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Santa Seu

«Pel baptisme heu estat sepultats amb Crist,
i amb ell també heu ressuscitat»

(Col 2,12)

Missatge del Sant Pare per a la Quaresma 2011

Benvolguts germans i germanes,

La Quaresma, que ens porta a la celebració de la Santa Pasqua, és per a l’Església un
temps litúrgic molt valuós i important, amb vista al qual m’alegra adreçar-vos unes
paraules específiques perquè el visquem amb el compromís que cal. La comunitat
eclesial, assídua en la pregària i en la caritat operosa, mentre mira cap al trobament
definitiu amb el seu Espòs en la Pasqua eterna, intensifica el seu camí de purifica-
ció en l’esperit, per obtenir amb més abundància del Misteri de la redempció la vi-
da nova en Crist Senyor (cf. Prefaci I de Quaresma).

1. Aquesta mateixa vida ja se’ns va transmetre el dia del baptisme, quan «en par-
ticipar de la mort i resurrecció de Crist» va començar per a nosaltres «l’aventura joio-
sa i entusiasta del deixeble» (Homilia en la festa del Baptisme del Senyor, 10 de
gener de 2010). Sant Pau, en les seves Cartes, insisteix repetidament en la comunió
singular amb el Fill de Déu que es realitza en aquest lavacre. El fet que en la majo-
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ria dels casos el baptisme es rebi en la infantesa posa en relleu que es tracta d’un do
de Déu: ningú no mereix la vida eterna amb les seves forces. La misericòrdia de Déu,
que esborra el pecat i permet viure en la pròpia existència «els mateixos sentiments que
tingué Jesucrist» (Fl 2,5), es comunica a l’home gratuïtament.

L’Apòstol dels gentils, en la Carta als Filipencs, expressa el sentit de la transforma-
ció que té lloc en participar en la mort i resurrecció de Crist, indicant la seva meta:
«Així conec el Crist i la força de la seva resurrecció i puc entrar en comunió amb
els seus sofriments, tot configurant-me a la seva mort, esperant d’arribar a la resur-
recció d’entre els morts» (Flp 3,10-11). El baptisme, per tant, no és un ritu del pas-
sat sinó el trobament amb Crist que conforma tota l’existència del batejat, li dóna la
vida divina i el crida a una conversió sincera, iniciada i sostinguda per la gràcia,
que el porti a aconseguir la talla adulta de Crist.

Un nexe particular vincula el baptisme amb la Quaresma com a moment favorable per
a experimentar la gràcia que salva. Els pares del Concili Vaticà II van exhortar tots els
pastors de l’Església a utilitzar «amb més abundància els elements baptismals propis de
la litúrgia quaresmal» (Sacrosanctum Concilium, 109). En efecte, des de sempre, l’Es-
glésia associa la vetlla pascual a la celebració del baptisme: en aquest sagrament es re-
alitza el gran misteri pel qual l’home mor al pecat, participa de la vida nova en Jesucrist
ressuscitat i rep el mateix esperit de Déu que va ressuscitar Jesús d’entre els morts (cf.
Rm 8,11). Aquest do gratuït ha de ser revifat en cadascun de nosaltres, i la Quaresma
ens ofereix un recorregut anàleg al catecumenat, que per als cristians de l’Església an-
tiga, així com per als catecúmens d’avui, és una escola insubstituïble de fe i de vida cris-
tiana: viuen realment el baptisme com un acte decisiu per a tota la seva existència.

2. Per a emprendre seriosament el camí cap a la Pasqua i preparar-nos per a cele-
brar la resurrecció del Senyor —la festa més joiosa i solemne de tot l’any litúrgic—,
què pot haver-hi de més adequat que deixar-nos guiar per la paraula de Déu? Per ai-
xò l’Església, en els textos evangèlics dels diumenges de Quaresma, ens guia a un
trobament especialment intens amb el Senyor, fent-nos recórrer les etapes del camí
de la iniciació cristiana: per als catecúmens, en la perspectiva de rebre el sagrament
del renaixement, i per a qui està batejat, amb vista a passos nous i decisius en el se-
guiment de Crist i en el lliurament més ple a ell.

El primer diumenge de l’itinerari quaresmal subratlla la nostra condició d’home en
aquesta terra. La batalla victoriosa contra les temptacions, que dóna inici a la missió
de Jesús, és una invitació a prendre consciència de la pròpia fragilitat per a acollir la grà-
cia que allibera del pecat i infon nova força en Crist, camí, veritat i vida (cf. Ordo Initia-
tionis Christianæ Adultorum, n. 25). És una crida decidida a recordar que la fe cristia-
na implica, seguint l’exemple de Jesús i en unió amb ell, una lluita «contra els qui
dominen aquest món de tenebres» (Ef 6,12), en el qual el diable actua i no es cansa, tam-
poc avui, de temptar l’home que vol acostar-se al Senyor: Crist surt victoriós, per obrir
també el nostre cor a l’esperança i guiar-nos per a vèncer les seduccions del mal.

L’evangeli de la transfiguració del Senyor posa davant els nostres ulls la glòria de
Crist, que anticipa la resurrecció i anuncia la divinització de l’home. La comunitat
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cristiana pren consciència que és portada, com els apòstols Pere, Jaume i Joan, «a
part, dalt d’una muntanya alta» (Mt 17,1), per acollir novament en Crist, com a fills
en el Fill, el do de la gràcia de Déu: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui
m’he complagut; escolteu-lo» (v. 5). És la invitació a allunyar-se del soroll de la vi-
da diària per a submergir-se en la presència de Déu: ell vol transmetre’ns, cada dia,
una paraula que penetra en les profunditats del nostre esperit, on discerneix el bé i el
mal (cf. He 4,12) i enforteix la voluntat de seguir el Senyor.

La petició de Jesús a la samaritana: «Dóna’m aigua» (Jn 4,7), que es llegeix en la
litúrgia del tercer diumenge, expressa la passió de Déu per tots els homes i vol sus-
citar en el nostre cor el desig del do de l’aigua que es convertirà en una «font d’on
brollarà vida eterna» (v. 14): és el do de l’Esperit Sant, que fa dels cristians «autèn-
tics adoradors» capaços de pregar al Pare «en Esperit i en veritat» (v. 23). Només
aquesta aigua pot apagar la nostra set de bé, de veritat i de bellesa! Només aquesta
aigua, que ens dóna el Fill, irriga els deserts de l’ànima inquieta i insatisfeta, «fins
que descansi en Déu», segons les cèlebres paraules de sant Agustí.

El «diumenge del cec de naixement» presenta Crist com a llum del món. L’evangeli
ens interpel·la a cadascun de nosaltres: «Creus en el Fill de l’home?» «Hi crec,
Senyor» (Jn 9,35.38), afirma amb alegria el cec de naixement, donant veu a tots els
creients. El miracle del guariment és el signe que Crist, junt amb la vista, vol obrir la
nostra mirada interior, perquè la nostra fe sigui cada cop més profunda i puguem
reconèixer en ell el nostre Salvador únic. Ell il·lumina totes les foscors de la vida i
porta l’home a viure com a «fill de la llum».

Quan, el cinquè diumenge, es proclama la resurrecció de Llàtzer, ens trobem davant
del misteri últim de la nostra existència: «Jo sóc la resurrecció i la vida. […] Ho
creus, això?» (Jn 11,25-26). Per a la comunitat cristiana és el moment de tornar a po-
sar amb sinceritat, junt amb Marta, tota l’esperança en Jesús de Natzaret: «Sí, Se-
nyor: jo crec que tu ets el Messies, el Fill de Déu, el qui havia de venir al món» (v.
27). La comunió amb Crist en aquesta vida ens prepara per a creuar la frontera de
la mort, per a viure sense fi en ell. La fe en la resurrecció dels morts i l’esperança
en la vida eterna obren la nostra mirada al sentit últim de la nostra existència: Déu ha
creat l’home per a la resurrecció i per a la vida, i aquesta veritat dóna la dimensió au-
tèntica i definitiva a la història dels homes, a la seva existència personal i a la seva
vida social, a la cultura, a la política, a l’economia. Privat de la llum de la fe, tot
l’univers acaba tancat dins un sepulcre sense futur, sense esperança.

El recorregut quaresmal troba el seu compliment en el tridu pascual, en particular en
la gran vetlla de la nit santa: en renovar les promeses baptismals reafirmem que Crist
és el Senyor de la nostra vida, la vida que Déu ens va comunicar quan vam renéixer
«de l’aigua i de l’Esperit Sant», i confirmem novament el nostre compromís ferm de
correspondre a l’acció de la gràcia per a ser els seus deixebles.

3. El nostre submergir-nos en la mort i resurrecció de Crist mitjançant el sagrament
del baptisme, ens impulsa cada dia a alliberar el nostre cor del pes de les coses ma-
terials, d’un vincle egoista amb la «terra», que ens empobreix i ens impedeix estar
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disponibles i oberts a Déu i al proïsme. En Crist, Déu s’ha revelat com a Amor (cf.
1Jn 4,7-10). La creu de Crist, la «paraula de la creu» manifesta el poder salvador de
Déu (cf. 1Co 1,18), que es dóna per a aixecar l’home i portar-li la salvació: amor en
la seva forma més radical (cf. Enc. Deus caritas est, 12). Mitjançant les pràctiques
tradicionals del dejuni, l’almoina i l’oració, expressions del compromís de conver-
sió, la Quaresma educa a viure de manera cada cop més radical l’amor de Crist. El
dejuni, que pot tenir diferents motivacions, adquireix per al cristià un significat pro-
fundament religiós: fent més pobra la nostra taula aprenem a superar l’egoisme
per a viure en la lògica del do i de l’amor; suportant la privació d’alguna cosa —i
no sols del superflu— aprenem a apartar la mirada del nostre «jo», per descobrir
algú al nostre costat i reconèixer Déu en els rostres de tants germans nostres. Per
al cristià el dejuni no té res d’intimista, sinó que obre majorment a Déu i a les ne-
cessitats dels homes, i fa que l’amor a Déu sigui també amor al proïsme (cf. Mc
12,31).

En el nostre camí també ens trobem davant la temptació del tenir, de l’avidesa de di-
ners, que traeix la primacia de Déu en la nostra vida. L’afany de posseir provoca vio-
lència, prevaricació i mort; per això l’Església, especialment en el temps quares-
mal, recorda la pràctica de l’almoina, és a dir, la capacitat de compartir. La idolatria
dels béns, en canvi, no sols allunya de l’altre, sinó que desposseeix l’home, el fa in-
feliç, l’enganya, el defrauda sense realitzar el que promet, perquè situa les coses ma-
terials en el lloc de Déu, única font de la vida. ¿Com es pot comprendre la bondat pa-
ternal de Déu si el cor està ple d’un mateix i dels propis projectes, amb els quals
ens fem la il·lusió que podem assegurar el futur? La temptació és pensar, com el ric
de la paràbola: «Tens molts béns en reserva per a molts anys […]. Però Déu li digué:
“Insensat! Aquesta mateixa nit et reclamaran la vida”» (Lc 12,19-20). La pràctica de
l’almoina ens recorda la primacia de Déu i l’atenció envers els altres, per a redesco-
brir el nostre Pare bo i rebre la seva misericòrdia.

En tot el període quaresmal, l’església ens ofereix amb abundància particular la Pa-
raula de Déu. Meditant-la i interioritzant-la per a viure-la diàriament, aprenem una
forma preciosa i insubstituïble de pregària, perquè l’escolta atenta de Déu, que con-
tinua parlant al nostre cor, alimenta el camí de fe que iniciem el dia del baptisme. La
pregària ens permet també adquirir una nova concepció del temps: de fet, sense la
perspectiva de l’eternitat i de la transcendència, simplement marca els nostres passos
cap a un horitzó que no té futur. En la pregària trobem, en canvi, temps per a Déu,
per a conèixer que «les seves paraules no passaran» (cf. Mc 13,31), per entrar en l’ín-
tima comunió amb ell que «ningú no podrà prendre’ns» (cf. Jn 16,22) i que ens obre
a l’esperança que no falla, a la vida eterna.

En síntesi, l’itinerari quaresmal, en el qual se’ns invita a contemplar el Misteri de la
creu, és conèixer Crist «tot configurant-me a la seva mort» (Fl 3,10), per a dur a
terme una conversió profunda de la nostra vida: deixar-nos transformar per l’acció
de l’Esperit Sant, com sant Pau al camí de Damasc; orientar amb decisió la nostra
existència segons la voluntat de Déu; alliberar-nos del nostre egoisme, superant l’ins-
tint de domini sobre els altres i obrint-nos a la caritat de Crist. El període quaresmal
és el moment favorable per a reconèixer la nostra debilitat, acollir, amb una revisió
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de vida sincera, la gràcia renovadora del sagrament de la penitència i caminar amb
decisió cap a Crist.

Benvolguts germans i germanes, mitjançant la trobada personal amb el nostre Re-
demptor i mitjançant el dejuni, l’almoina i l’oració, el camí de conversió cap a la Pas-
qua ens porta a redescobrir el nostre baptisme. Renovem en aquesta Quaresma l’a-
colliment de la gràcia que Déu ens va donar en aquest moment, perquè il·lumini i guiï
totes les nostres accions. Allò que el sagrament significa i realitza estem cridats a viu-
re-ho cada dia seguint Crist de manera cada cop més generosa i autèntica. Encoma-
nem el nostre itinerari a la Mare de Déu, que va engendrar el Verb de Déu en la fe i
en la carn, per a submergir-nos com ella en la mort i resurrecció del seu Fill Jesús
i obtenir la vida eterna.

Benedictus pp XVI

Vaticà, 4 de novembre de 2010
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Prelat

El sacerdot és un do de Déu

Exhortació pastoral del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, amb motiu del Dia del Seminari

Aquest any el lema del Dia del Seminari ens diu que «el sacerdot és un do de Déu
per al món». Aquesta és una gran veritat que ve confirmada per la llarguíssima pre-
sència dels sacerdots al servei de les persones, famílies, institucions i de la societat
mateixa. Hi ha una munió de sacerdots lliurats en cos i ànima, estimant i servint els
germans arreu del món. Sant Joan Maria Vianney deia que «un bon pastor, un pas-
tor segons el cor de Déu, és el tresor més gran que el bon Déu pot concedir a una par-
ròquia, i un dels dons més preciosos de la misericòrdia divina» (Le sacerdoce, c’est
l’amour du cœur de Jésus, a Le curé d’Ars. Sa pensée. Son cœur, presentat per B. No-
det, Foi Vivant 1966, 98).

El Sant Pare Benet XVI, en la seva carta a tots els seminaristes de l’Església Catòli-
ca, els manifesta que «també en l’època del domini tecnològic del món i de la globa-
lització, les persones continuaran tenint necessitat de Déu, del Déu manifestat en Je-
sucrist i que ens reuneix en l’Església universal, per aprendre amb ell i per mitjà d’ell
la vida veritable, i tenir presents i operatius els criteris d’una humanitat vertadera»
(Carta del Sant Pare Benet XVI als seminaristes, de 18 d’octubre de 2010).

El Sant Pare recorda que «la missió del sacerdot en l’Església és irreemplaçable»
(Missatge per a la 43a Jornada mundial de pregària per les vocacions, de 5 de març
de 2006). Aquest ministeri és indispensable en l’Església. Conseqüentment, encara
que hi hagi una penúria de sacerdots en algunes regions del món, no s’ha de perdre
mai la certesa que Jesucrist continua suscitant homes que, com el Apòstols, aban-
donant tota altra preocupació, es consagren totalment a la celebració dels sants mis-
teris, a la predicació de l’Evangeli i al ministeri pastoral. Els sacerdots són precisa-
ment els qui, en nom de Crist, ofereixen a la comunitat cristiana aquests serveis
bàsics, sense els quals la comunitat perdria ràpidament vigor i identitat.

Aquí convé remarcar que avui cal en l’Església, per part de tots i especialment dels
sacerdots, fer una pastoral entusiasmada per suscitar vocacions sacerdotals. Això de-
mana fer als joves i adults una proposta vocacional sacerdotal ben convençuda, pe-
rò alhora respectuosa amb la seva llibertat. L’ambient cultural, social i familiar en
què viuen molts adolescents i joves tan poc favorable a una vida cristiana fidel i ge-
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nerosa i, per tant, a la vocació sacerdotal pot, segurament, dificultar fer aquesta
proposta vocacional.

Tota la comunitat cristiana és responsable de demanar al Senyor vocacions sacerdo-
tals. Jesús ens ha dit que «la collita és abundant, però els segadors són pocs. Preguem,
doncs, a l’amo dels sembrats que hi enviï més segadors» (Mt 9,38). Aquesta és una
pregària que ha de fer habitualment la comunitat per ser fidel a l’exhortació del seu
Senyor. 

Els sacerdots tenim un paper molt important en la pastoral de les vocacions sacerdo-
tals. Els sacerdots podem ser decisius en el naixement, discerniment i acompanya-
ment d’una vocació sacerdotal. El testimoni de la pròpia vida i del ministeri presbi-
teral és l’aportació més específica i més vàlida del sacerdot a aquesta pastoral. Són
rares les vocacions sacerdotals que no poden fer referència en la seva història a un
sacerdot conegut, estimat i valorat. No hi ha res tan apropiat per suscitar vocacions
que el testimoni apassionat de la pròpia vocació per fer-la atractiva i no hi ha res més
lògic i coherent en una vocació que engendrar-ne una altra. Com diu el Concili Va-
ticà II, la mateixa vida dels sacerdots, el seu testimoni de servei amorós al Senyor i
a l’Església, la seva concòrdia fraterna i el seu zel per l’evangelització del món són
el factor primer i més persuasiu de la fecunditat vocacional (cf. Optatam totius, n. 2).

La preocupació del Papa pel foment de les vocacions va aparèixer en aquestes parau-
les que ens va dirigir en la seva visita apostòlica a Barcelona, els dies 6 i 7 de novem-
bre: «que l’alegria de sentir-vos fills estimats de Déu us porti també a un amor cada ve-
gada més entranyable a l’Església, cooperant amb ella en la seva tasca de portar el Crist
a tots els homes. Preguem a l’amo dels sembrats, perquè molts joves es dediquin a
aquesta missió en el ministeri sacerdotal». Ja palpem un dels fruits d’aquesta visita
apostòlica: tenim diverses peticions de joves que desitgen ingressar al Seminari.

Una autèntica i eficaç pastoral vocacional ha de comptar amb el treball de les famí-
lies cristianes. Aquestes, vivint com esglésies domèstiques, faciliten que en la vida
familiar es puguin percebre, acollir i discernir les vocacions al matrimoni cristià, mi-
nisteri sacerdotal i a la vida consagrada.

Tota vocació que Déu atorga a un fill és una benedicció del Senyor, especialment la
vocació sacerdotal, no només per a qui la rep, sinó també per als pares i per a tota
la família. Si el Senyor, benvolguts pares, amb la vostra col·laboració us distingeix
cridant un fill vostre per a ser sacerdot, considereu-vos honorats en gran mesura. Per
això invito els pares cristians a demanar al Senyor que, si és la seva voluntat, cridi un
fill seu per ser sacerdot. El Senyor escolta la pregària confiada i generosa dels pares.

Amb motiu del Dia del Seminari ordenaré nous sacerdots de la nostra arxidiòcesi
en l’Eucaristia que celebrarem a la Basílica de la Sagrada Família. La comunitat dio-
cesana hem d’agrair al Seminari Major i Menor de Barcelona el bon treball que
realitza en la formació humana, espiritual, intel·lectual i pastoral dels futurs sacer-
dots. Cal que el Seminari estigui sempre molt present en la vida, la pregària, la valo-
ració i l’estimació de tots els diocesans.
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Per sentir-nos corresponsables de la pastoral vocacional sacerdotal, demano a tots els
diocesans realitzar les diverses actuacions que vaig assenyalar en la meva Carta Pas-
toral «Les vocacions sacerdotals, do de Déu», de 24 de setembre de 2007.

Posem a les mans de la Mare de Déu i demanem la intercessió de sant Josep perquè
el Senyor ens concedeixi moltes vocacions sacerdotals.

Barcelona, 22 de febrer de 2011, festa de la Càtedra de Sant Pere

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Decrets

Decret sobre la festa de Sant Josep

DECRET 03/11 - Barcelona, 18 de febrer de 2011.

Atès que el 19 de març d’aquest any, festa de Sant Josep, s’escau en dissabte 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;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. A aquells fidels que poden tenir dificultats a causa del treball, els queda dis-
pensada l’obligació de participar en la celebració eucarística i les altres 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
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Cartes

La Visita Pastoral als arxiprestats de la Catedral i Badalona

Benvolguts diocesans,

Us escric aquestes lletres per comunicar-vos que es realitzarà durant la Quaresma i
la Pasqua la Visita Pastoral als arxiprestats de la Catedral i de Badalona Sud. 

La Visita Pastoral és un moment important perquè facilita i intensifica fonamental-
ment la relació del Pastor diocesà amb els seus fidels. L’experiència de la realització
d’aquesta Visita a altres arxiprestats ens diu que les parròquies, comunitats i institu-
cions de l’arxiprestat prenen major consciència de diocesaneitat.

En la realització de la Visita Pastoral hi participaran totes les parròquies, comuni-
tats i institucions de l’arxiprestat i m’ajudaran el Sr. Bisbe Auxiliar i Vicari Gene-
ral, els Vicaris Episcopals, els Arxiprestos i els Delegats diocesans, especialment
els directament responsables dels tres objectius del Pla Pastoral.

La Visita Pastoral, com tot a l’Església, ha de contribuir a fer més realitat el joiós
compromís d’evangelització que tenim els cristians i les comunitats i realitats d’Es-
glésia. La visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, els dies 6 i 7 de no-
vembre, amb el seu missatge ens esperona encara més per realitzar aquesta tasca ecle-
sial. Com ens digué el Sant Pare a Barcelona, «el gran treball consisteix en mostrar
a tots que Déu és el Déu de pau i no de violència, de llibertat i no de coacció, de con-
còrdia i no de discòrdia».

Aquests dos arxiprestats de la Catedral i Badalona Sud formen part de la nostra es-
timada Església metropolitana de Barcelona i tots els diocesans ens hem de sentir in-
volucrats amb la pregària en aquesta celebració, motiu pel qual us n’oferim una, pre-
parada per a la Visita Pastoral d’enguany.

Prego als rectors i sacerdots de les parròquies i comunitats dels arxiprestats que in-
formin els feligresos de la imminent Visita Pastoral, del seu sentit i de les seves fina-
litats per tal que amb la pregària i la participació de tots doni molts bons fruits.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 21 de febrer de 2011
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Pregària per a la visita pastoral

Senyor Jesucrist, Vós que sou el nostre Bon Pastor,
concediu-nos als fidels de la nostra Parròquia
de comprendre i acollir el misteri de gràcia
de la Visita Pastoral del nostre Bisbe.
Que ens ajudi a descobrir el sentit de la nostra pertinença
a la Santa Església Catòlica,
a valorar la nostra dignitat de cristians,
a sentir el compromís de ser membres vius i actius
del Poble de Déu, que és el vostre Cos místic.
Feu, Senyor, que per la Visita Pastoral
rebem la Vostra Visita,
que ve a manifestar-nos el vostre amorós designi
de redempció i de pau,
a corregir les nostres falles
i a descobrir-nos nous camins de fidelitat
a l’Evangeli i al Regne de Déu,
perquè la nostra vida cristiana,
enmig de la realitat del nostre món,
es vegi enfortida i sostinguda per la vostra gràcia.
Veniu a visitar-nos, Senyor,
per mitjà del ministeri de qui, en nom vostre,
és el nostre pare i pastor.
Que les nostres parròquies, llars, obres i sobretot els nostres
cors s’obrin per rebre-us. 
Amén.

Homilies i al·locucions

Paraules del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en l’Acte d’inauguració de la nova sala de lectura de la Biblioteca
Pública Episcopal del Seminari de Barcelona. 2 de febrer de 2011

Estem celebrant un acte important per al nostre Seminari Diocesà, per a les nostres
Facultats de Teologia i de Filosofia i per a les Institucions Superiors de docència i in-
vestigació de l’arxidiòcesi, i, en definitiva per a la cultura del nostre país. Amb la
col·laboració de l’Excma. Diputació de Barcelona, inaugurem la nova sala de lectu-
ra de la Biblioteca Pública Episcopal del nostre Seminari.

Aquesta inauguració representa un desig somiat des de fa molt temps per tots nos-
altres i és una millora molt remarcable per a l’ús d’aquesta important realitat que és
aquesta Biblioteca. Els avantatges són ben palesos per a tots, per a la consulta, per a

72 [10] febrer - BAB 151 (2011)



guanyar més espai, per a la lluminositat i fins i tot la bellesa i originalitat d’aquesta
sala de lectura.

Estem en el Seminari Conciliar de Barcelona, edifici que té més de cent anys, insti-
tució que ha format una gran munió de sacerdots al servei del poble, de la societat, i
en aquesta munió de preveres, han sobresortit un nombre molt gran de personalitats en
el camp de la cultura del nostre país: teòlegs, filòsofs, geòlegs, poetes, escriptors, in-
tel·lectuals, etc. Ha estat una valuosa aportació de l’Església diocesana de Barcelo-
na a la cultura de Catalunya i d’arreu perquè les cultures autèntiques no es tanquen
mai en si mateixes, sinó que es relacionen i s’enriqueixen mútuament. La història
de Barcelona, de Catalunya no es pot escriure sense comptar amb l’aportació del Se-
minari. Mn. Martí Bonet ho ha posat en relleu respecte de la Biblioteca Pública
Episcopal.

Em plau agrair al Sr. president de la Diputació de Barcelona, Antoni Foguet, la seva
col·laboració, que ha permès fer realitat aquell somni de molts i de fa temps. També
em plau agrair a Mn. Josep M. Martí Bonet, director d’aquesta Biblioteca, la dedica-
ció i l’animació amb els seus col·laboradors d’aquest projecte i al Sr. rector del Se-
minari Diocesà, Mn. Josep M. Turull Garriga la participació en aquesta joiosa reali-
tat que inaugurem.

En aquests moments és adient posar en relleu el servei preuat que realitza aquesta Bi-
blioteca. És un servei silenciós, per la mateixa exigència del que és una Biblioteca,
però molt necessari i molt important per ajudar els estudiants i els professors en el
seu treball d’estudi, d’investigació i de reflexió aprofundida. Sense biblioteques no
fóra possible la ciència, el treball intel·lectual seriós i fecund ni la cultura. La inver-
sió en les biblioteques és una bona i intel·ligent inversió. Per això estic molt content
del que s’ha fet en la nostra estimada i preuada biblioteca amb aquestes millores que
avui inaugurem solemnement. Donem-ne gràcies a Déu i a tots els qui ho han fet pos-
sible.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Jornada per a la Vida Consagrada. S.E. Catedral, 2 de febrer
de 2011

Celebrem la festa de la Presentació de Jesús al Temple. Jesús és presentat per Maria
i Josep al Senyor en el temple Jerusalem i ho fan per complir el que manava la Llei
de Moisès.

Amb aquesta festa que l’Església dedica a tots els homes i dones que us heu consa-
grat al Senyor seguint Jesucrist de prop i radicalment amb els consells evangèlics
de castedat, pobresa i obediència, tots vosaltres renoveu el vostre oferiment al Pare
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del cel, que els vostres pares feren portant-vos al temple per rebre el sagrament del
baptisme i posteriorment seguint la crida de Jesús que heu fet vosaltres amb la vos-
tra professió.

El lema de la Jornada d’aquest any és «Joves consagrats, un repte per al nostre món».
Si és veritat que pensem en els joves d’avui, nois i noies que segueixen Jesús amb
una vida consagrada, també és veritat que tots vosaltres heu estat joves consagrats i
que fóreu amb el pas que donàreu un bon testimoniatge per al món. 

Tenim, però, molt present el do de Déu que consisteix en les vocacions de joves a
la vida consagrada enmig del món d’avui. La cultura del nostre occident europeu ten-
deix a excloure Déu o a considerar la fe com un fet privat sense cap incidència en la
vida social. Es constata una espècie d’eclipsi de Déu. Davant d’aquest repte, emer-
geix l’esperança de la qual són destinataris i alhora agents els joves consagrats: ser
un desafiament per a aquest món de la nostra generació que segueix cercant Déu,
mentre s’allunya d’Ell. La consagració en si mateixa és un repte enmig d’un món se-
cularitzat i religiosament indiferent. 

La vostra presència aquí, a la nostra estimada catedral, és tot un símbol de com l’Es-
glésia aprecia la vostra vida i la vostra vocació. Vosaltres, vivint el carisma de la vos-
tra família, enriquiu tota l’Església i, també, la nostra Església Diocesana de Barce-
lona. El Concili Provincial Tarraconense ha remarcat que cal «agrair a Déu el Do
de la vida religiosa, que enriqueix evangèlicament les nostres Esglésies amb la seva
presència i activitat». Aquesta Jornada que avui celebrem és una ocasió oportuna per
donar gràcies al Senyor pel do inestimable de la vida consagrada en les seves dife-
rents formes i, al mateix temps, és un estímul per promoure en tot el poble de Déu el
coneixement i l’estima de tots els qui esteu totalment consagrats a Déu. Amb això
prepareu els camins del Senyor perquè hi hagi joves —nois i noies— que escoltin
la crida del Senyor i el segueixin amb generositat i confiança com ho heu fet vosal-
tres. També donem gràcies a Déu pels trenta anys de la URC, pel servei que ha pres-
tat a les famílies religioses, a les diòcesis que peregrinen a Catalunya i al país.

Benet XVI en la seva recent exhortació «Verbum Domini», ens diu que «L’Esperit
Sant ha il·luminat amb llum nova la Paraula de Déu als fundadors i fundadores. D’e-
lla ha brotat cada carisma i d’ella vol ser expressió cada regla, donant origen a iti-
neraris de la vida cristiana marcats per la radicalitat evangèlica» (N.83). Viure seguint
el Crist cast, pobre i obedient es converteix en «exegesi viva de la Paraula de Déu».

El Papa Benet XVI us dóna aquests consells molt necessaris i adients: «La suprema
norma de vida religiosa és el seguiment de Crist. No es pot aconseguir un autèntic
rellançament de la vida religiosa si no és tractant de portar una existència plenament
evangèlica, sense anteposar res a l’únic Amor, trobant en Jesús i en la seva paraula
l’essència més profunda del carisma del fundador i de la fundadora».

