta presència
dels educadors ben a prop dels alumnes té una importància capital. Cal, però, que si-
gui personalitzada per tal d’acompanyar i d’ajudar a que els alumnes es plantegin
qüestions relacionades amb les grans preguntes sobre el sentit de la vida: qui sóc?,
per què estic en el món?, cap a on vaig? Preguntes i respostes que poden conduir a
conèixer més i millor Jesús, a estimar-lo més i a imitar-lo.

Molts infants i adolescents tenen un dèficit de relacions i d’acompanyament perso-
nal en el si de la família. El servei i la credibilitat de l’Església i de les escoles cris-
tianes es mesura per la seva capacitat d’oferir i generar acollida personal. Això de-
mana persones que s’hi dediquin i tinguin creativitat per ajudar a buscar estils de vida
cristiana més d’ acord amb el sentir i viure d’avui.

L’acció de l’educador entre els infants i els adolescents ha de ser compromesa amb
el servei de la persona i en la construcció d’un món de justícia, pau i desenvolupa-
ment. I a la vegada ha de ser lliure amb la llibertat dels fills de Déu que neix de la ve-
ritat i també de l’actuació curulla de senzillesa, respecte i sinceritat.

L’educador ha de recuperar, reformular i proposar amb convenciment, sense ver-
gonya, els valors del cristianisme. Els infants i adolescents, però també els joves,
ho necessiten molt, ja que davant de tantes alternatives que ofereix el món actual ne-
cessiten aquests punts de referència i de discerniment per tal de poder orientar amb
seguretat la seva vida. Hem d’impulsar a viure tot allò que ens transcendeix, i pel qual
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té sentit lliurar la vida. Viure així fa créixer en la vida de fills i filles de Déu, imitant
a Jesús, l’Home Nou.

7.2. Desvetllar vocació cristiana als nostres alumnes

L’educació és per a la vida. Els educadors catòlics han de desvetllar la vocació cris-
tiana del seguiment de Jesús entre els membres de la comunitat educativa, vocació
que és comuna a tots els cristians. Però han d’ajudar alhora a descobrir la vocació es-
pecífica que Déu té pensada per cadascun dels alumnes. Pensem en la vocació al ma-
trimoni cristià, a la vida consagrada i al sacerdoci. En el fons es tracta d’ajudar a des-
cobrir que la mateixa vida és vocació i que cal escoltar aquesta crida de Déu per tal
d’acollir-la.

Tot això demana conèixer la situació de cada alumne i ser molt respectuós de la
resposta que pugui donar. Aquesta diversitat ajuda a no caure en l’error de prejutjar
i decidir teòricament quines són les formes de presència ideals o millors entre els in-
fants, els adolescents i els joves. En molts aspectes no hi deu haver una única forma
de realitzar l’acció pastoral entre els adolescents i els joves. Si oblidem la seva di-
versitat, podria conduir al fet que solament un tipus de jove tingués presència en l’Es-
glésia. 

Provocar la trobada amb Jesús, en la intimitat de l’oració, en la celebració comu-
nitària amb els germans, en els sagraments, en el rostre del necessitat, del qui sofreix,
dels marginats, aquells en els quals pateix, mor i ressuscita. Ajudar a descobrir la
importància de la pràctica religiosa, el contrasentit de creure i no practicar, la im-
portància de l’exercici espiritual (oració, sagraments, catequesis, lectures, catecu-
menats, grups,…), divulgar que l’exercici espiritual és sa. Descobrir als adolescents
i als joves la importància del servei en missió (visitar i/o acompanyar ancians, ser
educador en el temps lliure, catequista, ajudar en un menjador per a necessitats o
marginats, visitar malalts, col·laborar en una ONG,…). 

Jesús ens diu que no tots qui em diguin Senyor, Senyor, entraran en el Regne del
cel. Ser cristià demana viure la fe amb un to que animi a buscar l’esperança, a no
deixar-se aclaparar per la impotència i el desencantament. Un to que faci del cris-
tianisme una crida a caminar avançant i a potenciar tot el que és vida més plena i
que afirmi que l’Església, que som tots, vol acompanyar, acollir i potenciar aquest
camí de creixement. I tot això sense oblidar o marginar les exigències del ser catò-
lic. Però un to que les faci atractives perquè són exigències amb sentit. En defini-
tiva, una vida cristiana que entén i practica les benaurances, l’autèntica felicitat de
la fe. 

8. Pensant en el futur de l’escola cristiana

L’escola cristiana té futur. Cal que l’escola cristiana mantingui la seva presència en
la nostra societat, buscant les formes jurídiques i de gestió més adequades, que per-
metin la continuïtat del seu servei a l’educació en un context social, eclesial i perso-
nal, divers i plural. I l’escola cristiana ho ha de realitzar des de la fidelitat als prin-

BAB 149 (2009) - febrer [101] 101

02 Prelat feb'09  15/4/09  12:25  Página 101



cipis fundacionals i que configuren la seva identitat, amb una manera d’actuar que
respongui als nous temps, treballant per donar resposta als nous reptes i a les neces-
sitats de les persones concretes que constitueixen la comunitat educativa. 

Això serà possible si manté el seu caràcter propi en el qual es manifesta la seva iden-
titat, la missió i el carisma de l’entitat titular. Un caràcter propi que informa el pro-
jecte educatiu, que recull les opcions preferents del centre, els seus objectius, els en-
senyaments que s’imparteixen, la seva metodologia i la seva organització. Un
projecte educatiu que exposa, també, el tractament que el centre aplica a la dimensió
religiosa des de la perspectiva catòlica i contempla la diversitat de nivells i perspec-
tives que aconsella el procés de preevangelizació, evangelizació i pastoral.

L’educació integral inspirada en l’Evangeli informa tota l’activitat docent, no sola-
ment la d’aquells que tenen encomanada la missió pastoral. Totes les matèries i qual-
sevol tasca personal, des de l’activitat docent a la d’administració i serveis, poden ser
ocasió evangelizadora, moment i lloc per presentar la paraula i els fets de Jesús. És
missió de les escoles cristianes desvetllar aquesta irrupció de Déu en el món i, a par-
tir de la quotidianitat, ajudar a descobrir la seva presència, amorosa i enriquidora. 

A l’escola cristiana, a la vegada que s’imparteix un ensenyament de qualitat que per-
segueix honestament l’excel·lència, es potencia l’acollida i integració en la comuni-
tat educativa de tots els alumnes els pares dels quals ho desitgen i especialment dels
procedents dels sectors socials més desfavorits, com a resposta evangèlica, com a sig-
ne de fidelitat a l’esperit fundacional de la majoria dels centres i com mostra de so-
lidaritat social. 

La presència de famílies que procedeixen d’altres cultures, professen altres religions
o no en professen cap no és un obstacle perquè siguin acollides en una escola cris-
tiana que està oberta a totes aquelles famílies que, coneixent l’opció religiosa del cen-
tre, desitgen lliurement que els seus fills es formin en ell, entenent que respecten l’o-
rientació catòlica que informa els seus ensenyaments. Aquesta realitat que es dóna
en molts casos, no la fa pas incompatible amb la fidelitat del centre a la seva pròpia
identitat.

No hi ha dubte que per al futur de l’escola cristiana és molt important la configuració
de l’equip de directius i d’educadors, la seva selecció, la seva formació inicial i la se-
va formació continuada, tant en l’aspecte professional i en el seu creixement espiritual
personal, com en la seva capacitació preevangelizadora, evangelizadora i pastoral.

Convé també potenciar la informació i participació dels pares en aquells aspectes
de la vida escolar que els correspon i promoure aquelles activitats formatives que els
ajuden a assumir les seves responsabilitats en l’educació dels fills.

La vida i l’activitat de les escoles cristianes pertoca a sacerdots, a consagrats i a se-
glars catòlics. Cada cop més és una missió compartida. Això demana que aquests
centres educatius esmercin un esforç constant per tal de facilitar la seva deguda for-
mació permanent professional i espiritual.
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Les escoles cristianes soles i aïllades no poden fer front a aquests reptes, que en oca-
sions superen els centres i les mateixes institucions. Per això és molt important la par-
ticipació en les organitzacions que agrupen les escoles cristianes per fomentar la
col·laboració, la formació, la utilització de serveis comuns i la presència conjunta en
la societat civil i davant l’Administració. La unitat de totes les escoles d’Església o
d’inspiració catòlica del país entorn a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya és
un valor i una garantia de futur per a tot el col·lectiu i em plau reiterar l’agraïment de
tots els bisbes de Catalunya i meu pel bon treball que realitza. 

Hem d’anar acabant i vull fer-ho exhortant a l’esperança. Els educadors cristians hem
de presentar camins de benaurança i ensenyar a caminar-hi sense por a les dificultats,
amb esforç, constància i confiança. Jesús camina amb nosaltres, disposat a fer equip.
No cerquem dreceres enlluernadores. Ajudem a caminar a la recerca de causes més
grans que un mateix, ajudem a esdevenir homes i dones compassius, creatius, com-
promesos, cridats a fer possible una societat millor, més propera al Regne.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
President de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Paraules del Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de
Barcelona, en la roda de premsa amb motiu de la rehabilitació del
recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau (25 de febrer de 2009)6

Les meves primeres paraules són d’agraïment al treball que des de fa sis segles ha
anat realitzant i està realitzant la Molt Il·lustre Administració (MIA) en la conser-
vació i gestió de l’Hospital. 

La institució que avui ens reuneix, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb el seu
preciós llegat modernista, té una llarga història que honora certament la nostra ciu-
tat de Barcelona.

La institució mare és l’Hospital de la Santa Creu, uns edificis situats entre els actuals
carrers del Carme i de l’Hospital, en els antics dos camins cap al Llobregat, on hi ha-
via hagut l’antic hospital d’en Colom, fundat el 1219, del qual es conserva part de
l’edificació. L’any 1401 el Consell de Cent decidí la construcció d’un nou Hospital
en aquell indret, per tal d’unir els antics hospitals ciutadans. Aquell mateix any el pa-
pa Benet XIII concedí la butlla fundacional.

La pedra de Montjuïc de les naus gòtiques, que varen formar les ales d’aquell edifi-
ci, fou la que el Consell de Cent havia cedit al Rei Martí I per edificar un palau que
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no s’arribà a començar. De fet, sí que es va construir un gran palau —que encara avui
és una bella mostra del gòtic civil català—, però fou un palau per alleugerir el sofri-
ment i garantir els ajuts de la Medicina a tots els ciutadans i en especial als ciutadans
més pobres. Aquest palau fou l’antic Hospital de la Santa Creu.

No pretenc ara fer una lliçó d’història, sinó sobretot recordar un fet que justifica la
meva presència avui aquí: des del primer moment la nova institució va ser fruit de
la col·laboració de la ciutat i de la diòcesi.

Dues breus referències ho palesen. Primera: el nou hospital prengué el nom de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Santa Eulàlia. La Santa Creu ha estat i és la titular de la nos-
tra catedral i Santa Eulàlia no cal que els recordi la seva presència a la història reli-
giosa de Barcelona i a la nostra mateixa catedral, on es conserva el seu sepulcre.

Segona, l’administració de l’hospital era a càrrec de quatre administradors elegits dos
pel municipi i dos pel Capítol de la Catedral, és la famosa MIA, o Molt Il·lustre
Administració, una institució que encara subsisteix.

Fent un gran salt en el temps, ens trobem ja amb el projecte de fer un nou hospital ge-
neral de la ciutat i obert a tot Catalunya, projecte que es va poder iniciar l’any 1905
gràcies al llegat de quatre milions de pessetes donat pel banquer Pau Gil i Serrat. El
nou hospital deixava la Barcelona vella i emigrava cap a l’Eixample i en concret cap
al Guinardó, un barri que qui els parla estima especialment —i perdonin aquesta re-
ferència personal— perquè és el barri de la meva família i de la meva infància i jo-
ventut. Quan s’esgotà el llegat de Pau Gil, es féu càrrec de l’obra l’Hospital de la San-
ta Creu i per això el centre prengué el nom no només de Sant Pau —en atenció al nom
del seu donant—, sinó també de la Santa Creu, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Aquest Hospital, inaugurat l’any 1930, és una preuada expressió del nostre Moder-
nisme, amb l’arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, que encisa els de casa i els
de fora i que, com saben, ha estat declarat Monument Històrico-Artístic el 1978 i Pa-
trimoni Mundial per la UNESCO el 1997. Aquest conjunt és com un gran aparador
de la ciutat de Barcelona, i precisament ho és en les seves virtuts cíviques més dig-
nes d’encomi: les motivacions cristianes de la vida i activitat humana, el sentit so-
cial, el respecte als valors —sobretot el de la generositat i solidaritat amb els qui més
pateixen—, el cultiu humanístic i científic de la prestigiosa Medicina catalana i l’es-
timació per la cultura, en totes les seves manifestacions.

Actualment està finalitzant la recent construcció d’un nou hospital, fruit del Conveni
Institucional en virtut del qual s’incorporà a la MIA la Generalitat de Catalunya amb
el compromís de construir un nou centre hospitalari en la part superior de l’extrem
nord-est dels actuals terrenys, separat del tradicional recinte modernista. Aquest hos-
pital s’inaugurarà en els propers sis mesos i alliberarà els pavellons modernistes del
seu ús hospitalari, fent possible que aquests edificis puguin realitzar una nova funció.

Aquesta nova funció, però, ha d’estar plenament d’acord amb la finalitat de la Fundació
MIA, en què les tres institucions que la formen, amb esperit de col·laboració, prenen les
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decisions de forma col·legiada i per unanimitat. La MIA té la gran i joiosa responsabili-
tat i també la competència jurídica i institucional per decidir sobre l’ús dels pavellons mo-
dernistes, el qual ha d’estar sempre d’acord amb la finalitat del donant i de la Fundació. 

En l’article 2 dels estatuts de la Fundació s’estableix la finalitat principal amb aquests
termes:

1. «Admetre i atendre els malalts pobres i altres que no puguin respondre econò-
micament a la seva assistència com a pacients de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, activitat que es podrà desenvolupar directament o indirecta.

2. Manteniment i millora del recinte històric artístic de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau.

3. Construcció, millora i manteniment d’instal·lacions i edificis destinats a l’as-
sistència sanitària i a les activitats accessòries i complementàries, activitats cívi-
ques i activitats culturals i poder cedir-los a altres entitats.»

En aquest sentit, la proposta que desitjaria, i que indico en sintonia amb la Funda-
ció MIA, és que amb l’ús d’aquests pavellons modernistes es pugui donar una nova
continuïtat a la dimensió assistencial i social que ha estat present en aquesta institu-
ció durant sis segles i és avui la principal finalitat de la Fundació i que en el mo-
ment actual en tenim necessitat. 

L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau avui està incorporat a la xarxa pública de sa-
lut i col·labora amb les altres prestigioses institucions hospitalàries nostres a l’as-
sistència sanitària de la població de Barcelona i del país. Aquesta assistència ha fet
uns molt notables progressos entre nosaltres.

Però no podem oblidar les greus necessitats que hi ha en l’àmbit sanitari a escala
internacional, al continent sudamericà, al continent asiàtic i en concret a l’altra riba
del Mediterrani, al continent africà, on la població està profundament afectada per
epidèmies i per malalties, com la malària i la sida. Algunes estadístiques ens poden
il·lustrar sobre aquestes necessitats.

Segons l’ONU, hi ha 33 milions d’afectats de sida, un 67% a l’Àfrica subsahariana. Una
mica més de la meitat dels afectats són dones. Els menors de 15 anys que tenen la malal-
tia són 2,7 milions. El continent més afectat continua sent l’Àfrica, amb un 67% d’infec-
tats. Però dels 33 milions de persones infectades comptabilitzades a tot el món, 22 milions
viuen a l’Àfrica subsahariana. La malària ataca països pobres, els empobreix encara més
i imposa un cost econòmic abusiu a persones i governs. Cada família pobra que viu en
zona de risc dedica prop del 25% dels ingressos a la prevenció i al tractament antimalària. 

Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni assenyalen la sida i la malària com
a grans impediments per al desenvolupament socioeconòmic d’Àfrica, on s’estima
que més de 25 milions de persones viuen amb sida i la malària afecta a més de 500
milions de persones i en mata, aproximadament, un milió anualment. Per altra part,
segons els experts, les epidèmies de sida i malària s’impulsen mútuament i han de
ser abordades conjuntament.
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És cert que es fan esforços en la prevenció de la sida o de la malària, tant per part
d’organismes oficials com privats, però no són suficients. Crec que és de justícia po-
sar en relleu el compromís de les institucions cristianes en l’atenció als infectats de
sida. En concret, mereix ser destacat el programa DREAM de la Comunitat de Sant
Egidi, o Programa de Proveïment de Medicaments contra la Sida i la Malnutrició des-
tinat a introduir el tractament antiretroviral en els sistemes sanitaris de països amb
pocs recursos. S’està aplicant actualment a 10 països africans. (Voldria aclarir que la
paraula DREAM, aquí, no significa pròpiament «somni» que són les inicials del pro-
grama que en anglès sona com «Drug Resource Enhancemnt against AIDS and Mal-
nutrition»).

Per raons humanitàries, i més encara per raons religiosos o cristianes, és obvi que no
podem romandre passius davant d’aquestes pandèmies. Em ve a la memòria la fi-
gura paradigmàtica dels germans Caín i Abel. Quan el primer mata el seu germà
Abel, Déu li va preguntar: «On és el teu germà Abel». I quan Caín va respondre
que ell no era pas el guardià del seu germà, el Senyor li replicà dient: «La sang del
teu germà clama a mi des de la terra» (Gènesi 4,9-10).

No podem tancar-nos a casa nostra, en el nostre relatiu benestar i amb els progressos
assolits en el camp sanitari. Desitjaria, per això, que aquest projecte inclogues uns
signes de solidaritat eficient amb les necessitats assistencials en el camp de la salut
especialment en el continent africà, al clam del qual no ens podem tancar per raons
d’humanitat i de solidaritat.

Els pavellons, en la seva nova destinació, han de ser en el seu possible ús un apara-
dor de la ciutat, de la Barcelona de la solidaritat, dels valors i de la cultura. Un apa-
rador també internacional i europeu. Aquest conjunt modernista, patrimoni de la hu-
manitat ha de presentar davant del món tot el que la nostra ciutat —cap i casal de
Catalunya— ha fet i està fent en el camp de la solidaritat, tal com posa en relleu la
mateixa fundació de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, pensada en l’ajuda sa-
nitària als pobres i necessitats.

El Conveni Institucional de 1990, en relació al Projecte de rehabilitació del recinte
històric modernista determina que el destí dels pavellons que integren el llegat del Sr.
Pau Gil haurà de ser objecte d’acord unànime de les tres institucions i pel que fa als
usos, aquests hauran de ser respectuosos amb els principis de l’humanisme cristià
que ha estat la constant seguida a l’Hospital al llarg de la seva història.

En cap cas, la futura utilització dels pavellons podria comportar el seu ús per a acti-
vitats que contradiguin els principis ètics i morals que han caracteritzat l’Hospital des
de la seva fundació.

Però a la vegada, la destinació de l’ús d’aquests pavellons que decideixi la MIA
haurà d’estar plenament d’acord amb aquella finalitat d’assistència mèdica i de llui-
ta contra les malalties, especialment entre els pobres, pensant potser especialment
en el continent africà que té contacte amb el Mediterrani i està ben a prop de casa
nostra.
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La MIA ha preparat un projecte ampli, obert, com un punt de partença, sense con-
cretitzacions i que la MIA anirà treballant perquè és l’únic organisme competent
sobre la destinació d’aquests pavellons modernistes. Cal un projecte de molta altura,
que estigui al nivell dels valors autèntics de la bellesa d’aquest complex modernis-
ta, valors que són sempre complementaris dels valors socials, religiosos i culturals. 

Penso que els destinataris dels pavellons hauran de contribuir, a més del manteniment
d’aquestes joies arquitectòniques i de tot el conjunt modernista, a què la MIA pugui
destinar els recursos produïts als malalts pobres del país i del món, col·laborant a mi-
llorar la situació dels hospitals en els països pobres d’Àfrica i a proporcionar medi-
cines i vacunes per lluitar contra la sida i la malària en el continent africà.

Penso que la MIA ha de tenir una presència en el pavelló més qualificat per portar a
terme el seu treball i exposar la seva llarga història que és la de l’Hospital i, per
tant, d’una activitat sanitària i social que ha configurat molt la nostra ciutat i el país.
Considero que, a més de la presència d’institucions internacionals, europees i me-
diterrànies, caldrà dedicar espais a realitats importants en el camp de la salut i tam-
bé en l’àmbit social i cultural que realitzen institucions preuades del nostre país, tant
de l’Església com de la societat. Penso també, que tant la Generalitat, com l’Ajun-
tament i el Capítol Catedral de Barcelona, que estan representats en la MIA, haurien
de disposar d’alguns pavellons per exposar el seu respectiu treball que estant realit-
zant en el camp social i cultural en bé de les persones i especialment dels pobres.

En harmonia amb tot això, la MIA ha aprovat i té en període de programació un
ambiciós Pla d’Acció Social i Recerca, que sota el nom de «Compromesos amb les
persones», durà a terme en els propers tres anys un seguit de programes socials, de
recerca i de cooperació internacional.

Si som fidels a aquestes finalitats, em sembla que també farem honor a la història d’a-
questa institució tan nostra i de la qual, amb raó, ens sentim legítimament orgullosos.

Gràcies a tots.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

Paraula i Vida

Seguir Jesús amb radicalitat (1/02/09)

Per a les comunitats eclesials són una autèntica riquesa els homes i dones que per
amor a Déu i als germans viuen més radicalment l’exigència del baptisme que han
rebut. Aquests cristians i cristianes els coneixem en l’Església com els qui viuen una
vida consagrada, seguint radicalment Jesús en la castedat, pobresa i obediència. Han
escoltat i acollit la invitació del Senyor: «Vine i segueix-me.»
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Cada any es dedica en el poble de Déu una jornada per reflexionar sobre els qui són
coneguts genèricament com religiosos i religioses. Es tracta d’una vocació important
que Déu atorga a qui vol, que ha existit sempre en l’Església i que sempre existirà.
Tanmateix ha anat adoptant formes diverses i en l’actualitat hi ha una gran varietat
de carismes i d’institucions. Això posa en relleu la presència riquíssima de l’Esperit
Sant en l’Església.

En realitat la vida consagrada és al cor mateix de l’Església com un element decisiu
per a la seva missió, ja que fa comprendre la naturalesa íntima de la vocació cristia-
na i l’aspiració de tota l’Església, que, com a esposa de Crist, tendeix cap a la unió
amb l’únic Espòs. La vida consagrada és un do preciós i necessari també per als
temps d’ara i per al futur del poble de Déu, perquè pertany íntimament a la seva vi-
da, a la seva santedat i a la seva missió.

És veritat que moltes institucions de vida consagrada troben dificultats actualment
per manca de vocacions. Tanmateix això no ha de fer pas dubtar que la professió dels
consells evangèlics de castedat, pobresa i obediència sigui part integrant de la vida
de l’Església. Podran haver-hi noves formes de vida consagrada, però no canviarà
la substància d’una opció que es manifesta en el radicalisme del do de si mateix per
amor al Senyor Jesús i a tota persona humana. Hi ha certesa que Déu continua i con-
tinuarà cridant cristians i cristianes a seguir aquest camí de la vida consagrada.

La presència d’aquests homes i dones en l’Església i en el món interessa a tothom. La
història dels nostres pobles i de les nostres ciutats no es pot escriure sense tenir
molt present la presència i les obres de molts monestirs i congregacions religioses.
Pensem en la construcció espiritual i cultural d’Europa i també en les institucions re-
ligioses en el camp de l’ensenyament, de la cura dels malalts, de l’assistència als an-
cians, als pobres, als marginats, etc.

Els religiosos i les religioses arreu del món vetllen per la imatge divina deformada
en els rostres de tants germans i germanes nostres: rostres desfigurats per la fam, per
la violència, pels maltractaments, per la injustícia, per la solitud, per la malaltia,
per la droga, per la sida, etc. La vida religiosa mostra, d’aquesta manera, amb l’elo-
qüència de les obres, que la caritat divina és fonament i estímul d’amor gratuït i coo-
perant.

Per això el Concili Vaticà II va fer aquesta observació pertinent: «Ningú no ha de pen-
sar que els religiosos es desentenen dels homes o bé són inútils per a la ciutat terre-
nal.» I afegia: «Els religiosos ajuden els seus contemporanis, ja que els tenen pre-
sents a les entranyes de Crist i col·laboren espiritualment amb ells a fi que la
construcció de la ciutat terrenal es basi sempre en el Senyor i s’encamini cap a ell,
no fos cas que treballessin en va els qui la construeixen.»

La vida consagrada per estimar Déu i els germans amb radicalitat és una vida que pot
entusiasmar molts nois i noies.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Combatre la fam, projecte de tots (08/02/09)

La fam és encara una realitat present, i molt present, en el món. Un any més l’orga-
nització eclesial «Mans Unides» realitza la seva campanya de lluita contra la fam. En
el nostre món, malgrat els grandíssims avenços tecnològics, encara hi ha pobresa i
misèria i moltíssimes persones que passen gana. 

Tanmateix va creixent en el món el desig de molts de posar aquells avenços al servei
d’una major justícia distributiva. El lema de Mans Unides de la jornada d’enguany
és aquest: «Combatre la fam, projecte de tots». Certament tots hem d’estar ben com-
promesos en la lluita contra la fam. Per la senzilla raó que tots els humans formem
una mateixa família que és la humanitat i ens hem de sentir solidaris els uns envers
els altres. Per això, combatre la fam és tasca de les Administracions i dels organis-
mes internacionals, però sense oblidar la responsabilitat que tots tenim en aquesta ne-
cessària i engrescadora lluita contra la fam en el món.

La fam té sempre rostre humà. Són homes i dones, nens i nenes els qui pateixen ga-
na, estan desnodrits o moren de fam. El rostre humà d’aquests germans nostres ens
interpel·la a intensificar la nostra solidaritat. Tanmateix, els cristians a més de veure
un rostre humà en cadascuna d’aquelles persones, hi veiem també el rostre de Je-
sús, ja que ell ens ha dit que «tot el que fem a un germà nostre, ho fem a ell». Cada
persona que pateix fam avui en el món és un sagrament de Jesús.

Combatre la fam ha de ser un projecte de tots. Aquest eslògan posa l’accent en el
protagonisme de cada ésser humà com a persona i com a ciutadà. Quan ens impli-
quem i ens comprometem per aquesta causa tan justa i tan urgent de combatre la
fam, se sembren gèrmens d’esperança que, tard o d’hora, donaran el fruit esperat.
Eradicar la fam en el món depèn del compromís de cadascun dels membres de la hu-
manitat. 

Avui vivim un procés de globalització. Cal dir però que estan globalitzades l’eco-
nomia i les finances, fins i tot la misèria, però no ho està la solidaritat. La globalitza-
ció econòmica no va acompanyada d’una globalització social. Tenim un món cada
vegada més interconnectat, més sabedor del que passa arreu, però tot i així aquesta
interconnexió no significa desgraciadament més solidaritat.

El problema del procés actual de globalització és que no beneficia a tothom per igual
ni està ajudant a reduir les desigualtats. Constatem que la prioritat donada al que és
econòmic, a l’afany de més guany i poder dels actius econòmics en el món, estimu-
la el consumisme, l’individualisme i la competitivitat dels qui tenen i poden, i deixa
al marge aquells que ni tenen ni poden.

L’Església ofereix una alternativa demanant el compromís de tothom per endegar una
globalització de la solidaritat. La doctrina social de l’Església dóna uns principis ètics
fonamentals en els quals s’hauria de basar la globalització, com són els principis de
la solidaritat i de la subsidiarietat. L’Església reitera la centralitat de la persona hu-
mana en la societat i en el món de l’economia i del comerç. Això exigeix el respec-
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te a coses que no poden estar sotmeses a la llei de l’oferta i la demanda, començant
pel dret a la vida i a una vida digna. Combatre la fam és projecte de tots.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Diàleg entre fe i cultura (15/02/09)

Veus autoritzades en el camp del diàleg entre la fe i la cultura han insistit recentment
en la necessitat de recuperar la metàfora dels dos llibres de la natura, que el mateix
Galileu i els autors medievals utilitzaven: entre els dos llibres, el de la Revelació bí-
blica i el de la Naturalesa, no hi pot haver contradicció, perquè ambdós tenen un ma-
teix autor. 

Per tant, si hi ha una contradicció o un conflicte és perquè no sabem llegir l’un o l’al-
tre, perquè en fem una interpretació literal o esbiaixada, o bé perquè no comprenem
les dades que se’ns hi ofereixen. La clau rau en què la veritat de la fe no es pot con-
tradir amb la veritat de la raó.

Quan parlem de diàleg entre ciència i fe, normalment pensem en els problemes de la
bioètica o de la biomedicina. Tanmateix, aquestes són només una part concreta d’a-
quest diàleg, tot i que, com afecten directament l’home, tenen una urgència major.

Per a dialogar és oportú que cadascuna de les parts sigui conscient de la seva identi-
tat, dels seus límits i també, per suposat, de la seva legítima autonomia. Avui les cièn-
cies senten amb especial sensibilitat aquesta seva autonomia. El Concili Vaticà II cre-
gué oportú reconèixer la legitimitat d’aquesta autonomia.

Això té una aplicació especial a diversos debats actuals sobre els conceptes de crea-
ció i d’evolució. No respectar els límits de les ciències i els límits de la teologia no-
més pot conduir a situacions equívoques. El Papa Benet XVI ha parlat, davant del re-
cent Sínode dels bisbes, de la legitimitat d’una interpretació històrico-crítica de les
Sagrades Escriptures, tot i que aquesta aproximació a elles no esgoti la seva fecun-
ditat, i calgui compaginar-les amb una lectura creient i orant del seu missatge.

La Bíblia no és un llibre de ciència i no s’ha de llegir com una descripció científica
de l’univers i del seu desenvolupament. El Concili Vaticà II ho explica molt bé quan
diu que les Sagrades Escriptures contenen tota la veritat necessària per a la salva-
ció. Sant Agustí té una frase molt significativa quan diu que la Bíblia ensenya com
anar al cel, però no pas com van els cels. En aquest sentit, per exemple, és compati-
ble l’existència d’un Déu creador amb la descripció que del món ens ofereix la bio-
logia evolucionista.

Tot mirant el present amb realisme, hom constata allò que va dir Pau VI: que el divor-
ci entre la fe i la cultura és un dels drames del nostre temps. És forta la temptació que
empeny els creients a l’aïllament, a tancar-se en l’àmbit de la vivència de la fe, a de-
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dicar totes les energies al treball intraeclesial . Ho he dit en diverses ocasions i ho re-
peteixo ara. Tot i que els laics, homes i dones, tenen sens dubte una missió en la co-
munitat eclesial, el seu àmbit propi d’actuació és el món, el secular, les realitats lai-
ques, des de les ciències a l’economia, la política i les diverses manifestacions culturals.