Seguir d’aquesta manera Jesús fa que la vostra vida es vagi identificant cada dia més
a la del vostre Espòs, el Senyor de la Glòria, i aquesta major identificació amb Ell,
us permet assolir aquella vida espiritual que feia dir a sant Pau que no era ell qui vi-
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via, si no que era Crist qui vivia en ell. Pertànyer al Senyor: aquesta és la missió dels
homes i dones que heu optat per seguir a Crist cast, pobre i obedient, per tal que el
món cregui i se salvi. Aquest és el sentit de la vostra vida que us omple de goig i que
pot ajudar a engrescar joves que també cerquen sentit ple a la seva vida a seguir Je-
sús amb radicalitat.

Des dels seus orígens la vida religiosa s’ha caracteritzat per la seva set de Déu.
Benvolguts i benvolgudes, que el vostre primer i suprem anhel sigui, per tant, testi-
moniar que Déu ha de ser escoltat i estimat amb tot el cor, amb tota l’anima i amb to-
tes les forces. Assumiu el conegut lema programàtic de Sant Benet: «No anteposeu
absolutament res a l’amor de Crist».

Jesús fou lliurat al Pare en el Temple. Jesús va venir a fer la voluntat del Pare. Així
com la vida de Jesús, amb la seva obediència i la seva entrega al Pare, és paràbola vi-
va del «Déu amb nosaltres», també l’entrega concreta de les persones consagrades
a Déu i lliurades als germans es converteixen en signe eloqüent de la presència del
regne de Déu per al món d’avui. La vostra manera de viure i de treballar pot mani-
festar clarament la plena pertinença a l’únic Senyor. El vostre abandó confiat i total
en les mans de Jesucrist i de l’Església és un anunci fort i clar de la presència de Déu
amb un llenguatge comprensible per als nois i noies d’avui. Vivint d’aquesta mane-
ra feu un servei preuat a l’Església i al món.

Em plau posar en relleu la fecunditat de la vostra vida i dels vostres instituts de vi-
da consagrada. Quantes obres realitzeu en el camp de l’espiritualitat, de la pobresa,
de l’ensenyament, dels ancians, dels malalts, de la cultura! Vosaltres i les vostres
obres sou un signe d’aquest amor a Déu i als germans que està en el nucli de l’Evan-
geli.

La primera tasca de la vida consagrada és fer visibles les meravelles que Déu ha fet
i està fent en la fràgil humanitat de tots els qui heu rebut aquesta vocació. Vosaltres,
més que amb les paraules, testimonieu aquestes meravelles amb el llenguatge elo-
qüent d’una existència transfigurada. Així, les vostres vides esdevenen una de les
marques concretes que la Trinitat deixa en la història, per tal que els homes i les do-
nes puguin descobrir l’atractiu i la nostàlgia de la bellesa divina.

Estimeu la vostra vocació de vida consagrada, valoreu-la com un do molt preuat i
considereu-la sempre com una expressió de l’amor preferencial del Senyor per a tots
vosaltres i que la viviu en el si de la Santa Mare Església. Esmerceu la vostra vida
amb plena fidelitat als vostres carismes i a les vostres constitucions, amb plena con-
fiança amb Déu i ell farà fecundar la vostra entrega i donarà vocacions ací i arreu per
tal que pugueu continuar enriquint l’Església i servint al món amb la riquesa del vos-
tre carisma.

Continuem la nostra celebració eucarística. Fem-ho amb la fe i el goig de la profe-
tessa Anna i de l’ancià Simeó, que personifiquen la «resta» d’Israel que roman fidel
a Déu. Fem nostres aquestes paraules, plenes de confiança i d’entrega a Déu que pro-
nuncià Simeó: «Ara, Senyor, deixeu que el vostre servent se’n vagi en pau, com li ha-
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víeu promès. Els meus ulls han vist el Salvador que preparàveu per presentar-lo a tots
els pobles; llum que es reveli a les nacions, i glòria d’Israel, el vostre poble». Reno-
veu amb joia la vostra consagració.

Que cada vespre, quan el dia s’acaba, a les Completes diguem aquestes mateixes pa-
raules posant-nos confiadament en mans del Senyor, després d’haver treballat tot el
dia per portar Jesús enmig dels germans amb les paraules i les obres.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Intervenció del Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach, a la sessió acadèmica «Els missatges de la visita
apostòlica del Sant Pare a Barcelona». Seminari Conciliar de Bar-
celona, 10 de febrer de 2011

La relació entre Déu i l’home com a centre del missatge papal

Amb joia hem viscut la visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a Barcelona els
dies 6 i 7 del mes de novembre de l’any passat. Ha estat un autèntic do de Déu. El
Papa ha visitat la nostra Església de Barcelona i ens ha manifestat el seu afecte i la
seva sol·licitud pastoral per totes i cadascuna de les Esglésies locals. Al peu de l’a-
vió que el retornava a Roma, em va dir que s’emportava un record inoblidable d’a-
questa visita. Nosaltres també en conservem un record inoblidable. 

Després de la feliç realització de l’esdeveniment, el nostre objectiu és assegurar els
fruits d’aquesta visita. En especial, per intensificar, amb una renovada il·lusió, la nos-
tra fidelitat a Déu i a l’Església. Estimem més el Sant Pare i valorem el seu ministe-
ri de successor de Pere, creixem en l’amor a Déu i als germans i treballem amb ge-
nerositat en l’evangelització de la nostra societat, especialment en aquells àmbits que
podem considerar com especialment necessitats de les paraules i del testimoni dels
cristians.

Escoltant les paraules del Sant Pare Benet XVI a Santiago i a Barcelona, es pot
afirmar que el tema central ha estat el de Déu. És ben conegut que la primera priori-
tat del Papa en el seu pontificat és portar els homes d’avui a l’accés a Déu. El tema
de Déu és d’una importància cabdal en les nostres societats de l’occident europeu,
en les quals un gran nombre de persones viu com si Déu no existís, amb totes les con-
seqüències negatives i doloroses que això té per al bé de les persones i de la societat.

Benet XVI ens ha marcat un objectiu per a cadascú de nosaltres i per a les nostres co-
munitats, demanant-nos «a tots els cristians a reviure la trobada personal i comuni-
tària amb Crist, Paraula de la Vida que s’ha fet visible, i a ser els seus anunciadors
per tal que el do de la vida eterna s’estengui per tot el món. Participar en la vida de
Déu és l’alegria completa i comunicar aquesta alegria és un do i un treball impres-
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cindible per a l’Església». El Papa ens diu que «no hi ha prioritat més gran que aques-
ta: obrir de nou a l’home d’avui l’accés a Déu, al Déu que ens parla i ens comunica
el seu amor perquè tinguem vida abundant» (Verbum Domini, 2).

Dedicar aquesta majestuosa i bellíssima basílica de la Sagrada Família a Déu en-
mig de la ciutat cosmopolita de Barcelona és d’alguna manera oferir una presència
de Déu i de l’Església no amagada, sinó ben visible d’arreu de la ciutat. Avui és molt
necessari facilitar espais reservats al diàleg entre Déu i els homes, per al culte litúr-
gic i per a la lloança a Déu.

Benet XVI ens ha dit que «és una tragèdia que a Europa, sobretot al segle XIX, s’afir-
més i divulgués la convicció que Déu és l’antagonista de l’home i l’enemic de la
seva llibertat. Amb això es volia enfosquir la veritable fe bíblica en Déu». Avui
també a casa nostra hi ha persones que pensen que Déu és l’antagonista de l’home i
l’enemic de la seva llibertat. La dedicació de la Basílica gaudiniana en una època
en què l’home pretén edificar la seva vida d’esquena a Déu, com si ja no tingués res
a dir-li, resulta un fet de gran significat. 

Benet XVI afirma que «Déu és l’origen del nostre ésser i fonament i cimal de la nos-
tra llibertat, no el seu oponent». Davant d’aquesta veritat, el Papa es fa unes pre-
guntes, atesa la realitat d’indiferència religiosa que es respira a Europa: «Com es
fundarà a si mateix l’home mortal i com es reconciliarà amb si mateix l’home peca-
dor? Com és possible que s’hagi fet silenci públic sobre la realitat primera i essen-
cial de la vida humana?»

El Papa ens diu que «Europa ha d’obrir-se a Déu, sortir a trobar-lo sense por, treba-
llar amb la seva gràcia per aquella dignitat de l’home que havien descobert les mi-
llors tradicions». El Sant Pare Benet recordava a aquesta Europa tan oblidadissa les
seves arrels cristianes: Déu és amic dels homes i ens invita a ser amics seus. Gaudí,
amb la seva obra plena de bellesa, d’exaltació de la naturalesa creada per Déu i rica
de simbologia religiosa, «ens mostra que Déu és la veritable mesura de l’home». I el
secret de l’autèntica originalitat d’aquest meravellós temple, que ha encisat el món,
rau, com deia Gaudí, en tornar a l’origen que és Déu. Com afirma el mateix Sant Pa-
re, l’arquitecte de la Sagrada Família, obrint el seu esperit a Déu, ha estat capaç de
crear en aquesta ciutat de Barcelona un espai de bellesa, de fe i d’esperança que por-
ta l’home a la trobada amb qui és la Veritat i la Bellesa mateixa.

El Sant Pare, en els seus missatges, ha tractat també d’aquest altre tema ben actual:
l’home com a tal i l’home en la seva relació amb Déu. L’home, amb la seva intel·li-
gència i amb les seves obres, està cridat a donar glòria a Déu. Com tenien sentit
aquestes afirmacions davant el miracle arquitectònic de la Sagrada Família! «En un
humil i joiós acte de fe, aixequem una immensa mola de matèria, fruit de la natura i
d’un incommensurable esforç de la intel·ligència humana, constructora d’aquesta
obra d’art. Ella és un signe visible del Déu invisible, a la glòria del qual s’alcen
aquestes torres, sagetes que apunten a l’absolut de la llum i d’Aquell que és la Llum,
l’Altura i la Bellesa mateixa». La glòria de Déu és també la glòria de l’home. I, ne-
gativament, l’ocàs de Déu és també l’ocàs de l’home.
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El Papa ha posat en relleu les fonts d’inspiració del nostre estimat arquitecte i ser-
vent de Déu, en dir-nos a la Sagrada Família que «en aquest recinte, Gaudí va voler
unir la inspiració que li arribava dels tres grans llibres en els quals s’alimentava
com a home, com a creient i com a arquitecte: el llibre de la natura, el llibre de la Sa-
grada Escriptura i el llibre de la Litúrgia». Hi ha una harmonia entre aquests tres
llibres, perquè és el mateix Déu el qui crea i el qui salva. Benet XVI, en la seva re-
cent exhortació apostòlica Verbum Domini, ens parla de la «Cristologia de la Parau-
la» i ens diu que «podem contemplar així la profunda unitat en Crist entre creació i
nova creació i de tota la història de la salvació» (Verbum Domini, exhortació postsi-
nodal sobre la Paraula de Déu, de 30 de setembre de 2010, 13).

L’arquitecte de Déu, com es considerava Gaudí, «va introduir pedres, arbres i vida
humana dins del temple, perquè tota la creació convergís en la lloança divina, però
a la vegada va treure els retaules fora, per posar davant els homes el misteri de Déu,
revelat en el naixement, passió, mort i resurrecció de Jesucrist». Com Gaudí, el
Papa diu que podem comparar el cosmos a un llibre —això deia Galileo Galilei—
i considerar-lo com l’obra d’un Autor que s’expressa mitjançant la simfonia de la
creació. Jesús és el centre de la creació i de la història perquè en Ell s’uneixen
sense confusió l’Autor i la seva obra (cf. id.). El Papa, a la Sagrada Família, ens va
dir que Gaudí «va fer una cosa que és una de les tasques més importants d’avui: su-
perar l’escissió entre consciència humana i consciència cristiana, entre existència en
aquest món temporal i obertura a la vida eterna, entre bellesa de les coses i Déu com
a Bellesa [...] Gaudí, amb la seva obra, ens mostra que Déu és la veritable mesura
de l’home. Que el secret de l’autèntica originalitat rau, com deia ell, a tornar a l’o-
rigen que és Déu».

Ja sant Ireneu de Lió, al segle II de l’era cristiana, deia que la glòria de Déu és l’ho-
me vivent: «Gloria Dei homo vivens». Si a la Sagrada Família el Papa ens va convi-
dar a unir-nos a la glorificació de Déu davant aquell Càntic de les criatures en pe-
dra i en llum, a la plaça de l’Obradoiro va unir a la glòria de Déu la glòria de l’home,
perquè la causa de Déu i la causa de l’home són inseparables: «Aquest Déu i aquest
home són els qui s’han manifestat concretament i històrica en Crist». Per això el
Papa ens va dir en la nostra Basílica: «Deixeu-me que proclami des d’aquí la glòria
de l’home, que adverteixi de les amenaces a la seva dignitat per l’espoliació dels seus
valors i riquesa originaris, per la marginació o la mort infligides als més febles i po-
bres».

«No es pot donar culte a Déu —afegia el Papa— sense vetllar per l’home, el seu fill,
i no se serveix l’home sense preguntar-se per qui és el seu Pare i respondre-li la
pregunta per Ell. L’Europa de la ciència i de les tecnologies, l’Europa de la civilitza-
ció i de la cultura ha de ser alhora l’Europa oberta a la transcendència i a la frater-
nitat amb altres continents, al Déu viu i veritable des de l’home viu i veritable. Ai-
xò és el que l’Església vol aportar a Europa: vetllar per Déu i vetllar per l’home,
des de la comprensió que se’ns ofereix de tots dos en Jesucrist.» Aquest és un gran
objectiu que el Papa ens demana que perseguim com una tasca de cada cristià i de les
nostres comunitats i institucions d’Església. És una feina engrescadora. Demana la
participació de tots els qui estimem Déu, l’Església i els germans. Per assolir-ho,
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la construcció de l’exterior de la Sagrada Família que s’està fent pot ser com una pa-
ràbola per dur a terme aquesta proposta que ens ha ofert Benet XVI. Ens cal un es-
perit de fe i d’esperança; ens cal un treball constructiu ben solidari i complementa-
ri, fent-nos costat els uns als altres. I per a aquest treball tots som necessaris.

Enmig de la crisi econòmica que estem vivint en el món i també en el nostre país,
amb conseqüències tan negatives i doloroses per a moltes persones i famílies, el Pa-
pa va dir: «Jo voldria convidar Espanya i Europa a edificar el seu present i projectar
el seu futur des de la veritat autèntica de l’home, des de la llibertat que respecta
aquesta veritat i mai la fereix, i des de la justícia per a tots, començant pels més po-
bres i desvalguts. Una Espanya i una Europa no només preocupades per les neces-
sitats materials dels homes, sinó també de les morals i socials, de les espirituals i
religioses, perquè totes elles són exigències genuïnes de l’únic home i només així
es treballa eficaçment, íntegra i fecunda pel seu bé».

En saludar el Sant Pare a l’Obra del Nen Déu vaig indicar que els dos actes de la
seva visita tenien una relació profunda i significativa, ja que en la pregària de dedi-
cació del temple es demana «que aquí els pobres trobin misericòrdia» i des de l’ini-
ci de l’Església es dóna una tradició intensament viscuda que vincula visiblement
la celebració de l’Eucaristia amb la caritat fraterna. La visita apostòlica ha estat, tam-
bé en això, un paradigma per a la celebració de la fe i la vida de les nostres comuni-
tats. 

Un cop el Sant Pare va acceptar la meva invitació per dedicar la Sagrada Família, li
vaig demanar que a la tarda del mateix dia 7 de novembre visités aquesta Obra del
Nen Déu. La meva invitació obeïa a tres motivacions: en primer lloc, l’Església diu
sempre sí a la vida i no a l’avortament i que cal ajudar les mares que esperen un fill.
El Papa visitant aquesta institució mostrava agraïment als matrimonis que van tenir
el seu fill malgrat la seva discapacitat. En segon lloc, aquest acte és un complement
de la celebració majestuosa del matí, estant al costat de famílies que són les pedres
vives de l’Església. I, en tercer lloc, desitjava que es veiés clarament que el Papa teò-
leg i intel·lectual té un cor amorós i tendre i això es manifestà estant al costat d’a-
questes famílies i dels seus fills amb discapacitats.

Reflexionar i esforçar-nos per posar en pràctica, amb il·lusió i esperança, el que el
Papa ens ha dit és també una bona manera de treballar en la nova evangelització de
la nostra societat tan necessària i urgent avui. Tots estem cridats a mostrar al món la
fecunditat de la fe cristiana, «en la qual s’agermanen veritat i bellesa, i que —com
ens va dir el Sant Pare en acomiadar-se la tarda del 7 de novembre— contribueix, a
través de la caritat i de la bellesa del misteri de Déu, a crear una societat més digna
de l’home. En efecte, la bellesa, la santedat i l’amor de Déu porten l’home a viure en
el món amb esperança».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Homilia del Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en l’eucaristia amb motiu del cinquantenari de la revis-
ta «Phase». Capella del Seminari Conciliar de Barcelona, 11 de fe-
brer de 2011

Nos hemos reunido para conmemorar los 50 años de la revista «Phase». Nuestra
conmemoración empieza con la celebración más importante: la Eucaristía, muy
conscientes que la liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y, al
mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza, como nos recuerda la cons-
titución conciliar Sacrosanctum Concilium (cf. N. 10).

Celebramos la Eucaristía para dar gracias a Dios por este acontecimiento, que lo es
en realidad el hecho de mantener la existencia y actualidad y el buen servicio de
una Revista durante cinco décadas.

Hay que poner de relieve que el Centre de Pastoral Litúrgica y la revista «Phase» han
realizado un trabajo muy serio y muy fecundo en la aplicación de la reforma litúr-
gica del Concilio Vaticano II en las diócesis y en las comunidades cristianas no sola-
mente de nuestra archidiócesis de Barcelona, sino también de toda Catalunya, del res-
to de España, de América y de alguna manera del resto del mundo. El Señor suscitó
a los iniciadores del Centre de Pastoral Litúrgica, entre ellos al querido Sr. obispo Pe-
re Tena, esta institución que ha prestado y continúa prestando un excelente servicio a
la Iglesia en la pastoral litúrgica. Tendremos muy presentes en esta Eucaristía a todos
los que han hecho posible este cincuentenario y que ya celebran la liturgia celestial.

La misma Constitución sobre la liturgia pide que los que celebran la Eucaristía lo ha-
gan con una participación consciente, piadosa y activa (cf. N. 48). Conmemoramos
hoy la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. El Evangelio que hemos escuchado
nos habla de la presencia de María en las bodas de Caná. Se trata de una presencia con
unas cualidades que pueden ayudarnos a participar, tal como nos pide la Constitución
conciliar, en el banquete de la Nueva Alianza al que nos ha invitado el Señor.

La presencia de María en aquel banquete nupcial fue una presencia amorosa. La
llena de gracia, la concebida sin pecado original, amaba a aquellos esposos, a sus fa-
miliares y cuantos participaban en aquel banquete. Para celebrar debidamente la Ce-
na del Señor se nos pide que amemos a Dios y a los hermanos y que estemos en paz
con todos ellos. La Eucaristía es el sacramento del amor y alimenta y fortalece nues-
tro amor no solamente a cuantos celebramos la Eucaristía sino también a todos los
hombres y mujeres de la humanidad, pero especialmente los que tenemos cerca de
nosotros.

La presencia de María fue una presencia atenta a cuanto sucedía a su alrededor.
Ella no estaba encerrada en sí misma, interesada solamente por un grupo, sino que
tenía un corazón abierto a todos para amarlos, interesarse por ellos y para ayudar-
les en sus necesidades, lo propio de una madre que por voluntad de Jesús es Ma-
dre de todos. Así, María se dio cuenta de que aquellos esposos tenían un proble-
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ma, faltaba vino para terminar bien el banquete. María, atenta, se percató de esta
dificultad. Para celebrar la Eucaristía debidamente se nos pide que nuestro amor
esté atento a todas las necesidades y realidades de nuestros hermanos, de nuestra
comunidad, de nuestra Iglesia diocesana, de la Iglesia una y única de Cristo. Por-
que conmemoramos la muerte y resurrección del Señor para la salvación del gé-
nero humano.

La presencia de María fue una presencia solidaria. Podía pensar que era sólo una
invitada y que aquel problema no era su problema, sino el de aquellos esposos. Pe-
ro María, fruto de su amor, se sentía muy solidaria de aquellos nuevos esposos y con-
sideró que aquella dificultad que tenían era también suya. La participación en la
Eucaristía nos pide que nos sintamos solidarios de las dificultades, de las necesida-
des y de los problemas de nuestros hermanos. Si bien hemos de respetar la libertad
de los demás, no por ello dejamos de ser sociables y por tanto solidarios mutua-
mente. Si esto es así por el sólo hecho de nuestra naturaleza humana creada por Dios,
lo es también y mucho más por la redención que el Señor nos ha ofrecido, que es pro-
fundamente comunitaria. La Lumen gentium nos recuerda que Dios «quiso santificar
y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino
hacer de ellos un pueblo para que le conociera en verdad y le sirviera con una vida
santa» (N. 9). Para participar en la Eucaristía se nos pide que seamos solidarios con
las alegrías y las penas, con las dificultades y sufrimientos de nuestros hermanos, co-
mo expresión de nuestro amor hacia ellos.

Y la presencia de María fue una presencia de fe. María creía que el Hijo de sus en-
trañas virginales era Dios y hombre y que ante aquella dificultad de aquellos espo-
sos, Jesús podía ofrecer la solución milagrosa. Por ello, hemos escuchado en el evan-
gelio que acudió a Jesús y le pidió este favor. No se trataba de un comentario
exponiéndole que se acababa el vino. Se trataba de una auténtica petición, como se
desprende la respuesta de Jesús: «Todavía no ha llegado mi hora». Pero el amor y
la fe de María fuerzan aquella hora y consigue que el Señor la avance.

La participació en el banquet de l’Eucaristia ens demana que la nostra presència en
el món, allà on estiguem, sigui una presència de fe, com la de la Mare de Déu. Creu-
re que Déu estima la humanitat i que està interessat que la seva creació arribi a ter-
me i que intervé per tal que això s’assoleixi.

Participant en l’Eucaristia, ens cal donar gràcies a Déu per la seva presència miseri-
cordiosa i provident en el món, en les nostres vides, però també ens cal presentar al
Senyor les nostres peticions com ho va fer Maria. Peticions per les necessitats espi-
rituals, evangelitzadores, pastorals, però també per les necessitats materials. El «no
tenen vi» era una necessitat real i material que incidia en un moment molt impor-
tant per a aquells esposos. I Jesús avança la seva hora i converteix l’aigua en el mi-
llor vi del banquet. Tanmateix, el «no tenen vi» és indicatiu de totes les necessitats,
sofriments i dificultats nostres i dels nostres germans.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Chiesa, crisi, solidarietà
Due anni di Fondo Famiglia e Lavoro

Milano, 12 febbraio 2011

L’esperienza della Diocesi di Barcellona davanti alla crisi attuale

Text de la conferència del Sr. Cardenal de Barcelona a la II Jornada de la Soli-
daritat convocada pel Sr. Cardenal de Milà

Desidero ringraziare cordialmente, Sua Eminenza il Cardinale di Milano Dionigi Tet-
tamanzi, per avermi invitato a partecipare a questo Convegno diocesano in occasio-
ne della Giornata diocesana della Solidarietà. Ho accettato volentieri l’invito e cre-
do che questa Giornata sia molto interessante per l’amata Chiesa Ambrosiana di
Milano e per la Chiesa Metropolitana di Barcellona. Si tratta di due città che hanno
aspetti molto simili e questo dialogo e lo scambio di esperienze ci possono aiutare
molto nell’evangelizzazione, nella pastorale ed anche ad affrontare le conseguenze
di questa crisi economica e ad offrire soluzioni nel limite del possibile.

Barcelona è una diocesi di 2.800.000 habitanti. È la capitale religiosa, sociale, cultu-
rale, industriale, economica e politica della Catalogna. È una diocesi e una città mol-
to attiva e molto creatrice. Ci sono molte iniziative. Però sempre possiamo impara-
re: questa iniziativa del Fondo del Cardinale è per noi una novità molto importante.
Non so se casomai con il permeso del Cardinale creatore del Fondo lo applicheremo
nell’arcidiocesi di Barcelona. 

I. Una preoccupazione e occupazione della chiesa di Barcellona

Purtroppo è già da qualche anno che soffriamo questa crisi globale. Attualmente in
Spagna ci sono piú di quattro milioni di disoccupati. Nel 2009, nell’Arcidiocesi di
Barcellona, abbiamo cominciato a sviluppare un nuovo Piano Pastorale. Sono state
fatte consultazioni a tutti i decanati, al Consiglio Presbiterale e al Consiglio Pastora-
le Diocesano, e tutti hanno concordato che una delle priorità del nuovo Piano dove-
va essere la solidarietà di fronte alla crisi economica attuale.

Nel Piano Pastorale da me approvato il 24 settembre 2009, il secondo dei tre obietti-
vi prioritari era questo: “Crescere nella solidarietà in mezzo alla crisi economica”.
Si può notare che si parla di “crescere nella solidarietà” con cognizione di causa, per-
ché era già molto quello che facevano i diocesani, le parrocchie, le Caritas diocesa-
na e parrocchiali, le comunità religiose e una miríade di istituzioni ecclesiastiche che
operano nel campo della povertà e dell’emarginazione. Si riconosceva la solidarietà
esistente, ma di fronte alla persistenza e alla crescita delle conseguenze negative
della crisi si chiede che quella solidarietà cresca.

Confesso che ci siamo sbagliati in una valutazione. Questo Piano Pastorale ha una
durata di soli due anni. Il motivo è perché abbiamo voluto essere profeti (non l’ab-
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biamo indovinato) nel desiderare di superare la crisi in due anni. Il desiderio, comun-
que, era buono.

Allo stesso tempo, nel Piano Pastorale appariva un terzo obiettivo collegato con ques-
to della solidarietà. Si tratta di promuovere “la partecipazione degli immigrati nelle
comunità cristiane”, considerando il gran numero di immigrati che sono arrivati a
Barcellona e sono, in generale, coloro che più soffrono le conseguenze della crisi eco-
nomica. Questo obiettivo è rivolto direttamente agli immigrati cattolici e tende a che
assumano responsabilità nella vita e nelle attività delle parrocchie.

Voglio qui sottolineare che in pochi anni la Catalogna è aumentata da 6 a 7 milioni e
mezzo di abitanti, a causa dell’immigrazione nord-africana e sub-sahariana, dell’Eu-
ropa dell’est, dell’America del Sud e dell’America del Centro.

Si è lavorato molto nella pastorale con gli immigrati, che pur essendo considerato co-
me un lavoro di tutta la diocesi, perché gli immigrati stanno in tutta la diocesi, la Ca-
ritas si occupa delle questioni sociali e legali, e un altro organismo diocesano si dè-
dica alla guida pastorale. Quindi, questo organismo si propone anche sfide come
queste: accompagnarli nel ritorno ai loro paesi di origine, nei conflitti familiari ge-
nerati dal ricongiungimento familiare, nelle difficoltà per la perdita dei sussidi e co-
sì via.

Poso afirmare che le parrochie, Caritas, comunità religiose, istituzioni ecclesiali lavo-
rano molto e bene nell’applicazione de l’obiettivo de la solidarietà e dei immigranti.

II. I Cristiani di fronte alla crisi economica

Ci sono molte persone e famiglie che soffrono privazioni a causa della mancanza di
lavoro o per non avere sussidi di disoccupazione. Le parrocchie e le comunità cris-
tiane sono molto sensibili a questa realtà e si trovano in difficoltà per far fronte al cres-
cente numero di persone che chiedono aiuto, anche per le necessità più elementari, co-
me il cibo. Tutte le comunità diocesane sono chiamate ad essere solidali con i poveri
e prendere posizione contro la crisi economica, nelle sue cause e nei suoi effetti.

In questi momenti, Benedetto XVI ci ha dato in dono la sua terza enciclica “La Ca-
rità nella Verità”, che sottolínea che la carità nella verità è la principale forza motri-
ce dell’ autentico sviluppo della persona e dell’umanità. Allo stesso tempo, il docu-
mento pontificio segnala che l’economia ha bisogno dell’etica per funzionare
correttamente e che è molto importante recuperare il contributo del principio della
gratuità e della “logica del dono” nell’economia di mercato, la cui norma non può ès-
sere solo il profitto; mette anche in evidenza la necessità di un impegno di tutti,
economisti e politici, produttori e consumatori, cosa che ímplica una formazione de-
lle coscienze che rafforzi i criteri morali nell’elaborazione dei progetti politici ed eco-
nomici.

Va osservato che la crisi economica deriva direttamente dai meccanismi econo-
mici, finanziari e sociali ingiusti. Ma questi meccanismi li abbiamo fatti noi e nes-
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sun sistema è in grado di assicurare la piena giustizia senza contare sul comporta-
mento morale equo e responsabile. Lo sviluppo è impossibile senza uomini gius-
ti, senza operatori economici e politici che sentano fortemente nella loro coscien-
za l’appello al bene comune. È tanto necessaria la competenza professionale come
la coerenza morale.

E’ anche vero che la radice dell’attuale crisi economica si trova, in definitiva, nel gra-
ve e preoccupante vuoto morale che pervade tutti i settori della nostra vita. Questo
stesso vuoto morale permette che si possa speculare senza scrupoli o frodare fiscal-
mente, o uccidere la vita umana concepita e non ancora nata, o distruggere la natu-
ra, pensando solo al proprio beneficio.

La disoccupazione è una delle manifestazioni più evidenti e dolorose della crisi eco-
nomica, non solo per la gravità mostrata dalle cifre reali, ma anche per le situazioni
drammatiche che genera negli individui, nelle famiglie e in molti settori e gruppi so-
ciali. Giovanni Paolo II, nel 1982, parlando ai lavoratori e ai datori di lavoro a Bar-
cellona, diceva che “da una disoccupazione di lunga durata nasce l’insicurezza, la
mancanza di iniziativa, la frustrazione, l’irresponsabilità, la mancanza di fiducia
nella società e in se stessi. Si atrofízzano le capacità di sviluppo personale, si perde
l’entusiasmo, l’amore del bene, sorgono le crisi familiari, le situazioni personali dis-
perate ed allora si cade facilmente —soprattutto i giovani— nella droga, nell’alcolis-
mo e nella criminalità. “

La crisi economica che stiamo vivendo ci interpella e ci spinge tutti a prendere gli at-
teggiamenti e le azioni appropriate che possano aiutare a risolvere la crisi. Non vi è
dubbio che tutti siamo chiamati a crescere nella solidarietà, che è l’espressione uma-
na e cristiana di amore ai fratelli, specialmente ai poveri e ai bisognosi. La solidarie-
tà chiede la condivisione dei beni, pochi o molti, con chi ne possiede meno. Ma la
solidarietà non consiste solo nel dare beni materiali; richiede di mettere anche la nos-
tra persona, il nostro tempo e le nostre capacità al servizio degli altri.