No podem tancar-nos en un gueto. Això fora anar contra la tradició secular de l’Es-
glésia, que sempre s’ha confrontat amb les cultures de les diverses èpoques. Malgrat
sigui molt inhòspit el camp en el que ens hem de moure, no podem pas renunciar a
donar testimoni de l’esperança que hi ha en nosaltres. Amb humilitat i realisme. Però
també amb il·lusió i confiança.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

La Quaresma, un temps de gràcia (22/02/09)

El Dimecres de Cendra és el començament de la Quaresma. El ritu de la imposició
de la cendra sobre els nostres caps invita a l’autenticitat en les nostres vides. El ritu
té més força amb les paraules amb què se l’acompanya: «Convertiu-vos i creieu en
l’evangeli.» Amb aquesta celebració comencem el temps quaresmal, que és molt pro-
pici per al silenci, la reflexió, la pregària i la conversió.

La Quaresma és una preparació per celebrar la Pasqua. Comencem unes setmanes
que ens ajuden a progressar en la nostra vida humana i cristiana, perquè la conversió
als ideals i als valors de l’evangeli sempre és un progrés autèntic.

De què ens hem de convertir? Aquesta pregunta és força interessant, especialment en
un temps en què vivim bastant distrets dels valors de l’esperit. Per prendre cons-
ciència de la necessitat de conversió, cal acostar-se més i més a Déu. Ell ens farà veu-
re el nostre pecat i la major o menor llunyania que mantenim amb relació a Ell.

¿Què en pensem, de l’exaltació de la dignitat humana deslligada de tota relació
amb Déu? ¿O de l’hedonisme vital que fuig de tot el que comporta sacrifici, sobrie-
tat, abnegació i cerca obsessivament el benestar i el plaer? ¿És veritat que es dóna
l’amoralisme progressiu que es va convertint en una mena de convicció que sovint fa
desaparèixer els pecats personals i posa en relleu només els pecats col·lectius i es-
tructurals? ¿I el creixent individualisme insolidari que fomenta la nostra societat com-
petitiva que es desentén de molts germans nostres pobres i necessitats?

El temps de Quaresma és un camí vers la Pasqua passant per la passió i la creu. Qui
vol ser deixeble de Jesús «ha de prendre la seva pròpia creu i seguir-lo». El cristià ha
d’acceptar, com el Mestre, que cal que el gra de blat caigui a terra i mori perquè es-
devingui fecund. Són paraules de Jesús. És la realitat diàfana de la vida de cada dia.

La conversió és el camí quotidià del cristià i especialment de la Quaresma. Tot això
és creixement i progrés com a persones i com a cristians. Fonamentalment consisteix
a morir a l’egoisme i obrir-nos a l’amor. És el camí de la vida, de la joia i de l’autèn-
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tica felicitat, encara que sembli una paradoxa: morir a un mateix, per viure; donar-
nos, per trobar-nos; empobrir-nos, per enriquir-nos.

En el context quaresmal de conversió i fidelitat a l’evangeli, cal tenir molt present
una bellíssima pàgina evangèlica que ens parla de la bondat de Déu, reflectida en la
compassió i en la tendresa d’un pare: és la paràbola del fill pròdig. Es tracta d’un dra-
ma en dos actes. El primer parla de la misèria de l’home: és la fugida del fill petit i
la mesquinesa del fill gran. Tanmateix, el segon acte proclama la misericòrdia gra-
tuïta i infinita de Déu que perdona el fill petit i comprèn el fill gran. En aquesta histò-
ria de cadascun de nosaltres amb Déu hi veiem constantment la nostra misèria i la
misericòrdia divina. No hi ha delicte i càstig, sinó delicte i misericòrdia.

Per això la Quaresma és un temps de gràcia. Aquests quaranta dies són propicis per
a créixer en el silenci i en la interiorització de la nostra vida. Necessitem aprofundir
en les nostres conviccions de fe. Ens cal omplir el nostre interior amb la riquesa de
Déu. Les estones de pregària, d’escolta de la paraula de Déu i de diàleg amb Ell han
d’augmentar en aquest temps quaresmal ple d’espiritualitat baptismal i pasqual.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Mitjans de Comunicació Social
Notes de premsa

El cardenal agraeix als religiosos el seu servei a l’Església i la societat 

El dilluns 2 de febrer, coincidint amb la festa de la Presentació del Senyor al temple
—la popular festa de la Candelera—, a les 7 del vespre, el cardenal Lluís Martínez
Sistach presidí una celebració de l’Eucaristia a la catedral de Barcelona, a la qual hi
eren especialment convocats els religiosos i religioses de la diòcesi. El 2 de febrer se
celebra a tota l’Església catòlica la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

A la celebració hi varen participar un gran nombre de religioses i religiosos. Amb
el cardenal varen concelebrar un nombrós grup de provincials de diverses ordres i
congregacions. A l’homilia, després d’explicar el sentit de la festa de la Candelera
i de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, va afegir: «En nom de tota la diòce-
si, em plau agrair a les persones consagrades el vostre testimoniatge de l’Evangeli i
la vostra disponibilitat a proclamar-lo a les fronteres geogràfiques i culturals de la
missió mitjançant els vostres serveis carismàtics. Gràcies per tot el que feu amb
la vostra presència i la vostra activitat. La vida consagrada neix de l’escolta de la Pa-
raula de Déu, i és cridada a ser “exegesi” viva de la Paraula de Déu. La vida consa-
grada és una paraula amb la qual Déu continua parlant a l’Església i al món».

Barcelona, 3 de febrer de 2009

112 [112] febrer - BAB 149 (2009)

02 Prelat feb'09  15/4/09  12:25  Página 112



El cardenal Martínez Sistach es va reunir amb els centres d’esplai
i els agrupaments escoltes de la diòcesi

El passat dissabte, 31 de gener, el cardenal Lluís Martínez Sistach va celebrar al
Seminari Conciliar una reunió convocada per ell amb els responsables dels agrupa-
ments escoltes i centres d’esplai cristians, acompanyats dels respectius rectors i con-
siliaris. La reunió es va realitzar en el marc de l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà,
que té com un dels seus objectius la pastoral de joventut i la seva integració a les
comunitats cristianes. Participà en la reunió el delegat de Pastoral de Joventut, Mn.
Antoni Roman.

El cardenal, en unes paraules dirigides als reunits, els va dir que aquestes insti-
tucions tenen una identitat cristiana, que cal conèixer, valorar i ser-hi fidels.
També va dir que els continguts del cristianisme i de l’humanisme cristià con-
tribueixen moltíssim a la formació integral de la persona humana i la importàn-
cia de la dimensió religiosa en la formació humana que donen els agrupaments
escoltes i els centres d’esplai cristians. Invità a tots a «valorar aquesta dimen-
sió religiosa per la incidència positiva que té en la formació dels infants, ado-
lescents i joves». 

Barcelona, 3 de febrer de 2009

Trobada Diocesana sobre el Pla Pastoral Diocesà

Se celebrarà el dissabte 6 de juny de 2009

El cardenal Lluís Martínez Sistach, el 27 de gener proppassat, va dirigir una carta als
diocesans en la qual diu, entre altres coses, «el Pla Pastoral Diocesà 2006-2009 està
arribant a la seva conclusió; és el moment de donar-ne gràcies a Déu per les tasques
realitzades i els fruits visibles i invisibles del nostre treball. També és ocasió de fer
balanç del Pla Pastoral que conclou i començar a pensar en un de nou que vindrà a
continuació».

«Amb aquesta finalitat se celebrarà una trobada d’avaluació i de proposta d’objec-
tius el dissabte 6 de juny de 2009. Perquè aquesta trobada sigui realment fructuosa,
es vol comptar amb l’ajut i participació de tots els diocesans. És per això que us de-
mano a tots que respongueu el següent qüestionari:

1. Quina valoració feu de les iniciatives realitzades a la parròquia, comunitat, arxi-
prestat, moviment, escola, etc., en aplicació del Pla Pastoral Diocesà 2006-2009?
En què ha ajudat l’aplicació del Pla a la vida de la comunitat? Quines dificultats
heu trobat en la seva aplicació?

2. Quins objectius proposaríeu per al nou Pla Pastoral Diocesà?
3. Altres suggeriments.»
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Les respostes es poden enviar a la Secretaria General de l’Arquebisbat per correu
postal (c/ Bisbe, 5. 08002 Barcelona), per fax (932 701 303) o per correu electrònic
(secgral@arqbcn.cat) fins no més tard del 19 de març. 

Barcelona, 4 de febrer de 2009

L’ordenació episcopal del bisbe auxiliar de Barcelona serà el dia
21 de març

El Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, comunica que l’ordena-
ció episcopal de Mons. Sebastià Taltavull Anglada, bisbe auxiliar electe de Barce-
lona, tindrà lloc el dia 21 de març de 2009, a les 11.30 h del matí, a la catedral me-
tropolitana de Barcelona.

Barcelona, 9 de febrer de 2009

El cardenal Martínez Sistach demana una escola cristiana acollido-
ra i oberta a tothom

El cardenal Lluís Martínez Sistach va pronunciar ahir dijous una conferència sobre
«Una escola cristiana acollidora i oberta a tothom» al Col·legi La Salle de Gràcia, en
un cicle titulat «Conferència La Salle Catalunya», que aplega periòdicament un bon
nombre de persones entorn de temes i qüestions d’actualitat.

El cardenal desenvolupà l’entorn en què incideix l’educació cristiana. Després plan-
tejà el camí a seguir entre dues temptacions: la del gueto i la de la dissolució. En la
part central de la seva dissertació estudià els reptes del cristianisme avui: en la di-
mensió personal, la transmissió de la fe; en la dimensió eclesial, l’obertura a les al-
tres comunitats; en la dimensió social, la presència pública de la fe en el nostre en-
torn.

El cardenal proposà revitalitzar una acció educativa des de l’Església, amb un re-
forçament de la identitat cristiana. Una necessitat de conrear la identitat cristiana en
les institucions d’Església i un esforç per al testimoni i la transmissió de la fe en les
escoles cristianes, treballant per desvetllar la vocació cristiana en els alumnes.

La darrera part de la seva conferència va estar dedicada al futur de l’escola cristiana.
«La missió educativa dels instituts religiosos i altres institucions eclesials —va dir el
cardenal— cada cop més ha de ser una missió compartida. Convindrà promoure els
processos de formació adients i dedicar-hi de manera prioritària els recursos neces-
saris».

«Davant d’aquestes reptes —afirmà finalment—, que en ocasions superen els cen-
tres i les mateixes institucions, és important la participació en les organitzacions que
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agrupen les escoles cristianes per fomentar la col·laboració, la formació, la utilitza-
ció de serveis comuns i la presència conjunta en la societat civil i davant l’Admi-
nistració.»

Barcelona, 20 de febrer de 2009

El cardenal Martínez Sistach ordenà tres nous preveres de l’ar-
quebisbat de Barcelona

El passat diumenge, 22 de febrer, el Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebis-
be de Barcelona, ordenà tres nous preveres de l’arquebisbat de Barcelona, que han
estat alumnes del Seminari Conciliar de Barcelona.

Els tres nous preveres diocesans són: Mn. Miquel Álvarez Rodríguez, Mn. Manuel
Pérez Moreno i Mn. Jordi Moya Ródenas, que han exercit el diaconat els passats me-
sos en diverses parròquies de l’arxidiòcesi.

El cardenal va concelebrar l’eucaristia d’ordenació amb el rector del Seminari, Mn.
Josep M. Turull, amb els altres preveres formadors i amb un centenar de preveres que
varen donar amb emoció la benvinguda en el col·legi presbiteral als neosacerdots.

Aquest acte s’inscriu ja en els actes preparatoris del Dia del Seminari, que cada any
se celebra entorn de la festa de Sant Josep. Aquest any la jornada del Seminari, a l’ar-
quebisbat de Barcelona, se celebrarà el diumenge 22 de març. Té com a lema «Apòs-
tol per voler de Déu», en sintonia amb l’Any de Sant Pau. El dissabte 21 de març,
el Seminari (c/ Diputació 231), obre les seves portes a totes les persones interessades
en conèixer l’edifici i la tasca que realitza per a la formació dels nous capellans. L’a-
colliment s’iniciarà a les 17 hores i a les 20 hores, a la capella del centre, hi haurà
una celebració de l’eucaristia i una vetlla de pregària per les vocacions sacerdotals.

Barcelona, 23 de febrer de 2009
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Secretaria General

Ordes Sagrats

Conferí l’Emm. i Rvdm. Sr. cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe metropo-
lità de Barcelona, el dia 1 de febrer de 2009, a la Santa Església Catedral Basílica de
Barcelona,

Diaconat:
Juan José Bermúdez Abuin, CRS

Conferí l’Excm. i Rvdm. Sr. Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobre-
gat, el dia 19 de febrer de 2009, a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona,

Admissió als Ordes:

Arxidiòcesi de Barcelona
Ramon Batlle Tomàs
José Fernando Campoverde Campoverde
Joan Baptista Fuster Pérez
Ignasi Torrent Portabella

Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat
Francisco García Baca

Conferí l’Emm. i Rvdm. Sr. cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe metropo-
lità de Barcelona, el dia 22 de febrer de 2009, a la Santa Església Catedral Basílica
de Barcelona,

Presbiterat:
Miquel Álvarez Rodríguez
Jordi Moya Ródenas
Manuel Pérez Moreno
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Nomenaments parroquials

Mn. Miquel Álvarez Rodríguez, vicari de les parròquies de Sant Pere i de la Mare de
Déu del Pilar del Masnou.

Mn. Jordi Moya Ródenas, vicari de la parròquia de la Mare de Déu del Roser de Barcelona.

Mn. Manuel Pérez Moreno, vicari de la parròquia de Santa Maria de Mataró.

Mn. Armando Heriberto Sotelo Florentin, adscrit a la parròquia de Santa Maria del
Mar de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

Mn. Pere Boixaderas Sadurní, consiliari de l’Associació «Cofradía de Nuestra Se-
ñora de Valvanera».

Fundació Joan Maragall - Cristianisme i Cultura, nomenament de tres patrons:
Sr. Ramon Pla Arxé 
Sr. Joan Rigol Roig 
Sr. Francesc Torralba Roselló

Organisme benèfico-assistencial (OBA) nomenament del patronat:
Sr. Mateu Martínez Guarro, president 
Sr. Xavier Ferrero Jordi, vicepresident 
Sra. Maria Rosa Serra Jorba, secretària 
Mn. Manuel Claret Nonell, director 
Gna. Isabel Buges Ballesteros, vocal 
Sra. Rosa Clua Carné, vocal (representant de Càritas)
Sra. Esperança Comas Casas, vocal 
Sr. Josep Maria Guerra Fàbregas, vocal 
Sr. Jorge Llorenç Perelló, vocal 
Sra. Isabel Manresa Presas, vocal 
Sra. Glòria Pujol Llopart, vocal 
Sra. Pilar Pujol-Xicoy Barba, vocal 
Gna. Mercedes Rovira Arumí, vocal

Fundació Acollida i Esperança, aprovació del Patronat:
P. Josep Costa Planagumà, ofm
Sra. Estíbaliz López Torrent 
Sr. Eduard Sala Paixau 
Sr. Jorge Vidal Quadras
Sr. Xavier Amat Badrinas 
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Sr. Luís Latorre Sánchez 
Sr. Joaquim Planasdemunt Tobeña

Institucions d’ensenyament superior

El Gran Canceller de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalunya nomenà Degà
President al Rvd. Dr. Joan Martínez Porcell, per tres anys.