A seguito di queste idee, la solidarietà —sinonimo di amore per il prossimo— esi-
ge che noi viviamo con sobrietà e con austerità, non solo in sintonia con coloro che
sono costretti a vivere così, per mancanza di mezzi, ma anche per le esigenze di
una conversione personale e per gettare le basi di un cambiamento del sistema eco-
nomico mondiale. Abbiamo bisogno di crescere nella valorizzazione dell’essere piú
che dell’avere, dobbiamo controllare l’istinto smisurato di guadagno e di possesso,
dobbiamo comprendere ed accettare lo scopo universale dei beni della creazione e
il significato sociale della proprietà privata, dobbiamo accettare con tutte le conse-
guenze che la persona umana, con il suo sviluppo individuale e sociale, è il centro
della società e che il lavoro umano è al suo servizio, ecc.

Tutto questo è anche alla portata di ognuno di noi e delle microeconomie. Dobbia-
mo praticare in tutti i settori le “virtù economiche”, come ad esempio il realismo di
fronte alla folle ambizione, la trasparenza e l’onestà delle nostre operazioni commer-
ciali e finanziarie, l’indebitamento in quello che è realmente necessario e in base alle
reali possibilità, evitando il consumismo compulsivo, ecc.
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Il Concilio provinciale Tarraconense di 1995, ha dedicato il terzo capitolo alla “pre-
occupazione per i piú poveri e gli emarginati”, e parla dell’uso dei beni temporali de-
lla Chiesa, con particolare attenzione alle esortazioni che riguardano le attività indi-
viduali e collettive, con una vita vissuta con semplicità cristallina, manifestando nella
propria vita una permanente preoccupazione per i poveri, destinando una percentua-
le del reddito ai bisognosi e dedicando una parte del nostro tempo libero ad aiutare gli
altri disinteressatamente, sia in modo spontaneo, sia attraverso il volontariato. E con
questo, il Concilio chiede che vengano sensibilizzati gli studenti a tutti i livelli di is-
truzione sul significato della povertà, che porti ad evitare lo spreco di denaro e di ri-
sorse. La Parola di Dio ci dice che gli investimenti in giustizia, onestà, verità, lavoro,
creatività umana, rispetto, diritti, lealtà, ecc., sono gli investimenti più redditizi.

La Chiesa non può offrire una soluzione tecnica all’attuale crisi economica, ma può
dire una parola che illumini le coscienze dei credenti e degli uomini e donne di
buona volontà. Benedetto XVI ha sottolineato che la sua enciclica “Carità nella Ve-
rità” non offre soluzioni tecniche ai principali problemi sociali del mondo attuale, co-
sa che, d’altra parte, non corrisponde alla dottrina sociale della Chiesa. Tuttavia, of-
fre i principi fondamentali indispensabili per costruire lo sviluppo autentico delle
persone e dei popoli.

I laici cristiani hanno la missione specifica di èssere ben presenti e impegnati nelle
strutture e nelle realtà della società. Questo è il loro còmpito specifico secondo i
documenti del Vaticano II. Pertanto, spetta a loro, d’accordo con la loro competen-
za e preparazione, lavorare insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà ne-
lla conoscenza delle cause della crisi economica e nell’elaborazione di soluzioni gius-
te ed efficaci per superarla e costruire un equo e solidale sistema economico globale.

Benedetto XVI afferma nella sua ultima enciclica che “lo sviluppo ha bisogno di cris-
tiani con le braccia alzate a Dio nella preghiera”. Noi cristiani dobbiamo collabora-
re con tutti gli uomini e le donne per trovare soluzioni alla crisi economica con tutti
i mezzi appropriati. Ma noi cristiani siamo in grado di fornire un mezzo specifico dei
fedeli: la preghiera a Dio, Creatore dell’universo. Noi cristiani, uomini e donne di fe-
de, imitiamo Maria, donna di fede, che alle nozze di Càna pregò Gesù di risolvere il
problema che avevano quegli sposi novelli, visto che mancava il vino; e il Signore,
su richiesta di sua madre, trasformò l’acqua nel vino migliore del banchetto.

Lo sviluppo ímplica prendere in considerazione l’esperienza di fede in Dio, di fra-
ternità spirituale in Cristo, di fiducia nella Provvidenza, d’accoglienza del prossimo,
di giustizia e di pace. “Tutto questo —dice il Papa— è indispensabile per trasfor-
mare i ‘cuori di pietra’ in ‘cuori di carne’, per rendere, in questo modo, la vita terre-
na più ‘divina’ e quindi più degna dell’uomo”.

Benedetto XVI, nella sua enciclica sociale, ha evidenziato il ruolo positivo che le re-
ligioni hanno nel lavorare insieme per lo sviluppo, affermando che “la religione cris-
tiana e le altre religioni possono contribuire solo se Dio ha un posto nella sfera
pubblica (sottolineato nel testo originale), con specífico riferimento alla dimensione
culturale, sociale, economica e, in particolare, politica. La dottrina sociale della Chie-
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sa è nata per rivendicare questa ‘carta di cittadinanza’ della religione cristiana”. L’es-
clusione della religione dall’àmbito pubblico impedisce l’incontro tra le persone e la
loro collaborazione per il progresso dell’umanità. L’umanesimo che esclude Dio, è
un umanesimo disumano.

Parlando del presente e delle prospettive per il futuro, desídero fare un breve accen-
no a un grave problema della nostra società spagnola: la disoccupazione giovanile.
Tra i quatro milioni di disoccupati della Spagna, molti sono giovani che dopo aver fi-
nito gli studi non trovano lavoro. Il problema è molto accusato dalle famiglie: “Per-
ché i nostri figli se ne stanno a casa e non possono lavorare?, diceva, angosciata, una
madre di famiglia a un giornalista della COPE, la catena radiofonica dell’Episcopa-
to spagnolo.

Il tasso di disoccupazione tra i giovani fino ai 24, in età di lavorare, è del 40 per
cento, secondo la OCDE (Organizzacione per la Cooperazione e lo Sviluppo Econo-
mico). Sara Elder parla della “generazione perduta”, come nomina il “gruppo di gio-
vani scoraggiati che, dopo una lunga e frustrante ricerca d’impiego, si esclude dal
mondo lavorativo”.

È facile individuare i costi sociali e i costi umani della disoccupazione di questi
giovani, che si manifestano in svariate problematiche psicologiche.

Di fronte a questo problema, la Chiesa cattolica di Barcelona, ha manifestato sempre
un grande interesse per la cosí detta formazione professionale. Tra i pioneri di ques-
ta formazione nella nostra città possiamo recordare la fondazione delle scuole pro-
fessionali salesiane di Sarrià, fondate da San Giovanni Bosco nella visita da lui fat-
ta alla nostra città nel 1886. Recentemente, molte altre istituzione docenti cristiane
hanno potenziato questa formazione, come la Compagnia di Gesú.

La Chiesa Diocesana collàbora anche nei cosí detti programi di qualificazione pro-
fessionale iniziale (PQPI), con aule di lavoro (Benedetto XVI ha visitato durante i l
suo recente soggiorno a Barcelona un’aula di lavoro della Diocesi per minorati psi-
chici e persona afette dall síndrome di Down). La Diocesi promuove anche attività
d’inserzione per giovani che non sono riusciti a finire la scuola e che non hanno
un’altra via per inserirsi nel mercato del lavoro (CINTRA).

III. Bilancio Sociale della Caritas diocesana di Barcellona

Il bilancio sociale del 2010 che ha dato la Caritas diocesana non comprende né l’a-
zione sociale assistenziale realizzata dalle parrocchie né dalle comunità religiose.
Questo bilancio offre le seguenti informazioni:

1. Persone seguite
Ci siamo occupati di un totale di 18.300 persone, il doppio di prima della crisi del
2007. È da tener presente che prevalgono i poveri di cui ci prendiamo cura da tem-
po e coloro che avevamo aiutato e che adesso, al perdere il lavoro, si rivolgono di
nuovo alla Caritas.
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Il 27% ha meno di 18 anni, costatiamo la povertà infantile. 

Una parte di queste persone vivono da sole (47%) ma il 40% sono famiglie con figli. 

Solo l’11% ha un contratto di lavoro.

Un 45% delle persone o famiglie dispongono di una sola stanza e devono condivíde-
re l’abitazione con altri.

L’incremento maggiore è stato quello delle persone con lavori poco qualificati e pre-
cari (immigrati e giovani) e quelli che sono diventati disoccupati. 

Ci occupiamo delle persone nate in Spagna (31,3%), ma anche delle persone nate
in America del Sud e del Centro (37%) e in Marocco (17%). 

Quest’anno abbiamo dato denaro a persone e famiglie per un valore di 2 milioni di
euro. Questo denaro è stato destinato in parte ad aiuti finanziari diretti (55% in allog-
gi, principalmente stanze subaffittate, 10% in infanzia, soprattutto in asili nido e il
6% in prodotti alimentari).

In piú sono stati forniti più di 600.000 euro in beni materiali.

2. Profilo
—Povertà di andata e ritorno: persone che erano già state seguite in anni precedenti

ma che ora hanno di nuovo bisogno del nostro supporto.

—Lavoratori poveri: persone con salari e posti di lavoro precari.

—Nuovi poveri: persone che non avevano mai immaginato che avrebbero dovuto ri-
correre a un’entità sociale, operai, piccoli imprenditori o lavoratori autonomi. Po-
veri vergognosi.

—Immigrati privi di documenti, o in procinto di pèrderli. La disoccupazione sta pro-
vocando che immigrati che avèvano già un permesso di soggiorno temporaneo àb-
biano ora difficoltà per rinnovarlo e coloro che si trovàvano ancora in una situa-
zione irregolare abbiano piú difficoltà per ottenere un permesso.

—Famiglie immigrate che hanno raggruppato i figli quando avèvano lavoro e stipen-
dio e che ora non possono mantenerli. Le famiglie fanno ritornare qualche mem-
bro nel paese di origine o pensano tutti al ritorno.

3. Problemi riscontrati e richieste
—Soprattutto di sostegno alla formazione ed alla ricerca di lavoro.

—Sostegno finanziario. Coloro che potevano ricevere l’indennità di disoccupazio-
ne la stanno già finendo ed ogni volta di piú ci sono famiglie senza reddito. Vedia-
mo aumentare ogni giorno di piú l’economia sommersa. Molte persone che in epo-
ca di benessere avevano vissuto ben oltre i loro mezzi, hanno dèbiti e nessun
risparmio. Consumo smisurato.
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—Alloggio. Sta peggiorando la situazione degli alloggi; le famiglie erano riuscite ad
avere un appartamento in affitto o in proprietà e adesso non possono mantenerlo e
devono subaffittare camere o lasciare la casa. Ci sono famiglie giovani che devo-
no tornare a casa dai loro genitori e vivono in condizioni di sovraffollamento.

—Infine bisogna segnalare l’aumento di difficoltà nella salute mentale e fisica degli
individui: angoscia, depressione, ansietà e conflitti familiari. I rapporti tra la cop-
pia e i loro figli peggiora. Ciò è motivato in gran parte da una situazione di costan-
te precarietà, di cui non si vede la via d’uscita. 

—Aumenta l’isolamento e la disgregazione sociale e l’individualismo, si riduce la
rete sociale.

4 . Azioni intraprese
La Caritas svolge la sua azione grazie a persone che lavorano, impiegati e volonta-
ri.

La nostra azione si rivolge a famiglie con bambini in situazioni difficili, spagnole e
immigrate, adolescenti e giovani a rischio, agli anziani soli con pensioni basse, ai di-
soccupati e alle persone scarsamente qualificate, alle persone senza casa, alle per-
sone con problemi di salute mentale. Per tutti loro disponiamo di punti di acco-
glienza e di ascolto sparsi su tutto il territorio della diocesi, di aiuti finanziari, aiuti
alimentari in natura, consulenza legale, spazi di supporto scolastico nelle ore serali,
centri di accoglienza per donne con bambini, corsi di formazione, spazi di orienta-
mento professionale, appartamenti e centri per persone senza tetto, consulenza psi-
cologica, assistenza alle persone anziane che vivono da sole, alloggi per anziani...

Diamo anche sostegno finanziario e tecnico a più di 40 istituzioni della diocesi che
hanno bisogno di sostegno per realizzare l’azione sociale che svolgono, la maggior
parte collegati alla Chiesa.

La nostra azione si svolge in tre aree, l’accoglienza e sostegno, la sensibilizzazione
sociale sulle situazioni di ingiustizia e la denuncia. In questi tempi di crisi è neces-
sario aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento pubblico e privato

5. Come si è fatto
Abbiamo potuto aumentare l’attenzione e i benefici economici alle persone e le fa-
miglie bisognose grazie al lavoro e gli sforzi congiunti dei sacerdoti, delle comuni-
tà cristiane, delle congregazioni religiose e di tutti i volontari e stipendiati della Ca-
ritas Diocesana nella diocesi di Barcellona. La crisi sta anche aumentando la
solidarietà dei singoli e delle famiglie. Stiamo vivendo casi di vera generosità. Le
persone òffrono il loro sostegno finanziario, il loro tempo come volontari e aiuti ma-
teriali.

Vediamo come la nostra società si trova ad affrontare una disoccupazione del 20%,
che colpisce principalmente i giovani e gli immigrati, con l’aiuto di familiari ed ami-
ci, con l’aiuto degli enti pubblici e privati, con lo sforzo personale di superamento.
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Le famiglie sono un elemento chiave di sostegno in questo momento per i membri
con più difficoltà. Gli anziani sostèngono i figli con le loro pensioni.

La Caritas Diocesana di Barcellona —che comprende le diocesi di Sant Feliu e di
Terrassa, suffraganee— ha un totale di 3.400 volontari attivi ed a causa della crisi il
volontariato è aumentato del 13%. Ha 159 luoghi di lavoro. Il ricavo totale nel 2010,
è stato di e 8.908.178, il 5% in piú rispetto all’anno 2009. Il numero di persone che
hanno fatto donazioni alla Caritas nel 2010 è stato di e11.011, il 7% in più rispetto
al 2009.

Economicamente, i donatori privati hanno coperto l’80-85% delle spese ordinarie e
circa il 95% delle spese speciali pensate per affrontare la situazione di crisi.

6. Programmi
La Caritas diocesana come tale realizza i seguenti programmi:
1. Accoglienza e assistenza a tutte le persone, indipendentemente dalla loro origi-

ne e religione. Dispone di 61 centri oltre alle parrocchie.
2. Famiglia e infanzia, con 9 centri materno-infantili con 200 madri e 241 figli. In-

oltre, 398 donne sole o con figli, seguíte a causa della povertà o della violenza
di genere in centri residenziali o appartamenti.

3. Vecchiaia, che ha 16 centri per gli incontri di gruppo, 17 gruppi di sostegno e 1
servizio di vacanze.

4. Formazione e orientamento socio-lavorativo, con 33 progetti e 52 spazi di for-
mazione.

5. Senzatetto, che ha 140 appartamenti per un totale di 540 posti letto.
6. Migrazione, che ha 4 progetti ed una consulenza legale.
7. Salute Mentale, con 6 punti di servizio e un centro con 15 persone con HIV /

AIDS.

7. Le sfide future
La Caritas sta lavorando sodo per far fronte alle necessità basilari più urgenti delle
famiglie, come sono quelle di carattere economico per poter nutrire i propri figli e
non pèrdere la casa.

Stiamo dando priorità all’azione rispetto alla formazione delle persone e nell’orien-
tamento professionale in modo che possano trovare un lavoro.

Stiamo anche dando priorità all’azione rivolta ai bambini e alle loro famiglie. Stia-
mo facendo uno sforzo per ottenere appartamenti condivisi per ospitare donne con
figli, progetti di sostegno scolastico all’uscita dalla scuola per i bambini in difficol-
tà, il sostegno alle famiglie con bambini piccoli (promuovendo il legame madre-bam-
bino ed aumentando le capacità di prèndersi cura di loro), l’accompagnamento alle
persone anziane che vivono sole ma non con problemi economici, ecc ...

Non lavoriamo da soli, lavoriamo in rete con tutti gli enti pubblici e privati del te-
rritorio. Lavoriamo insieme in modo coordinato per fornire la migliore assistenza alle
persone bisognose.
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La situazione di crisi ci invíta ad un consumo responsabile, a guardare quali sono
davvero i bisogni di base, “a non fare il passo piú lungo della gamba”, a condivíde-
re con i più deboli.

IV. Servizi di Accoglienza e Assistenza della Caritas in Spagna

Per quel che riguarda la Caritas in tutta la Spagna, la rete di accoglienza e cure pri-
marie è costituito da circa 6000 punti di azione, sostenuta da più di 56.000 volonta-
ri e da circa 4400 lavoratori assunti.

Per quel che riguarda tutta la Spagna, il più alto numero di domande di aiuto finan-
ziario contínua ad essere —in questo ordine— per le spese di vitto, alloggio e salu-
te. Secondo i dati del primo semestre del 2008, rispetto alla media del 2.007, le ri-
chieste di assistenza per le necessità basilari nei servizi di accoglienza della Caritas
sono aumentati del 54,5%. In particolare, gli aumenti sono stati del 65,2% in allog-
gi, del 89,6% in cibo, del 10,1% in vestiario e / o calzature, del 40,7% in istruzione-
formazione, dell’87,3% in trasporto, del 32% nei costi sanitari.

I principali profili socio-demografici di coloro che si rivolgono alla Caritas sono
questi:

—Famiglie giovani (dai 20 ai 40 anni di età) con bambini piccoli.

—Disoccupati recenti provenienti da lavori poco qualificati nei settori dell’edilizia,
il settore alberghiero e, più recentemente, i settori industriali. Vi è un milione di
disoccupati che non ricevono il sussidio di disoccupazione.

—Donne, soprattutto sole con famiglia a càrico e con problemi di conciliare lavoro
e vita familiare.

—Uomini soli senza tetto, separati o divorziati, che sono disoccupati e non possono
permettersi di pagare per un posto dove vivere.

—Crescono le famiglie e le persone di nazionalità spagnola in situazione di vulnera-
bilità, con capo-famiglia disoccupati, con mutui o prestiti personali a cui non pos-
sono far fronte. Tra di loro ci sono molti lavoratori autònomi di piccoli negozi e
officine che hanno chiuso a causa della crisi

—Persone con richiesta di consulenza psicologica per depressione, per deterioramen-
to delle relazioni familiari, angoscia, senso di fallimento, pèrdita di autostima, tris-
tezza, ecc. Viene rilevato un aumento dei conflitti familiari come conseguenza dei
problemi economici.

L’aumento di richieste alla Caritas e le limitate possibilità di rispòndere positivamen-
te, è stato osservato che produce un impatto sui servizi della Caritas che sta provo-
cando una trasformazione:

—Nella priorità d’intervento, al fine di concentrare gli sforzi sull’aumento degli in-
terventi di assistenza più urgente.
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—Nel ritmo delle azioni d’inserimento sociale e sviluppo personale, col monito-
raggio e il sostegno necessari, che sono ora più lenti.

—Nella stessa vulnerabilità emotiva e psicologica dei lavoratori della Caritas, in par-
ticolare nei volontari, provocata dalla durezza delle situazioni e dalla sensazione
di impotenza causata dalla mancanza di mezzi e risorse.

—Nell’aumento della raccolta e gestione da parte della Caritas di numerosi casi di
prima necessità derivati alla nostra rete di accoglienza da parte della pubblica am-
ministrazione.

In considerazione di questa situazione, le Caritas diocesane hanno dovuto adattàre i
loro schemi, in conformità con i codici di risposta seguenti:

—Revisione della metodologia del lavoro di alcuni programmi, come Accoglimento
e Occupazione.

—Riformulazione di còmpiti e funzioni come misura preventiva che permettano di
ridurre la pressione dell’emergenza.

—Rafforzamento del lavoro di accoglienza e dei processi diretti alla cura dei lavora-
tori della Caritas.

—Ricerca di risorse, sia finanziarie (campagne di sensibilizzazione) sia umane (vo-
lontari) e materiali.

—Coordinamento con i servizi sociali municipali, con le scuole, i centri sanitari e al-
tre organizzazioni al fine di evitare la duplicazione di interventi e promuòvere l’ef-
ficacia di un’ azione piú comunitaria

—Riflessione, denuncia e proposta di affrontare le nuove esigenze e il loro aumen-
to. Si tratta di èssere consapevoli che il problema della povertà e dell’esclusione
sociale non sono tanto il risultato di un período di crisi economica, come di un sis-
tema strutturale che ha perso di vista la persona come soggetto prioritario di un ve-
ro sviluppo, insieme ad una crescente crisi di valori.

La Caritas, a livello di tutta la Spagna ha elaborato un piano d’azione di fronte alla
crisi, ribadendo il suo impegno di complementarità e sussidiarietà. Sebbene lo svi-
luppo e il bilancio per affrontare questi problemi riguardi le Amministrazioni pubbli-
che, la Caritas offre di collaborare con loro nei limiti delle sue possibilità e fino a
quando queste responsabilità siano pienamente assunte dagli enti competenti. E’
anche vero che oltre ai contributi legali ed economici attraverso la legislazione e il
bilancio, la società civile in generale e la Chiesa possono e devono fornire un surplus
di umanità e di prossimità, che anche nel più perfetto modello sociale non potrà
mai éssere decretato o pagato.

Inoltre, la Caritas si è proposta questi obiettivi: promuovere l’esercizio dei loro dirit-
ti di cittadini, fornire aiuti di sostegno di base, fornire assistenza per evitare la perdi-
ta della casa, fornire una formazione professionale e un impiego; offrire supporti alla
garanzia di reddito.
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Quest’ultimo obiettivo consiste nel mettere in funzione sistemi di inventiva a livello
personale e comunitario per il sostegno finanziario ad una persona o famiglia per
lunghi periodi, assicurandosi che il rapporto non si trasformi in un atteggiamento pa-
ternalista. Per fare questo, la cosa megliore è che la Caritas intervenga come media-
trice tra donatore e ricevente. In questa linea si propone:

a) Creare iniziative di comunicazione cristiana di beni privati e / o istituzioni per sos-
tenere una famiglia in un tempo medio, coprendo la carenza o l’insufficienza
degli aiuti pubblici.

b) Negoziare con le autorità pubbliche cambiamenti nei tassi di accesso agli aiuti.

c) Avviare iniziative e corsi di supporto alla gestione della casa.

† Lluís Martínez Sistach
Cardinale Arcivescovo di Barcellona

Omelia del Cardinale di Barcellona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ne-
lla Cattedrale di Milano, 13 febbraio 2011. VI domenica dopo l’Epi-
fania, nella messa celebrata in rito ambrosiano

Celebriamo con gioia l’Eucaristia dominicale in questa bellissima e antica Cattedra-
le, nella cara Chiesa particolare ambrosiana. Presiedo questa assemblea liturgica
invitato per il vostro pastore, il Cardinale Dionigi Tettamanzi. Insieme, ieri, abbiamo
celebrato la Giornata diocesana della solidarietà, guardando con soddisfazione le due
anni di Fondo famiglia e lavoro. Le nostre Chiese soffrono per le gravi conseguen-
ze dell’attuale crisi economica e lavorano moltissimo per offrire vicinanza, accom-
pagnamento ed aiuto a tante persone e famiglie che hanno bisogno.

L’Eucaristia è la celebrazione dell’amore di Dio a tutta la umanità. È il mistero pas-
cuale della morte e risurrezione del Signore per la nostra salvezza. Questo amore di
Gesù ci fa cresce nella nostra solidarietà cristiana.

In questa preghiera eucaristia abbiamo presente tante persone e famiglie che soffrono le con-
seguenze della crisi economica e chiederemo a Dio che faccia crescere la solidarietà nel mon-
do e che ci sia una maggiore communicazione dei beni tra tutto. Il Signore può muovere i
cuori umani per prendere un cammino efficace di conversione verso l’amore e verso i gran-
di valori cristiani che possono contribuire al superamento di questa crisi che viviamo.

Il Signore è sempre presente nella vita degli uomini. E la sua presenza è sempre ope-
rando il bene. Nel presentare ancora oggi una volta l’attività taumaturgica del Signo-
re si insiste sulla dimensione “epifanica” di tale attività. Essa, infatti, manifesta il vol-
to di colui che è venuto dal Cielo per “fare del bene” a tutta l’umanità. 

L’autore della lettera agli Ebrei presenta Gesù, il Figlio di Dio, nel giorno della cro-
ce. Egli è insieme Sommo Sacerdote che presiede il sacrificio, è l’Agnello sacrifi-
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cale e primogenito del popolo dei redenti, è l’uomo in tutta la sua pienezza, ma an-
che nella sua fragilità; per questo soffrì e nella sofferenza si affidò all’obbedienza ne-
gli eventi nei quali cercò e trovò la volontà di Dio. Egli, per la sua esperienza, rassi-
cura ciascuno di noi che siamo peccatori, e la sua grandezza non ci impedisce di
essere a lui vicini. Egli ha condiviso tutto con noi, tranne il peccato, e perciò la sua
umanità lo ha ravvicinato profondamente a noi. Egli è veramente come uno di noi e
ci può capire. Perciò ci affidiamo a Lui poiché sa riconoscere la nostra fragilità, la
nostra debolezza e i nostri limiti. Siamo sicuri di trovare così misericordia e compas-
sione per tutte le nostre infermità. Egli merita la nostra fiducia che deve essere pie-
na. Egli non ci tradisce: la sua morte per amore ci dà testimonianza. E offrendo la sua
vita per amore, senza chiedere nulla in cambio, perdona i suoi carnefici. Da lui pos-
siamo sperare la salvezza, oggi e sempre. 

Il testo evangelico è chiaramente diviso in due parti: versetti. 9 (nove)- 14 (quattor-
dici) e vv. 15 (quindici) -21 (ventuno). La prima parte riporta sostanzialmente la gua-
rigione di un uomo con una “mano paralizzata” compiuta da Gesù in una sinagoga
in giorno di sabato. Il racconto perciò, a ben guardare, si sviluppa proprio attorno alla
domanda posta a Gesù dai farisei: «è lecito guarire in giorno di sabato?» (v. 10).

Il sabato, com’è noto, è uno dei pilastri portanti di tutta la concezione religiosa di Is-
raele. Esso fa parte della Legge data da Dio a Mosè e consiste in un giorno di ripo-
so ad imitazione di ciò che Dio stesso fece al termine dei sei giorni della creazione.
Il sabato, inoltre, è destinato al culto da rendere a Dio e, perciò, è un giorno sacro.

Con la sua risposta (vv. 1-12) Gesù, mentre sottolinea il primato dell’uomo su ogni
altra creatura, afferma di voler sempre anteporre il “fare del bene” a ogni altra nor-
ma per quanto sacra qual è, appunto, l’osservanza del sabato.

La Scrittura, del resto, conosce e afferma la prevalenza del “fare del bene” sull’osser-
vanza di norme religioso-cultuali. E il caso narrato nella Lettura: il sacerdote Achimé-
lec non esita a dare a Davide e ai suoi accompagnatori affamati, i “pani sacri” che non
era lecito a nessuno mangiare se non ai soli sacerdoti (1Samuele 21,7). Non è eviden-
temente questa la linea dei farisei i quali, infatti, davanti al comportamento di Gesù
giudicato dissacrante: «tennero consiglio contro di lui per farlo morire» (v. 14).

La seconda parte del nostro brano, dopo aver detto come Gesù si sottrae alla polemica
continuando però nella sua attività di “guarigione”, è come occupata dalla lunga cita-
zione di Isaia 42,1-4 e riguardante la peculiare modalità nella quale Gesù vive il suo mi-
nistero messianico: egli viene nel mondo a portare il “giudizio” a tutte le genti, ma il suo
non sarà un giudizio di condanna bensì di salvezza! Il giudizio di condanna lo prende-
rà su di sé nell’ora della croce così che per gli uomini il giudizio sarà di salvezza.

Per questo egli si presenta come il Messia “mite”, il quale «non contesterà né gride-
rà né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata, non speg-
nerà una fiamma smorta». Anzi, proprio perché toglie di mezzo il giudizio di con-
danna, proprio perché mostra di saper «prendere parte alle nostre debolezze»
(Epistola: Ebrei 5,15) in lui potranno davvero «sperare tutte le nazioni» (v. 21).
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Proclamato in questi giorni del tempo liturgico che si prefigge di far risaltare i diver-
si aspetti dell’Epifania del Signore, il brano esalta l’attività taumaturgica nella qua-
le il Signore rivela la sua bontà e il suo amore verso tutti gli uomini e mostra la mo-
dalità specifica nella quale compie la missione ricevuta dal Padre con la sua venuta
in questo mondo: prendere parte alle debolezze dell’uomo, anzi, assumerle nella sua
persona, per guarire e sollevare ogni uomo dall’oppressione del male e salvarlo dal
“giudizio”.

Ben a ragione, perciò, possiamo tutti sperare in lui facendo nostre le parole del can-
to all’Ingresso: «Dalla mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha ascoltato.
Ho gridato dal fondo dell’abisso e tu, o Dio, hai udito la mia voce. So che tu sei un
Dio clemente, paziente e misericordioso e perdoni i nostri peccati».

Tutto ciò induce la Chiesa, ogni comunità e ogni fedele a riflettere attentamente sul
proprio modo di porsi di fronte all’uomo d’oggi che appare come “paralizzato” e “in-
debolito” all’estremo dall’incredulità, dall’indifferenza, dal peccato. A imitazione di
Cristo Signore occorre senza dubbio guardare in faccia il male che affligge l’uomo
in atteggiamento, però, di continua paziente e premurosa accoglienza che, sola, è in
grado di estendere l’opera di salvezza compiuta dal Signore quando, sulla croce, si
caricò di tutte le “debolezze” dell’uomo per farlo entrare in quel “riposo” che non
dura lo spazio di un giorno, ma che è quello proprio della felicità eterna.

† Lluís Martínez Sistach
Cardinale Arcivescovo di Barcellona

Paraules del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la inauguració de les Jornades d’ètica i món contemporani: La
Pau, clam i exigència del nostre temps. 14 de febrer de 2011

En la Revelació bíblica, la pau és molt més que la simple absència de guerra: repre-
senta la plenitud de la vida. La pau no és una simple construcció humana, és també
un do de Déu. Recordem aquella benedicció bíblica: «Que el Senyor fixi damunt teu
la seva mirada i et doni la pau» (Nm 6,26). La promesa de pau que recorre tot l’An-
tic Testament, troba l’acompliment en la Persona de Jesús. Ell «és la nostra pau»
(Ef 2,14) que ha abatut el mur de l’enemistat que separava els homes, reconciliant-
los amb Déu (Ef 2,14-16). L’acció per la pau mai no va separada de l’anunci de l’E-
vangeli, que és justament «la bona nova de la pau» (Ac 10,36). 

La pau, d’alguna manera, és com la salut, que només la valorem degudament quan
no la tenim. La pau no és simplement absència de guerra ni tampoc un equilibri es-
table entre forces adverses, sinó que es fonamenta en una concepció correcta de la
persona humana i requereix la construcció d’un ordre segons la justícia i l’amor. La
pau està en perill quan no es reconeix a l’home el que se li diu com a home, quan la
seva dignitat no és respectada i quan la convivència no s’orienta al bé comú. Per a
la construcció d’una societat pacífica, que viu en pau, i per al desenvolupament inte-
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gral de les persones, pobles i nacions, la defensa i la promoció dels drets humans són
essencials. Com fàcilment podem veure, la pau no és simplement l’absència de
guerra. Certament la pau és fruit de la justícia, aquesta és el nou nom de la pau.

L’Església sempre ha tingut una contribució molt important en la construcció de la
pau. La promoció de la pau en el món és part integrant de la missió en què l’Esglé-
sia continua l’obra redemptora de Crist en la terra. Les diferents religions no poden
ni han de constituir una causa de conflicte: la recerca comuna de la pau per part de
tots els creients és més aviat un fort factor d’unitat entre els pobles. Tots recordem
l’Encontre Internacional de Pregària per la Pau en el món, el mes d’octubre de l’any
passat, celebrat per segona vegada a Barcelona i promogut per la Comunitat de Sant
Egidi, mantenint l’esperit d’Assís, d’aquell 1986 on a la ciutat de sant Francesc, Joan
Pau II va reunir els líders de les principals religions del món per demanar a Déu el
do de la pau. Avui i demà, la nostra Facultat de Teologia de Catalunya per mitjà del
Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església vol fer la seva aportació al servei
de la pau com a clam i exigència del nostre temps.

L’Església mira sempre endins, al cor de l’home i de la dona. Per això ensenya que
una pau veritable només la fan possible el perdó i la reconciliació. El perdó recí-
proc no ha d’anul·lar les exigències de la justícia ni, menys encara, impedir el camí
que porta a la veritat: justícia i veritat representen, en canvi, els requisits concrets
de la reconciliació. 

Directament i indirectament el contingut de la doctrina social de l’Església contri-
bueix a establir uns principis que són constructors de l’autèntica pau. Tots recor-
dem d’una manera especial l’encíclica «Pacem in terris» del Papa Joan XXIII. Aques-
tes Jornades d’ètica i món contemporani, amb les intervencions dels seus ponents,
ens enriquiran amb un major i més aprofundit coneixement de la doctrina social de
l’Església.

Dono per inaugurades aquestes Jornades i desitjo que amb la participació de tots po-
sem un nou i important gra de sorra a favor de la pau, responent al clam i exigència
del nostre món, donant resposta al que ens poden demanar els homes i dones d’avui:
vosaltres cristians què aporteu a la construcció de la pau?

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en
la presentació del llibre «El desarrollo humano integral», comentari
de l’encíclica «Caritas in veritate». Balmesiana, 21 de febrer de 2011

Em complau participar en aquest acte acadèmic de presentació del llibre «El desarro-
llo humano integral», editat per Mn. Domènec Melé i el Dr. Josep Maria Castellà,
el qual jo mateix he prologat.
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El llibre té un títol molt ben trobat, «El desarrollo humano integral», perquè aques-
ta és una noció clau en la Doctrina Social de l’Església, proposada per Pau VI en la
Populorum Progressio, a la qual l’Encíclica Caritas in Veritate, dóna continuïtat i
tracta d’aprofundir i resituar en l’actual context contemporani.

Amb la lectura de les intervencions dels diversos autors podrem obtenir un conei-
xement més profund de l’encíclica de Benet XVI Caritas in veritate. Al mateix
temps, s’enriquirà el nostre coneixement de la doctrina social de l’Església, perquè
el Papa sovint fa referència a la doctrina dels Pontífexs que l’han precedit. En la doc-
trina social de l’Església hi ha una continuïtat i una evolució, ja que respon a les
noves realitats i situacions socials, culturals, econòmiques i polítiques de cada mo-
ment de la història. 

Som davant una excel·lent iniciativa dirigida a preparar un ampli, sòlid i interdisci-
plinari comentari de la multiplicitat de temes que integren el contingut de l’encícli-
ca Caritas in veritate. El llibre que es presenta ho deixa perfectament reflectit al llarg
dels seus capítols, estructurats en tres parts, dedicades respectivament a les «Claus
antropològiques i ètiques del desenvolupament humà integral», a l’«Entorn social,
polític i jurídic per al desenvolupament humà integral» i a l’«Empresa i economia en
el desenvolupament humà integral». Desitjo felicitar cordialment els autors que han
dirigit aquest treball i a la Biblioteca Balmes en el marc de la Fundació Balmesiana
per la iniciativa de fer aquesta presentació.

Però permeteu-me que em centri més en l’encíclica que comenta el llibre. 

Com ja indico en el Pròleg, aquesta tercera encíclica del Sant Pare Benet XVI Cari-
tas in veritate és una peça magistral i alhora un bon complement de les altres dues
dedicades a l’amor i a l’esperança. 

Ha estat una encíclica molt esperada en els àmbits catòlics i cristians i també per
molts altres àmbits, atesa la realitat de la crisi econòmica i financera per la qual el
món està passant aquests últims anys. 

Des de la Populorum Progressio de Pau VI, del 26 de març de 1967, i la Centesi-
mus annus, publicada el 1991 per Joan Pau II, havien anat sorgint problemes nous als
quals calia donar una resposta. Problemes o situacions tals com els derivats de la glo-
balització, les noves tecnologies i el deteriorament del medi ambient. El Magisteri de
l’Església s’havia referit a aquests problemes en ocasions concretes, però faltava una
encíclica social que s’ocupés d’aquestes qüestions d’una manera més global i siste-
màtica. 

Cal destacar que l’encíclica s’hauria publicat una mica abans per commemorar els
quaranta anys de l’encíclica Populorum Progressio, si no s’hagués produït aquesta
situació actual —la greu crisi econòmica i financera. El Papa va voler esperar, fet que
posa en relleu que està atent, com a teòleg i com a pastor, a la realitat contemporània
en tots els seus aspectes. Per això, com s’esperava, la Caritas in veritate tracta en di-
versos punts de la globalització i de la crisi financera i econòmica. 
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Voldria manifestar que la meva felicitació i el meu agraïment van dirigits especial-
ment al Sant Pare Benet XVI per haver-nos donat aquest exquisit fruit del seu treball
intel·lectual i de la seva sol·licitud apostòlica, una ofrena que ha fet a l’Església i tam-
bé a tota la humanitat en una temàtica que interessa tots els membres de l’Església i
tots els pobles del món.

La tercera encíclica del Sant Pare Benet XVI Caritas in veritate, denominada encí-
clica social, anuncia des del començament un principi capital i que orientarà tot el
text pontifici: «La caritat en la veritat és la principal força impulsora de l’autèntic
desenvolupament de cada persona i de tota la humanitat» (n. 1).

El Papa, en aquesta nova encíclica, manifesta la capacitat d’enriquir encara més
allò que ens va dir parlant de l’amor en la seva primera encíclica Deus caritas est, ri-
quíssima de contingut i molt innovadora. 

Certament, la tercera encíclica amplia en certa manera aquella primera, aplicant més
concretament el seu contingut a la realitat social, cultural i religiosa d’avui. Aques-
ta encíclica ens fa llum sobre com es pot concretar l’Amor de Déu al món a través de
Jesucrist, en la tasca de la construcció de la «ciutat terrena». Si Déu és Amor i Veri-
tat (Àgape i Logos), això s’ha de poder traduir en les estructures socials, econòmi-
ques, polítiques i jurídiques de les nostres societats a fi que garanteixin, facilitin, pro-
piciïn el desenvolupament humà integral de la persona i dels pobles. Aquest
desenvolupament integral és la vocació a què aspira tot home, posada per Déu en ca-
da un dels éssers humans.

L’encíclica té el gran encert d’unir la caritat amb la veritat. La raó d’això, l’expres-
sa el mateix Papa quan ens diu que «en el context social i cultural actual, en el qual
s’ha difós molt la tendència a relativitzar allò veritable, viure la caritat en la veritat
porta a comprendre que l’adhesió als valors del cristianisme no es solament un ele-
ment útil, sinó indispensable per a la construcció d’una bona societat i un veritable
desenvolupament humà integral» (n. 4).

Vegem alguns exemples concrets als quals fa referència l’Encíclica.

1) Qüestions econòmiques

En relació a la crisi econòmica i financera actual, l’encíclica ofereix elements riquís-
sims per trobar les seves causes més profundes i per sortir d’ella, aportant solucions
que no aboquin a la curta o a la llarga a una nova i potser pitjor crisi econòmica mun-
dial.

Sobre aquest tema, són molt lúcides aquestes paraules de l’encíclica: «L’objectiu ex-
clusiu del benefici, quan és obtingut malament i sense tenir el bé comú com a fi úl-
tim, corre el risc de destruir riquesa i crear pobresa». (n. 21).

En aquest context, l’encíclica s’atreveix a parlar del do i de la gratuïtat en les rela-
cions econòmiques. La gratuïtat? Sembla que no pugui tenir lloc en aquests àmbits
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de l’activitat humana. I no obstant això és un element molt important que cal tenir
molt present.

D’altra banda, no deixa de ser interessant la visió de Benet XVI en apuntar que la cri-
si pot ser una oportunitat per al canvi. Així, el Papa, de manera confiada, ens diu que
«la crisi ens obliga a revisar el nostre camí, a donar-nos noves regles i a trobar noves
formes de compromís, a recolzar-nos en les experiències positives i rebutjar les ne-
gatives. D’aquesta manera la crisi es converteix en ocasió de destriar i projectar d’u-
na manera nova» (n. 21).

2) Qüestió dels drets humans

Un altre aspecte destacable és la relació que exposa l’encíclica —seguint les idees
anteriors de la Doctrina Social— entre els deures i els drets, urgint una nova reflexió
entre els deures que els drets pressuposen i sense els quals aquests es converteixen
en quelcom arbitrari. Actualment es parla en primer lloc i gairebé únicament dels
drets i no dels deures. Els deures reforcen els drets i reclamen que se’ls defensi i
se’ls promogui com un compromís al servei del desenvolupament de les persones
i dels pobles.

En aquest sentit, l’encíclica insisteix en la importància del respecte del dret a la vi-
da. El Papa afirma que «l’obertura a la vida està en el centre del veritable desenvo-
lupament» (n. 28). I pel que fa a la llibertat religiosa assenyala que «Déu és el garant
del veritable desenvolupament de l’home en tant que, havent-lo creat a la seva imat-
ge, funda també la seva dignitat transcendent i alimenta el seu anhel constitutiu de
“ser més”» (n. 29).

És molt interessant la relació entre el respecte a aquest dret i el creixement demogrà-
fic. L’encíclica afirma que «no és correcte considerar l’augment de població com la
primera causa del subdesenvolupament, fins i tot des del punt de vista econòmic» (n.
44). I afegeix que «l’obertura moralment responsable a la vida és una riquesa social
i econòmica» (Ibíd.). La disminució dels naixements per sota fins i tot de «l’índex
del relleu generacional» és una trista realitat del nostre país i d’altres països de l’Eu-
ropa occidental. El Papa diu que, davant aquesta situació, els Estats estan cridats a
establir unes polítiques que promoguin la centralitat i la integritat de la família,
fundada en el matrimoni entre un home i una dona, fent-se càrrec també dels seus
problemes econòmics i fiscals, en el respecte a la seva naturalesa relacional (cf. Ibíd.).

3) Qüestió de la llibertat religiosa

En relació a la LLIBERTAT RELIGIOSA, em plau reproduir aquestes magnífiques
i reivindicatives paraules de Benet XVI en la seva encíclica: «La religió cristiana i
les altres religions poden contribuir al desenvolupament solament si Déu té un lloc
en l’esfera pública, amb específica referència a la dimensió cultural, social, econò-
mica i, en particular, política. La doctrina social de l’Església ha nascut per reivindi-
car aquesta “carta de ciutadania” de la religió cristiana. La negació del dret a profes-
sar públicament la pròpia religió i a treballar perquè les veritats de la fe inspirin
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també la vida pública, té conseqüències negatives sobre el veritable desenvolupa-
ment. L’exclusió de la religió de l’àmbit públic, així com el fonamentalisme religiós,
d’altra banda, impedeixen la trobada entre les persones i la seva col·laboració per al
progrés de la humanitat» (n. 56). 

És també molt lúcid i actual el missatge del Papa amb motiu de la Jornada Mundial
per la Pau dedicat a la llibertat religiosa en el món. No m’estenc més en aquests dos
aspectes, drets humans i llibertat religiosa, doncs sé que posteriorment ens en par-
laran.

4) La família humana i el bé comú. Missió dels cristians 

Vull finalitzar destacant un últim aspecte de l’Encíclica, que té moltes i importants
conseqüències. És el que es refereix a la col·laboració de la família humana. El Papa
diu que «una de les pobreses més profundes que l’home pot experimentar és la soli-
tud» (n. 53). I en aquest sentit assenyala que el desenvolupament dels pobles depèn
sobretot que es reconeguin com a part d’una sola família humana. Aquest és el pla de
Déu, que ens ha creat sociables i ens ha salvat respectant aquesta naturalesa social
que Ell ens ha donat. Som una família humana, perquè hi ha una unitat del gènere
humà fonamentada en la creació amorosa de Déu de cada ésser humà. L’encíclica va
desgranant les conseqüències positives d’aquesta joiosa empremta que Déu ha dei-
xat en la creació. Hi ha una harmonia entre l’ordre de la creació i l’ordre de la sal-
vació, perquè és el mateix Déu el qui crea i el qui salva.

Per això, els qui coneixem aquesta gran veritat, tenim la responsabilitat de treballar
pel «bé comú», de viure practicant la «Caritat en la veritat» no només en les nostres
relacions privades, sinó també en les relacions socials més àmplies (laborals, políti-
ques, públiques) en les quals participem. El desenvolupament és impossible sense
homes rectes, sense operadors econòmics i agents polítics que sentin fortament en la
seva consciència la crida del bé comú. Els laics i laiques han d’estar ben presents
en el món, el seu lloc específic.

Ara bé, l’encíclica acaba dient-nos que l’autèntic desenvolupament no és el resultat
del nostre esforç, sinó que és un do. Un do de Déu que transforma els «cors de pe-
dra» en «cors de carn» (Ez 36,26). 

Els cristians estem cridats a treballar amb els homes i dones de bona voluntat, a fa-
vor de l’autèntic desenvolupament integral dels homes i dels pobles. Amb el com-
promís i amb la competència humana i professional. Però no vull deixar d’asse-
nyalar que els cristians tenim una «arma» més, imprescindible en el nostre actuar:
els cristians hem de fer-ho també amb alguna cosa específica, amb l’oració, amb
la pregària. Gràcies a ella podrem ser instruments de l’Esperit Sant i portar a la
pràctica els ensenyaments que Benet XVI ens proposa a tots en aquesta meravello-
sa Encíclica.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Paraules del Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la presentació de la Miscel·lània d’homenatge al pro-
fessor Dr. Josep Rius-Camps. Seminari Conciliar de Barcelona, 23
de febrer de 2011

Em plau concloure aquest acte acadèmic rigorós, però alhora afectiu i familiar, dedi-
cat a fer homenatge al benvolgut professor de la nostra Facultat de Teologia de Ca-
talunya i per presentar la Miscel·lània en honor seu, un volum, un número de la Re-
vista Catalana de Teologia. És, també, un acte entranyable per a tots nosaltres.
Personalment, he estat col·lega d’ell durant molts anys com a professors d’aquesta
Facultat de Teologia.

Fem un acte de justícia, reconeixent el treball que el professor Josep Rius-Camps
ha realitzat durant llargs anys al servei de la nostra Facultat. Un treball no només de
docència, sinó també d’investigació. Són dos treballs complementaris i fins i tot ne-
cessaris per a la tasca de professor. La llarga carrera acadèmica del nostre estimat
Professor té una qualitat especial: la investigació. La nostra Facultat necessitava i ne-
cessita aquest treball d’investigació. No cal dir que aquest és un treball que no sem-
pre és fàcil de realitzar i m’atreviria a dir que hi ha menys vocacions per investigar
que no pas per ensenyar. Gràcies, Josep, per la teva dedicació constant, generosa i sò-
lida a la investigació. Has enriquit la nostra Facultat i ens has donat projecció inter-
nacional. El contingut de la teva llarga investigació no el vaig pas a repetir, perquè ja
l’han posat en relleu els qui m’han precedit en l’ús de la paraula.

Tanmateix, també em plau agrair al professor Josep Rius-Camps els molts anys que ha
estat el director de la nostra Revista Catalana de Teologia, des de la seva creació o nai-
xement. Comprenc molt bé què significa aquest treball de dirigir una Revista de la ca-
tegoria i nivell com té la nostra. I has aconseguit, benvolgut Josep, que hagin anat sortint,
any rere any, els successius números. I no cal dir que la Revista ha estat un instrument
adequat i útil perquè els professors de la Facultat poguessin i puguin publicar els seus tre-
balls al servei de la Teologia i de les ciències religioses. Tots els professors hi hem escrit,
també un servidor amb temàtica canònica-pastoral. Els intercanvis de la Revista Cata-
lana de Teologia han donat imatge i continguts a Universitats i institucions acadèmiques
d’arreu del món. La Facultat deu molt a la Revista i al seu director.

Aquí es pot posar en relleu el servei que la nostra Facultat ha prestat a la cultura ca-
talana també amb la nostra Revista, no solament pels seus continguts culturals sòlids
i profunds, sinó també per l’ús dominant de la llengua catalana en la Revista.

Em plau també posar en relleu la dimensió pastoral que el nostre estimat professor i di-
rector ha tingut sempre, com a sacerdot diocesà de la nostra estimada arxidiòcesi. Pen-
so que això l’ha ajudat en la seva vocació d’investigador i de docència i ha estat posi-
tiu, ja que molts alumnes de la Facultat de Teologia són seminaristes, futurs pastors.

Gràcies, professor Josep Rius-Camps per tot el que la Miscel·lània diu sobre el teu
treball i que en aquest acte s’ha posat en relleu. Com a Gran canceller i Arquebisbe
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de Barcelona, en nom de la Facultat i de l’Arxidiòcesi, et dic: moltes gràcies! Que
Déu t’ho pagui. Que Déu t’atorgui molts anys de vida per anar treballant i investi-
gant.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

Les Confraries al servei de l’evangelització

Conferència inaugural del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en el V Congrés Català de Congregacions, Confra-
ries i Germandats de Setmana Santa. Mataró 26 de febrer de 2011

Una realitat viva i creixent

Celebrem ja el V Congrés Català de Congregacions, Confraries i Germandats de
Setmana Santa. És un èxit haver arribat al V Congrés en l’àmbit de les diòcesis
de Catalunya. El tema d’aquest congrés és molt adient: «Setmana Santa, expres-
sió de fe».

Cal reconèixer la importància pastoral de les confraries, germandats i congregacions
per les persones que en formen part i es lliuren generosament a l’assoliment de les
seves finalitats i que compten amb un bon nombre de joves, pel treball que realitzen
en la formació i en l’espiritualitat dels confrares i per les manifestacions públiques
dels misteris de la fe en una societat que tendeix a la privatització de les convic-
cions religioses. Em plau, doncs, manifestar el meu agraïment a totes les confra-
ries, germandats i congregacions pel treball, projectes i il·lusions que posen al servei
de l’Església. En aquesta conferència, per raó de brevetat, usaré sempre la paraula
«confraria» per significar també les germandats i les congregacions. 

La Setmana Santa és la celebració dels grans misteris de la passió, mort i resurrecció
de Jesucrist. En això consisteix l’autèntica Setmana Santa. Per tant, expressa el nu-
cli central de la fe cristiana. És evident que l’evolució social i cultural de la societat
ha donat altres continguts al que anomenem Setmana Santa que directament o indi-
rectament incideixen en la nostra tradició cristiana i en el tarannà de les mateixes con-
fraries. 

Tanmateix, el nostre Congrés ens ha d’ajudar per tal que les confraries de Setmana
Santa siguin en les seves activitats religioses, sempre però especialment en aquests
dies sants, expressions de la fe cristiana, realitats de l’Església que viu, celebra i ma-
nifesta al món la mort i la resurrecció de Jesucrist, Déu i home.

Les confraries de Setmana Santa han nascut fa segles en el nostre país i han tingut di-
verses finalitats: la celebració del culte, l’ajuda fraterna entre els seus membres, la
formació dels confrares, etc. Totes les finalitats que estableixen els estatuts de cadas-
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cuna de les confraries s’han d’aconseguir, ja que una confraria, és a dir, una associa-
ció de cristians es constitueix precisament per aconseguir unes finalitats. I per asso-
lir-ho tots els confrares han de col·laborar-hi activament.

Actualitat i urgència de l’evangelització

Totes les finalitats de les nostres estimades i importants confraries han de col·labo-
rar directament o indirectament a l’evangelització. Aquesta és una paraula que hau-
reu sentit moltes vegades. La diem i la repetim molt sovint. I què vol dir? Vol dir
anunciar Jesucrist, Déu i home, salvador de la humanitat. I si la paraula evangelit-
zació la diem moltes i moltes vegades el Papa, els bisbes, els sacerdots, els confrares
i tots els cristians, és fonamentalment per dues raons.

La primera raó consisteix en què l’Església existeix per evangelitzar. Aquesta és una
veritat importantíssima. Ens ho va recordar molt clarament el Papa Pau VI en la se-
va exhortació apostòlica «L’evangelització en el món contemporani» de 8 de desem-
bre de 1975. I és un document encara avui molt actual. Ho diu amb aquestes parau-
les claríssimes: «El deure d’evangelitzar tots els homes constitueix la missió essencial
de l’Església. Una tasca i una missió que els canvis vastos de la societat actual fan
encara més urgents. Evangelitzar és, en efecte, la gràcia i la vocació pròpia de l’Es-
glésia, la seva identitat més profunda. L’Església existeix per evangelitzar»1. I, la se-
gona raó per la qual parlem molt d’evangelització, consisteix en la seva urgència, tal
com veiem la societat de l’Europa occidental. Els bisbes catalans en un document de
febrer de 2007, dèiem que «la nostra societat es va situant globalment fora de la vi-
da de l’Església i també, en formes i graus diversos, de la fe en Jesucrist»2. Avui, tam-
bé a casa nostra, hi ha moltes persones que viuen com si Déu no existís. Per això el
títol d’aquest document és «Creure en l’Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor». Ens
cal a tots els cristians assumir plenament que la nostra situació, en aquest comença-
ment del segle XXI, és de missió. Per això parlem tant d’evangelització. Benet XVI
ens diu que «a l’alba del tercer mil·lenni molts germans estan batejats, però no prou
evangelitzats»3. 

Tots estem cridats a evangelitzar

Hem de sortir de casa i del temple per anunciar Jesucrist arreu i a totes les persones
es trobin on sigui. No podem oblidar el que ens ha dit el Sant Pare Benet XVI en la
seva primera encíclica, que «no es comença a ser cristià per una decisió ètica o una
gran idea, sinó per la trobada amb una Persona que dóna un nou horitzó a la vida»4.
Aquesta persona és Jesucrist. En aquest sentit, Joan Pau II ens digué que «l’Església
ha d’oferir a Europa el bé més preciós i que ningú més no pot donar-li: la fe en Jesu-
crist, font d’esperança que no defrauda, do que és a l’origen de la unitat espiritual i
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cultural dels pobles europeus, i que encara avui i en el futur pot ser una contribució
essencial en el seu desenvolupament i a la seva integració»5.

Hi ha un text molt bonic i molt ric de contingut evangelitzador. Forma part de l’ho-
milia del Papa Benet XVI a l’inici del seu pontificat. Diu això: «Hi ha el desert de
la pobresa, el desert de la fam i de la set, el desert de l’abandó, de la soledat, de l’a-
mor romput. Existeix també el desert de l’obscuritat de Déu, del buit de les ànimes
que ja no tenen consciència de la dignitat de l’home. Els deserts exteriors s’han mul-
tiplicat en el món, perquè s’han estès els deserts interiors. Per això els tresors de la
terra ja no estan al servei del cultiu del jardí de Déu en el qual tots puguin viure, si-
nó subjugats al poder de l’explotació i de la destrucció. L’Església, en el seu conjunt,
com també els seus pastors, han de posar-se en camí com Crist, per tal de rescatar els
homes del desert i conduir-los al lloc de la vida, vers l’amistat amb el Fill de Déu,
vers Aquell que ens dóna la vida i la vida en plenitud». Tan important i urgent és la
tasca de l’evangelització que el Sant Pare ha creat, amb el Motu Proprio Ubicum-
que et semper, de 21 de setembre de 2010, un nou organisme en la Cúria Romana: el
Consell Pontifici per a la promoció de la nova evangelització. 

Evangelitzar: finalitat bàsica de totes les confraries

Les confraries han de tenir sempre molt present que són institucions d’Església i que,
per tant, participen com tota l’Església de la gran i joiosa responsabilitat de l’evan-
gelització. Jesús va enviar els seus deixebles a anunciar tot el que els havia dit. Ell
ens envia a tots a evangelitzar. El Senyor confià a totes les confraries l’evangelitza-
ció. Això significa que la configuració i l’activitat de les confraries ha de ser sem-
pre evangelitzadora. I això val per a les confraries en el seu conjunt, com també per
a tots els seus membres, tant quan actuen conjuntament amb els altres confrares, com
quan actuen per separat, perquè els confrares són cristians i tot cristià ha rebut del
Senyor pel baptisme el deure d’evangelitzar sempre i arreu on es trobi sol o associat.

Jo diria que les confraries de Setmana Santa tenen encara una exigència més gran d’anun-
ciar Jesucrist i el seu Evangeli en totes les seves actuacions precisament perquè tota la vos-
tra raó de ser com a confraria i com a confrares és la celebració i manifestació dels grans
misteris de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist, pels quals el Senyor ens ha salvat.

Això us demana a tots posar la mirada en el rostre diví i humà de Jesús amb interès
renovat. Aquest encontre personal amb el Senyor en la seva mort i la seva resurrec-
ció us ajudarà a la conversió, a créixer en la vostra vida de fe, esperança i caritat, en
la vostra consciència de ser Església, membres d’una comunitat parroquial i ben pre-
sents en el món. Aquesta renovació cristiana us impulsarà un joiós seguiment del
Senyor i un major compromís evangelitzador i missioner. 

Les confraries de Setmana Santa han d’evangelitzar especialment amb les manifes-
tacions de culte i processionals. Davant de la ignorància religiosa que hi ha en el nos-
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tre temps i al desconeixement dels continguts de la fe cristiana en molta gent, fins i
tot batejada, les processons de Setmana Santa han de contribuir a difondre el conei-
xement de la mort i resurrecció de Crist. I aquí ens podríem preguntar si ja hem in-
corporat els mitjans de comunicació en els actes processionals per explicar a les per-
sones que els contemplen el seu significat cristià6.

Avui aquestes manifestacions públiques de fe són seguides per molta gent. Enmig de
la cultura laïcista actual que tendeix a la privatització de la fe, les confraries surten
al carrer a manifestar públicament la fe dels confrares. Aquesta manifestació públi-
ca de la fe s’ha de valorar molt i cal dedicar esforços pastorals per evitar algunes pos-
sibles incoherències. Cal evitar un culte separat de la fe. Joan Pau II ha afirmat que
«deslligar la manifestació de religiositat popular de les arrels evangèliques, reduint-
la a una expressió folklòrica o costumista, seria trair la seva essència vertadera»7. Cal
evitar, també, un culte separat de la vida, quedant-se en un formalisme religiós buit.
Finalment, cal evitar un culte separat de l’Església. ¿Com es viu en les confraries la
dimensió eclesial, entesa com a pertinença plena i fidel a la comunió de l’Església,
que neix de l’eucaristia i en ella s’expressa?

Espiritualitat dels confrares

Per evangelitzar, per anunciar Jesucrist als germans amb les paraules i el testimoniat-
ge de la pròpia vida, ens cal estar evangelitzats i viure una autèntica espiritualitat cen-
trada en Jesucrist. Penso que les confraries, amb l’ajut de les diòcesis i parròquies,
han d’ajudar els seus membres a créixer en l’espiritualitat pròpia dels laics i laiques
cristians. Desitjo assenyalar aquests perfils de l’espiritualitat laïcal que s’ha d’ofe-
rir a tots els confrares:

1. Viure el misteri de l’Encarnació. El que al començament del temps Déu va veu-
re que era bo, acabarà al final del temps arribant a la seva perfecció. Jesucrist és
la garantia i el camí. Aquesta convicció és bàsica i demana educar per a la presèn-
cia en el món i per a l’esperança, més que no pas per a la fugida, la desconfiança
o la sospita envers la creació. Hi ha una harmonia entre l’obra de la creació i de
la salvació, perquè és el mateix Déu qui crea i qui salva. Podríem dir que no es pot
ser un bon cristià si no s’és un bon home o una bona dona. I no es pot ser un bon
confrare si no s’és un bon home o una bona dona.

2. Incorporar la mort i la resurrecció de Crist en la pròpia vida de cadascú. Vosaltres,
confrares, esteu molt units a les diverses advocacions de les vostres confraries que
fan referència directa a la mort de Crist. Això ens ajuda a creure que la mort de
Jesús el portà a la resurrecció. És el que passa també en la nostra vida cristiana
si estem units a Ell. Això ens capacita per acceptar que la mort del gra de blat dó-
na espigues amb molts grans de blat, és signe de fecunditat.
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3. Deixar-se portar per l’Esperit de Déu. L’acceptació confiada de l’impuls de l’Es-
perit de Déu ajuda el cristià a reconèixer el Senyor Jesús i el condueix a discer-
nir en els esdeveniments quotidians de la nostra vida i del nostre entorn, en les
exigències i desigs, els signes vertaders de la presència o els plans de Déu.