In Pace Christi

Mn. Manuel Balasch Recort

Mn. Manuel Balasch Recort lliurà la seva ànima a Déu el dia 13 de febrer de 2009, a
la seva residència de Cornellà de Llobregat, a l’edat de 80 anys de vida cristiana i 52
anys de ministeri presbiteral. Havia nascut a la mateixa ciutat, el 13 de maig de 1928.
L’any 1953 es llicencià en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, amb Pre-
mi Extraordinari. L’any següent va obtenir el doctorat amb la màxima qualificació.
Va ampliar estudis a Salamanca (Teologia) i a Munich (Filologia grega). A Salaman-
ca va presentar la tesi doctoral sobre Contribución al estudio de la lengua de Juvenal.

La vida de Mn. Balasch ha estat la d’un sacerdot dedicat fonamentalment al seu
treball intel·lectual com a hel·lenista català, i de fet sempre visqué i exercí el seu mi-
nisteri a Cornellà, primer com a vicari de Sant Miquel Arcàngel (1958) i després com
a adscrit a la parròquia de Santa Maria, de la mateixa ciutat (des de l’any 1970). Tam-
bé va ser capellà de les Religioses de la Doctrina Cristiana i consiliari d’alguna de
les germandats i confraries que tenen la seva seu a la parròquia de Santa Maria. Exer-
cí molt el ministeri de la confessió i el consell espiritual i durant uns anys fou pro-
fessor de religió a d’Institut Balmes de Barcelona.

Ingressà en el clergat diocesà l’any 1955. Fou catedràtic de grec a la Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) i col·laborà en la segona Antologia poètica universitària
(1950). Va escriure alguns estudis sobre escriptors catalans, en especial sobre el poeta
Carles Riba. Aquests són els títols d’algunes de les seves obres: Lírica grega arcaica
(1963); Carles Riba, hel·lenista i humanista (1984); Carles Riba, poeta i humanista
cristià (1991); Dos motius grecs en la poesia de Rainer Maria Rilke (1996); «A propò-
sit de Platon. De la perplejidad al sistema, de Josep Montserrat i Molas» (1996).

Mn. Balasch ha estat un treballador incansable, i és l’autor de més de 40 traduccions
de clàssics llatins i grecs per a la Fundació Bernat Metge i per a d’altres editorials ca-
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talanes: Juvenal, Baquílides, Sófocles, Aristòfanes, Polibi, Tucídides, Safo, Píndar,
Plató… També va traduir textos clàssics al castellà per al CSIC i va participar en al-
gunes gramàtiques de grec i de llatí per al batxillerat i per als estudis universitaris.
Mn. Balasch fou un defensor dels estudis humanístics i del llatí i el grec, i patia pel
fet que la cultura clàssica sigui menystinguda en els plans d’estudis.

Com a reconeixement a la seva gran labor com a traductor, l’any 1998 va rebre el
Premi Ciutat de Barcelona i el Premi Crítica Serra d’Or per la traducció al català de
la Ilíada. El 1991 li fou concedida la Creu de Sant Jordi. També li fou concedida la
Medalla d’Honor de la ciutat de Cornellà. Des de l’any 2000 era membre de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

Mn. Balasch fou el primer que traduí La Ilíada d’Homer al català en hexàmetres —el
mateix format poètic utilitzat en l’obra original— i publicà el seu treball a l’Edito-
rial Selecta (1971). Un quart de segle més tard, realitzà una nova versió dels 18.000
hexàmetres que formen l’obra d’Homer, perquè considerava que la seva primera ver-
sió ja estava desfasada i volia aplicar a la seva versió les noves perspectives en els es-
tudis dels clàssics i en concret en Homer. La seva incansable feina de traductor des-
pertà l’admiració de Josep Pla, que va voler saludar personalment Mn. Balasch i el
va invità a visitar-lo a la seva casa de Llofriu.

El nostre eminent hel·lenista també tenia una faceta lírica. Com a poeta, l’any 2000,
publicà Miralls dels temps (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), que recollia poe-
mes escrits en els darrers 35 anys. I fa dos anys publicà L’elegia transparent, amb
poemes dedicats a les seves vivències sacerdotals, per al que li va escriure el pròleg
Mons. Joan Carrera, nascut també a Cornellà com Mn. Balasch.

Entre molts ciutadans i autoritats civils, visità la capella ardent de Mn. Balasch,
instal·lada en el tanatori de Cornellà, el president de la Generalitat, José Montilla. La
missa exequial va tenir lloc el dia 16 de febrer, a dos quarts de deu del matí, a l’es-
glésia parroquial de Santa Maria de Cornellà de Llobregat, presidida per Mons. Pe-
re Tena, que en l’homilia, va manifestar l’agraïment a Mn. Balasch pel seu servei a
l’Església de Barcelona i a la cultura. Varen concelebrar amb el Sr. Bisbe auxiliar
emèrit el vicari episcopal de la zona, Mn. Jesús Sanz; l’arxiprest, Mn. Antoni Ca-
sas, i uns 20 preveres entre els quals hi havia tots els que tenen ministeris a Cornellà. 

Mn. Jaume Serrano Vidal

Morí a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol el dia 15 de febrer de 2009, als
79 anys de vida cristiana i 54 de ministeri sacerdotal. Havia nascut a Vilanova i la
Geltrú el 5 de desembre de 1929. Va fer els estudis eclesiàstics al Seminari Conciliar
i fou ordenat prevere a Montserrat el dia 11 de juliol de 1954.

La seva dedicació fonamental fou el ministeri parroquial. Com a vicari, serví a les
parròquies de Sant Feliu de Codines (1954), Puríssima Concepció de Sabadell
(1955), Sant Martí del Clot (1959) i Santa Maria de Gràcia (1961).
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Com a rector fou enviat a Sant Pere d’Abrera (1964), a Santa Maria d’Olesa de Mont-
serrat (1968), a Sant Fèlix i encarregat de la Mare de Déu de Gràcia de Sabadell (1975),
a Sant Andreu de Palomar de Barcelona (1981) i rector de Sant Abraham i administra-
dor parroquial de Sant Miquel del Port i de Santa Maria de Cervelló de Barcelona (1993).

Mn. Jaume Serrano va exercir també moltes responsabilitats supraparroquials, en la
seva intensa dedicació al ministeri presbiteral al servei de la pastoral diocesana. Ai-
xí, fou nomenat arxiprest de l’arxiprestat de Montserrat per a tres anys (1970) i vi-
cari episcopal de la zona que comprenia els arxiprestats de Martorell, Piera i Mont-
serrat (1973); arxiprest de Sabadell Centre durant quatre anys (1979); membre del
Consell Presbiteral (1984); vicari episcopal de zona (1986); vicari episcopal de la
sub-zona de Barcelona centre (1990) i arxiprest de Poblenou (1997).

Fou també capellà de les comunitats de Josefines de la Caritat i de les Filles de la Ca-
ritat a Olesa de Montserrat; capellà custodi interí del santuari de la Mare de Déu de
la Salut a Sabadell. Quan es retirà, per raons de salut, del càrrec de rector de la parrò-
quia de Sant Abraham, al barri de la Vila Olímpica, va exercir com a capellà de la re-
sidència d’ancians del Salí, a Sant Andreu de Palomar i col·laborà amb la pastoral de
la parròquia de Sant Andreu de Palomar.

Una dedicació molt intensa dels darrers anys de la seva vida fou la de primer vice-
consiliari i després consiliari del Moviment «Vida Creixent» per a persones grans.
Fou consiliari diocesà de Barcelona i interdiocesà de Catalunya, Andorra i Balears.

El dilluns 16 de febrer al matí va celebrar-se una missa exequial a la capella de la Re-
sidència Sacerdotal Sant Josep Oriol.

L’endemà, dimarts 17 de febrer, va celebrar-se la missa exequial a la parròquia del
Patriarca Abraham, al carrer de Jaume Vicens Vives, n. 6, de Barcelona, que presidí
Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, acompanyat de Mons. Francesc
Pardo, bisbe de Girona i varen concelebrar el germà prevere de Mn. Jaume Serrano,
Mn. Josep Serrano Vidal; l’actual rector de la parròquia del Patriarca Abraham,
Mn. Enric Termes i molts altres preveres.

Mn. Eusebi Mansilla Luengo

Mn. Eusebi Mansilla Luengo, morí a Barcelona, el dia 21 de febrer de 2009, a l’e-
dat de 84 anys. Havia nascut a Barcelona, el dia 14 d’agost de 1924. Va estudiar co-
merç i va treballar a la casa de vidres Granell, d’on arribà a ésser-ne apoderat. Va sen-
tir la vocació al sacerdoci des de ben jove. Però la mort del pare i la necessitat de
mantenir la seva mare, li va impedir l’entrada al Seminari. Va treballar apostòlicament
en la Joventut dels Claretians, en catequesi de suburbis, Legió de Maria, Apostolat del
Mar. Als 45 anys va estudiar el curs introductori al Seminari, estudià Teologia a la fa-
cultat de Teologia de Barcelona (Sant Pacià), simultaniejant els estudis amb el treball.
L’any 1976 fou ordenat prevere. Havia exercit el diaconat a la parròquia de Santa Te-
resa del Nen Jesús de Barcelona, on també va ser-ne coadjutor. L’any 1978 és no-
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menat administrador del Seminari Conciliar de Barcelona. Des del 1980 és el res-
ponsable del Centre d’Acolliment Vocacional del Seminari de Barcelona i organitza
trobades, convivències i altres activitats als possibles candidats al sacerdoci.

L’any 1999 se li concedeix el títol acreditatiu de «Prelat d’Honor de Sa Santedat el
Papa Joan Pau II». L’any 2003 és nomenat capellà de la Comunitat de Religioses Car-
melites Missioneres del Seminari Conciliar de Barcelona.

Mn. Eusebi Mansilla tingué un esperit jovial i optimista. Els qui el tractaven assí-
duament en la pastoral, el respectaren i l’estimaren, començant pels joves. Era una
persona de fe profunda, d’una confiança en Déu pròpia d’una infància espiritual vis-
cuda evangèlicament, treballador incansable, actiu, d’una gran cordialitat, bondat i
esperit de servei.

La missa exequial tingué lloc a la capella del Seminari Conciliar de Barcelona, el dia
23 de febrer. Presidí la concelebració el Dr. Lluís Martínez Sistach cardenal arque-
bisbe metropolità de Barcelona, acompanyat del rector del Seminari Josep M. Turull,
amb tot l’equip de Formadors del Seminari i uns 90 preveres. Hi havia familiars i
amics, benefactors del seminari, juntament amb el personal de servei de la casa. Tam-
bé hi hagué representants de moviments apostòlics (Legió de Maria, Cor de Maria, etc.).

En l’homilia el Sr. Cardenal digué entre altres coses que «Mn. Mansilla havia fet
un gran servei; que era d’una afabilitat exquisida; que es va preocupar de cercar
ajudes pel sosteniment i millora del Seminari i que tenia una gran sensibilitat per
als més pobres…» També agraí a tothom la seva presència, i d’una manera especial
va citar les Religioses de les Germanetes dels Pobres, del c/ Sant Salvador.

Mn. Mansilla va escriure: «Prego Déu que la meva germanor i servei a tots, no de-
falleixi mai!» Al cel sia Mn. Eusebi, l’home bo! 

Religioses difuntes

La Gna. Evaryne Mwikali Mutua, agustina, va morir el 29 de novembre de 2008, als
25 anys d’edat i 1 com a postulant.

La Gna. Isabel Roteta Apaolaza, agustina, va morir el 10 de desembre de 2008, als
92 anys d’edat i 63 de vida religiosa.

La Gna. Josefina Luque Irizzarri, franciscana missionera de la Immaculada Concep-
ció, va morir el dia 19 de gener de 2009, als 72 anys d’edat i 49 de vida religiosa.

La Gna. Clara Palomares Ferrer, benedictina, va morir el dia 23 de febrer de 2009,
als 96 anys d’edat i 67 de vida religiosa.
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Consell Presbiteral

Crònica de la primera reunió 

El dijous 26 de febrer de 2009, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, de les
10.30 fins a l’hora de dinar, va tenir lloc la primera reunió del nou Consell Presbite-
ral (CP), que va tenir el caràcter de reunió constitutiva. Presidí el Sr. Cardenal Ar-
quebisbe, acompanyat de Mn. Jesús Sanz, vicari episcopal, que actuà com a mode-
rador, i de Mn. Sergi Gordo, secretari general i canceller, en un primer moment; més
tard, varen passar a la presidència els membres elegits del Secretariat.

1. Pregària i paraules de benvinguda

S’inicià la reunió amb la pregària de Tèrcia. Després, el Sr. Cardenal donà la ben-
vinguda a tots els presents i els agraí la seva acceptació. Va afirmar que cal donar grà-
cies al Senyor i al Sant Pare Benet XVI pel nomenament del nou bisbe auxiliar,
Mons. Sebastià Taltavull Anglada, que ve a una diòcesi en marxa, que està aplicant
el Pla Pastoral Diocesà. Després recordà la història de l’organisme consultiu del con-
sell presbiteral, institució nascuda del Concili Vaticà II, sobre la qual ell va fer un es-
tudi sobre les característiques i funcionament dels consells presbiterals a Espanya. El
CP és el senat del bisbe, ha de ser un òrgan de comunicació entre els representants i
els representats i ha d’ajudar al bisbe amb els seus consells. En una eclesiologia de
comunió, aquests consells que el CP dóna al bisbe no es poden infravalorar. Els con-
sells elaborats han de tenir en compte la comunió eclesial i han de ser consells fac-
tibles, realitzables, no meres propostes utòpiques o irrealitzables. També va expli-
car les relacions del CP amb el Col·legi de Consultors i amb el Consell Pastoral
Diocesà (CPD). El CP ajuda el bisbe en el govern, mentre que el CPD li dóna les
grans orientacions.

2. Constitució del CP i presa de possessió dels seus membres

El secretari general i canceller, Mn. Sergi Gordo, va llegir el Decret de constitució
del CP (Decret 08/09, de 26/02/09), el text del qual havia estat distribuït a tots els con-
sellers. I així, amb l’acceptació de tots els membres, del CP, aquest quedà constituït.

El nou CP, sota la presidència del Sr. Cardenal Arquebisbe, quedà format pels mem-
bres que segueixen.
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Membres nats:

• Mn. Jaume Riera Rius, provicari general
• Mn. Joan Galtés Pujol, vicari episcopal de la zona pastoral 1
• Mn. Jesús Sanz García, vicari episcopal de la zona pastoral 2
• Mn. Salvador Bacardit Fígols, vicari episcopal de la zona pastoral 3
• Mn. Segimon García Ramiro, vicari episcopal de la zona pastoral 4
• Mn. Joan Benito Tolsau, vicari judicial
• Mn. Joan Guiteras Vilanova, degà president del Capítol Catedral
• Mn. Josep M. Turull Garriga, rector del Seminari
• Mn. Sergi Gordo Rodríguez, secretari general i canceller

Membres elegits:

Representants territorials:

• Mn. Antoni Oriol Vera, arxiprestat de la Catedral
• Mn. Joan Cabot Barbany, arxiprestat de Rambles-Poble Sec
• Mn. Saturnino Rodríguez Rodríguez, arxiprestat de Sant Josep Oriol 
• Mn. Dídac Navarro Rodríguez, arxiprestat de la Puríssima Concepció
• Mn. Joaquim Trias Birba, arxiprestat de la Sagrada Família
• P. Josep M. Balcells Xuriac, SchP, arxiprestat de Sant Martí
• Mn. Francesc Romeu Torrents, arxiprestat de Poblenou
• Mn. Salvador Torres Romeu, arxiprestat de Provençals
• Mn. Josep Soler Llopart, arxiprestat de Sant Andreu
• Mn. Joan Cuadrench Aragonès, arxiprestat de Trinitat-Roquetes
• Mn. Mateu Terrats Olivé, arxiprestat d’Horta
• Mn. Antoni M. Llompart Mas, arxiprestat de Guinardó
• P. Fermín Delgado Ramírez, OM, arxiprestat de Vall d’Hebron
• Mn. Miquel Bada Elias, arxiprestat de Vilapicina
• Mn. Antoni Josep Gómez Mir, arxiprestat de Gracia
• Mn. Aureli Gómez de Cadiñanos Pinedo, arxiprestat de Sant Gervasi
• Mn. Manuel Valls Serra, arxiprestat de Sarrià
• P. José Vicente López Pérez, SM, arxiprestat de Sants-la Marina
• Mn. Joan Muñoz Cortés, arxiprestat de La Torrassa-Collblanc
• Mn. Custodio Ballester Bielsa, arxiprestat de l’Hospitalet de Llobregat
• Mn. Antoni Casas Miguel, arxiprestat de Cornellà de Llobregat
• P. Àngel Scotti Raggi, B, arxiprestat de Badalona-sud
• Mn. Antoni Suriol Castellví, arxiprestat de Badalona-nord
• Mn. Miquel Àngel Pérez Sánchez, arxiprestat de Gramenet
• Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel, arxiprestat de La Cisa
• Mn. Josep Lluís Socias Bruguera, arxiprestat de Mataró

Representants funcionals:

• Mn. Antoni Matabosch Soler, Cúria i Capítol Catedral
• Mn. Xavier Morlans Molina, professors de les Facultats de Filosofia i de Teologia

i superiors del Seminari i institucions diocesanes d’ensenyament
• Mn. Romà Fortuny Ponz, preveres en la pastoral social i preveres en el treball
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• P. Eusebi Rodríguez Pérez, MI, preveres en la pastoral assistencial i sanitària
• Mn. Albert Barceló Maset, preveres de la Prelatura de la Santa Creu i Opus Dei

Representant dels preveres diocesans emèrits:

• Mn. Joaquim Comas Xirau

Representants dels preveres religiosos sense ofici pastoral proposats per la Unió de
Religiosos de Catalunya:

• P. Agustí Borrell Viader, OCD
• P. Joaquim Pons Ribas, SJ

Membres designats pel Sr. Arquebisbe:

• Mn. David Álvarez Rodríguez
• Mn. Valentí Balaguer Planas
• Mn. Robert Baró Cabrera
• Mn. Salvador Pié Ninot
• Mn. Enric Termes Ferré

3. Funcions del Secretariat i elecció dels seus membres

Mn. Sergi Gordo llegí l’art. 13 dels Estatuts del CP. Fetes les votacions correspo-
nents, el Secretariat del CP quedà format per:

• Mn. Francesc Romeu Torrents, Secretari del CP
• Mn. Antoni Casas Miquel, elegit per l’àmbit territorial
• Mn. Robert baró Cabrera, elegit pels restants membres del CP

4. Pla Pastoral Diocesà: trobada diocesana d’avaluació de l’aplicació
del Pla i de propostes d’objectius d’un nou Pla. Eucaristia final

El Sr. Cardenal introduí el diàleg dient que potser més que una missió d’una setma-
na, caldria preparar un nou Pla Pastoral amb uns objectius missioners transversals.
Recordà que s’havia presentat la missió realitzada a París en una trobada dels preve-
res de l’arxidiòcesi amb el Sr. Bisbe auxiliar de París i que també s’havien realitzat
consultes a tots els preveres, una consulta especial als preveres de les darreres pro-
mocions i una altra als membres del CPD. 

Mn. Joan Galtés, vicari episcopal, presentà el projecte preparat per la comissió tèc-
nica. Es convocaran dues celebracions:

• una trobada d’avaluació del treball fet i de consulta per als objectius d’un
nou Pla, que tindrà lloc el matí del dissabte 6 de juny a la Salle-Arquitec-
tura;
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• i una altra trobada de celebració, en coincidència amb la solemnitat de Cor-
pus Christi, el diumenge 14 de juny, tot visibilitzant l’acabament del Pla
Pastoral i en consonància amb el tercer objectiu del Pla, dedicat a l’Euca-
ristia. 

També recordà que s’ha enviat a les parròquies i altres entitats de l’arxidiòcesi un
qüestionari sobre el Pla Pastoral Diocesà per ser treballat, ser tractat després per ar-
xiprestats, i que finalment arribés a la Trobada diocesana.

5. Proposta de temes per al CP

Seguí un ampli diàleg sobre possibles temes per estudiar a les reunions del CP. Hi ha
haver més de 20 intervencions. Donem un resum dels temes proposats, sense poder
reproduir tots els matisos manifestats en les exposicions.

• Disminució del nombre de preveres, elevada edat; es proposa la creació d’una de-
legació per al clergat.

• Atenció pastoral als hospitals i tanatoris.
• Treballar a fons el «mapa pastoral».
• Promoció de laics en la pastoral dels joves. Que cada comunitat vegi quins agents

pastorals laics necessita. Atenció a les experiències de laics amb missió pastoral.
Quines responsabilitats o encàrrecs pastorals confiar als laics i laiques que s’han
format a les institucions diocesanes de formació teològica.

• Fomentar la vida de les parròquies, fer una Església més missionera 
• Atenció al fenomen de la immigració, la parròquia com a espai d’acollida.
• Atenció especial a l’acolliment dels joves a les parròquies.
• Respostes a la crisi econòmica, en coordinació amb Càritas Diocesana.
• Promoció de la pastoral vocacional.
• La identitat cristiana (confessionalitat) dels grups i associacions vinculades a les

parròquies.
• La religió a l’escola pública i privada.
• Potenciar les eucaristies dominicals i coordinar-les a nivell arxiprestal.

El Sr. Cardenal també indicà que, sempre que s’escaigui, proposarà algunes consul-
tes als membres del CP.

6. Calendari de reunions

Les sessions del CP tindran lloc de les 10.30 hores fins havent dinat, al Seminari Con-
ciliar. Les dues properes reunions seran:

• dijous 21 de maig de 2009
• dijous 29 d’octubre de 2009
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7. Informacions diocesanes

En primer lloc, el Sr. Cardenal informà d’aquests punts:

• Ordenació de tres preveres a la Catedral (22/02/09).
• Ordenació de dos diaques al Seminari (22/03/09).
• Visita del Cardenal Bertone a Madrid.
• Crisi econòmica: nota del Secretariat del CPD, nota dels bisbes de Catalunya, ses-

sió a la Facultat de Teologia de Catalunya.
• Visita del Sr. Cardenal a la presó Model (06/01/09).
• Visita pastoral als arxiprestats de Trinitat-Roquetes i Badalona-nord.
• Reunió dels Sr. Cardenal amb els responsables de centres d’esplai i agrupaments

escoltes i amb els respectius rectors.
• Reunió del Sr. Cardenal amb els responsables de les escoles parroquials i amb els

respectius rectors.
• Reunió del Sr. Cardenal amb el Fòrum d’Organitzacions Catòliques d’Adults (FOCA).
• Beatificació del Dr. Samsó, rector màrtir de Santa Maria de Mataró, dins els actes

del mil·lenari de la basílica, amb esperit de reconciliació i perdó.
• Any Paulí: el Sr. Cardenal està presidint la celebració eucarística dominical a les

set «esglésies paulines» com a visites «estacionals», amb un record dels ensenya-
ments de Sant Pau.

• Es va fer un record i pregària pels mossens que han mort darrerament: Mn. Ale-
many, Mn. Casas, Mn. Coma Vives, Mn. Balasch, Mn. Serrano, Mn. Mansilla.

Alguns membres del CP també varen plantejar:

• La continuïtat de la col·laboració dels preveres diocesans al Camerun
• La disposició de la nova fase d’intranet
• L’adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals

8. Precs i preguntes

• Es demanà que s’enviï la crònica de les reunions del CP als preveres jubilats.

La reunió acabà amb la pregària de l’àngelus dirigida pel Sr. Cardenal Arquebisbe i
tot seguit es compartí el dinar al menjador del Seminari.
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Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la 12a reunió 

El Consell Pastoral Diocesà (CPD) es reuní a la sala Sant Jordi del Seminari Conci-
liar el dissabte 7 de febrero de 2008, de les 10 a les 14 h, presidit pel Sr. cardenal
Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, acompanyat a la presidència per
Cristina Losa, secretària del CPD, i Pilar Cuesta, membre del Secretariat del CPD,
que actuà com a moderadora de la reunió. En aquesta ocasió es va aprofundir en el
tema de la formació dels laics, continuant la reflexió iniciada sobre aquest mateix te-
ma en la darrera sessió del consell que va tenir lloc el 29 de novembre de 2008.

1. Pregària i salutació del Cardenal Arquebisbe i aprovació de l’acta

La reunió es va iniciar amb la pregària, que es va centrar en sant Pau amb motiu del
Jubileu Paulí. 

El Sr. Cardenal donà la benvinguda a tots els membres del CPD i comentà el nome-
nament de Mons. Sebastià Taltavull Anglada com a bisbe auxiliar electe de Barcelona.
L’ordenació episcopal se celebrarà a la Catedral el dissabte 21 de març a les 11.30 h.

S’aprovà l’acta de la sessió anterior del CPD (29/11/08).

La secretària del CPD, Cristina Losa, agraí al Sr. Cardenal que en una de les seves
cartes dominicals cités la nota del CPD sobre la crisi econòmica i financera.

2. Com motivar la formació dels laics

2.1. Situació del tema

El Sr. Cardenal situà el tema central de la reunió, dient que aquesta era una segona
part del treball fet en la reunió anterior, tema que també havia estat tractat pel Con-
sell Episcopal (CE) i que ara calia aprofundir de cara a com motivar a la formació
dels laics a partir de propostes concretes.

Cristina Losa, secretària del CPD, en una carta enviada a les conselleres i conse-
llers el dia 19/01/09, deia el següent: «Recollint tot el que es va parlar en la passada
reunió del CPD respecte a la formació dels laics, s’evidencia la importància d’aquest
tema i de que per abastar-lo tot no ens hem de qüestionar només sobre l’oferta exis-
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tent, sinó també sobre com poden treballar la motivació. Davant, doncs, la sobrea-
bundància d’ofertes formatives existents a la diòcesi i la baixa demanda per part dels
laics, caldria reflexionar sobre com i des de quins nivells (zonal, arxiprestal, parro-
quial, moviments…) cal sensibilitzar les persones perquè s’interessin per formar-
se. És per això que el Sr. Cardenal ens convida, en aquesta propera reunió del CPD,
a continuar aprofundit sobre el tema de la formació dels laics.»

2.2. Aportacions dels consellers

Varen parlar uns 20 consellers i conselleres. Donem alguns dels punts que varen so-
bresortir en aquestes intervencions:

• Cal formació per veure que la vida no està separada de la Paraula de Déu. La cri-
si econòmica actual ens invita a viure l’Església dels pobres. Cal fer ofertes de for-
mació no només eclesials, sinó també orientades als «de fora».

• Abans de parlar de motivació cal parlar dels objectius: què pretenem en relació a
la formació dels laics. Cal revisar la finalitat. Formació dels laics, «per a què»? Cal
també estar atents als diferents col·lectius dintre del món dels laics. Diverses in-
tervencions varen insistir en aquest aspecte: els objectius de la formació: formar
els laics… per a quina finalitat?

• Cal tenir molta cura del procés de cada persona. I algú que «filtri» les ofertes i
aconselli què és el que interessa fer a cada persona determinada de les ja motiva-
des: acompanyament personal.

• Vivim en un món audiovisual i cal una formació en aquests medis, una formació
ben feta.

• La formació ha de tenir en compte l’augment de les ruptures matrimonials (un de
cada tres nens és fill de pares separats). Cal una formació capil·lar, des de sota, a
les parròquies.

• No hem de pensar en els laics com a «usuaris» de la formació, sinó com a «corres-
ponsables» (buscar amb ells el camí a fer en aquesta formació…), no caure en «di-
rigismes» des de dalt.

• En la formació dels laics es consideren prioritaris els temes de la doctrina social de
l’Església i de la bioètica.

• A Europa anem cap a una fe de minories. Cal atendre la formació de segments de
població molt diversos. Hi una «anèmia espiritual» molt forta dels 15 als 35 anys.
Cf. Llibre de Javier Elzo sobre els adolescents: de cada 10 no arriben a 2 els
creients…

• Necessitat de formació davant del creixent pluralisme religiós de la societat ac-
tual… Els mitjans de comunicació social (MCS) cristians haurien d’ajudar a «for-
mar» i no a «deformar».

• Cal una formació més encarada en la realitat d’avui, en el llenguatge de la ciència,
la tècnica, els MCS, etc.

2.3. Cloenda del diàleg per part del Sr. Cardenal

• Ha estat un debat molt ric, que complementa les aportacions de la reunió anterior.
• Hi ha un dret dels batejats a rebre formació en la fe cristiana.
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• El que és específic dels laics és formar-se per tal d’estar en el món. Formar-se per
donar testimoni de la nostra esperança, per fer present l’Evangeli en les realitats
del món.

• Es mirarà de posar en pràctica els suggeriments que s’han escoltat.

3. Consulta sobre la dimensió missionera de l’arxidiòcesi de Barcelona

3.1. Plantejament inicial del Sr. Cardenal 

El Sr. Cardenal explicà la seva visita a Budapest per tal de veure «in situ» una mis-
sió a una de les grans ciutats europees. Explicà el sentit d’aquesta «missió popular»
i les ciutats on s’ha organitzat fins ara. Recordà la visita a Barcelona del Sr. Bisbe au-
xiliar de París, per informar els preveres. El seu elevat cost també és un aspecte a
tenir en compte. A la vegada, va fer referència a la consulta feta per escrit als preve-
res i la reunió a la que va convocar els preveres més joves. Ara cal escoltar el parer
del CPD. Esmentà que aquesta missió ha de ser en tot cas un instrument i no un fi.
Allò més important és que la diòcesi tingui un fi missioner i evangelitzador. Ara ava-
luarem el Pla Pastoral Diocesà 2006-2009 i en prepararem un de nou: Com li podem
donar una dimensió molt missionera i evangelitzadora?

3.2. Intervencions dels consellers

A continuació hi intervingueren una dotzena d’intervencions, que, en síntesi, van afir-
mar el següent:

• Si hem de sortir al carrer, si us plau, que sigui des de la senzillesa, no des de l’o-
pulència o el poder…

• Si es fa una missió ciutadana, a alguns els recordarà un estil del passat (nacional-
catolicisme).

• Convindria que la realització d’una missió no sigui un fet únic i desvinculat de tot,
sinó que sigui inici o culminació d’un pla pastoral evangelitzador.

• Dues preguntes prèvies: quina presència pública de l’Església volem? I també:
tenim infraestructura per fer-ho (si s’ha de fer)?

• Es va exposar l’experiència dels claretians pel que fa a un nou estil de «missions
populars». La seva eficàcia depèn molt de si hi ha un projecte pastoral que es vol
portar a terme. Sense això, «són foc d’encenalls»… 

• La fredor religiosa del nostre ambient fa que sigui arriscada una experiència com aquesta.
• Caldria recuperar les reflexions fetes sobre un projecte semblant amb els claretians

amb motiu del gran jubileu de l’any 2000.
• La situació actual de crisi demana fets, no sols paraules. 
• L’alternativa a la «missió» hauria de ser el nou Pla Pastoral Diocesà i la seva apli-

cació a tota l’arxidiòcesi.

3.3. Intervenció del Sr. Cardenal

• Farà una consulta als membres del nou Consell Presbiteral.
• El CE recollirà tot el que s’ha dit en ordre a preparar el nou Pla Pastoral.
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• És urgent una pastoral missionera i evangelitzadora. Aquesta finalitat ha de ser cla-
ra en tots nosaltres.

• Ara cal veure: quin mitjà pot servir millor a aquesta finalitat? El CE tindrà en
compte tot el que s’ha dit aquí.