4. Ser i sentir-se Església, estimar-la, defensar-la i treballar per ella. És la nostra Ma-
re que ens ha engendrat a una nova vida pel baptisme i l’alimenta amb la Parau-
la de Déu i els sagraments. No podem separar mai Jesucrist de l’Església, el Cap
del Cos. Aquesta és una temptació fàcil que es dóna també avui entre els cristians.
El mateix Jesús ressuscitat digué a Saule camí de Damasc: «Jo sóc Jesús, el qui
tu persegueixes». Perquè Saule perseguia l’Església.

5. Confessar la fe de l’Església, acollint i proclamant la veritat sobre Jesús, sobre
l’Església i sobre la persona humana, en obediència al magisteri de l’Església.

6. Testimoniar una comunió ferma, convençuda en filial relació amb el Papa, prin-
cipi i fonament visible de la unitat de l’Església universal, i amb el Bisbe, princi-
pi i fonament visible de l’Església diocesana.

Les confraries s’han creat per oferir aquesta espiritualitat als seus membres. Neces-
sitem laics —homes i dones— entusiasmats per Jesucrist i que estimin l’Església i
que segueixin sense por la primera i fonamental vocació a la santedat; laics genero-
sos que lliurin un temps a la setmana a treballar per l’Evangeli en la comunitat cris-
tiana i a la societat; laics que valorin la seva vocació específica d’estar presents en el
món com a llevat de l’Evangeli en la transformació de la societat; laics que en l’exer-
cici de la seva professió i dels deures del seu estat de vida, atorguin primacia als con-
tinguts i valors de la fe cristiana; laics que amb l’esperit missioner estiguin disposats
a ser enviats a ajudar comunitats parroquials de la diòcesi; laics que estiguin oberts a
la crida dels pastors per rebre encàrrecs pastorals i col·laborar amb els sacerdots, dia-
ques, religiosos, religioses en les parròquies i en els arxiprestats; laics que vegin la
necessitat d’enriquir el seu coneixement de la fe i s’esforcin a aconseguir la forma-
ció que requereix el treball eclesial que se’ls confia8.

Per aconseguir aquesta espiritualitat cal que tots els confrares participin a l’eucaris-
tia dominical. Això és també molt coherent amb el seu amor a Jesús en la seva pas-
sió i mort. Perquè fou el dijous sant que Jesús instituí l’eucaristia i ens digué: «Feu
això en memòria meva». I els cristians ho hem de fer cada diumenge.

Participació de les confraries en la pastoral diocesana

Les confraries viuen i actuen en una diòcesi i generalment estan situades en una par-
ròquia. Aquesta és la realitat de les confraries que existeixen a les nostres diòcesis de
Catalunya. Hi ha, doncs, unes relacions mútues entre cadascuna de les confraries per
una banda i la diòcesi i la parròquia per l’altra. Però aquestes relacions no signifiquen
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pas que les confraries no siguin part de la diòcesi i de la parròquia. No són pas dues
realitats plenament independents i menys oposades. Tot al contrari, la realitat i l’ac-
tivitat de les confraries demana viure i actuar en el si d’una Església diocesana i d’u-
na parròquia i arxiprestat. 

Les confraries són realitats eclesials, són associacions canòniques de fidels i per
existir i actuar en l’Església necessiten l’aprovació i acompanyament pastoral del
bisbe diocesà. Les confraries són associacions integrades fonamentalment per laics
i són un reconeixement al dret fonamental d’associació que tenim els batejats en
l’Església. És una forma molt activa de participar el laïcat en la missió de l’Es-
glésia, harmonitzant amb una de les conclusions del 2n Congrés de Confraries,
de l’any 2005, que demanava «prendre major consciència de la condició eclesial
del laïcat, del seu paper en la missió de l’Església i de la dimensió eclesial de les
confraries»9. 

La relació del bisbe amb cadascuna de les confraries durant el procés d’aprovació i
en la seva vida i activitat és una autèntica garantia per a aquestes institucions i per a
tots els seus membres. Al meu parer és evident que Déu és el primer interessat en el
bon funcionament d’una confraria. Després, el més interessat és el bisbe diocesà i a
continuació els confrares. Aquesta és una veritat que cal tenir sempre present en les
relacions amb els pastors. Joan Pau II, parlant de les associacions eclesials —i per
tant, també de les confraries— es pregunta com custodiar i garantir l’autenticitat
del carisma, i dóna aquesta resposta: «És fonamental que cada moviment se sotme-
ti al discerniment de l’autoritat eclesiàstica. Per això, cap carisma no es dispensa de
la referència i de la submissió als pastors de l’Església»10. No es pot oblidar que amb
l’aprovació que el bisbe diocesà atorga a una confraria, el seu prestigi moral, neces-
sari per a l’exercici del seu ministeri episcopal, pot quedar compromès si la institu-
ció aprovada per ell no és fidel al que ha de ser i obrar.

El pastor diocesà ha d’aprovar els estatuts de les confraries perquè aquestes, atesa
la seva finalitat de promoure el culte públic, han de ser associacions públiques11.
Això que sembla una activitat burocràtica no ho és pas i no ho ha de ser. Els esta-
tuts són la carta constitucional de la persona jurídica que és una confraria; són com
la seva columna vertebral. Un cop aprovats, la confraria es regirà per aquesta norma-
tiva que s’ha elaborat respectant la normativa comuna de l’Església, però adaptada a
cada confraria, atesa la seva naturalesa i finalitats. Tanmateix, els estatuts s’han d’ob-
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servar sempre perquè és una garantia per a la mateixa confraria i també per a tots
els seus membres que es lliuren amb interès i generositat a la confraria.

Els estatuts amb els anys poden quedar desfasats. Aquesta és una realitat que han ex-
perimentat amb el pas dels temps moltes associacions. Està prevista la modificació
dels estatuts en el seu articulat. Cal tenir present que les modificacions dels estatuts
un cop aprovades per l’assemblea general de la confraria, no entren en vigor fins que
han estat aprovades per l’autoritat eclesiàstica competent. Aquesta és una mesura sen-
sata que estableix la normativa canònica en bé de les associacions i com a expressió
de la comunió eclesial12.

És molt important que en les celebracions d’assemblees generals i d’altres òrgans de
govern de les confraries, els dirigents tinguin a mà —a més del llibre per antono-
màsia per als cristians, que és la Bíblia— els estatuts, i que abans de prendre deci-
sions o de realitzar eleccions que estan regulades en l’articulat estatutari, es llegeixin
els articles pertinents per tal que les actuacions es facin sempre d’acord amb el que
és la norma constitucional de la confraria. Per dir-ho d’una manera gràfica, a la tau-
la de la presidència hi ha d’haver dos llibres: la Bíblia i els estatuts13.

El Concili Vaticà II, tractant de l’apostolat dels laics, ha fet unes observacions que
són molt adients per tal de vincular les confraries amb l’activitat pastoral diocesa-
na. El document conciliar afirma: «Que cultivin constantment [els laics] el sentit de
la diòcesi, de la qual la parròquia és com una cèl·lula, sempre disposats, a invitació
del pastor, a servir les iniciatives diocesanes. A més, per atendre les necessitats de les
ciutats i del camp, que no limitin la col·laboració als límits de la parròquia o de la
diòcesi, sinó que procurin eixamplar-la a l’àmbit interparroquial, interdiocesà, nacio-
nal i internacional»14. Així, doncs, els laics associats en confraries han de tenir aques-
tes mateixes actituds que es manifestaran en la participació de la confraria en la pas-
toral d’àmbit parroquial, arxiprestal, diocesà i supradiocesà, segons les necessitats i
possibilitats.

Per això les confraries han de tenir una consciència ben viva que viuen i actuen en el
si d’una Església diocesana. Les confraries han de viure la diocesaneïtat participant
en les celebracions i activitats diocesanes, especialment convocades pel pastor dio-
cesà. El Concili Vaticà II anima els cristians perquè visquin activament la seva perti-
nença a la pròpia diòcesi, sense tancar-se a grups o institucions locals i alhora assu-
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mint una amplitud de mira cada cop més universal15. Les confraries, així com totes
les associacions, han de prendre consciència constantment del que suposa viure en
l’Església diocesana i integrar-se en el conjunt, per tal d’aportar-hi i alhora per a re-
bre’n. La plena comunió eclesial demana la dependència del bisbe i la coordinació
amb els altres organismes, associacions i moviments diocesans. Joan Pau II afirma
que «tant en l’Església universal com en les Esglésies diocesanes, les associacions i
els moviments han d’actuar en plena sintonia eclesial i en obediència a les directrius
dels pastors»16. 

Les diòcesis estableixen periòdicament un pla pastoral que assenyala unes prioritats
per a totes les institucions eclesials. Convé que totes les associacions i, per tant, to-
tes les confraries acullin el pla pastoral diocesà incorporant alguns objectius i algu-
nes accions a la seva pròpia programació, expressant i vivint així la comunió ecle-
sial, que és un criteri d’eclesialitat per a tota confraria. Aquesta comunió exigeix, a
més, el reconeixement de la legítima pluralitat de les diverses formes associades dels
laics en l’Església, i, ensems, la disponibilitat a la col·laboració recíproca.

La participació de les confraries en la pastoral parroquial

La majoria de les confraries de Setmana Santa estan vinculades i ubicades a les
parròquies, i és absolutament necessari per al bé de les dues institucions que hi hagi
una perfecta harmonia, si comprenem ben bé la naturalesa eclesial de la parròquia.
Les confraries, juntament amb altres associacions i moviments, formen part de la co-
munitat parroquial i han de participar amb esperit de comunió en la tasca que la
parròquia té encomanada i que ha d’assolir. Això demana treballar en íntima unió
amb el rector, el qual està ajudat pel consell pastoral. 

La integració de la confraria en la pastoral parroquial s’aconsegueix més i millor
quan els confrares participen activament en serveis parroquials, com la catequesi, Cà-
ritas, acolliment de parelles per al sagrament del matrimoni, consell pastoral, consell
d’economia, etc. I això fa que aquests confrares contribueixin també a donar una ri-
quesa espiritual i pastoral a la pròpia confraria i als altres confrares.

Aquí el paper del consiliari de la confraria és de capital importància, especialment
quan coincideix —com convé molt que sigui— en el rector de la parròquia. Per això
caldrà valorar ben positivament la funció del consiliari i acollir sempre les seves
orientacions i disposicions, tant l’assoliment de les finalitats religioses i cultuals com
les de formació i de participació en la pastoral en els diferents àmbits eclesials.

En el si de les confraries es dóna la realitat eclesial de la participació de laics i pre-
veres que treballen conjuntament i així ofereixen una bona imatge d’Església, en la
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qual hi ha diferents maneres i responsabilitats de participació i de col·laboració per
tal d’assolir l’única missió del poble de Déu. La comunió entre laics i pastors és es-
sencial a l’Església i a tota institució eclesial si vol ser fidel a la seva pròpia natura-
lesa i si vol realitzar un treball eficient. Cal vetllar aquestes bones relacions, i això
s’aconsegueix més fàcilment si tots estan animats per l’amor cristià i si les mútues
competències queden clares en els estatuts i s’observen sempre les normes estatu-
tàries. El servei del prevere en el si de la confraria s’ha de veure sempre com un ajut
i una garantia d’eclesialitat, de comunió eclesial i de sintonia amb la missió evan-
gelitzadora de l’Església. La funció que realitza és molt necessària i cal que sigui
reconeguda i valorada per tots els confrares, especialment pels dirigents de la ins-
titució. El II Congrés de Confraries de Catalunya demanà «que cada confraria, con-
gregació i germandat tingui un consiliari nomenat pel Sr. Bisbe»17. Aquesta petició
està plenament d’acord amb la normativa canònica vigent que estableix que les as-
sociacions públiques han de tenir necessàriament un consiliari nomenat pel bisbe
diocesà18.

La presència servicial del sacerdot en benefici de la confraria posa en relleu la neces-
sitat de valorar la vocació sacerdotal per part de tots els confrares i la participació que
han de tenir en la pastoral vocacional. Demanar al Senyor vocacions sacerdotals és
responsabilitat de tota la comunitat diocesana i, consegüentment, també correspon
a les confraries, ja que necessiten el ministeri presbiteral ateses les seves finalitats re-
ligioses.

Les confraries, casa i escola de comunió

L’Església té el repte de ser la casa i l’escola de comunió. L’amor ha de ser la pri-
mera i principal finalitat de cada confraria de Setmana Santa per tal d’esdevenir
una casa i escola de comunió. A més, els misteris de la passió i mort de Jesucrist
són expressió ben palesa de l’amor infinit i misericordiós del Senyor envers tota la
humanitat.

Això contribueix a fer que la confraria sigui de debò una comunitat humana i cristia-
na presidida per l’amor, on tots els confrares se sentin i actuïn com a germans no no-
més per uns vincles d’amistat o de sintonia d’objectius que es volen aconseguir, si-
nó també i principalment pels vincles de la fe, de l’esperança i de la caritat.

Tots els membres de les confraries, ja siguin homes ja siguin dones, han de gaudir
d’uns mateixos drets i deures. S’ha de reconèixer aquesta plena igualtat sense que si-
gui possible cap discriminació per raó del sexe. En aquest mateix sentit s’ha mani-
festat l’arquebisbe de Sevilla, Mons. Juan José Asenjo, amb un decret per a totes
les confraries i germandats de la seva arxidiòcesi. I l’anterior arquebisbe de Sevilla,
Cardenal Amigo, ja va insistir en aquesta mateixa línia en una exhortació de 12 d’oc-
tubre de 2001.
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Tots els confrares s’han de sentir responsables de la vida de la confraria amb la vo-
luntat de posar-se al servei del que sigui necessari. L’actitud que han de tenir els
que assumeixen càrrecs és la de Jesús, que no va venir a ser servit, sinó a servir i a
donar la seva vida com a rescat per a tothom19 i a la vegada entendre que els qui
presideixen són servidors de tots, com el Senyor que essent el primer va rentar els
peus als seus deixebles20.

Els bisbes del sud d’Espanya, en una carta pastoral sobre les confraries, afirmen
que «desitgem que aquelles persones que exerceixen càrrecs polítics de relleu, en els
quals estan sotmesos a ideologia i disciplina de partits concrets, s’abstinguin de
participar en l’exercici del govern de les germandats, confraries i dels seus consells
locals, per ser aquesta la forma més convenient d’evitar els conflictes de conscièn-
cia, de salvaguardar la coherència i la llibertat de la persona»21.

Les confraries davant la crisi econòmica

En els moments que vivim sofrint les greus conseqüències de la crisi econòmica amb
més de quatre milions d’aturats, ens cal intensificar la nostra solidaritat i compartir
el que tenim. Per això penso que les confraries estan cridades a fer-ho entre els seus
membres més necessitats i envers els altres. Aquesta fou una de les finalitats que en
els seus orígens tingueren les confraries i molts encara expliciten en els seus estatuts
actuals la finalitat de l’ajut mutu entre els confrares, especialment en casos de neces-
sitat espiritual i material. Benet XVI va dir que «també l’Església en tant que co-
munitat ha de posar en pràctica l’amor»22. Els Fets dels Apòstols ens diuen que «els
creients vivien tots units i ho tenien tot en comú; venien les possessions i els béns i
ho repartien entre tots, segons la necessitat de cadascú»23. I el Papa afirma que «en la
comunitat dels creients no ha d’haver-hi una forma de pobresa en què es negui a al-
gú els béns necessaris per a la vida decorosa»24. Tot això té molta aplicació en la vi-
da i activitat de les nostres confraries.

La litúrgia i la pietat popular en les confraries

Les confraries estan al servei del culte participant en les celebracions litúrgiques
—com l’eucaristia— i promouen i organitzen actes de pietat popular. Les processons
són l’activitat més accentuada. És important que es tingui molt clar el valor i la re-
lació entre litúrgia i pietat popular.

La Constitució sobre sagrada litúrgia, del Concili Vaticà II, relaciona la pietat popu-
lar amb la litúrgia, afirmant el següent: «Cal que, tenint en compte els temps litúr-
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gics, aquests exercicis piadosos del poble cristià es disposin de manera que s’harmo-
nitzin amb la sagrada litúrgia, en certa manera en derivin, i hi condueixin el poble,
perquè la litúrgia, per la seva naturalesa, els és molt superior»25.

La litúrgia i la pietat popular són dues expressions legítimes del culte cristià, si bé no
són homologables. Ambdues no s’han d’oposar, ni equiparar-se, sinó harmonitzar-
se. Litúrgia i pietat popular són, per tant, dues expressions cultuals que s’han de po-
sar en contacte mutu i fecund; tanmateix, en tot cas, la litúrgia ha de constituir el punt
de referència per encarrilar amb lucidesa i prudència els anhels d’oració i de vida ca-
rismàtica que es troben en la pietat popular, i, per la seva part, la pietat popular,
amb els seus valors simbòlics i expressions, podrà proporcionar a la litúrgia algu-
nes coordenades per a una inculturació vàlida i estímuls per a un dinamisme creador
eficaç26.

Tot això demana que els membres de les confraries rebin una formació religiosa, amb
continguts litúrgics, per tal que puguin viure més intensament i amb més coherèn-
cia la seva vida cristiana i perquè les activitats que realitzin les confraries en les ce-
lebracions religioses siguin ben adequades. Aquí hi té un paper molt important el con-
siliari.

La formació dels confrares

Una finalitat molt important de les confraries és la de facilitar la formació religiosa
i litúrgica dels seus membres. Aquesta és una assignatura bastant pendent en moltes
institucions d’Església i també en les confraries. En general, hi ha entre els cris-
tians un dèficit de formació en el coneixement dels continguts de la fe i moral cristia-
nes, de la pregària i de la litúrgia. Sé que les confraries fan esforços, en general, per
organitzar conferències soles o conjuntament amb les parròquies. L’esforç és consi-
derable i els resultats possiblement no són gaire optimistes. Tanmateix us demano a
les confraries que no desistiu de trobar iniciatives per engrescar i facilitar als mem-
bres una formació més rica i sòlida que redundarà positivament en la qualitat de la
seva vida cristiana i de la mateixa confraria.

Cal encoratjar els consiliaris de les confraries a realitzar amb generositat aquest mi-
nisteri de formació i acompanyament dels confrares. Ho demana el Directori de la
parròquia de la Tarraconense que parla del grup de persones més responsables i ac-
tives: «Que hi hagi un acompanyament sol·lícit d’aquestes persones, tan per acom-
panyar i alimentar la seva fe com perquè elles també siguin obertes i acollidores de
tothom»27.

Convindria que en cada confraria algun membre assolís una formació religiosa de
més alt nivell, en l’Institut Superior de Ciències Religioses de les diòcesis, en la Fa-
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cultat de Teologia de Catalunya o en l’Institut Superior de Litúrgia que tenim a Bar-
celona. En relació a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona cal dir
que funciona també en la modalitat on line que permet seguir-ho des de casa.

Cloenda

Hem reflexionat sobre alguns aspectes de la vida de les confraries que es donen en
major o menor grau en cadascuna d’aquestes realitats. Acabo com he començat: Grà-
cies confrares, germandats i congregacions de Setmana Santa pel vostre servei a les
diòcesis i a les parròquies. Tanmateix teniu el repte d’oferir als germans confrares i
als de fora un encontre personal amb Jesucrist, l’únic que pot donar sentit ple a la vi-
da. Aquesta és la finalitat principal de les nostres estimades confraries, germandats
i congregacions de Setmana Santa.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa de cloenda del 5è Congrés Català de Confraries, Ger-
mandats i Congregacions de Setmana Santa. Basílica de Santa Ma-
ria de Mataró, 27 de febrer de 2011

Ens hem aplegat en aquesta històrica i bellíssima Basílica de Santa Maria de Mataró
per celebrar l’Eucaristia dominical. És l’acte més important dels cristians i també del
5è Congrés Català de Confraries, Germandats i Congregacions de Setmana Santa.
Celebrem el misteri pasqual, la mort i resurrecció de Jesucrist que són les celebra-
cions cabdals de la Setmana Santa i que les vostres confraries, germandats i con-
gregacions porten diverses advocacions que fan referència directa a algun dels mis-
teris principals del Senyor.

En la celebració de l’Eucaristia ens trobem amb Jesucrist mort i ressuscitat. És el nos-
tre encontre personal i sacramental amb Ell cada vegada que fem això en memòria
seva, complint el que aquell primer Dijous Sant va manar —instituint l’Eucaristia en
el Cenacle— que ho fessin, com fem sempre els cristians el primer dia de la setma-
na, el diumenge. 

El Senyor s’ha fet present amb la proclamació de la Paraula de Déu. El missatge que
avui hem rebut, el que ens ha dit el Senyor, omple el nostre cor i el nostre esperit de
confiança i ens allibera de l’angoixa. 

En l’Evangeli de sant Mateu, estem escoltant aquests diumenges el sermó de la mun-
tanya. Jesús, a petició dels apòstols, ens ha ensenyat l’oració del Parenostre. Amb
aquesta oració preuada i entranyable, Jesús ens ha dit que Déu és el nostre Pare. A la
llum de la pregària del Parenostre, podem entendre plenament el contingut del frag-
ment del llibre del profeta Isaïes que hem escoltat.
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Déu ens estima com a Pare nostre que és; nosaltres som els seus fills. Tanmateix si
algú pogués dubtar del seu amor, les paraules inspirades d’Isaïes retornen la confian-
ça en l’amor de Déu envers tots nosaltres, perquè Sió també dubtava d’aquest amor
de Jahvé, dient: «M’ha abandonat el Senyor, el meu amo s’ha oblidat de mi». Però
Déu respon amb aquestes paraules claríssimes: «Creus que una mare s’oblidarà del
nen que té al pit, i no s’apiadarà del fill de les seves entranyes? Però, ni que alguna
se n’oblidés, jo no m’oblidaria mai de tu».

Aquesta és l’actitud, aquest és l’amor de Déu envers tots els homes i dones de la
humanitat. És un amor paternal, més fort i més constant que l’amor d’una mare als
seus fills. I aquest és el context per entendre i viure el contingut del sermó de la mun-
tanya, com el contingut de les benaurances. Penso que ens cal aquesta gran con-
fiança en Déu i en el seu amor de Pare per viure coherentment la nostra vida cristia-
na complint el nou manament de l’amor a Déu i l’amor als germans.

En l’Evangeli que hem escoltat, Jesús ens diu una cosa molt important i que penso
que també és molt actual i pot tocar la nostra vida per tal de convertir-nos. El Senyor
ens ha dit que «ningú no pot servir dos amos... No podem ser servidors de Déu i de
les riqueses». Servir Déu vol dir tenir-lo per centre de la vida. Certament és una
joia poder servir només l’autèntic i únic Déu, creador i salvador nostre. Perquè Jesús
—Déu i home— és «el camí, la veritat i la vida». Servir Déu és viure en la veritat i
posseir plenament la vida. La Veritat de Déu i la Vida de Déu. No hi ha major lli-
bertat que la de sentir-se «servidor de Déu». Servir Déu significa regnar en esperit,
des de la seva altura, per damunt de tota dominació que ens volen imposar. Servir
Déu ens dignifica ja que hem estat creats per glorificar i lloar Déu i hem estat creats
a la seva imatge i semblança i hem estat redimits esdevenint fills i filles de Déu.

Jesús parla de les riqueses. El text original de l’Evangeli transcriu les riqueses amb
el terme arameu que era la llengua amb què parlava Jesús als de la seva terra, i era el
terme de «mammon», que suggereix una personificació idolàtrica de la riquesa. Per-
què en tota criatura intel·ligent radica un instint d’adoració. Però quan el desvia del
Déu autèntic divinitza en el seu lloc un ídol i es posa al seu servei, no ja com a fill en
comunió amb el pare, sinó com a esclau sotmès a un tirà. Servir les riqueses, signi-
fica afirmar i imposar la primacia de les coses materials sobre les persones. I com
a conseqüència d’això es dóna una il·limitada injustícia i la pèrdua de la pau.

I Jesús en l’evangeli que hem escoltat ens diu també que no ens neguitegem, que no
ens angoixem. El Senyor ens ha comunicat la seva Bona Nova per donar-nos la pau
en el nostre cor, per tal que la puguem comunicar en el nostre entorn. Per això ens
diu que si servim només Déu i confiem plenament en Ell, viurem sense angoixa i sen-
se neguit, amb una autèntica pau. No ens hem de neguitejar per la nostra vida, pel
menjar i la beguda, pel nostre cos. Certament que hi ha moltes coses importants de
la nostra vida personal i familiar, professional i social que demanen la nostra dedica-
ció i ocupació. Tanmateix, Jesús avui ens diu que no ens preocupem per tot això. Ens
demana que confiem més i més en Ell, Pare de tots. Ja ens costa, en general, confiar
més i més en Ell, malgrat ser tan provident i haver-nos mostrat el seu amor constant-
ment.
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El Senyor ens ajuda a reflexionar i ens diu en l’Evangeli que pensem que la vida
val més que el menjar, el cos i els vestits, i Déu ho dóna als ocells del cel que no
sembren ni seguen. Estar angoixat per tot això material és propi dels pagans, dels
no creients. Però nosaltres creiem en Déu Pare i Jesús ens dóna aquest fonament
de la confiança: «El vostre Pare celestial sap molt bé la necessitat que en teniu de
tot això».

A la vegada, per assolir aquesta confiança en Déu Pare, en la seva providència, ens
cal també —a més de pensar que Ell per la seva paternitat no ens deixarà— realit-
zar el que Jesús ens ha dit en l’Evangeli: «Busqueu per damunt de tot el Regne de
Déu i ser justos, tal com Ell vol, i tot això, us ho donarà de més a més». Déu Pare té
un pla etern que es realitzarà i Jesús anomena a aquest pla el seu «Regne». És el reg-
ne que demanem en la pregària del Parenostre. I aquest Regne de Déu té com a pro-
grama elevar la humanitat a la seva altura, alhora que és Amor en la Veritat, Pau en
la Justícia, Perdó i Fraternitat en la família universal de l’únic Pare del cel. Tots
hem de considerar com un gran honor que Déu nostre Senyor ens cridi a col·laborar
en el seu Regne, a cercar-lo i a treballar per ell. Ens crida a evangelitzar.

La Paraula de Déu que hem escoltat omple el nostre cor de confiança, d’agraïment i
de pau, així com de generositat per servir només el nostre amo del cel, el Senyor
Jesús que per nosaltres ha donat la seva vida passant per la passió, el sofriment, la
humiliació, la soledat i la mort en creu, tal com vosaltres benvolguts germans i ger-
manes, membres de les nostres estimades confraries, germandats i congregacions de
Setmana Santa teniu molt dintre del vostre cor i amb amor i devoció acompanyeu Je-
sús en aquells misteris de la Setmana Santa. 

Maria, titular d’aquesta estimada Basílica, va acompanyar amb amor i amb fidelitat
Jesús en el via crucis, en la seva passió i mort en creu. Imitem sempre Maria i esti-
guem com ella al peu de la creu de Jesús per comprendre, acceptar i estimar la nos-
tra pròpia creu.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Benet XVI i la llibertat religiosa (6/02/2011)

El Parlament Europeu ha aprovat una resolució en què demana el respecte a la lliber-
tat religiosa i als grups religiosos minoritaris en països caracteritzats per la presència
d’una religió o confessió religiosa majoritària. Ens hem de felicitar per aquesta reso-
lució que és una resposta a les recents intervencions del Sant Pare Benet XVI en
defensa de la llibertat religiosa.
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La preocupació del Sant Pare per la llibertat religiosa està sempre present, però en
els darrers mesos s’ha fet molt més viva. Així ho manifesten les seves intervencions
en ocasió del Sínode per al Pròxim Orient, el seu discurs al Wesminster Hall, a Lon-
dres, durant el seu viatge apostòlic al Regne Unit, i les seves crides recents després
dels atemptats tràgics contra esglésies cristianes a l’Iraq i a Egipte. La llibertat reli-
giosa també ocupà el centre del seu discurs durant la tradicional audiència de princi-
pi d’any als membres del cos diplomàtic acreditat davant del Vaticà. «El dret a la
llibertat religiosa —va dir— no s’aplica plenament allà on només es garanteix la lli-
bertat de culte, i a més amb limitacions», i va demanar «la plena salvaguarda de la
llibertat religiosa i de la resta de drets humans, mitjançant programes que, des de l’es-
cola primària i en el marc de l’ensenyament religiós, ensenyen a respectar tots els
germans en humanitat». 

En aquest context, resulta especialment significatiu el missatge de Benet XVI amb
motiu de la Jornada Mundial de la Pau, que la Santa Seu promou cada any el dia 1 de
gener. En aquest missatge, el Papa glossa el lema de la jornada, «La llibertat reli-
giosa, via per a la pau», i ofereix un ampli panorama sobre els fonaments del dret a
la llibertat religiosa i sobre la necessitat de defensar-lo dels riscs i els atacs, de les
violacions concretes i dramàtiques, com les indicades, però també d’actituds nega-
tives davant del fet religiós, que poden tenir un origen ideològic i cultural, però que
arriben a actuacions, de vegades silencioses i sofisticades, d’oposició als creients i
als símbols religiosos. «Els cristians —diu el Papa— són actualment el grup religiós
que pateix el nombre més gran de persecucions a causa de la seva fe».

És de justícia reconèixer la manera explícita i valenta amb la qual el Papa Benet por-
ta a terme el seu servei de proposar el dret a la llibertat religiosa, no només per als
cristians sinó també per a tothom, i cal remarcar aquest per a tothom. Per això, no
dubta a encoratjar el diàleg interreligiós i el compromís de totes les autoritats religio-
ses i civils, amb el desig de servir així eficaçment la dignitat de la persona humana i
la pau. I passant de les declaracions als fets, cal remarcar la iniciativa ja anunciada
pel mateix Sant Pare de convocar els representants de les principals religions del món
a una nova jornada de pregària i de compromís per la pau a la ciutat d’Assís, el pro-
per mes d’octubre, en complir-se el vint-i-cinquè aniversari de la trobada que Joan
Pau II convocà a la ciutat de sant Francesc l’any 1986.

Amb aquestes actuacions el Papa es col·loca en el cor de la seva missió, com ha de-
clarat el director de la sala de premsa de la Santa Seu. En el primer discurs del seu
pontificat va assenyalar que Déu i la relació de l’home amb Déu seria la primera
de les seves prioritats. Així ho està fent, com també ho hem pogut veure en els mis-
satges que ens ha deixat en el seu recent viatge a Santiago de Compostel·la i a
Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

BAB 151 (2011) - febrer [53] 115



El futur dels infants, a les nostres mans (13/02/2011)

En el segon diumenge de febrer l’Església celebra la col·lecta de la campanya con-
tra la fam en el món, promoguda per Mans Unides, una ONG cristiana que ja ha com-
plert els cinquanta anys d’activitat a favor del desenvolupament del països més po-
bres del món.