4. Pla Pastoral Diocesà 2006-2009 «Enviats per donar fruit»

a. Es va informar que el Sr. Cardenal havia adreçat una carta a tots els fidels, parrò-
quies i entitats de l’arxidiòcesi tot animant a respondre un qüestionari d’avalua-
ció sobre l’aplicació del Pla Pastoral Diocesà i demanant propostes d’objectius
del que serà el nou pla.

b. Així mateix, es va comunicar que es convocarà a tots els membres dels consells
pastorals parroquials i arxiprestals, membres dels moviments, escoles, associa-
cions i altres entitats diocesanes a una trobada final d’avaluació del pla i de pre-
sentació de les propostes dels nous objectius d’un futur pla. Aquesta trobada tindrà
lloc el matí del dissabte 6 de juny a La Salle Arquitectura.

c. Finalment tindrà lloc una celebració diocesana final amb motiu de la missa
del Corpus Christi a la plaça de la Catedral, el diumenge 14 de juny a la
tarda.

5. Informacions diocesanes i precs i preguntes

5.1. El Sr. Cardenal va exposar les següents informacions:

• Visita del cardenal Tarsicio Bertone a Espanya.
• Invitació als membres del CPD per assistir a l’ordenació episcopal de Mons, Se-

bastià Taltavull (21/03/09, 11.30 h, catedral)
• Reunió darrera de la Conferència Episcopal Tarraconense amb professors de

les facultats de teologia i de filosofia per tal de tractar sobre la crisi econò-
mica. 

• Jornades organitzades per la Facultat de Teologia de Catalunya sobre la crisi eco-
nòmica.

• Agraïment a Càritas pel seu treball davant l’augment de peticions a causa de la
crisi.

• Visita a la presó Model (6/01/09).
• Inici per Quaresma i Pasqua de la visita pastoral als arxiprestats de Trinitat-Ro-

quetes i Badalona Nord.
• Reunió amb els responsables d’agrupaments escoltes, centres d’esplai i els res-

pectius consiliaris i rectors.
• Reunió amb el Fòrum d’Organitzacions Catòliques d’Adults (FOCA).
• Suport del Sr. Cardenal a Mn. Andreu Oliveras davant el judici que tindrà lloc el

16/02/09. Diverses iniciatives per donar-li recolzament.
• Activitats amb motiu de la celebració de l’Any de Sant Pau a l’arxidiòcesi.
• Edició, en català i en castellà, d’un opuscle sobre l’acompanyament en el dol (des-

tinat sobretot als tanatoris). 
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5.2. Diversos consellers informaren d’algunes activitats en les delegacions, mo-
viments i arxiprestats:

• S’informà de la Trobada Mundial de les Famílies celebrada a Mèxic on hi va ha-
ver presència diocesana.

• 14 de febrer: jornada d’estudis de la Pastoral Obrera de Catalunya: «davant la cri-
si: esperança, solidaritat i acció comunitària».

• L’arxiprestat de Sant Andreu informà que com a arxiprestat, s’han fet socis
d’ACAT (associació de cristians per l’abolició de la tortura) i explicà els trets iden-
titaris d’aquesta entitat.

• El Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona informà sobre les activitats
previstes aquest trimestre.

• 22 de març: trobada de l’ESO: «Seguint les petjades de St. Pau».

Finalment, a les 13.30 hores, es va cloure la reunió amb la pregària de l’Àngelus. 
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Organismes diocesans

Resum del programa de les delegacions 
per al curs 2008-2009

Delegació Diocesana de Pastoral Obrera

I. Objectius

1. Impulsar i difondre els Equips parroquials de Pastoral Obrera (EPPO). Mitjans:
elaborar fitxes en dels EPPO, sobre com es poden crear i com poden fer camí.

2. Acompanyar i coordinar els EPPO ja existents. Mitjans: fer una trobada amb
els EPPO per compartir i valorar el treball que es fa.

3. Comunicació amb el Sr. Cardenal Arquebisbe per presentar-li la tasca de la Dele-
gació i els Moviments. Mitjans: mantenir un diàleg permanent i participació del
Cardenal en alguna reunió de la Coordinadora.

4. Participar activament en el Consell Pastoral Diocesà: Mitjans: preparació prè-
via de l’orde del dia conjuntament amb qui ens representen.

5. Acostar i donar a conèixer la pastoral obrera als seminaristes. Mitjans: contactes
amb el Rector del Seminari. Oferir-nos i convidar els seminaristes a alguns ac-
tes de la Delegació. I el mateix amb la Facultat de Teologia.

6. Potenciar el coneixement entre militants dels Moviments per crear una xarxa i aju-
dar-nos en la tasca comuna. Mitjans: que el delegat es trobi amb cada comissió
diocesana, trobada conjunta a l’any de les comissions diocesanes, treballar la im-
plicació dels altres moviments en el MIJAC, potenciar el Full Informatiu, etc.

7. Fer anàlisi comuna de la realitat social. Mitjans: atenció a la realitat que es viu i
dir una paraula per mitjà de comunicats i manifestos.

8. Reprendre el contacte amb els sindicats. Mitjans: reunions bilaterals per com-
partir l’anàlisi de la realitat del món obrer.

9. Fer-nos presents en els MCS aportant la vida de la P.O. Mitjans: enviar mensual-
ment notícies al «Full Dominical» i altres mitjans d’Església i també de la societat.
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II. Activitats

1. Reunions mensuals de la Coordinadora de la Delegació de P.O. Hi participen els
representants dels Moviments: ACO, GOAC, JOC i MIJAC.

2. Jornada per celebrar el Primer de Maig, festa dels treballadors, 25 abril
2009.

3. Participació en les reunions i recolzament del Col·lectiu de capellans obrers i de
Religioses en barris.

4. Seguiments dels EPPO existents i creació de nous.

5. Jornada dels EPPO, 31 de gener de 2009.

6. Participació a la P.O. de Catalunya: Jornada de religioses i religiosos (8/11/08) i
Jornada d’estudi (14/02/09).

7. Participació a la P.O. d’Espanya: Jornades de delegats diocesans i presidents de
moviments de pastoral obrera a Espanya (22-23/11/08).

Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut

Promou la pastoral dels malalts en les diferents àrees, arxiprestats, parròquies, ser-
veis religiosos d’hospitals i centres sóciosanitaris i moviments de malalts.

I. Objectius

1. Promoure una formació adequada per als agents de pastoral i visitadors de ma-
lalts parroquials.

2. Coincidint amb un dels objectius del Pla Pastoral Diocesà, promoure l’eucaris-
tia com a sagrament de vida en les parròquies i els serveis religiosos dels hos-
pitals.

3. Identificar la realitat de cada arxiprestat i de les parròquies sobre el servei que
tinguin de la Pastoral de la Salut.

4. Dinamitzar les activitats necessàries a la nostra societat, tenint en compte els
equips cristians no actius actualment dins de l’Església.

II. Activitats

1. Reunions periòdiques del Consell Assessor que avalua les activitats de la Dele-
gació.
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2. Dues persones de la Delegació participen a les XXXIII Jornades Nacionals de
delegats de Pastoral de Salut, a Madrid. Tema: Eucaristia i pastoral de la salut:
creure, celebrar i viure l’eucaristia.

3. Trobada diocesana de cada any a l’Hospital de Sant Rafael, per visitadors, vo-
luntaris, serveis religiosos i professionals. Es presenta el tema del Dia del Malalt:
Eucaristia i Pastoral de la Salut.

4. Tres trobades a l’any (àmbit català) amb els agents de pastoral dels serveis reli-
giosos d’hospitals.

5. Dues trobades (inici i final de curs) amb els equips de parròquies (coordina-
dors i preveres responsables).

6. Pelegrinatge a Montserrat amb malalts i voluntaris (9/05/09).

7. Celebració del Dia del Malalt: 11 de febrer, Església universal, 16 de maig, ce-
lebració diocesana de la Pasqua del Malalt, 17 de maig, VI diumenge de Pasqua,
Pasqua del Malalt.

8. Organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS), trobada
de tot un dia a Sant Cugat per a visitadors, voluntaris, serveis religiosos i pro-
fessionals.

9. Trobades amb agents pastorals dels serveis religiosos d’hospitals.

10. Activitats de formació:

1. Programa dirigit als agents de Pastoral de la Salut de les parròquies i arxi-
prestats que ho demanin.

2. Conferència anual sobre la salut mental.
3. Jornada de reflexió sobre el tema del Dia del Malalt.
4. Trobades monogràfiques: sis sessions, una cada mes, al CEP, sobre temes re-

lacionats amb la malaltia, el sofriment i la mort, a la llum del misteri pasqual.
També sobre les voluntats anticipades, el dol, la gent gran (jubilats de 60
anys), etc.
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Conferència Episcopal Tarraconense

Comunicat de la reunió n. 189

Els dies 3 i 4 de febrer de 2009 va tenir lloc la reunió n. 189 de la Conferència Epis-
copal Tarraconense (CET), a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada», de Tia-
na. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tar-
ragona, i hi han assistit els seus membres, llevat del bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris,
que és a Colòmbia en visita pastoral als preveres lleidatans missioners en aquell país
sudamericà.

En començar, Mons. Pujol ha donat la benvinguda a Mons. Francesc Pardo Artigas,
nou bisbe de Girona, que en aquesta reunió s’incorpora als treballs de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense, que justament aquest mes de febrer compleix els qua-
ranta anys de l’inici de la seva activitat al servei del treball pastoral conjunt de les
diòcesis amb seu a Catalunya. Mons. Pardo ha agraït la benvinguda, així com l’as-
sistència dels bisbes a la seva recent ordenació episcopal i presa de possessió de la
diòcesi gironina i s’ha posat a disposició per a col.laborar en el treball conjunt dels
bisbes catalans. Mons. Pujol ha agraït també als bisbes la seva assistència als actes
conclusius de l’Any Jubilar dedicat als màrtirs sant Fructuós, bisbe de Tarragona, i
als seus diaques sant Auguri i sant Eulogi, actes celebrats a Tarragona els proppas-
sats dies 21 i 25 de gener, en el 1750 aniversari del martiri dels sants. Mons. Pujol ha
tingut també un afectuós record per Mons. Joan Carrera Planas (a.c.s.), bisbe auxi-
liar de Barcelona, traspassat el proppassat mes d’octubre.

També a l’inici de la reunió, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sis-
tach, ha presentat el nou bisbe auxiliar electe de Barcelona, el prevere menorquí Se-
bastià Taltavull Anglada, el qual ha saludat els bisbes i els ha ofert la seva col·labora-
ció, que podrà dur a terme a partir de la seva ordenació episcopal, el pròxim 21 de març.

Els bisbes han passat després a tractar els diversos temes de l’actualitat eclesial i
social:

1. Davant l’actual crisi econòmica, els bisbes de la Tarraconense volem manifestar,
en primer lloc, la nostra preocupació pels seus efectes dolorosos, especialment en les
persones i sectors més pobres de la nostra societat. És hora de viure una particular
solidaritat amb tots ells i de col·laborar amb les institucions que —com Càritas i mol-
tes altres, de l’Església o d’altres àmbits— es dediquen eficaçment a atendre aquestes
persones.
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Al mateix temps, la situació actual —que inclou per a molts una incertesa personal
i col·lectiva— ha de ser ocasió i és una crida a viure virtuts humanes i cristianes, com
ara l’austeritat, l’ajut als altres, l’esperit de treball, la confiança en Déu.

És hora, també, de mirar endavant i de treballar més esforçadament pensant en les
generacions futures. Els bisbes fem una crida a tots els agents socials —autoritats,
empresaris, dirigents, treballadors— a no decaure, malgrat la duresa de les cir-
cumstàncies, i a treballar amb esperança, però fent-ho d’acord amb els grans valors
humans. En aquest punt, constatem més que mai la vigència i actualitat plenes dels
principis de la Doctrina Social de l’Església, dels quals és hora de fer-ne un nou des-
cobriment i una nova difusió.

2. Els bisbes volem manifestar, també, el nostre gran pesar —com a creients da-
vant Déu i com a persones davant la societat— arran de les darreres dades oficials
sobre el nombre d’avortaments a Catalunya: 21.871 l’any 2007, que suposen un in-
crement del 8% en un sol any. No és només la injusta pèrdua d’aquest nombre de vi-
des humanes que estaven cridades a néixer —mai es pot eliminar una vida humana
innocent—, sinó també el drama humà i les conseqüències que l’avortament provo-
cat suposa per a la dona, sovint molt jove o sense recursos econòmics.

Davant d’aquestes dades tan doloroses, les Administracions Públiques i tota la so-
cietat hem de donar molt més suport i alternatives a qualsevol maternitat que hagi es-
tat iniciada, a tota vida humana ja existent, mitjançant una acció positiva d’ajuda i
protecció a la dona embarassada —sobretot si es troba amb dificultats—, per tal
que pugui dur a terme amb normalitat el procés de la seva maternitat i no pateixi el
trauma de l’avortament provocat. Les xifres i la trista tendència a augmentar, fan del
tot urgent sensibilitzar la nostra societat sobre la tragèdia i les conseqüències de l’a-
vortament, tot fomentant decididament una cultura compromesa a favor de la vida.

En aquestes circumstàncies, és motiu de particular perplexitat i preocupació l’anun-
ciat avantprojecte de «Llei de Drets i Oportunitats de la Infància», que prepara el Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, que contempla que les noies menors d’edat pu-
guin decidir avortar sense el coneixement ni el consentiment dels seus pares.
D’aprovar-se, aquesta disposició resultaria del tot desorientadora per a la noia menor
i, amb ella, s’enviaria a tota la societat —i especialment a les noves generacions—
un missatge radicalment confús i injust contra la vida humana. Suposaria, a més, una
nova intromissió de l’Estat en el terreny dels drets dels pares i de la família. 

Els bisbes de Catalunya demanem a tots els fidels una pregària fervorosa i mantin-
guda per tal que, no només sigui corregida aquesta proposta, sinó perquè es capgiri
l’increment a casa nostra d’aquesta trista realitat i torni a revifar, en la nostra cultu-
ra, l’amor i l’alegria pel do que suposa tota vida humana.

3. En aquest mateix sentit, els bisbes fem una crida a la responsabilitat de tots els
ciutadans, a propòsit del Projecte de Llei en curs que regularà el «Codi Civil de Fa-
mília de Catalunya»: cal que més fidels i persones de bona voluntat treballin positi-
vament en favor dels béns que protegeixen allò més íntim de la persona, com ara el
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valor de tota vida humana, de la família, de la maternitat i la paternitat, del matri-
moni, de la solidaritat amb els més dèbils (i «els éssers humans més pobres són els
nens no nascuts1»), el valor de la generositat i de la capacitat de compromís.

4. Per aprofundir en la problemàtica i en les conseqüències de l’actual crisi econò-
mica i per fer-ne una reflexió des de la Doctrina Social de l’Església, els bisbes li han
dedicat la XXIV Reunió de treball amb els professors de les Facultats de Teologia
(FTC) i de Filosofia (FEFC) de Catalunya i amb altres experts. Hi han assistit per part
de la FTC, el degà Dr. Armand Puig i els professors Antoni Babra, Manuel Claret,
Gaspar Mora i Domènec Valls; per part de la FEFC, el degà Dr. Joan Martínez Por-
cell i el professor Carles Llinàs; així com els professors Josep Mària i Josep Mira-
lles, d’ESADE, i Alfredo Pastor, de l’IESE. 

El Dr. Pastor ha exposat la dimensió financera de la crisi econòmica i les seves cau-
ses; els professors Mària i Miralles n’han desenvolupat la dimensió social i els pro-
fessors Babra i Valls, la dimensió magisterial de la Doctrina Social de l’Església i
la seva dimensió pastoral. En el diàleg subsegüent a cadascuna de les ponències, s’han
precisat diversos aspectes d’aquesta greu crisi econòmica i de valors que estem pa-
tint i s’ha subratllat la necessitat de fer-hi front amb les actituds humanes i cristianes
que es detallen en el n. 1 d’aquest comunicat.

5. Mons. Salinas, responsable de l’àmbit catequètic en la CET, ha informat els bis-
bes de la pròxima publicació de l’edició catalana del catecisme d’iniciació cristiana
Jesús és el Senyor i els ha invitat a assistir a la seva presentació, que tindrà lloc el prò-
xim 1 de juliol, a Barcelona, en l’inici de les Jornades per a responsables de la cate-
quesi, organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les
Illes (SIC). L’esmentat catecisme, que tindrà caràcter normatiu, es començarà a uti-
litzar el pròxim curs 2009-2010.

6. Mons. Saiz, bisbe de Terrassa, ha presentat Mn. Josep Monfort, delegat diocesà
de Joventut de la diòcesi vallesana, l’encarregada d’organitzar, conjuntament amb el
Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), el pròxim Aplec de l’Esperit, la trobada in-
terdiocesana de joves de Catalunya i les Illes Balears, que tindrà lloc el pròxim any
2010, el dissabte 22 de maig, vigília de la Pasqua de Pentecosta.

Mn. Monfort ha presentat als bisbes el projecte general de l’Aplec i els seus contin-
guts, així com els diversos aspectes organitzatius. Els bisbes n’han fet distintes con-
sideracions i li han donat el vistiplau, animant-lo a ell i a tot l’equip d’organització a
fer un treball ben reeixit al servei de la formació i l’evangelització dels joves.

7. Per completar la redistribució dels àmbits de responsabilitat interdiocesana dels bis-
bes de la CET, feta en la reunió anterior, els bisbes han acordat que Mons. Pardo s’en-
carregui de la pastoral obrera i Mons. Taltavull dels mitjans de comunicació social.

1 Benet XVI. Discurs als membres del Cos Diplomàtic acreditat davant la Santa Seu, 8 de gener 2009.
Missatge de la Jornada Mundial de la Pau 2009 (n. 3).
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8. En el capítol de nomenaments, i a proposta de Mons. Vives, els bisbes han reele-
git com a vicesecretari de la CET, per un nou trienni, el diaca Aureli Ortín Maynou,
de Barcelona.

9. Com a presidenta de Càritas Catalunya, i a proposta del cardenal Martínez Sis-
tach, encarregat de la Pastoral Social, ha estat designada la Sra. Carme Borbonès
Brescó, de Tarragona. 

Tiana, 4 de febrer de 2009
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Crònica

Trobada de la Fundació per a les Escoles 
Parroquials amb el Sr. Cardenal Arquebisbe

El passat dia 10 de febrer de 2009, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Bar-
celona, i presidida per l’Emm. i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arque-
bisbe de Barcelona, se celebrà una reunió de la Fundació per a les Escoles Parroquials
en la qual participaren els membres del Patronat, els diferents directors i coordina-
dors de la pastoral de les escoles integrades en la Fundació, així com els rectors de
les parròquies de referència d’aquestes escoles.

La Fundació per a les Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona neix a l’any
1985 per la conveniència d’aplegar les escoles parroquials de l’Arquebisbat de Bar-
celona amb l’objectiu de fer-ne un servei educatiu eficient, amb fisonomia pedagò-
gica i pastoral pròpies, dins el conjunt més ampli de l’escola cristiana.

En l’actualitat està integrada per 18 escoles parroquials, setze de l’Arquebisbat de
Barcelona i dues del Bisbat de Terrassa, que eduquen més de 7.500 alumnes amb la
inestimable ajuda de prop de 700 educadors.

La finalitat de la Fundació, explicitada anteriorment, té avui en dia una clara vigèn-
cia i ha estat el motiu que animà la participació en aquesta trobada pastoral, la qual,
amb la presència del Sr. Cardenal Arquebisbe, contribuí a donar sentit de perti-
nença a l’Església diocesana.

La trobada s’inicià amb una pregària i unes primeres paraules per part del Sr. Car-
denal Arquebisbe de Barcelona amb què agraí la feina feta a tots els presents, i es-
pecialment als educadors que dia rere dia desenvolupen la tasca de l’educació d’in-
fants i joves, la qual molt sovint no és prou valorada per la nostra societat, però no
per això menys necessària. Caracteritzà el treball vocacional actual de mestres i pro-
fessors de treball de «filigrana», de gran delicadesa, un art. Ens instà, en aquests mo-
ments de diversitat d’opcions i d’acollida d’altres cultures i religions, a ser sòlids
en la nostra identitat i en les nostres arrels cristianes, per continuar, des d’elles, ofe-
rint aquest servei al país i a la nostra Església.

«L’educació de la dimensió religiosa de les persones, en general, i de la cristiana,
en particular, és la nostra missió com a institucions d’Església». Mitjançant aques-
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ta afirmació, el Sr. Cardenal Arquebisbe convidà els rectors de les parròquies presents
i els directors i coordinadors de la pastoral dels centres educatius de la FEP a tenir
un lligam ben fort. «La parròquia i l’escola parroquial han de tenir un lligam fort
amb la preocupació centrada en l’essència de l’existència de l’Església, que és
l’evangelització. L’escola parroquial contribueix i reforça el treball pastoral de con-
junt que la comunitat parroquial desenvolupa, i és així com participa també de l’Es-
glésia diocesana».

Seguidament, el president de la Fundació, Ignasi Garcia i Clavel, en nom del Patro-
nat, agraí la presència dels rectors a la trobada i, molt especialment, la confiança per-
sonalment dipositada pel Sr. Cardenal Arquebisbe en responsabilitzar-lo d’aquesta
missió eclesial, renovada ara per a tres anys més. Posteriorment donà la paraula als
diferents directors i directores de les escoles parroquials, que tingueren l’oportunitat
de presentar la vitalitat i la riquesa de les diverses propostes educatives.

La presentació d’aquesta realitat tan rica i diversa mostrà l’alt grau d’implicació i de
professionalització dels equips directius de les escoles parroquials i molt significa-
tivament el moment de confiança i d’il·lusió que es viu en la Institució.

En diferents moments de les presentacions dels directors, el Sr. Cardenal Arquebis-
be hi intervingué, tot exhortant, primer i per damunt de tot, l’estimació cap als nens
i les nenes i els nostres joves. «Els gestos i les actituds dels bons pedagogs ajuden
els nois i les noies també a l’anunci de la Bona Notícia que és Jesús».

Finalment, el Sr. Cardenal Arquebisbe suggerí que aquest tipus de trobada tingués
continuïtat i tornà a animar-nos a treballar per enfortir l’Església diocesana. La tro-
bada acabà amb una pregària d’acció de gràcies.

Isidor Torrescusa
Gerent
Fundació per a les Escoles Parroquials
de l’Arquebisbat de Barcelona

Jornades sobre «La situació econòmica global. 
A la recerca d’uns criteris ètics»

Els dies 9 i 10 de febrer varen tenir lloc, a l’aula magna del Seminari Conciliar de
Barcelona, unes jornades entorn de «La situació econòmica global. A la recerca
d’uns criteris ètics», organitzades per la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC),
a través del Seminari de Doctrina Social de l’Església (SEDASE) del Departament
de Teologia Moral de la mateixa Facultat i amb la col·laboració de la Fundació Al-
bert Bonet.
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Aquestes jornades varen estar presidides pel cardenal Lluís Martínez Sistach, arque-
bisbe de Barcelona i gran canceller de la FTC, que les inaugurà amb un parlament
que es publica íntegrament en la secció del Prelat d’aquest mateix número del BAB.
Entre els assistents hi havia Mons. Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell i copríncep d’An-
dorra; Joan Rigol, president emèrit del Parlament de Catalunya i nombrosos profes-
sors i alumnes de les Facultats de Filosofia i de Teologia de Catalunya. La introduc-
ció a les jornades anà a càrrec del Dr. Antoni Babra, director del SEDASE.

Austeritat, solidaritat, responsabilitat, justícia… van ser alguns dels valors que van
expressar primeres figures en el món de l’economia i les finances, els quals van fer
una crida a recuperar valors i virtuts importantíssims per tal d’evitar noves catàstro-
fes econòmiques com les que actualment estem vivint.

El primer dia, la situació econòmica global i la seva crisi va ser tractada pel Sr. Mi-
chel Camdessus, governador honorari del Banc de França, que fou director gerent i
president del Fons Monetari Internacional a partir del 1987, el qual afirmà que la cri-
si actual només es podrà superar amb sentit de responsabilitat per part de tothom,
amb sentit de solidaritat, amb sentit de ciutadania mundial i en l’horitzó d’acon-
seguir un codi ètic, també a escala mundial. «Cal una veritable revolució ètica o
conversió», va dir. I la seva exposició va girar entorn d’aquesta afirmació de Be-
net XVI amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau d’aquest any: «Cal reflexionar
per trobar un necessari codi ètic comú per proposar a qualsevol home, arrelat en la
llei natural escrita pel Creador en la consciència de tot ésser humà».

Per altra part, el Sr. Ricard Fornesa, president de Critèria CaixaCorp, va insistir en la
necessitat de canviar molts comportaments individuals i socials de tipus ètic que in-
cideixen negativament en l’àmbit econòmic i que poden portar a crisis com la que ac-
tualment estem patint. Fornesa va criticar el «cinisme» de persones i institucions que
han dut a la situació actual. Va ressaltar igualment la inconsciència de certes actua-
cions, la manca de coratge per afrontar les solucions i va proposar alguns elements,
des d’un punt de vista econòmic, a tenir en compte per facilitar la superació de la cri-
si. «Ara que tenim quatre milions d’aturats —afirmà— veiem els errors que hem
comès; és un moment essencial per introduir nous criteris». Afegí que és urgent edu-
car en el sentit ètic dels negocis i va esmentar alguns valors com la reputació, la
responsabilitat, la veracitat, el compromís, els criteris que cal transmetre en l’educa-
ció, etc.

A continuació es va establir un diàleg entre els dos ponents i d’aquests amb els as-
sistents, diàleg moderat pel Sr. Carles Losada, director general d’ESADE.

El segon dia va estar dedicat sobretot a la recerca dels criteris ètics. El tema va ser
analitzat, en primer lloc, pel Dr. Joaquim Muns, catedràtic emèrit de la Universitat
de Barcelona, i després pel Dr. Antonio Argandeña, professor del departament d’Eco-
nomia del IESE Business School, que varen situar la crisi econòmica actual en la
història viscuda des de la Segona Guerra Mundial i varen indicar la doctrina social
de l’Església i una educació en tots els àmbits, també en els valors morals, com a ca-
mins indispensables per a sortir de la crisi.
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L’exposició de Joaquim Muns es podria sintetitzar en aquestes paraules: «No tenim
més remei que reintroduir els criteris ètics en l’economia». I les afirmacions d’An-
tonio Argandeña en aquesta afirmació: «Ha fallat el sistema perquè hem fallat les per-
sones».

Seguí un diàleg entre els ponents i d’aquests amb els participants en les jornades, dià-
leg moderat pel Dr. Ramon Ollé, president executiu de la Business Engineering School
La Salle, de la Universitat Ramon Llull.

El cardenal Martínez Sistach va clausurar les jornades amb paraules en què agraí a
tots la seva participació i expressà el desig que l’aportació de l’Església catòlica
pugui ajudar a superar les greus dificultats del moment present i pugui contribuir a
iniciar una època millor en la nostra societat. El Cardenal va remarcar la idea del «co-
di ètic comú» i de la necessitat de valors morals per poder complir aquest codi pro-
posat per Benet XVI. 

Missa Jubilar a la parròquia 
de Sant Pau de Badalona

El passat diumenge, 22 de febrer, es va celebrar una eucaristia jubilar, a la parrò-
quia de Sant Pau de Badalona, presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís
Martínez Sistach, amb motiu de l’Any de Sant Pau. La parròquia de Sant Pau de Ba-
dalona és un dels centres de culte que la diòcesi ha establert com a punt de pelegri-
natge i lloc on es pot guanyar la indulgència plenària.

Varen concelebrar la missa: Mn. Salvador Bacardit, vicari episcopal de la zona; Mn.
Pere, prior dels Carmelites de Badalona; Mn. Alfred Sabater, secretari del Cardenal
Arquebisbe i Mn. Joaquim Iglesias, rector de la parròquia. La feligresia i moltes al-
tres persones dels dos arxiprestats de Badalona i d’algunes parròquies de Barcelona
ompliren de gom a gom el temple.

La celebració fou molt intensa i el Cardenal pronuncià una homilia molt pedagògica
i propera, convidant a imitar el carisma evangelitzador i entusiasta de Pau, que vi-
via totalment amarat de Crist. Destacà frases com «ja no sóc jo, sinó Crist qui viu en
mi», «la meva vida és Crist» i «ai de mi si no evangelitzés!» Ens va recordar que «els
cristians no solament seguim una doctrina, sinó que allò que ens distingeix és la
trobada personal amb Jesús». 

En acabar l’eucaristia, el feligrès Francesc Martínez Molina, pintor, lliurà una acta
d’entrega de vint-i-cinc quadres que ell mateix ha pintat i regalat a la parròquia i que
ornamenten les parets del temple i la capella del Santíssim. Els quadres resumeixen
en escenes plàstiques la vida, mort i resurrecció de Jesús i la conversió de sant Pau.
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El Cardenal va dedicar una estona a saludar els feligresos, mostrant-se molt proper
i afable vers totes les persones.

La celebració acabà amb un aperitiu a l’atri de la parròquia, on tothom va compartir
una estona festiva.

Des de la parròquia de Sant Pau agraïm al nostre Arquebisbe la seva presència en
aquest dia. Per a les comunitats és molt important la proximitat del seu pastor dio-
cesà i poder compartir una estona amb ell.

Mn. Joaquim Iglesias
Rector de la parròquia de Sant Pau
jiglesias@arsis.org

22 febrer 2009 

Repercussions de la crisi econòmica 
a l’arxiprestat de Trinitat-Roquetes

Hem tingut notícia, per mitjà de la crònica que segueix, de les repercussions de la
crisi econòmica actual a l’arxiprestat de Trinitat-Roquetes. La publiquem a conti-
nuació conscients que, encara que és l’anàlisi feta per un arxiprestat concret, la si-
tuació que descriu és una realitat força general en la nostra diòcesi.

Cada any, en el primer diumenge de febrer, totes les parròquies de l’arxiprestat de
Trinitat-Roquetes, fem una reunió per tractar temes, preocupacions i el futur de les
nostres comunitats i barris. Aquest any la reunió es va fer el diumenge 1 de febrer a
la parròquia de Sant Bernat de Claravall, de Ciutat Meridiana, on ens vàrem reunir
membres de les vuit parròquies que formen l’arxiprestat (7 del districte de Nou
Barris i una del districte de Sant Andreu. Érem 124 persones.

Aquest any el tema va ser: «L’acció social i el servei de caritat que estem duent ca-
da parròquia envers els més desfavorits dels nostres barris». Cada grup parroquial va
informar del servei que fa, d’atenció, d’acollida, d’ajuda… També de les necessi-
tats i límits que tenim per poder atendre i derivar cap a altres serveis aquelles perso-
nes que ho demanen.

Ho hem fet urgits per l’actual crisi en què, com sempre, són els més pobres els que
més la pateixen. En els nostres barris estem vivint una realitat d’atur, de nous veïns
sense feina, de molta gent que ens demana ajuda per a aliments, roba, lloguer, per pa-
gar l’aigua, l’electricitat..., unes demandes que ens estan desbordant.
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Aquesta és la realitat que cada una de les parròquies va exposar. Pràcticament, totes
hem triplicat les demandes i en molts casos també hem fet l’esforç de triplicar les
ajudes.