La campanya d’aquest any té com a lema «El seu demà és avui» i està centrada en el
quart objectiu del Mil·lenni: reduir la mortalitat infantil, és a dir, lluitar amb tots els
mitjans al nostre abast per evitar que emmalalteixin i morin els infants menors de cinc
anys. Per això, el lema escollit és ben expressiu de la urgència d’aquesta actuació:
si avui som capaços de fer quelcom per aquests infants, és avui que garantim per a
ells un demà.

L’últim informe de les Nacions Unides sobre el compliment dels objectius del
mil·lenni indica que, en alguns aspectes, la situació dels infants ha millorat. Així, per
exemple, s’han incrementat les taxes de vacunació contra les malalties que, com el
xarampió, segaven milers i milers de vides. Es van adoptant mesures preventives i te-
rapèutiques contra la sida. Està essent efectiu el subministrament de nutrients per tal
d’evitar, a curt termini, la desnutrició infantil. Hi ha campanyes per promoure la lac-
tància des del primer dia de vida i la seva prolongació almenys durant sis mesos.

No obstant això, aquests avenços resulten molt insuficients, atesa la gravetat del pro-
blema. Les estadístiques ens diuen que s’estan morint més de mil infants menors de
cinc anys cada hora. I la majoria d’aquestes morts tenen lloc durant el primer mes
de vida.

Davant d’aquesta situació, afirmar que el demà dels infants dels països més pobres del
món es juga avui ens demana un compromís de solidaritat i d’ajuda. Ho podem fer de
diverses maneres. Una d’aquestes maneres és la col·laboració amb «Mans Unides».

Ja fa més de cinquanta anys que Mans Unides va declarar la guerra a la fam i a la po-
bresa com a arrels de les moltes causes per les quals moren els infants. Durant mig
segle ha anat promovent projectes integrals de desenvolupament. Els fruits d’aques-
ta tasca són visibles i encoratjadors. Però no són suficients.

Combatre la fam és una tasca de les administracions i dels organismes internacionals,
però sense oblidar la responsabilitat que tots tenim en aquesta necessària lluita con-
tra les conseqüències de la pobresa i la desnutrició, sobretot en els nens i nenes dels
països pobres.

Avui vivim un procés de globalització. Estan globalitzades l’economia i les finances,
i per això la crisi actual està essent una crisi cada vegada més general. Però la globa-
lització econòmica no va acompanyada d’una globalització social. Tenim un món ca-
da vegada més interconnectat, més informat sobre el que succeeix en qualsevol
punt del planeta, però aquesta interconnexió no comporta desgraciadament més so-
lidaritat.
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Com a cristians, no ens podem quedar en les lamentacions sobre aquesta situació.
No ens podem acontentar amb les paraules. Hem de passar als fets. I la crida de
Mans Unides i la resposta que cada any li donen les comunitats cristianes i mol-
tes persones de bona voluntat és un fet molt noble, sobretot quan, com aquest
any, té l’objectiu de reduir la mortalitat infantil i garantir, ja avui, el futur dels ho-
mes i les dones de demà, que són els qui hauran de fer un món més just i més so-
lidari.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Un gran testimoni d’amor a l’Església (20/02/2011)

S’escau aquest any el bicentenari del naixement del carmelita català pare Francesc
Palau i Quer, nascut a Aitona l’any 1811, fundador de dues congregacions religio-
ses molt presents a la nostra diòcesi i actualment també en altres països: les Carme-
lites Missioneres Teresianes i les Carmelites Missioneres.

El pare Palau ingressà al Seminari de Lleida als 17 anys, on va romandre durant qua-
tre anys. Santa Teresa de Jesús i sant Joan de la Creu el varen fascinar i per aquest
motiu es va fer carmelita descalç. Malgrat el trasbalsament provocat per les dispo-
sicions civils sobre l’exclaustració de l’any 1835, el pare Palau fou tota la vida un ve-
ritable carmelita, i va unir la vocació contemplativa amb l’apostolat, especialment
amb la dedicació a la formació cristiana i a l’ajuda als malalts.

En la vida del pare Palau i Quer hi ha un aspecte molt admirable: fou un gran servi-
dor de l’Església. El Papa Joan Pau II, en l’homilia de la beatificació del pare Pa-
lau, el dia 24 d’abril de 1988, a Sant Pere del Vaticà, va posar en relleu aquest riquís-
sim contingut de la vida i l’obra del nou beat. El Papa digué que Francesc Palau va
fer de la seva vida sacerdotal una ofrena generosa a l’Església. Durant les seves
llargues hores de pregària —tant a Aitona, com al lloc d’Eivissa conegut com Es Ve-
drà— va estar sempre concentrat en el misteri de l’Església.

El beat pare Palau ens ha deixat uns escrits sobre l’Església que en opinió de molts
representen una visió que s’avança —cent anys abans— a la rica doctrina que sobre
l’Església ens ha donat el Concili Vaticà II. Ell es dedicà al servei de l’Església
amb entusiasme perquè la sentia com una mare tendra i amorosa, i l’estimava com
una esposa pura i santa.

En aquest sentit, el pare Palau és per a nosaltres, encara avui, un gran testimoni d’a-
mor a l’Església. Certament, l’Església és la nostra Mare en l’esperit, perquè ens ha
engendrat a la vida de fills i filles de Déu, i ella alimenta aquesta vida amb la Pa-
raula de Déu, amb l’Eucaristia i amb els altres sagraments. Tots hem d’estimar la nos-
tra santa Mare Església, com estimem la nostra mare que ens ha donat la vida corpo-
ral. «La meva missió —escrivia el pare Palau— és anunciar al poble que tu, Església,
ets infinitament bonica i amable i predicar que t’estimo». I ell era molt conscient que
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en l’amor a l’Església es realitza el gran manament cristià de l’amor a Déu i de l’a-
mor als germans.

En moments com els que estem vivint d’indiferència religiosa, de privatització de
la religió, de poc interès pels valors i continguts religiosos, tenim tots el perill de per-
dre el tremps, de dormir-nos, de rebaixar l’esperit missioner i evangelitzador. En de-
finitiva, d’allunyar-nos de l’esperit i del carisma del pare Palau que tant han enri-
quit l’Església.

Francesc Palau i Quer fou sens dubte un contemplatiu, un home de pregària, un er-
mità —tant a la coneguda com la Cova del pare Palau, a Aitona, com al lloc d’Es Ve-
drà, a Eivissa—, però al mateix temps fou un home d’acció, en diverses iniciatives
apostòliques, entre les quals cal destacar la famosa Escola de la Virtut, una cate-
quesi d’adults, que ell impartia amb una massiva assistència, o a la parròquia de Sant
Agustí de Barcelona, perquè li ho demanà el bisbe Costa i Borràs. La toponímia bar-
celonina ha recuperat el nom dels Penitents amb què fou batejat el centre assistencial
creat pel pare Palau al peu del Tibidabo, a la que llavors era la barriada de la Santa
Creu de Vallcarca.

Per a les religioses de les dues congregacions fundades per ell i per a tots, el bicen-
tenari del pare Palau i l’any jubilar que vàrem inaugurar a la catedral el passat 29
de desembre és una invitació a imitar-lo, sobretot en el seu amor a la santa Mare
Església.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona

L’hivern demogràfic d’Europa (27/02/2011)

L’Església catòlica ha manifestat la seva preocupació per la baixada de la natalitat al
nostre continent. És el que ja s’anomena l’hivern demogràfic d’Europa. La preocu-
pació per aquest fenomen és molt general, fins al punt que el Parlament europeu, com
a resposta a aquest fenomen, ha estudiat un projecte de llei destinat a ampliar les
vacances per maternitat.

El Consell de les Conferències Episcopals Europees (CCEE), en la seva reunió de la
passada tardor, celebrada a Zàgreb (Croàcia) també va manifestar la seva inquietud
per aquest fet. El cardenal Péter Erdö, arquebisbe de Esztergom-Budapest i president
d’aquest Consell, en acabar la reunió va dir: «Des de fa temps l’Església catòlica po-
sa en guàrdia sobre el fet que a Occident una catàstrofe social i cultural s’amaga
darrere de la baixada de la natalitat».

Els fets principals que mouen a fer aquesta greu advertència són: l’índex actual de
natalitat (1,5 fill per cada dona) no garanteix la renovació generacional; el descens
numèric de la població i el seu progressiu envelliment; el futur problemàtic de les
pensions, tema de debat públic entre nosaltres.
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El cardenal Jean-Pierre Ricard, arquebisbe de Bordeus i vicepresident del Consell de
les Conferències Episcopals d’Europa, en un comunicat publicat en retornar de la
reunió de Zàgreb, ha dit que l’actual crisi demogràfica posa davant dels nostres ulls
tres problemes principals.

El primer és el problema social massiu de l’avortament que l’arquebisbe francès
quantifica així: tres milions d’avortaments cada any, sobre vuit milions de naixe-
ments per a tota Europa. Sobre aquest punt l’actitud de l’Església és prou conegu-
da i Benet XVI insisteix una vegada i altra sobre el respecte a la vida humana. En
les paraules que pronuncià a la Sagrada Família, el passat 7 de novembre, abans
de la pregària de l’àngelus, el Papa va reafirmar «la dignitat i el valor primordial del
matrimoni i la família, esperança de la humanitat, en la qual la vida humana troba
acollida, des de la seva concepció fins al seu declivi natural». I en l’homilia de la
missa de dedicació de la basílica, el Sant Pare —en una expressió que és molt equi-
librada i que em sembla que no va ser prou ben compresa— demanà unes «ade-
quades mesures econòmiques i socials perquè la dona trobi a la llar i a la feina la se-
va plena realització».

El segon problema, en paraules de l’arquebisbe de Bordeus, és «la insuficiència del
recolzament social, financer i educatiu aportat a les famílies, a les dones que tre-
ballen i que voldrien tenir un fill». Davant de la insuficiència d’aquestes mesures,
l’Església demana unes ajudes concretes i que tinguin eficàcia. En les paraules a la
Sagrada Família, Benet XVI va utilitzar uns termes molt precisos quan va dema-
nar que «la natalitat sigui dignificada, valorada i recolzada jurídicament, social-
ment i legislativament». Aquesta és una greu assignatura pendent, també per al nos-
tre país.

El tercer problema és el de la mentalitat social. El comunicat del Consell de les Con-
ferències Episcopals d’Europa, diu que una de les causes de la crisi demogràfica és
també «el clima cultural dominant en les nostres societats: una cultura egoista i rela-
tivista, orientada únicament cap al benestar material momentani». S’ha dit que Eu-
ropa té una natalitat tan baixa perquè viu una crisi d’esperança. Han de ser sobretot
les minories creatives, i en aquest cas les famílies cristianes generoses, les que ens
ajudin a sortir d’aquesta crisi d’esperança.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Notes de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de Premsa

El cardenal Martínez Sistach presideix un acte d’agraïment al
Sr. Manuel S. Bernades, sotsdelegat d’Economia de l’Arquebisbat
de Barcelona

Durant l’acte ha pres possessió el nou sotsdelegat, mossèn Ramon Batlle i Tomàs

En un acte celebrat aquest migdia al Palau Episcopal, i presidit pel cardenal Lluís
Martínez Sistach, s’ha fet un homenatge al Sr. Manuel S. Bernades, que durant els
darrers cinc anys ha treballat amb gran dedicació al servei de l’Arquebisbat de Bar-
celona i de manera especial al servei dels sacerdots jubilats i malalts, especialment
al Dr. Jaume Riera, provicari general de l’Arquebisbat, durant la seva darrera ma-
laltia.

El Sr. cardenal Martínez Sistach ha pronunciat unes paraules posant en relleu l’agraï-
ment seu i de tota la diòcesi al Sr. Bernades per la generosa i desinteressada dedica-
ció a la diòcesi, aportant la seva àmplia experiència professional del món de l’eco-
nomia, millorant les relacions de la diòcesi amb les administracions i desenvolupant
la responsabilitat de cap de personal amb gran tacte i prudència.

Com a expressió d’aquest agraïment, el Sr. Cardenal en nom propi i de tota la diòce-
si, ha lliurat l’obsequi d’uns llibres al Sr. Bernades i els treballadors i treballadores
de la Cúria Diocesana també li han lliurat uns records expressius del seu treball sem-
pre ple de cordialitat al servei de les persones, com a cap de personal.

En el curs d’aquest acte, ha estat presentat també el nou sotsdelegat d’Economia de
l’Arquebisbat Mn. Ramon Batlle i Tomàs, que actualment és vicari de la parròquia
de Sant Josep de Mataró. 

Semblança biogràfica

Mossèn Ramon Batlle, fill de Guissona (Segarra), va néixer el 19 de juliol de 1966.
Cursà els estudis de dret a la Universitat de Barcelona. Exercí com a advocat i va tre-
ballar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Posteriorment, in-
gressà al Seminari de Barcelona i cursà la llicenciatura en teologia a la Facultat de
Teologia de Catalunya. També és llicenciat en Dret Canònic per la Universitat Pon-
tifícia de Salamanca, universitat on està actualment cursant el doctorat. Els darrers
anys ha estat també notari-secretari del Tribunal Eclesiàstic de l’Arquebisbat de Bar-
celona. És també secretari de la Fundació Caterineu i de la Fundació Glòria d’Orio-
la-Cortada.
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Fou ordenat prevere pel cardenal Martínez Sistach el 13 de juny de 2010, a la basí-
lica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Des de la seva ordenació, ha estat vicari
de la parròquia de Sant Josep de Mataró, càrrec que compaginarà amb la nova res-
ponsabilitat com a sotsdelegat d’Economia i primer col·laborador del delegat, el Dr.
Antoni Matabosch.

Barcelona, 1 de febrer de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Notes de premsa

El cardenal Martínez Sistach participa en un simposi organitzat per
l’arxidiòcesi de Milà

El cardenal arquebisbe de Barcelona participarà el proper dissabte, 12 de febrer, al
simposi organitzat per l’arquebisbat de Milà, amb motiu de la Jornada de la Solida-
ritat, promoguda també pel Fondo Famiglia Lavoro, que té la seva seu a la capital de
la Llombardia. El títol general del simposi és «Església, crisi i solidaritat: dos anys
del Fondo Famiglia Lavoro».

Entre altres intervencions, en el simposi intervindran el cardenal arquebisbe de
Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, i el cardenal arquebisbe de Milà, Dr. Dionigi
Tettamanzi. Tots dos parlaran sobre aquest tema: «Esglésies constructores de solida-
ritat en el futur d’Europa». El cardenal Martínez Sistach presentarà l’experiència de
l’Església a Espanya, amb una especial referència a l’Arquebisbat de Barcelona,
mentre que el cardenal Tettamanzi parlarà sobre l’experiència de Milà.

Els joves francesos de París i Marsella visitaran Barcelona de camí cap a Madrid

El passat dimarts el cardenal Martínez Sistach va rebre a l’Arquebisbat el bisbe au-
xiliar de París, Mons. Jean-Yves Nahmias, que estava acompanyat del sacerdot Chris-
tophe de Lussy, delegat de l’Arquebisbat de París per a la Jornada Mundial de la
Joventut que se celebrarà del 16 al 21 del proper mes d’agost a Madrid.

El motiu d’aquesta visita al cardenal Martínez Sistach ha estat la preparació de l’esta-
da que els joves de París que participaran a la Jornada Mundial de la Joventut faran, del
12 al 15 d’agost, a la ciutat de Barcelona i seran un total de 3.500 joves. Durant aquests
dies, els joves estableixen contactes amb la realitat de les diòcesis que els acullen.

El bisbe auxiliar de París i el seu acompanyant, a més de l’entrevista amb el carde-
nal Martínez Sistach, varen mantenir contactes amb els responsables de la Delegació
de Pastoral de Joventut de l’arquebisbat de Barcelona, que prepara l’acolliment dels
joves a la Ciutat Comtal, i varen visitar el Fòrum de les Cultures i la basílica de la Sa-
grada Família, llocs on s’organitzaran actes per als joves.

Barcelona, 9 de febrer de 2011
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ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Notes de premsa

Els catòlics italians i espanyols promouen nombroses iniciatives per
ajudar les persones que pateixen per l’actual crisi econòmica

El cardenal Martínez Sistach ha participat en un simposi organitzat per l’ar-
xidiòcesi de Milà

El Cardenal arquebisbe de Barcelona, els passats dissabte i diumenge, ha participat
en el Simposi sobre les respostes de l’Església davant l’actual crisi econòmica. En el
Simposi organitzat per l’arxidiòcesi milanesa, els ponents principals foren el carde-
nal Dionigi Tettamanzi, arquebisbe de Milà, i el cardenal Martínez Sistach, arquebis-
be de Barcelona. Aquestes i altres intervencions del Simposi varen posar en relleu
que els catòlics porten a terme nombroses iniciatives de solidaritat. Pel que fa refe-
rència a Milà, el cardenal Tettamanzi va explicar que va crear l’esmentat «Fondo del
cardinale» amb un milió d’euros i que compta amb la col·laboració de centenars de
persones que ajuden per portar endavant el projecte. Actualment el «Fons Família
Treball» ja disposa de 12 milions d’euros i el número de famílies ajudades per poder
passar la crisi actual sobrepassa les 5.000. «Segueixo sentint que es parla del Fondo
del Cardinale —va dir Tettamanzi—, però el Fondo i el projecte no és meu, sinó que
és del Senyor i de tots els qui han donat proves de solidaritat i han manifestat amb
fets que es pot trobar respostes a la crisi. Hem de sortir del sentiment que no hi ha res
a fer».

El cardenal Martínez Sistach, per la seva part, va exposar la situació de la crisi al nos-
tre país i va fer un balanç de les respostes de l’arxidiòcesi de Barcelona a la crisi. Ex-
plicà que un dels tres objectius de l’actual pla pastoral de l’arxidiòcesi és el de créi-
xer en la solidaritat enmig de la crisi econòmica. Va dir que ja abans de la crisi era
molt el que feien els diocesans, les parròquies, la Càritas Diocesana i les Càrites
parroquials, les comunitats religioses i nombroses institucions eclesiàstiques que tre-
ballen en el món de la pobresa i de la marginació.

El cardenal va fer una exposició sobre les orientacions donades per Benet XVI da-
vant la crisis actual, de manera especial en la seva encíclica Caritas in veritate i des-
prés va fer una exposició detallada de l’activitat de Càritas tant a Barcelona com a la
resta d’Espanya. Explicà que es treballa per promoure l’autonomia de les persones
i que es col·labora amb els serveis socials municipals i amb altres organitzacions per
evitar duplicitats i promoure l‘eficàcia d’una acció més comunitària.

El passat diumenge, el cardenal Martínez Sistach, que va anar a Milà acompanyat de
Mn. Salvador Bacardit, Vicari episcopal i delegat del cardenal a Càritas Diocesana,
va presidir una missa en ritu ambrosià —el propi de l’arxidiòcesi milanesa— a la ca-
tedral de la ciutat. «Em plau presidir l’eucaristia dominical —va dir a l’homilia— en
aquesta bellíssima i antiga catedral, en l’estimada Església particular ambrosiana.
Presideixo aquesta assemblea litúrgica invitat pel vostre pastor, el cardenal Dionigi
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Tettamanzi. Tots dos junts, ahir, vàrem celebrar la Jornada Diocesana de la Solida-
ritat, mirant amb satisfacció el que ha fet durant dos anys el Fons Família i Treball.
Les nostres Esglésies sofreixen per les greus conseqüències de l’actual crisi econò-
mica i treballen moltíssim per oferir proximitat, acompanyament i ajuda a les moltes
persones i famílies que en tenen necessitat.

El cardenal retornà a Barcelona el diumenge al vespre.

Barcelona, 14 de febrer de 2011

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

El cardenal de Barcelona es reuneix periòdicament amb els sacer-
dots joves de la diòcesi

El passat dilluns, 21 de febrer, el cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, es reuní a la Casa d’Espiritualitat de la Immaculada, a Tiana, amb els sacerdots
joves de la diòcesi, en una sessió de diàleg i de reflexió que el cardenal manté cada
trimestre amb els sacerdots de les set darreres promocions sortides del Seminari Con-
ciliar de Barcelona. 

Aquestes trobades inclouen un temps de pregària i un diàleg dels sacerdots joves amb
el cardenal sobre temes proposats pels mateixos assistents. A la sessió del passat di-
lluns el diàleg es va centrar en aquests tres temes: Com fer de capellà avui, el sentit
del celibat sacerdotal i l’aportació dels sacerdots joves a la pastoral de la joventut.

En relació amb aquest tercer tema, es van presentar diverses activitats de pastoral
de joventut en algunes parròquies i arxiprestats, i es va dialogar especialment sobre
la celebració de la Jornada Mundial de la Joventut entre els dies 16 i 21 del proper
més d’agost a Madrid. Es va veure la conveniència de participar en aquesta jornada
que aplegarà un dos milions de joves de tot el món, per tal d’animar la vida cristia-
na i l’activitat apostòlica del joves participants.

Prèviament a la jornada mundial de Madrid, del 12 al 15 d’agost se celebraran les
anomenades «Jornades a les Diòcesis» en les quals els joves prendran contacte amb
la realitat de cada diòcesi de camí cap a Madrid. En aquestes jornades prèvies, l’ar-
quebisbat de Barcelona té previs acollir entre 10.000 i 15.000 joves de diversos paï-
sos, especialment de les diòcesis de París i de Marsella.

Com a cloenda de les reunions de cada curs, el cardenal realitza a l’estiu un viatge
amb els sacerdots joves de caràcter religiós o pastoral. Per aquest any s’ha decidit
que el cardenal i els sacerdots joves de Barcelona viatjaran a Madrid per participar
a la Jornada Mundial de la Joventut que presidirà Benet XVI.

Barcelona, 22 de febrer de 2011
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BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Solemnitat de Sant Josep

Eucaristia amb ordenacions presbiterals

Dissabte 19 de març de 2011, 17 h

Amb motiu de la solemnitat de Sant Josep, el dissabte 19 de març de 2011, a les 17
hores, l’Emm. Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, pre-
sidirà l’Eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família durant la qual ordenarà tres
nous preveres diocesans.

Com es pot accedir a la Basílica?

Per poder assistir a la celebració de l’eucaristia, és imprescindible la presentació
d’una INVITACIÓ GRATUÏTA, sense la qual no es podrà accedir al temple,
atès que l’aforament és limitat per les exigències establertes per les normes de
seguretat.

On es poden obtenir les invitacions?

Les invitacions es lliuraran gratuïtament a la sala de visites de l’edifici del Seminari
Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació, 231.

Quan es poden obtenir les invitacions?

Les invitacions s’han d’obtenir només la setmana abans de la celebració de l’euca-
ristia.

Concretament, per a la celebració de l’eucaristia de Sant Josep, es poden obtenir les
invitacions els dies i horaris següents:

dies: de dilluns 14 de març a divendres 18 de març de 2011
horari: matins: de 10 a 14 hores

tardes: de 16 a 20 hores

Avís important!!!

Per participar en les eucaristies que se celebraran a la Basílica de la Sagrada Famí-
lia, es procedirà de la mateixa manera que s’indica en aquest comunicat. És a dir, cal-
drà obtenir una invitació gratuïta i obtenir-la al Seminari Conciliar de Barcelona,
una setmana abans de la celebració de l’Eucaristia.

Barcelona, 22 de febrer de 2011
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NOTA PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Es prega als mitjans de comunicació que desitgin fer informació sobre aquest ac-
te a la Sagrada Família, del dia 19 de març, que vulguin inscriure’s per correu
electrònic a la Delegació de mitjans de l’Arquebisbat de Barcelona. El nostre
mail és: encarna@arqbcn.cat.

Els mitjans que prèviament s’hagin inscrit tindran un lloc reservat per a aquest
acte a la Basílica de la Sagrada Família i no necessitaran la invitació que s’ha
preparat per als assistents a l’acte. Uns dies abans els comunicarem la porta
per la qual podran accedir a la Basílica.

Articles i declaracions

Article del Sr. Cardenal Arquebisbe a la revista «Humanitas», de
Xile

La revista «Humanitas», de antropologia i cultura cristianes, publicada per la Pon-
tifícia Universitat Catòlica de Xile en el número 61, any 2011, pàgs. 12-21 publicà
el següent article del Sr. Cardenal Arquebisbe, il·lustrat amb fotografies de la basí-
lica de la Sagrada Familia, una de les quals ocupa tota la portada de la revista.

El Papa realizó el sueño de Gaudí

El día 7 de noviembre de 2010 se ha celebrado un evento histórico y universal en la
ciudad y arzobispado de Barcelona. Ha sido la dedicación del templo de la Sagrada
Familia presidida por el Santo Padre Benedicto XVI. Cuantos pudimos participar en
la asamblea litúrgica de aquella celebración y los muchos millones que pudieron
seguirla a través de los medios de comunicación, conservamos un recuerdo inolvida-
ble para siempre. El mismo Santo Padre al final de la celebración me manifestó que
nunca la olvidaría.

A la belleza de la liturgia cristiana propia del rito de la de dedicación de una iglesia
y de un altar, se añadía en esta ocasión la belleza maravillosa y me atrevería a decir
«única» del templo de la Sagrada Familia, proyectado por el arquitecto catalán An-
toni Gaudí en el año 1883 e iniciado por él mismo y que después de 128 años el San-
to Padre ha dedicado a Dios para la celebración del culto litúrgico.

Pienso que la mañana de aquel domingo de la dedicación pudimos contemplar y
gozar al máximo de la majestuosidad, belleza y simbología de la basílica de la Sa-
grada Familia. Me atrevo a decir que fue la debida contemplación y goce de esta
construcción de Gaudí. Porque fue con dicha celebración litúrgica que se realizaba
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el sueño de nuestro arquitecto genial y siervo de Dios. La lectura y reflexión asidua
de la Palabra de Dios le llevó a estructurar su templo inspirándose sobre todo en la
visión del profeta Ezequiel relativa al nuevo templo de la nueva Jerusalén (capítu-
los 40-48) y en los capítulos 4 y 6 y especialmente 21 y 22 del libro del Apocalipsis
sobre la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios y de los hombres. El sueño de Gaudí
es el sueño de todos los constructores de catedrales: representar la Jerusalén celes-
tial, la ciudad nueva y santa que «baja del cielo, viniendo de la presencia de Dios, co-
mo una novia que se engalana para su esposo» (Ap 21,2). Así, pudimos contemplar
aquello que soñó su arquitecto al proyectar su obra cumbre.

Cuando preguntaban a Antoni Gaudí quién terminaría el templo de la Sagrada Fami-
lia, dado lo ambicioso del proyecto, él siempre respondía que lo terminaría san José.
Nuestro arquitecto solía decir que en la Sagrada Familia todo es providencial. Pues
sí, ciertamente que es providencial, porque quien ha terminado el templo en su in-
terior para dedicarlo al culto con su dedicación después de 128 años de haberse ini-
ciado, ha sido un papa que lleva el nombre de san José por su bautismo.

Antoni Gaudí, además de inspirarse en el libro de las Sagradas Escrituras, se inspi-
raba en otros dos libros más: la naturaleza y la liturgia. Eran los tres libros que en-
señaron a nuestro arquitecto las formas y las técnicas. Así lo dijo el Santo Padre en
la homilía: «En este recinto, Gaudí quiso vivir la inspiración que le llegaba de los tres
grandes libros en los que se alimentaba como hombre, como creyente y como ar-
quitecto… Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación, tal como
nos es narrada en la Biblia y actualizada en la Liturgia».

Gaudí fue un contemplativo de la naturaleza. Son suficientemente conocidas sus raíces
franciscanas y que dan un toque de hermandad universal y de amor fraterno a todas las
criaturas de Dios en la obra de nuestro arquitecto, que sentía una gran admiración por
la figura de San Francisco de Asís. Contemplativo de la creación, Gaudí dirá que «el
gran libro, siempre abierto y que es necesario esforzarse en leer, es el de la naturale-
za; los otros libros son sacados de este y hay las equivocaciones e interpretaciones de
los hombres. Todo sale del gran libro de la naturaleza; las obras de los hombres son
ya un libro impreso. Este árbol cerca de mi despacho: este es mi maestro».

Este espíritu franciscano llevaba a Gaudí a pensar que todo en la creación alaba a
su Creador según su propia naturaleza. Admiraba las criaturas pequeñas, la estética
y los colores de la hierba y las estructuras de los animalitos que observaba en el so-
lar en donde se construía el templo. Levantando las torres, sabía que en aquel lugar
privaría de crecer a las hierbas y de poder vivir a los animales. Por esto le gustaba co-
locar hierbas en los pináculos del ábside y en las bases de las columnas ponía los ani-
males más humildes que corrían por allí, sin olvidar lo frutos de la naturaleza, po-
niendo un vergel en los muros del templo, porque —decía el arquitecto— «colocar
los medios ue Dios pone a nuestra disposición para sostenernos y alimentarnos es
una manera importante de agradecerle estos dones».

La contemplación de la liturgia le ayudó a dar forma a su proyecto de la Sagrada Fa-
milia. Sabemos que en la mesita de noche tenía un libro de cabecera que leía y

126 [64] febrer - BAB 151 (2011)



releía: «L’Année liturgique», de dom Propser Guéranger. La obra de este famoso
abad de Solesmes estará siempre a su lado, y por eso, como recuerda el que fue dis-
cípulo suyo, el arquitecto Puig Boada, Gaudí decía que «la liturgia lo tenía todo pre-
visto». Del culto cristiano él aprendió magistralmente a preverlo todo en la obra cul-
minante de su vida. Especialmente en la nave central, que tiene 52 columnas, tantas
como los domingos del año litúrgico, nuestro arquitecto ha plasmado todo el año li-
túrgico celebrado por la Iglesia.

La Sagrada Familia es, en último término, un himno a Cristo, resucitado y redentor,
y al Padre que está sentado en el trono, y al Espíritu Santo que renueva la faz de la
tierra. Por ello, en el punto más alto de la basílica, bajo la cruz de los cuatro brazos
que corona la torre cimborio dedicada a Jesucristo, están representadas las letras
Alfa y Omega, símbolo de aquel que dice. «Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y
el último, el principio y el fin» (Ap 23,13) y que dice también: «Soy el que vive: es-
taba muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos» (Ap 1,18).

Gaudí se avanzó a nuestro tiempo, preocupados como estamos por la evangelización,
y colocó fuera del templo los tres grandes retablos, ofreciendo una riquísima cate-
quesis global a cuantos transitaría por aquel lugar, que desde el Cristo encarnado, cru-
cificado y glorioso contempla el misterio de Dios y revela el rostro del hombre has-
ta convertirlo en compromiso moral. Nuestro arquitecto nos invita a realizar una
meditación sobre Jesucristo a través de las imágenes que se concentran en las tres
grandes fachadas que son los tres grandes acontecimientos de la Encarnación, de la
Pascua y de la Glorificación del Señor.

Algunos se preguntan qué significa en una ciudad europea como Barcelona, secula-
rizada, levantar una iglesia como la de la Sagrada Familia. El emerger de este tem-
plo en la cosmopolita ciudad de Barcelona constituye una presencia de lo sagrado,
de lo trascendente, en definitiva, de Dios. Aunque la cultura actual de nuestro conti-
nente europeo es poco sensible a la trascendencia, el hombre creado a imagen y se-
mejanza de Dios busca el sentido de la vida y suele plantearse interrogantes que tras-
cienden el espacio y el tiempo. Pienso que no hemos de perder la riqueza del
misterio, porque en nuestra vida hay constantemente la presencia del misterio de Dios
que muchas veces no aparece explícitamente.

La basílica de la Sagrada Familia atrae a millones de personas de todo el mundo, por-
que la «nueva arquitectura» que Gaudí inició descansa sobre aquello que el espíritu
humano busca con insistencia: la proporción, la armonía, en definitiva, la belleza. Po-
demos decir que es una cartografía de lo sagrado, un gran mapa abierto, donde el
mundo puede leer las grandes preguntas de la vida, del origen y del fin, del cielo y
del a tierra.

Gaudí solía decir que la belleza tenía un poder provocador y atraía hacia la bondad y la
verdad. Sabía que su obra invitaba y movía a la fe, que detrás de las piedras de la Sa-
grada Familia se manifestaba una elocuencia que indicaba hacia el infinito. Se puede
afirmar que este hermosísimo y originalísimo templo es también como un «atrio de los
gentiles» para muchísimos de los visitantes que todavía no están dentro de la Iglesia.
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Gaudí, con la construcción de la Sagrada Familia, era consciente de que levantaba al-
go singular por su profundidad, por su capacidad de emocionar y de hablar con unos
registros plásticos arquitectónicos innovadores y espiritualmente densos. Ante millo-
nes de personas que visitan esta obra grandísima, cabe preguntarse: ¿qué les impul-
sa a conocer la obra de un místico cristiano, cuando muchos parecen personas reli-
giosamente indiferentes y muchos otros ni tan sólo son cristianos? ¿Este interés por
la Sagrada Familia no será signo de una petición de espiritualidad?

Benedicto XVI, ante la basílica de la Sagrada Familia, contempló una obra que por
su belleza es un signo de Dios. En la homilía de la dedicación de este templo el Pa-
pa dijo que «la belleza es la gran necesidad del hombre, es la raíz de la que brota el
tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reve-
ladora de Dios porque, como Él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y
arranca del egoísmo».

Ya como teólogo, Benedicto XVI ha manifestado siempre un especial interés por re-
flexionar sobre la belleza como camino de acceso a Dios. Al recibir, el 21 de noviem-
bre de 2009, a un numeroso grupo de artistas en el marco majestuoso de la Capilla
Sextina, el Papa recordó que dos de sus predecesores, Pablo VI y Juan Pablo II,
buscaron la reconciliación entre la Iglesia y el mundo del arte. Benedicto XVI, en
el discurso que les dirigió, dijo que toda forma de arte es una vía de acceso a la rea-
lidad de Dios y del hombre. Es más, el arte tiene una función reveladora: por su mis-
ma naturaleza es una llamada al Misterio. El arte no sólo ilustra, en el plano estéti-
co, los datos de la fe. El arte es, en sí mismo, un verdadero lugar teológico.

Hacia el final de su homilía en la Sagrada Familia, el Papa nos hizo esta confidencia: «Al
contemplar admirado este recinto santo de asombrosa belleza, con tanta historia de fe,
pido a Dios que en esta tierra catalana se multipliquen y consoliden nuevos testimonios
de santidad que presten al mundo el gran servicio que la Iglesia puede y debe prestar a
la humanidad: ser icono de la belleza divina, llama ardiente de caridad, cauce para que
el mundo crea en Aquel que Dios ha enviado (cf. Jn 6,29)». Y añadió: «La belleza, la san-
tidad y el amor a Dios llevan al hombre a vivir en el mundo con esperanza».

Otro tema central de los mensajes del Santo Padre en su viaje apostólico ha sido el
de Dios. El Papa afirmó que «es una tragedia que en Europa, sobre todo en el siglo
XIX, se afirmase y divulgase la convicción de que Dios es el antagonista del hombre
y el enemigo de su libertad. Con esto se quería ensombrecer la verdadera fe bíblica
en Dios». Dios es amigo de los hombres nos invita a ser amigos suyos. Gaudí, con
su obra llena de belleza, de exaltación de la naturaleza creada por Dios y rica en sim-
bología bíblica, teológica, litúrgica y catequética, nos muestra —dice el Papa—
que Dios es la verdadera medida del hombre. Dios es el origen de nuestro ser y co-
mienzo y cúspide de nuestra libertad; no su oponente». El secreto de la autentica ori-
ginalidad de este maravilloso templo que ha deslumbrado al mundo está, como de-
cía Gaudí, en volver al origen que es Dios. El arquitecto de la Sagrada Familia,
abriendo su espíritu a Dios, ha sido capaz de crear en la ciudad de Barcelona un es-
pacio de belleza, de fe y de esperanza que lleva al hombre al encuentro con quien
es la Verdad y la Belleza misma.
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La visita del Santo Padre ha traído a mi memoria, en referencia a Gaudí, un hecho y
un deseo. El hecho es que, en vida del arquitecto, visitó las obras de la Sagrada
Familia, entonces sólo en sus comienzos, el nuncio del Papa en España, que se lla-
maba Francesco Ragonesi. Entusiasmado por lo que le explicaba el maestro sobre
su gran proyecto, el nuncio le dijo: «¡Es usted el Dante de la arquitectura!». El de-
seo es que un día no lejano, si esta es la decisión de la Iglesia, el marco incompa-
rable de la nueva basílica acoja la solemne beatificación del siervo de Dios Antoni
Gaudí, arquitecto genial y cristiano ejemplar cuyo sepulcro se conserva en la crip-
ta del templo.

† Lluís Cardenal Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona
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Secretaria general

Nomenaments parroquials

17.02.11—Mn. Faustino Leonel Meza Trejo, adscrit a la parròquia de Santa Eulàlia
de Vilapicina, de Barcelona.

21.02.11—Rvd. Sr. Antonio Rossi Pizzuti, B, vicari de la parròquia de Sant Joan
Baptista, de Sant Adrià de Besós.

Nomenaments no parroquials

01.02.11—Rvd. Sr. Ramon Batlle Tomàs, subdelegat diocesà d’Economia de l’Ar-
quebisbat de Barcelona.

08.02.11—Associació AMICS DEL MUSEU GEOLÒGIC DEL SEMINARI. Con-
firmació de la Junta Directiva per dos anys més: Sr. Antoni Riera Bagué, president;
Sr. Antonio Abad García, vicepresident; Sr. Jordi Babot Azoy, secretari; Sr. Francesc
Carrasco Corpas, tresorer; Sra. Isabel Benet, Sra. Jorgina Jordà, Sr. Joan Castillo, Sr.
Josep M. García Uclés, Sr. Carlos Royo i Sr. Joan Vilella, vocals.

14.02.11—Rvd. Sr. Guillem Brossa Tort, consiliari del Servei d’Assistència i Forma-
ció Religiosa (SAFOR) de la Universitat de Barcelona, Campus Mundet.

14.02.11—Rvd. Sr. Jordi Cussó Porredón, consiliari del Servei d’Assistència i For-
mació Religiosa (SAFOR) de la Universitat de Barcelona, Campus Pl. Universitat.

14.02.11—Rvd. Sr. Joan Carles Izquierdo García, consiliari del Servei d’Assistència
Formació Religiosa (SAFOR) de la Universitat de Barcelona, Campus Diagonal
Facultat d’Economia i Empresa.

14.02.11—Rvd. Dr. Lluís Ramis Juan, consiliari del Servei d’Assistència i Formació
Religiosa (SAFOR) de la Universitat de Barcelona, Campus Diagonal, Facultat d’E-
conomia i Empresa.

16.02.11—Sr. Andreu Ibarz Mellado, Membre del patronat de la Fundació Blanquer-
na fins a gener de 2013.
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Institucions d’ensenyament superior 

16.02.11—El Sr. Cardenal Arquebisbe com a Gran Canceller de la Facultat de Teo-
logia de Catalunya nomena als següents professors ordinaris:

- Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas
- Rvd. Dr. Manuel Claret i Nonell
- Rvd. Dr. Jaume Fontbona Missé
- Rvd. Dr. Ramon Prat i Pons
- Dra. Maria Claustre Solé i Auguets

Religioses difuntes

El dia 16 de gener de 2011 morí la germana Carme Nebreda Martínez, Carmelita Te-
resa de Sant Josep, als 66 anys d’edat i 49 de vida religiosa. Visqué la seva vida re-
ligiosa servint des de l’educació en diverses cases de la congregació amb esperit ale-
gre, sacrificat i disponible. Des del setembre de 2008 visqué a Barcelona, des d’on,
després de romandre durant 14 dies a l’hospital, fou cridada el matí del diumenge 16
de gener a participar de la Pasqua eterna.

El dia 23 de gener de 2011 morí la germana Montserrat (Dolors) Palomo Gascón,
Carmelita Teresa de Sant Josep, als 84 anys d’edat i 61 de vida religiosa. Visqué amb
una actitud de total lliurament, realitzant diversos serveis amb esperit sacrificat i dis-
ponible. Passà tota la vida religiosa a Barcelona. Remarquem la seva delicada aten-
ció a les coses del culte. Tenia sempre la capella a punt i amb flors. Fou una molt bo-
na sagristana. Marxà cap a la Casa del pare sense sofrir i en pau. 
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Consell Presbiteral

Crònica de la 7a reunió 
del trienni 2008-2011 (24/02/11)

El dijous 24 de febrer de 2011, a les 10.30 h, s’inicia amb la pregària de Tèrcia la se-
tena reunió del Consell Presbiteral (CP) a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar.
Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat del Sr.
Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull, de Mn. Francesc Romeu, secretari del CP, i
de Mn. Antoni Casas i Mn. Robert Baró, membres del Secretariat del CP. 

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. S’aprova l’acta de la sessió anterior
(21/10/2010).

1. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

Dóna la benvinguda i glossa els dos temes de la reunió: la Paraula de Déu i la refle-
xió sobre la visita apostòlica de Benet XVI a Barcelona.

2. Primer tema de treball: «Conèixer, celebrar i viure la Paraula de
Déu», que correspon al primer objectiu del Pla Pastoral Diocesà
2009-2011 Anuncieu a tothom l’Evangeli

Mn. Francesc Romeu, secretari del CP, presenta el treball que s’ha anat fent en les
darreres reunions del CP. En una primera reunió del CP es va tractar sobre l’eix trans-
versal del Pla Pastoral: l’evangelització. Després es va treballar cadascun dels objec-
tius del Pla, en l’ordre invers: 3r objectiu, sobre la immigració, a partir d’unes re-
flexions del Delegat diocesà de pastoral social, Mn. Josep M. Jubany; 2n objectiu
sobre la crisi, a partir d’unes reflexions que aquest cop va fer Mn. Salvador Bacardit,
com a delegat episcopal de Càritas diocesana; i ara el 1r objectiu, sobre la Paraula de
Déu, a partir de les aportacions del Dr. Agustí Borrell, OCD, que fa una presentació
de l’exhortació apostòlica del Papa Benet XVI Verbum Domini.

2.1. Exposició del Dr. Agustí Borrell, OCD.

La presentació del document la fa el Dr. Agustí Borrell, carmelita descalç, profes-
sor de la Facultat de Teologia de Catalunya i cap del Departament de Bíblia, que tam-
bé és membre del CP. Va seguir aquest esquema:
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Consideracions prèvies:
—La Constitució dogmàtica Dei Verbum del Concili Vaticà II (1965)
—El document «La interpretació de la Bíblia en l’Església», de la Pontifícia Comis-
sió Bíblica (1993) 
—El Concili Provincial Tarraconense (1995)

Verbum Domini:
—L’estil del document: és un document ric, sòlid, sensible a les preocupacions ac-
tuals, amb llenguatge actual, bíblic, poètic, amb to vital, experiencial, amb la preci-
sió teològica i filosòfica de Benet XVI. 
—Alguns fils conductors:
• Fil bíblic: Pròleg de l’evangeli de Sant Joan com a guia de tot el document (Jn 1).

La Paraula de Déu és un concepte molt més ampli que la Bíblia, el llibre de les Sa-
grades Escriptures.

• Déu vol entrar en diàleg d’amor amb la humanitat, en una relació de comunicació
i d’amistat.

• La Paraula de Déu és Crist, Verb fet home: en Jesús hi ha la màxima proximitat de
Déu amb nosaltres.

• Caràcter dialogal: Déu personal amb voluntat de comunicació i relació. Amb una
finalitat: la salvació.

Esquema i contingut:
Introducció.
I. Primera part: Verbum Dei
A. El Déu que parla
B. La resposta de l’home al Déu que parla
C. L’hermenèutica de la Sagrada Escriptura en l’Església

II. Segona part: Verbum in Ecclesia
A. La Paraula de Déu i l’Església
B. La litúrgia, lloc privilegiat de la Paraula de Déu
C. La Paraula de Déu en la vida eclesial

III. Tercera part: Verbum mundo
A. La missió de l’Església: anunciar la Paraula de Déu al món
B. La Paraula de Déu i el compromís en el món
C. Paraula de Déu i cultures
D. Paraula de Déu i diàleg interreligiós

Conclusió: aplicació a la nostra realitat
—Animació bíblica de la pastoral
—La Bíblia a l’abast de tothom
—Conèixer i viure l’Escriptura

L’esquema de l’exposició també ofereix una breu antologia de textos del document
pontifici, donant indicacions concretes per als preveres i citant aquests números del
document: 53,59,78, 79, 80, 81 i 82.
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2.2. Aportacions dels consellers

Seguiren una dotzena d’intervencions dels consellers representants dels diversos ar-
xiprestats responent aquestes preguntes:

—Com s’ha aplicat aquest objectiu en la vostra parròquia, arxiprestat o sector fun-
cional?

—En què s’ha insistit més? Què s’ha accentuat més?
—Quines novetats, experiències i resultats s’han realitzat?
—Com podríem difondre i aplicar a l’arxidiòcesi, amb relació al primer objectiu

del Pla Pastoral Diocesà, la nova exhortació postsinodal Verbum Domini?

Davant la impossibilitat de donar un resum detallat, indiquem alguns punts de cada
una de les intervencions.

—Arxiprestat de Sant Andreu: es fa revisió de vida a partir de la Bíblia, però són
grups minoritaris. I la majoria, sobretot els joves, roman lluny del llenguatge bí-
blic. Es planteja una qüestió: com fer els preveres una veritable evangelització més
enllà dels membres de la comunitat parroquial? Tenim poc espai per acompanyar
aquest procés que tenim al davant donat que quedem encerclats de portes endins
(tasca massa intraeclesial i poc evangelitzadora). Cal, doncs, una reenvagelització
dels que ja hi són i teòricament creuen.

—Arxiprestat de Gramenet: estem en situació de missió; es fa formació bíblica a
les classes de religió. Un problema: no arriba a la gent la paraula de la Bíblia, si-
nó declaracions de persones d’Església que dificulten la transmissió del missatge
evangèlic. També es porten a terme iniciatives en la línia del tornar a creure.

—Arxiprestat de la Sagrada Família: hi ha grups de reflexió sobre les lectures de la
missa del diumenge, grups de pregària bíblica, difusió de bíblies als malalts del
barri.

—Arxiprestat de Sants-la Marina: animació bíblica, grups de litúrgia que preparen
els lectors, grups de revisió de vida, aplicació de noves tecnologies (powerpoints
bíblics sobre les lectures del diumenge...)

—Arxiprestat de Sant Josep Oriol: grups bíblics i organització d’una setmana bíbli-
ca, edició d’opuscles sobre la Paraula de Déu.

—Arxiprestat del Poblenou: grup arxiprestal de reflexió sobre la Paraula de Déu, ini-
ciatives per il·luminar els fets de la vida, com la crisi, la immigració, etcètera, a
la llum de la Paraula de Déu.

—S’esmenten les moltes possibilitats que hi ha a la diòcesi de formació bíblica: cur-
sos a la Facultat de Teologia de Catalunya, l’ISCREB, l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses Don Bosco, el Centre d’Estudis Pastorals... El repte rau en com
tota la gent que es forma té després repercussió a les seves parròquies amb respon-
sabilitats en accions pastorals.

—Arxiprestat de la Cisa: hi ha diverses iniciatives per a l’animació bíblica de la pas-
toral i la presència de la Bíblia en la vida dels cristians. A alguns llocs es practica
la lectio divina.

—Arxiprestat de la Torrassa-Collblanc: hi ha cursets de lectors, catequesis bíbli-
ques...
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—Es planteja com evangelitzar els batejats que els toqui el cor i els porti a una tro-
bada personal amb Crist. Iniciativa pastoral del tornar a creure. Cal sentir la pre-
sència del Ressuscitat en la lectura dels textos bíblics. No és el mateix analitzar
una partitura musical que cantar una partitura musical. Ens cal una sintonia d’e-
namorament amb la Paraula, que és sobretot la Persona del Crist (cf. VD, n. 7: ana-
logia de «la Paraula de Déu»).

—Arxiprestat de Trinitat-Roquetes: hi ha grups de lectura i pregària bíblica. Es va
organitzar una parada de bíblies amb motiu de la festa del llibre... S’han dut a
terme diverses iniciatives de formació bíblica per als fidels de les comunitats, pe-
rò com podem arribar als de fora, als que no vénen a l’església?

—Arxiprestat de Provençals: programa d’iniciatives de la difusió de la Paraula de
Déu per a la propera Quaresma. És important preparar les homilies, sobretot en les
misses de difunts, escollint bé les lectures. També fan un bona funció els llibres
sobre Jesucrist.

—Arxiprestat de Badalona Sud: s’insisteix en la necessitat de trobar Crist en la Pa-
raula de Déu, en la línia de l’exposició de Mn. Morlans.

Finalment, el Sr. Cardenal Arquebisbe indica que en l’acceptació o no acceptació
de la fe hi ha sempre un misteri. Proposa la lectura orant de la Bíblia (lectio divi-
na), recorda els textos assenyalats pel P. Borrell amb indicacions per als sacer-
dots i remarca la importància de la trobada personal amb Jesucrist (cf. Deus cha-
ritas est, n.1).

3. Segon tema de treball: la visita apostòlica del Sant Pare Benet
XVI a Barcelona. Aplicació a la nostra arxidiòcesi dels missatges
que el Papa ens va adreçar, a la llum de l’exhortació pastoral del Sr.
Cardenal Preparem amb el Papa els camins del Senyor, i del qüestio-
nari de treball que s’hi adjunta. Fruits de la visita i treball a realit-
zar ara

Per a tractar aquest tema s’incorpora a la reunió el P. Enric Puig, S.J., coordinador
diocesà de la visita apostòlica del Sant Pare a Barcelona.

3.1. Exposició inicial del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe destaca que la visita del Sant Pare, el dia 7 de novem-
bre de 2010, per dedicar el temple de la Sagrada Família i proclamar-la Basílica, va
ser un esdeveniment històric que el mateix Benet XVI va reconèixer haver viscut com
«un record inoblidable». Una mostra d’aquesta satisfacció va ser el fet de triar, per
il·lustrar la seva Nadala, un detall de la façana del naixement de la Sagrada Família.

També destaca la bona organització, elogiada per tothom, amb gran importància del
voluntariat. La gran participació a tots els actes, destacant-hi la dels joves la nit de
l’arribada, l’elecció de l’itinerari i el fet de celebrar l’acte de la tarda a l’Obra del Nen
Déu va fer que el Sant Pare afirmés que se sentia «com a casa».
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Ja s’han publicat els missatges i les homilies del Sant Pare, així com l’exhortació pas-
toral del Sr. Cardenal Arquebisbe Preparem amb el Papa els camins del Senyor, amb
un qüestionari per a la reflexió. Recorda que el resum de les reflexions fetes a les par-
ròquies, els arxiprestats i moviments serviran per a la preparació del nou Pla Pasto-
ral Diocesà.

En un segon moment de la seva exposició, el Sr. Cardenal explica els projectes i les
mesures preses sobre la basílica de la Sagrada Família.

3.2. Exposició del P. Enric Puig, S.J.

Inicia les seves paraules dient que la visita «ens ha agradat i ens hem agradat» i que
ha estat una benedicció de Déu per a l’Església que camina a Catalunya. Entre les
claus per explicar el bon resultat de la visita indica:

—La diocesanitat de la visita, una oportunitat de la presència del poble fidel, que era
el que omplia la basílica de la Sagrada Família en la cerimònia del 7 de novem-
bre

—L’aportació del voluntariat i la seva actitud de servei
—L’equilibri del programa, amb un acte al matí i un acte a la tarda, que es varen

complementar molt bé 
—L’austeritat del pressupost de la visita
—L’emmarcament dels actes en la realitat del país (ús de les diverses llengües)
—La retransmissió de TV3 molt ben preparada
—La col·laboració de les autoritats i les institucions
—El respecte a la manifestació dels contraris a la visita, però sense crear un clima de

crispació

En la darrera part de la seva exposició, el P. Puig parla d’un abans i un després de
la visita i el seu desig que la visita sigui una ocasió per a un apropament de les diver-
ses sensibilitats eclesials, buscant i enfortint allò que ens uneix i deixant els plante-
jaments que ens separen i que no han donat fruits.

4. Informacions diocesanes

—Mn. Antoni Roman, delegat diocesà de pastoral de joventut, parla de la participa-
ció de la nostra diòcesi en la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid (16-21 d’a-
gost proper) i de la «Jornada a les diòcesis» (12-15 d’agost), dies en què Barce-
lona haurà d’acollir entre 10.000 i 15.000 joves de diversos països, sobretot de les
diòcesis franceses de París i Marsella. Ofereix uns materials preparats per sensi-
bilitzar les comunitats.

—S’informa de la Visita pastoral que aquest curs es realitzarà als arxiprestats de la
Catedral i Badalona Sud.

—El Sr. Cardenal informa de les trobades periòdiques que ell realitza amb els preve-
res ordenats en les set darreres promocions. També comunica la decisió d’anar amb
ells a la JMJ de Madrid. 
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5. Propera reunió

Després de l’habitual apartat de precs i preguntes, Mn. Francesc Romeu, secretari del
CP, informa que la propera reunió del CP se celebrarà el dijous 19 de maig. En aques-
ta darrera sessió del curs es valorarà el Pla Pastoral Diocesà vigent i es plantejaran
aportacions per als objectius del nou Pla Pastoral. Mn. Romeu recorda que en fi-
nalitzar el 2011 acaba el seu mandat l’actual CP (2008-2011). Se suggereix que a la
que serà la darrera reunió del CP —que tindrà lloc a l’octubre de 2011— s’elabori
una memòria del treball dut a terme en el trienni de reunions de l’actual CP, així com una
valoració de la tasca feta i determinar-ne possibles millores a dur a terme.

Es clou la reunió amb la pregària de l’Àngelus i el dinar al menjador del Seminari
Conciliar.
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Catedral de Barcelona 

«Pràcticament és com fer una catedral nova».
Declaracions del Dr. Joan Guiteras

[Carme Munté/Catalunya Cristiana]

Pràcticament és com fer la catedral nova. Així defineixen la seva tasca els responsa-
bles de les obres de rehabilitació de la catedral de Barcelona, unes obres que es van
iniciar el maig de l’any 2004 i que és previst que s’acabin la primavera del 2012.

Serà el moment, aleshores, de compartir amb tota la ciutat el resultat final d’una re-
habilitació que ha deixat com a nous la façana, les torres laterals i el cimbori del
primer temple de la diòcesi. Segons Mn. Joan Guiteras, degà del Capítol Catedral de
Barcelona, volem que «la gent s’alegri juntament amb els canonges d’aquesta obra
colossal».

Els actes de celebració podrien consistir en una representació teatral amb la magní-
fica façana de la catedral com a teló de fons, en unes jornades dedicades a l’arquitec-
tura neogòtica present a casa nostra i, fins i tot, en una xocolatada per als infants de
la ciutat.

Amb tot, són només projectes que a mesura que passi el temps aniran prenent forma.
La prioritat, evidentment, és finalitzar les obres i poder retirar tots els elements que
encara obstaculitzen la visió del conjunt, com la gran grua de 90 metres d’alçada
que es va instal·lar a la plaça Nova el març de l’any 2007.

«Estic content de tot el procés», afirma Mn. Joan Guiteras, que també afegeix que,
malauradament, són poques les persones que són conscients de l’envergadura de l’o-
bra. De fet, el mateix cap d’obres de la catedral, Josep Cots, assegura que mai no ha
treballat en un projecte tan important de rehabilitació, a càrrec de l’empresa Urcotex
i dels arquitectes Mercè Zazurca i Josep Fuses. Una obra de rehabilitació que es va
haver de posar en marxa quan es va detectar que les pedres de la façana, de les torres
i del cimbori s’estaven esberlant a causa de l’oxidació de les grapes de ferro que les
subjectaven.

Com en una mena de trencaclosques gegant els treballadors van extraient les pedres
del temple i les numeren per fixar-ne la localització exacta. Si es poden aprofitar, les
netegen i, si no, les substitueixen per la nova pedra portada d’Escòcia, que té el ma-
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teix color i composició que la pedra original de les pedreres de Montjuïc. Per subjec-
tar la pedra s’ha escollit el titani, material que els responsables de la catedral espe-
ren que tingui una durada molt més llarga que no la que ha tingut el ferro. Un cop fet
tot aquest procés, les pedres són col·locades de nou al lloc que els correspon.

Aquesta feina laboriosa i la dificultat de finançament han fet que les obres de la ca-
tedral de Barcelona hagin fet honor a la dita tan popular d’«això dura més que les
obres de la seu». Per Mn. Guiteras, però, la preocupació no és el temps ni els di-
ners, sinó el fet d’oferir el llegat de la magnífica restauració de la catedral de Bar-
celona a les futures generacions de fidels i de barcelonins en general.

Després d’haver finalitzat la rehabilitació de la façana i de les torres laterals, resta
pendent encara enllestir el cimbori, del qual queden 20 metres més per aixecar. Des-
prés caldrà rehabilitar el campanar litúrgic, les setze rosasses i la imatge de 3,5 me-
tres de santa Helena, que, un cop restaurada, es tornarà a col·locar al seu emplaça-
ment coronant el pinacle del cimbori. Es completarà la restauració amb l’enrajolat
dels terrats.

20 milions d’euros és el pressupost total de les obres de restauració, una xifra que
malgrat tots els esforços a l’hora de buscar fonts de finançament encara queda molt
lluny d’assolir-se. L’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i, en me-
nor mesura, el Govern de l’Estat han ajudat en el finançament, com també els pa-
trocinadors privats. Amb tot, segons Mn. Guiteras, una de les principals fonts de fi-
nançament han estat les visites turístiques de 13 a 17 h que precisament tanta
polèmica van generar. Altres iniciatives que s’han dut a terme per afavorir la col·la-
boració de la gent ha estat la campanya «Patrocina una Pedra».

Segons reconeix Mn. Guiteras, les obres de rehabilitació en un temple com la cate-
dral de Barcelona no s’acaben mai. Altres millores que s’han fet ha estat la renova-
ció de la instal·lació elèctrica i la restauració dels retaules gòtics i renaixentistes.

Malgrat tot, Mn. Joan Guiteras continua tenint una inquietud: deixar un testimoni de
la nostra època per a la història, perquè una cosa és restaurar i una altra és crear al-
guna cosa nova. Per això, el degà del Capítol Catedral continua fidel al seu projecte
de construir un museu que pugui acollir els tresors de la catedral com la custòdia del
segle XIV o el tron del rei Martí l’Humà. El principal escull, però, continua sent tro-
bar-li l’emplaçament adequat.
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Organismes diocesans

Delegacions diocesanes de Joventut
i de Catequesi

IX Trobada d’ESO

Benvolguts professors, responsables de pastoral escolar, animadors, catequistes i
consiliaris.

Un any més us oferim la Trobada d’ESO que organitzem des de les Delegacions de
Joventut i Catequesi de la Província Eclesiàstica de Barcelona.

El lema de la Trobada «AMUNT! Arrelats i edificats en Crist, ferms en la fe» ens si-
tua de ple en la Jornada Mundial de la Joventut que es celebrarà el proper agost, i ja
ho veureu aquell dia, també volem tornar a meravellar-nos amb el temple de la Sa-
grada Família de Barcelona.

La Trobada se celebrarà el diumenge 3 d’abril de 2011 al Col·legi Sant Gabriel dels
Germans Gabrielistes i a la parròquia de Sant Joan Baptista de Viladecans (Baix Llo-
bregat). Per preparar la vostra participació us oferim uns senzills materials per treba-
llar prèviament amb els grups.

L’horari serà aquest:
• 10.00-10.30 h: Acollida al Col·legi Sant Gabriel de Viladecans. Avinguda dels Ger-
mans Gabrielistes, 22. Molt a prop de l’estació de la Renfe de Viladecans.
• 10.30 h: Benvinguda i inici de l’activitat.
• 13.30 h: Dinar al Col·legi (s’ha de dur).
• 15.30 h: Eucaristia a l’església de Sant Joan Baptista. Carrer Sant Joan, 16.
• 17.00 h: Fi de la trobada.

Trobareu tota la informació actualitzada i els materials per descarregar a:
Barcelona: www.delejovebcn.com
Terrassa: www.bisbatjove.info
Sant Feliu de Llobregat: www.bisbatsantfeliu.org/santfeliujove

Tot esperant-vos a Viladecans el proper diumenge 3 d’abril.
Delegats de Joventut i Catequesi de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llo-
bregat i Terrassa.
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Delegació diocesana de Pastoral Familiar

Carta del delegat diocesà

Benvolgut Mn.

El proper dia 25 de març, festivitat de l’Encarnació, es celebra el dia a favor de la vi-
da. Per aquest motiu el diumenge dia 27 de març, a les 17 h, a la Basílica de la
Sagrada Família, el Sr. Cardenal de Barcelona presidirà una eucaristia, per demanar
a Déu que la vida sigui estimada i respectada tal com diu el lema d’aquest any: «Sem-
pre hi ha una raó per a viure». 