Davant d’aquesta realitat vàrem fer una sèrie de constatacions:

—Amb crisi i sense crisi, com a comunitat cristiana, no podem deixar mai el ser-
vei d’ajuda i de caritat, d’acollida i d’atenció aquells que ens ho demanen i ho
necessiten, ja que això forma part de la nostra identitat.

—Ajudem en tot el que podem, encara que les nostres economies són molt precà-
ries.

—S’escolta tothom i es procura ajudar a resoldre la seva situació amb els mitjans
que tenim i derivant cap als Serveis Socials o a Càritas.

—Tenim moltes persones preocupades per la situació penosa dels seus veïns, per-
sones que col·laboren en tasques de voluntariat i altres persones que els ajuden
amb un esperit solidari.

—Hi ha un interès clar de formació per part de tots els voluntaris que col·laboren
en aquests serveis.

Dins d’aquesta anàlisi social, es va fer evident el treball i l’esforç que es fa amb els
Serveis Socials de l’Ajuntament, però a vegades constatem un gran dèficit de recur-
sos humans i materials. En temps de crisi, tots hem de fer l’esforç per millorar la si-
tuació dels qui més pateixen, però en primer lloc ho han de fer els organismes ofi-
cials i aquells que exerceixen el poder i el servei per mandat electoral.

Per això, els reunits vàrem fer unes propostes i unes demandes col·lectives als Ser-
veis Socials de Nou Barris i de Sant Andreu:

—Que augmentin els recursos econòmics i de personal en els diferents Serveis.
—Que s’atengui sense tanta demora les persones que demanen una primera en-

trevista, no només de taula sinó també d’assistent social professional.
—Que la tardança en l’acollida no pot ser de dos o tres mesos, cosa que augmen-

ta la seva precària situació, sobretot si tenen fills.
—Que des de les parròquies continuarem col·laborant en aquesta tasca d’ajuda,

d’acolliment i de derivació.
—Demanem també una major i millor coordinació entre els diferents Serveis So-

cials.

Mn. José Antonio Iguácel, responsable d’Acció Social
Mn. Rafael Míguez, arxiprest de Trinitat-Roquetes
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El Dr. Josep M. Martí Bonet, director de
l’Arxiu Diocesà i delegat per al Patrimoni
Cultural de l’Arquebisbat de Barcelona,
amb la col·laboració de Joana Alarcón,
Eduard Ribera i Francesc Tena, ens ofe-
reix un estudi rigorós, fet amb una docu-
mentació escrita i gràfica en part inèdita
fins ara, dels estralls causats en els edifi-
cis religiosos de la nostra diòcesi durant la
persecució religiosa i la guerra civil dels
anys 1936-1939. El seu títol «El martiri
dels temples a la diòcesi de Barcelona
(1936-1939)», Barcelona 2008, 464 pà-
gines, editat per l’Arxiu Diocesà, amb l’a-
jut del Departament de la Vicepresidència
de la Generalitat de Catalunya, i distribuït
per Editorial Claret, de Barcelona.

«El present llibre —escriu el Dr. Martí
Bonet en la introducció de l’obra— no
pretén altra cosa que fer paleses les feri-
des d’un notable sector de la tragèdia, per,
tot seguit, guarir-les. Les ferides, doncs,
no poden restar obertes massa temps, cal
cloure-les, i no intentar avivar-les, sinó
minvar-les, i així al final esvair-les.
Aquesta és la nostra intenció en publicar
el present estudi. Abans, però, cal desco-
brir aquestes ferides, malgrat ens pro-
dueixin un enorme sofriment no volgut».

Totes les diòcesis catalanes tenen el seu
martirologi de la persecució religiosa

d’aquells anys. El primer martirologi de
Catalunya el va escriure Mn. Josep Sana-
bre l’any 1943. Un altre sacerdot de la
nostra diòcesi, Mn. Manuel Trens, direc-
tor del Museu Diocesà de la nostra diòce-
si, va fer un gran treball inicial en ordre a
publicar un catàleg de les destrosses que
varen patir els temples d’arreu d’Espanya
durant la guerra civil. L’amplitud que ha-
via de tenir l’esmentat catàleg va fer que
el projecte no es pogués realitzar, però
l’immens treball previ roman intacte a
l’Arxiu Diocesà de Barcelona, a l’arxiu
particular de Mn. Trens.

I també hi ha una important documentació
i un informe fet per la mateixa Generalitat
el gener de 1938, titulat «Inventario de los
edificios de carácter religioso del territorio
de la audiencia de Barcelona con expre-
sión de su destino». Hom observa que
aquest «Inventario» fou emprat tant per
Mn. Trens com per Mn. Sanabre. Però cal-
gué esperar a l’any 1962 perquè el canon-
ge Dr. Àngel Fàbrega edités el primer in-
ventari de la situació de les esglésies del
bisbat de Barcelona i de les obres de re-
construcció. El títol d’aquesta obra és
«Labor pastoral de un gran pontificado»
(referint-se al del Dr. Gregorio Modrego).

Tanmateix no és fins al 2000 que casual-
ment es troba el famós «Informe» que

Activitats culturals

Publicació del llibre «El martiri dels temples 
a la diòcesi de Barcelona (1936-1939)», 

del Dr. Josep M. Martí Bonet
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possiblement fou enviat a Roma i que re-
sumeix totes les respostes a les enques-
tes que just després de la guerra els rec-
tors de les respectives parròquies del
bisbat hagueren de complimentar i que
també ens parlen dels inicis de la gran
restauració de totes les esglésies de la
diòcesi de Barcelona i de la recuperació
dels seus arxius. «Aquesta fou la gran
sort que tinguérem —escriu Josep M.
Martí Bonet— quan va arribar a les nos-
tres mans el dit resum (“Informe”), a l’en-
sems que aquest fet ens va esperonar a
iniciar la publicació, i així fer realitat la
utopia dels postrers antecessors, Mn. Sa-
nabre i Mn. Trens».

Aquest treball també complementa i en-
riqueix les informacions contingudes en
el «Catàleg Monumental de l’Arquebis-
bat de Barcelona», del qual ja s’han pu-
blicat set volums. L’obra de què ara do-
nem notícia facilitarà molt la feina de
prosseguir la publicació de l’esmentat

Catàleg, i serà també una bona eina per a
aquelles persones que vulguin, per exem-
ple, elaborar monografies de les parrò-
quies o estudis d’història de l’art a casa
nostra. Cal dir que, per a aquesta finalitat,
serà sens dubte d’una gran utilitat aquesta
obra del Dr. Martí Bonet, tota ella —amb
una molt abundant documentació escrita
i gràfica, i amb els quatre apèndixs i els
índexs onomàstic i topogràfic.

Volem cloure aquesta notícia amb les
paraules finals del Dr. Martí Bonet en la
introducció del llibre: «Creiem que és
palesa la nostra doble intenció en publi-
car el present llibre, i desitgem que sigui
ben interpretada: volem presentar un ins-
trument útil a l’hora de catalogar la
història del patrimoni eclesiàstic de l’an-
tiga diòcesi de Barcelona i, a l’ensems i
principalment, volem contribuir a la pos-
sible reconciliació definitiva d’una guer-
ra civil que mai no s’havia d’haver pro-
duït a casa nostra».
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«Dios: Padre, Hijo y Espiritu Santo», 
de Josep M. Rovira Belloso

El Dr. Josep M. Rovira Belloso, profes-
sor emèrit de la Facultat de Teologia de
Catalunya, ha dedicat la seva ja llarga vi-
da a la teologia i més concretament a la
reflexió i a l’ensenyament del tractat so-
bre Déu. Ara ens ofereix un llibre veri-
tablement de maduresa: «Dios: Padre,
Hijo y Espíritu Santo» (Ediciones Secre-
tariado Trinitario, Salamanca 2008, 280
pàgines).

Recomanem vivament als nombrosos
deixebles i seguidors del pensament i
l’obra del Dr. Rovira Belloso aquest nou
treball que en molts punts recorda les «re-

tractaciones» agustinianes, en el sentit de
tornar a tractar i de matisar i modular mi-
llor el seu pensament, un pensament que
confina amb l’adoració amorosa del mis-
teri de Déu i que combina admirable-
ment la teologia especulativa amb l’a-
nomenada teologia narrativa.

Ell mateix en una «guia per als lectors»
que titula «Mis propósitos», explica la
gènesi del llibre, després de citar aquests
coneguts versos-pregària d’Unamuno:

«Méteme, Padre eterno, en tu pecho,
misterioso hogar.
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Dormiré allí, pues vengo deshecho
Del duro bregar.»

«Ya he bregado —afegeix Rovira Bello-
so— en la vida larga que me ha concedi-
do el Señor, y —por eso— anhelo ser
acogido en la Luz. Pero, ahora, voy a en-
trar en la sencilla tarea de comparar el
presente libro con sus antepasados más
directos. Dios: Padre, Hijo y Espíritu
Santo, no deja de sonar como un eco del
Tratado de Dios Uno y Trino de 1998,
que apareció a su vez como la quinta
edición de Revelación de Dios, salva-
ción del hombre de 1978. ¿Qué ha pa-
sado en estos treinta años, desde 1978
hasta hoy? Lo explicaré más tarde, en la
primera parte sobre Fe y Razón. Ahora
basta decir que Revelación de Dios, Sal-
vación del hombre era un libro de Teo-
logía que podía servir como libro de tex-
to para el estudio de Dios. Ahondando
en este servicio, el Tratado de Dios Uno
y Trino quiso ser un verdadero libro de
texto. Ha cumplido su tarea académica
hasta hace poco.»

«Pero cuando se agotó la quinta edición
—segueix explicant el Dr. Rovira Bello-
so—, el editor y el autor tuvimos un diá-
logo muy fructífero. Una nueva edición
no remodelada del Tratado no respondía
ni a lo que el autor piensa y vive hoy, ni
tampoco a la novedad que el editor an-
sía. Había que volver al principio de la
película. Ir de nuevo, y con mayor deci-
sión, a escribir un nuevo libro sobre el
inagotable tema de Dios. Sobre todo con
una intención, un método y un estilo dis-
tintos. Porque su destino no había de ser
ya el manual para las aulas, sino un libro
de lectura teológica para la formación de
los cristianos que leen libros que, por
cierto, son cada vez más. Esta elección
supone optar por un libro muchos menos
voluminoso que las 650 páginas del Tra-
tado.»

Aquest és, doncs, el llibre que ara pre-
sentem, que podem qualificar com un
veritable llibre de maduresa. El nostre
Dr. Rovira presenta una teologia de sig-
ne sapiencial i testimonial, amb una
especial sensibilitat per inculturar el
missatge cristià en el pensament con-
temporani. Tot aquest llibre reflecteix
aquella profunda «saviesa sobre Déu i
sobre l’home» que es conté en la reve-
lació cristiana, com diu el Concili Vaticà
II en la constitució Dei Verbum.

D’aquesta manera, el llibre sobre Déu
del nostre estimat teòleg esdevé també
un llibre sobre l’home o, millor enca-
ra, un llibre sobre el diàleg entre Déu i
l’home en la fe i en la pregària. Diguem-
ho amb les mateixes paraules de l’autor en
la pàgina 136: «Este diálogo demuestra
una vez más que la infinita desemejan-
za entre Dios y el hombre no impide la
comunicación entre ellos: ésta queda
asegurada gracias a que el hombre es
imagen de Dios por la inteligencia y el
amor. Es un punto que, en este libro, ad-
quiere la máxima importancia y es re-
currente y transversal en todos sus capí-
tulos, especialmente en los que dedicaré
a la Trinidad. La capacidad de conocer y
la capacidad de amar permiten la comu-
nicación recíproca entre Dios y el hom-
bre. Es esta doble capacidad la que hace
“interesante” para el hombre la Trinidad
de Dios, ya que entendemos que Dios es
Silencio, Conocimiento y Amor». 

La dimensió teològica del treball del Dr.
Rovira Belloso esdevé també sapiencial
i fins i tot mística, en el sentit més am-
pli i universal d’aquesta paraula: desig
de Déu, de la seva presència, de la co-
munió amb Ell. Així ho mostra un fet
que el lector pot comprovar: la presència
en les pàgines d’aquest llibre —una presèn-
cia discreta a vegades, però constant i
molt suggeridora— dels ensenyaments
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del gran doctor de l’Església sant Joan
de la Creu.

La dimensió mística i sapiencial es ma-
nifesta també en el cordial seguiment
que el Dr. Rovira fa sobretot del pensa-
ment de sant Ireneu, sant Agustí i sant
Tomàs d’Aquino i en la seva sintonia
amb teòlegs contemporanis que han es-
crit des d’aquesta perspectiva sobre el
misteri de Déu, com J. Moltmann, B.
Forte o L. F. Ladaria. 

Finalment, però no en darrer lloc, es
posa en relleu aquesta dimensió místi-
ca i sapiencial de la nova obra de Ro-
vira Belloso en la repetida i admirada
referència a aquells sants i santes, en
què hom pot intuir que descansa l’es-
perit del nostre autor, perquè en ells i
en elles hi veu com «encarnada» la se-
va teologia: sant Joan Bosco i santa
Teresa de Lisieux, o la benaurada Te-
resa de Calcuta i el benaurat Pere Tar-
rés. - J.P. 
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Fa quatre anys que es va concloure la
col·lecció «Clàssics del cristianisme», en
cent volums i que va incloure escriptors
nascuts entre els primers temps del cris-
tianisme i la fi del segle XIX. Fou un de-
sig expressat per molts que s’iniciés una
nova col·lecció dedicada a autors impor-
tants del segle XX.

Ara aquest desig ja s’ha fet realitat. La
Facultat de Teologia de Catalunya s’ha
decidit a dur a terme aquest projecte i,
editada per Pòrtic i amb el suport de la
Conferència Episcopal Tarraconense,
la Fundació Albert Bonet i el Departament
de Vicepresidència de la Generalitat de
Catalunya, ha iniciat la publicació d’una
col·lecció titulada «Clàssics cristians del
segle XX», de la qual han sortit ja els dos
primers volums: Dietrich Bonhoeffer,
Cartes des de la presó (introducció de
Lluís Duch, traducció d’Helena Alegre
i Manuel Balasch) i Yves Congar, Un
poble messiànic (introducció de Joan Pa-
nellas, traducció de Joan Llopis).

És previst que la col·lecció comprengui
vint volums, que apareixeran a un ritme

de tres per any. Cada volum conté, tra-
duïda al català, una obra significativa de
l’autor triat, precedida d’una introducció
escrita per un bon coneixedor de l’autor
i l’obra. Aquest any 2009 sortiran aques-
tes obres: Pensament cristià i Catalunya,
de J. Maragall, C. Cardó, J.B. Manyà i
B. Liberta; Qui és un cristià, de H. U.
Von Balthasar, i Teologia mística de
l’Església d’Orient, de V. Losky.

Altres autors que és previst que formin
part d’aquesta nova col·lecció són, per or-
dre alfabètic, els següents: Barth, Blon-
del, Bulgàkov, Butlamnn, Chenu, De
Lubac, Guardini, Harnack, Mounier,
Rahner, Ramsey, Staniloae, Stein, Tillich
i Unamuno. Hi ha un consell acadèmic
que té cura de la programació de tota la
col·lecció, dirigit per Sebastià Janeras i
format pels professors Josep Castanyé,
Lluís Duch, Salvador Pié i Armand Puig.

A la Facultat de Teologia de Catalunya
(c/ Diputació 231), i en concret al depar-
tament de Publicacions, estan disposats
a donar tota la informació i també a fer
la subscripció a tota la col·lecció. 

Comença la nova col·lecció de clàssics cristians
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