Els fidels que vulguin participar en la celebració hauran de sol·licitar la invitació
d’accés a la Basílica, que es lliurarà gratuïtament, a l’edifici del Seminari Conciliar
al carrer Diputació 231, a partir del dia 21 de març.

Els mossens que vulguin concelebrar han de comunicar-ho a la Delegació diocesana
de Pastoral Familiar Tel. 93 435 86 59, o a través del correu electrònic secretaria@
pastoralfamiliarbcn.cat 

Us informem també que el proper dia 5 de març, dissabte, de 11 a 14 h convoquem
a una trobada de reflexió tots els qui es dediquen a la pastoral prematrimonial, en es-
pecial els seglars que fan cursets o que acullen promesos en la vostra parròquia o de-
marcació, en els locals de la parròquia de la Verge de la Pau, Pl. Ferran Casablancas,
4. La finalitat de la trobada és prendre consciència de la situació dels qui avui dema-
nen casar-se en l’Església i com presentar la dimensió cristiana del matrimoni.

El dia 12 de març, dissabte al matí, a la Casa d’Exercicis dels Jesuïtes de Sarrià
oferim als matrimonis la possibilitat de fer un recés de caire quaresmal. Els qui vul-
guin participar-hi cal que s’inscriguin prèviament a la Delegació Diocesana de Pas-
toral Familiar, a través del telèfon i/o correu electrònic esmentat anteriorment.

Dia 9 d’abril, dissabte al matí, organitzem un recés per a promesos, a la Casa d’Exer-
cicis dels Jesuïtes de Sarrià. Per a participar-hi cal fer la inscripció prèvia a la Dele-
gació Diocesana de Pastoral Familiar.

Esperant que el present programa d’accions el doneu a conèixer a totes aquelles per-
sones que hi poden estar interessades.

Rebeu la meva més sincera salutació.

Vostre.
Mn. Manuel Claret
Delegat Diocesà de Pastoral Familiar

Barcelona, febrer de 2011
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Nota per als mitjans de comunicació

El proper dia 25 de març, festivitat de l’Encarnació, es celebra el dia a favor de la vi-
da. Per aquest motiu el diumenge dia 27 de març, a les 17 h a la Basílica de la Sa-
grada Família el Sr. Cardenal de Barcelona presidirà una eucaristia, per demanar a
Déu que la vida sigui estimada i respectada tal com diu el lema d’aquest any: «Sem-
pre hi ha una raó per a viure».

Els fidels que vulguin participar en la celebració hauran de sol·licitar la invitació
d’accés a la Basílica, que es lliurarà gratuïtament, a l’edifici del Seminari Conciliar,
al carrer Diputació 231, a partir del dia 21 de març, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 

Els Mossens que vulguin concelebrar ho han de comunicar-ho a la Delegació Dioce-
sana de Pastoral Familiar a través del correu electrònic secretaria@pastoralfami-
liarbcn.cat o bé per telèfon al 93 435 86 59, de dilluns a divendres de 9 a 15 h. 

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar 
Arquebisbat de Barcelona 

Barcelona, 21 de febrer de 2011
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Crònica

Sessió acadèmica, inauguració i benedicció de la
nova sala de lectura de la Biblioteca Pública

Episcopal de Barcelona

En un acte presidit pel Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, al Semi-
nari Conciliar de Barcelona, el dia 2 de febrer, a les 12 del matí, fou inaugurada i be-
neïda la nova sala de lectura de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona. Així
es va complir un llarg anhel d’aquesta biblioteca: disposar d’una moderna sala de lec-
tura, que ara té 242 metres quadrats, 400 metres lineals de prestatges, 7.000 libres i
47 punts de lectura, equipats per connectar ordinador portàtil i amb connexió a inter-
net.

En primer lloc, a l’aula magna del Seminari va celebrar-se una sessió acadèmica, pre-
sidida pel Dr. Lluís Martínez Sistach; pel Sr. Antoni Fogué, President de la Diputa-
ció de Barcelona —institució que ha subvencionat amb 135.000 e, d’un total de
275.000 e, cost de les noves instal·lacions—; per Mn. Josep Maria Turull, rector
del Seminari Conciliar; i per Mn. Josep M. Martí Bonet, director de la Biblioteca Pú-
blica Episcopal de Barcelona (BPEB).

També assistiren a l’acte el Sr. Ramon Nicolau, regidor de l’Ajuntament de Barcelo-
na; el coordinador de cultura de la Diputació de Barcelona; el director de la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació; el degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, Dr.
Joan B. Martínez Porcell; el vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Joan
Planellas i Barnosell —en representació del degà president, absent per motius d’a-
genda—, el Dr. Antoni Matabosch, director de l’ISCREB. Hi assistí també Mn.
Salvador Bacardit, vicari episcopal i rector de la parròquia de Santa Coloma de San-
ta Coloma de Gramanet, de la qual se’n reconegué feligrès el Sr. Foguè. 

La història de la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona

El Dr. Martí Bonet, en el seu parlament La història de la Biblioteca Pública Epis-
copal de Barcelona, va fer una síntesi de la seva història des de la seva fundació, el
gener de 1776, al col·legi dels Jesuïtes al costat de l’església de Betlem, a les Ram-
bles, fins als moments actuals. Manifestà la seva alegria perquè —com va dir— «avui
acomplim una gran il·lusió de fa més de 40 anys. La nostra gran il·lusió sempre ha
estat traslladar la sala de lectura al claustre, com es pot veure en moltes bibliote-
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ques de l’estranger, com per exemple la de Farnese, de Roma. El resultat és excel·lent
gràcies a la Diputació de Barcelona i al Seminari. També cal manifestar el nostre
agraïment a les Facultats de Teologia de Catalunya i de Filosofia de Catalunya, així
com a l’Institut Superior de Ciències Religioses de Catalunya (ISCREB), pel seu su-
port constant. Veritablement, han de considerar que aquesta Biblioteca Pública Epis-
copal és també seva».

«La nostra Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona —va dir— és la
més antiga de la Ciutat Comtal. Té exactament 236 anys, car fou fundada pel rei Car-
les III en nomenar a dom Fèlix Amat el primer bibliotecari del centre, el dia 25 de
juny de 1775.» Recordà que va ser erigida l’any 1772, quan es va fusionar la Bi-
blioteca del Seminari Conciliar i la del Col·legi de Nostra Senyora de Betlem, dels
Pares Jesuïtes, la qual confiscà l’Estat després de l’expulsió de la Companyia de Je-
sús, el 2 d’abril de 1767. També va fer esment dels successius trasllats del fons de
la Biblioteca, sempre unida al Seminari, i va recordar alguns dels seus directors. En-
tre els primers, Ignasi Torres Amat, que succeí Fèlix Amat quan aquest, l’any 1785,
marxà a Tarragona en ser nomenat canonge sagristà de la catedral primada, i després
a Madrid, quan fou nomenat arquebisbe de Palmira i confessor de la Casa Reial. I en-
tre els darrers bibliotecaris esmentà el doctor Barrera, gran humanista i professor
de l’Escola de Bibliotecàries; a aquest el substituí el Dr. Josep Gros, i els successius
directors foren el Dr. Antoni Briva, que fou rector del Seminari Conciliar i després bis-
be d’Astorga, el Dr. Àngel Fàbrega, el Dr. Boada i, des del 1972, el Dr. Josep M. Mar-
tí Bonet. Durant els anys setanta del segle XX es comença la catalogació sistemàtica
del fons, gràcies a la incorporació de bibliotecàries de l’anomenada escola.

El Dr. Martí Bonet, finalment, remarcà es valors de la Biblioteca destacant que «és
una institució —com indica el seu propi nom— Pública, això és oberta a tothom que
tingui set de saber —d’aquí l’ajut de l’administració pública avui aquí present—;
Episcopal —això és lligada al bisbe i al magisteri de l’Església: per això en fan us
els Seminaris i les Facultats—; i molt vinculada a la ciutat de Barcelona, «com he
expressat en la meva petita història». 

La biblioteca: del modernisme d’Elies Rogent a Google Books

Per la seva banda, Mn. Josep Maria Turull, en el seu parlament, El Seminari de
Barcelona i la seva Biblioteca, va incidir en els lligams entre el Seminari Conciliar
i la Biblioteca, com a espai de formació humanística dels futurs preveres de l’ar-
quebisbat i com a lloc «on estant sustentades les institucions culturals d’estudi de ca-
sa nostra: el mateix Seminari, la FFC, la FTC, i l’ISCREB». I inserí les obres recents
en el marc de totes les reformes que ha viscut l’edifici d’Elies Rogent en els dos dar-
rers decennis: condicionament de les aules de la planta baixa, trasllat de la bibliote-
ca al seu actual emplaçament, millora de la residència dels seminaristes i forma-
dors, de les religioses que donaven servei al Seminari, restauració de la capella,
millores a l’aula magna, i «finalment, el desig, llargament anhelat, d’una sala de
lectura a la Biblioteca, que és un espai agradable, còmode, modern, funcional i
alhora auster».
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«La nostra intenció —digué el rector del Seminari— ha estat sempre la de sumar es-
forços i per això agraïm la col·laboració de la Diputació de Barcelona, no solament
en la seva aportació financera, que ha fet possible aquestes obres, sinó també en l’as-
sessorament dels seus tècnics i arquitectes, que han guiat la remodelació. Sense la
col·laboració de la Diputació, avui no estaríem celebrant aquest acte. Gràcies a aques-
ta suma d’esforços, des de febrer de 2010, el catàleg de la BPEP forma part del ca-
tàleg col·lectiu de la Universitat Ramon Llull i del Catàleg Col·lectiu de les Univer-
sitats de Catalunya (CCUC). També, en col·laboració amb la Biblioteca de Catalunya,
Google ha escanejat 4.000 volums de la BPEB, que ja es poden consultar a través
de Google Books, com s’explica en la nota feta pública pel Seminari.»

El foment de la lectura, eix distintiu de la Diputació 

El president de la Diputació, en les seves paraules titulades L’aportació de la Dipu-
tació de Barcelona a la BPEB, va agrair públicament la mediació de Mn. Ignasi Tor-
rent, administrador del Seminari, tot dient: «Sovint necessitem persones que posin
en contacte les institucions, que facin que les institucions es coneguin, que es desco-
breixin i que cerquin aquells punts en comú per col·laborar, i en aquest cas el paper
de Mn. Ignasi, ha permès aquesta mútua coneixença».

«La Diputació, ja des de les seves arrels en la Mancomunitat, ha estat vinculada a
la cultura, i de manera especial a la lectura con a eina de desenvolupament cultural.
Avui hi ha una xarxa de més de 200 biblioteques municipals promogudes per la Di-
putació i dels prop de cinc milions i mig d’habitants que viuen al territori de la Dipu-
tació de Barcelona, 2.225.000 tenen carnet de soci d’una biblioteca pública». «Per
nosaltres —conclogué el Sr. Fogué— col·laborar amb la BPEP és col·laborar per
tal que la Cultura —amb majúscules— pugui arribar a tothom».

L’Església, al servei de la cultura 

El Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, posà aquest títol a les seves
paraules: La inauguració d’aquesta nova sala de lectura i el compromís de l’Esglé-
sia amb la cultura. El text íntegre del seu parlament es publica a la secció del pre-
lat en aquest mateix número del BOAB. El Sr. Cardenal agraí vivament al Sr. Fogué
i a la institució que representa el suport donat a les obres i la col·laboració institu-
cional.

Acabats els parlaments, els presents es traslladaren a la nova sala de lectura que fou
beneïda pel Sr. Cardenal Arquebisbe i, un cop visitades les instal·lacions, l’acte es fi-
nalitzà amb un petit refrigeri. 
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Celebració a la catedral de la Jornada Mundial
de la Vida Consagrada

«Vosaltres sou un repte i un desafiament per al nostre món». Amb aquestes paraules,
inspirades en el lema d’enguany per a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada,
es va dirigir el Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, als religiosos i re-
ligioses de diverses ordes i congregacions i instituts seculars que omplien la catedral,
el dimarts 2 de febrer, a les 19 h, per celebrar la festa de la Presentació del Senyor
al temple, data en què en tota l’Església se celebra la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada. El lema d’aquest any per a aquesta Jornada era: «Els joves consagrats,
un repte per al món. Sòlids en la fe».

La celebració de l’eucaristia, amb la qual la URC donava per closos els actes del seu
trentè aniversari, fou presidida pel Sr. cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, amb el qual varen concelebrar Mn. Josep A. Arenas Sampera, delegat episco-
pal per a la vida consagrada monàstica; Mn. Francesc Prieto Rodríguez, delegat epis-
copal per a la vida consagrada, i una trentena de preveres de distintes ordes i
congregacions. 

La celebració es va iniciar a l’entrada de la catedral, on es va procedir a la benedic-
ció i a l’encesa de les candeles, i des d’allí els celebrants i l’assemblea es dirigiren
en processó cap a l’altar major.

Paraules de la presidenta de la URC

A l’inici de la celebració, la germana Cristina Martínez, presidenta de la URC, pro-
nuncià aquestes paraules:

«En el dia de la Presentació de Jesús al temple els consagrats celebrem la nostra fes-
ta. Un dia simbòlic que ens convida a tornar a posar sobre l’altar les nostres vides
com a ofrena a Déu que ens ha cridat a seguir-lo, que camina al costat nostre i que
continua posant a les nostres mans una missió: aneu i anuncieu el que heu vist i heu
escoltat.

Celebrem també avui la cloenda del 30è aniversari de la Unió de Religiosos de Ca-
talunya. Aquests 30 anys de vida de la nostra institució són sens dubte motiu d’agraï-
ment.

El lema d’aquest any, “Els joves consagrats, un repte per al món. Sòlids en la fe”, ens
parla d’esperança i compromís. Fa palesa l’existència de “joves” en el si de les nos-
tres congregacions. I ens recorda el nostre compromís d’ésser “repte per al món”,
amb la solidesa que ens dóna una fe viscuda enmig de dubtes, de dificultats, de lí-
mits... Una fe que es concreta en respostes diverses, tant com ho són els nostres ca-
rismes, els nous reptes, que vivim, també en nous escenaris.
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La imatge que ens presenta el pòster d’aquest any és la de Jesús enmig d’un mar, al
costat d’una gran roca on trenquen les onades transformant l’aigua en escuma. Els
qui estem avui aquí hem optat per navegar mar endins, per deixar les nostres terres,
els nostres espais de seguretat i fer-nos a la mar. Al davant nostre, els nostres funda-
dors i fundadores, homes i dones que ens han deixat en les seves petjades senyals llu-
minosos que ens marquen el camí. Ells són les nostres brúixoles de navegació. Ells
i tants consagrats i consagrades que amb la seva vida ens confirmen que cal la pena
emprendre el viatge.

Al costat nostre, joves consagrats, il·lusionats per Jesús i pel seu projecte, amb el
qui fem la travessia. Avui tots els consagrats joves, grans i més grans, agraïm a Déu
que ens cridi a navegar amb Ell pel mar de vida. Li agraïm que ens recordi que hi
ha una història que està per construir i que en som responsables de com es cons-
trueix. 

Li agraïm a Déu, especialment, la vida dels consagrats i consagrades que són, com
aquesta roca del pòster de la Jornada, homes i dones ferms que estan lliurant la seva
vida a Déu enmig d’un mar embravit, amb circumstàncies dures i difícils, marcats
per la malaltia, la limitació, la persecució.

I, finalment, donem gràcies a Déu pels 30 anys de la Unió de Religiosos de Cata-
lunya, per totes les oportunitats de compartir, de reflexionar, d’actuar junts que se’ns
obren gràcies a aquesta institució que està, i vol estar sempre, al servei de la vida
religiosa de Catalunya.»

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe pronuncià l’homilia, el text de la qual es publica a la sec-
ció del Prelat en aquest mateix número del BAB.

Les pregàries dels fidels feien referència a l’anunci de l’Evangeli, a l’escolta profè-
tica de l’Esperit Sant, a la fidelitat al carisma fundacional de les diverses ordes i con-
gregacions, a les vocacions i a la missió de la URC. Durant la celebració, els religio-
sos i religioses presents feren una pregària de renovació de la seva consagració al
Senyor.

Al final de l’eucaristia, abans de la benedicció, tots els presents varen resar la pregà-
ria especial per a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada d’enguany, que diu ai-
xí: «Pare, que has cridat homes i dones a la vida consagrada en el ministeri del teu
amor, atorga la força del teu Esperit perquè responguin generosament a la seva voca-
ció... L’Església necessita el rostre profètic de la vida consagrada, i les comunitats
cristianes, els dons i els carismes que tant ajuden a viure la bona notícia de Jesús, el
Crist».
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Celebració de l’eucaristia per a Vida Creixent
en la festa de la Candelera

Com cada any, el moviment de Vida Creixent vàrem celebrar la Festa de la Cande-
lera a la Basílica de Sant Josep Oriol. Sant Simeó i santa Anna són els patrons del
nostre moviment. Simeó, un home just i piadós, i Anna, una profetessa dedicada al
culte a Déu. Aquests dos personatges representen la gent que volem ser actius, so-
cialment parlant, i testimonis ferms de les nostres creences.

Tota la festa i cerimònia es va desenvolupar en un ambient de recolliment, pregària
i cants adients molt ben dirigits, la processó de les espelmes i la seva benedicció. Pre-
sidí l’eucaristia el Sr. cardenal, Dr. Lluís Martínez Sistach, que pronuncià una homi-
lia propera, entenedora i encoratjadora per a tots els assistents a l’acte.

En la seva homilia, el Sr. Cardenal va remarcar diferents aspectes: en primer lloc, el de
donar gràcies a Déu perquè un any més ens apleguem al voltant de la taula de la Parau-
la i podem compartir el seu Cos sagrat del Senyor, un Déu i Pare amorós, amatent sem-
pre amb nosaltres. Ens agraí de tot cor la tasca que realitzem dins les nostres famílies,
tant en l’aspecte moral, de testimoni, i en aquests moments també en l’esforç econòmic
a favor dels necessitats. Ens encoratjà, sempre que ens sigui possible, a trobar moments
de recolliment, de pregària i de lectura de la Paraula de Déu i, a mida que van passant els
anys, a descobrir més i més el Senyor. També va demanar un record i una pregària per
tots aquells membres del moviment que ja han fet el seu traspàs a la casa del Pare.

Hi van assistir unes 400 persones, entre les quals Mn. Miquel Bada, consiliari dioce-
sà del moviment i 14 consiliaris més dels nostres grups. Aquesta celebració de la
Candelera és també una festa de retrobaments, perquè hi acudeix gent de les diferents
parròquies de Barcelona i dels pobles i ciutats properes, així com de les diòcesis de
Sant Feliu i Terrassa. I tot això dóna a la festa un sentiment de Comunitat. 

[Vida Creixent]

Sessió acadèmica sobre els missatges del Sant
Pare Benet XVI a Barcelona

«El tema central de la visita del Papa a Barcelona ha estat el de Déu, portar els ho-
mes d’avui l’accés a Déu», ha dit el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach,
que ha presidit, el dia 10 de febrer de 2011, la jornada acadèmica sobre Els missat-
ges de la visita apostòlica del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, organitzada per la
Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), la Facultat de Filosofia de Catalunya
(FFC), l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), la Funda-
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ció Blanquerna (URL) i la Fundació Pere Tarrés (URL), i que s’ha celebrat a l’Aula
Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

La sessió acadèmica s’ha iniciat amb la intervenció del Dr. Salvador Pié-Ninot, profes-
sor de la FTC i president de la Fundació Blanquerna, que ha titulat L’Església, miste-
ri de comunió i d’amor als més pobres. El Dr. Pié-Ninot ha dividit la seva exposició en
els «dos símbols» que va visitar Benet XVI el passat 7 de novembre de 2010: la Basí-
lica de la Sagrada Família, «que Gaudí va concebre com una lloança en pedra a Déu»,
i la significativa institució eclesial de caràcter benefico social del Nen Déu. «Són com
dos símbols a la Barcelona d’avui de la fecunditat de la fe, que va marcar també les en-
tranyes d’aquest poble i que, a través de la caritat, distintiu de la condició cristiana, i de
la bellesa del misteri de Déu, que contribueix a crear una societat més digna de l’ho-
me», ha destacat el professor de la FTC, a partir de les paraules del Papa Benet XVI.

A continuació, el Dr. Antoni Bosch-Veciana, professor de la FTC, de la FFC i de
l’ISCREB, ha pronunciat la ponència Del llenguatge de la bellesa al llenguatge
de l’amor. El professor Bosch-Veciana es va preguntar, en primer lloc, si és oportú o
inoportú parlar de la bellesa enmig d’un sofriment tan gran com viu el món actual i
enmig de la buidor espiritual que ja s’estava esbossant a finals del segle XIX, almenys
a Occident. Després va fer un comentari de les paraules del Sant Pare en la conver-
sa amb els periodistes que l’acompanyaven en el vol que el portava de Roma a San-
tiago de Compostel·la: «Jo diria que aquest viatge té dos temes: el tema del pelegri-
natge i el tema de la bellesa». I va referir-se a aquestes paraules de Benet dedicades
al tema de la bellesa: «Vosaltres sabeu que jo insisteixo molt en la relació entre fe i
raó; que la fe —i la fe cristiana— només troba la seva identitat en l’obertura a la raó;
i que la raó es realitza si transcendeix vers la fe. Però també és igualment important
la relació entre fe i art: perquè la veritat, fi i vida de la raó, s’expressa en la bellesa i
s’autorealitza en la bellesa, i en ella es troba com a veritat. I on hi ha la veritat, allí
ha de néixer la bellesa. On l’ésser humà es realitza de manera adequada, l’ésser hu-
mà s’expressa en la bellesa. La relació entre veritat i bellesa és inseparable i per ai-
xò mateix tenim necessitat de bellesa».

«La bellesa ens atrau perquè ens manifesta la veritat», va dir també el professor
Bosch-Veciana. I en aquest sentit va fer referència a l’originalitat de l’obra d’Anto-
ni Gaudí, citant les paraules de presentació i ofrena que va pronunciar davant del Sant
Pare l’arquitecte Jordi Bonet. Després va dir que en aquesta visita apostòlica del
Sant Pare no hi havia només el llenguatge de la bellesa, sinó que també tota ella es-
tava amarada del llenguatge de l’amor. La visita apostòlica —afegí— va bastir tots
els actes entreteixint el llenguatge de la bellesa amb el llenguatge de l’amor. I és en
aquests dos llenguatges, el de la bellesa i el de l’amor —que en el fons és un únic
llenguatge nascut del Logos joànic—, on el cristianisme mostra tot el seu potencial.

En la darrera part de la seva exposició, el professor Bosch-Veciana va analitzar la im-
plicació del llenguatge de la bellesa i del llenguatge de l’amor i va cloure la seva in-
tervenció amb aquestes paraules: «Cal viure permanentment la tensió harmoniosa del
llenguatge de la bellesa i del llenguatge de l’amor. Només aquesta simbiosi que ens
desvetlla la veritat de Déu i la veritat de l’home pot arribar a desvetllar una conscièn-
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cia humana amb capacitat real d’estimar gratuïtament i profundament l’altre allí on
es trobi, i sobretot els més desvalguts i els més rebutjats per la societat del moment
present. Per això, el dolor immens de la humanitat, aquest dolor tan proper també a
casa nostra, pot trobar en la veritat de la bellesa i en la veritat de l’amor respostes au-
tèntiques als mals del nostre present, encara que potser les vegem sempre com a in-
suficients davant de tant dolor com hi ha. La bellesa i l’amor veritables fan possible
l’acció amorosa i eficaç contra el mal del nostre moment present. I també, com no!,
ens permeten reposar enmig del temps i tastar una mica d’eternitat. I això —creguin-
me—, això no té preu».

Va seguir la intervenció del Dr. Armand Puig, degà de la FTC, que ha parlat de La
Sagrada Escriptura i la litúrgia, columnes del creure i del celebrar. El Dr. Puig ha
iniciat la seva exposició afirmant que «el viatge del Sant Pare a Barcelona ha estat
l’esdeveniment eclesial més important que ha viscut la nostra ciutat, i el nostre país,
en la primera dècada del segle XXI». «El ressò de la dedicació de la basílica de la Sa-
grada Família ha arribat al món sencer. S’han trobat dues figures històriques excep-
cionals: el Sant Pare, el bisbe de Roma, teòleg de formació, i l’arquitecte de la cate-
dral d’Europa, un místic dels temps moderns; i aquest trobament ha estat ple de
sinèrgies i de moments de comunió, més enllà del temps el discurs de la bellesa tras-
passa tota la història de dos mil anys de cristianisme», ha afirmat. En el moment
extraordinari de l’entrada del Papa a la nau central de la basílica «la força de la fe i
de l’amor van parlar al cor de moltes persones: la nova Jerusalem, radiant com una
núvia, va brillar davant l’Espòs, Jesucrist, al banquet del qual tothom era convidat
—ha continuat el Dr. Armand Puig—. Per un moment, la frontera entre fe i incre-
ença es va esborrar: la basílica havia entrat a la memòria viva de la història humana».

«La Sagrada Família no és una obra espectacular, per a ser mirada com si es tractés
d’un espectacle, sinó una obra espiritual, per a ser contemplada en profunditat i des
de dins», ha assegurat el degà de la FTC. «El dia 7 de novembre es va establir una
sintonia forta entre el creure i el celebrar, entre la confessió de fe i la lloança a Déu,
entre el llibre de l’Escriptura i el llibre de la litúrgia. Gaudí explica que la revelació
divina s’ha esdevingut de dues maneres: el llibre de la natura i el llibre de l’Escrip-
tura. I el Papa, interpretant perfectament el pensament gaudinià, hi afegeix el llibre
de la litúrgia. En efecte, la litúrgia, com va quedar prou demostrat en el gran ofici de
Dedicació de la basílica, és expressió global del misteri diví, entès fonamentalment
com a misteri d’encarnació i de redempció: el mateix Jesucrist és qui celebra i in-
tercedeix prop del Pare com a mediador de la nova i eterna aliança, realitzada una ve-
gada per sempre en el seu misteri pasqual. La litúrgia és, per a Gaudí, «la finalitat de
la gran església». És a dir, la Sagrada Família ha estat construïda perquè hi ressoni el
càntic de tota la creació al seu Creador, perquè la Paraula hi sigui proclamada, escol-
tada i predicada, i perquè el sagrament del Cos i de la Sang de Crist hi sigui cele-
brat com a do present i futur. La litúrgia és, doncs, font i cimal de la vida cristiana,
ja que en ella s’hi expressa de manera privilegiada la fe de l’Església, la qual confes-
sa la seva adhesió a Déu que ha volgut salvar la humanitat pel seu Fill, Jesucrist, i es-
campar damunt d’ella l’Esperit santificador dels cors i del món. L’acció litúrgica de
l’Església concentra la Paraula, el sagrament i la misericòrdia del Pare», ha argumen-
tat el Dr. Armand Puig.
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La sessió acadèmica s’ha tancat amb la ponència del cardenal de Barcelona, Mons.
Lluís Martínez Sistach, que ha titulat: La relació entre Déu i l’home com a centre del
missatge papal, el text de la qual es publica a la secció de Prelat.

Celebració del cinquantenari de la revista «Phase»
El proppassat divendres, 11 de febrer, el Seminari Conciliar de Barcelona fou el
lloc de celebració dels actes del cinquantenari de la revista «Phase».

A les 9.30 h el Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, pre-
sidí, a la capella del seminari, la missa d’acció de gràcies per la tasca desenvolupada
en el camp litúrgic per la revista «Phase». Concelebraren, els bisbes, Mons. Julián
López Martín, bisbe de Lleó i president de la Comissió Episcopal de Litúrgia de la
Conferència Episcopal Espanyola; Mons. Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell i res-
ponsable de litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense; i Mons. Pere Tena,
bisbe auxiliar emèrit de Barcelona i que fou sotssecretari de la Congregació per al
Culte Diví de la Santa Seu. Concelebraren també més de trenta preveres vinculats a
la revista «Phase», el Centre de Pastoral Litúrgica i l’Institut Superior de Litúrgia de
Barcelona. Assistí com a diaca —com no podia ser d’altra manera en aquesta cele-
bració— el conegut liturgista, Mn. Josep Urdeix. Entre els preveres concelebrants hi
eren presents Mn. Jaume Fontbona, president del CPL i director de «Phase» i Mn.
Jaume Gonzalez Padros director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona.

El Sr. Cardenal en la seva homilia va recordar la importància d’iniciar la celebració del
cinquantenari de «Phase» amb l’eucaristia, i digué: «La nostra commemoració comen-
ça amb la celebració més important: l’Eucaristia, molt conscients que la litúrgia és el
cimal al qual tendeix tota l’acció de l’Església i, al mateix temps, la font d’on brolla to-
ta la seva força». (El text complert de l’homilia es publica a la secció del Prelat).

També ha posat en relleu la tasca del Centre de Pastoral Litúrgica i la revista «Pha-
se» que «han realitzat una tasca molt seriosa i molt fecunda en l’aplicació de la re-
forma litúrgica del Concili Vaticà II en les diòcesis i les comunitats cristianes no sols
a la nostra arxidiòcesi de Barcelona, sinó també de tot Catalunya, Espanya i Amèri-
ca. El Senyor va suscitar als iniciadors del Centre de Pastoral Litúrgica, entre ells el
Sr. Bisbe Pere Tena, aquesta institució que ha donat i continua donant grans serveis
a l’Església en la pastoral litúrgica».

Acabada l’eucaristia hi hagué un petit refrigeri i acabat aquest, tots els presents es
desplaçaren a l’Aula Magna del Seminari Conciliar on el bisbe Mons. Pere Tena im-
partí la ponència sobre «La revista Phase un itinerari pastoral» i Mons. Julián Ló-
pez dictà la seva ponència El futur de la pastoral litúrgica (reptes i esperances).

Fou una jornada d’acció de gràcies per la tasca feta en aquests cinquanta anys, amb
la mirada posada en els serveis que en el camp litúrgic l’Església necessita ara i aquí.
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XXIII Jornada de Pastoral Obrera

El Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de Catalunya va organitzar el passat
12 de febrer, la XXIII Jornada d’Estudi. El tema fou «Prendre consciència dels mo-
ments que vivim: una invitació a l’acció», seguint les paraules de Pau en la carta
als Romans (13, 11): «Germans, siguem conscients dels moments que vivim. Prou de
dormir, ja és hora d’aixecar-nos». La ponència la va desenvolupar Víctor Renes Aya-
la, sociòleg i exdirector del departament d’Estudis de Càritas Espanyola, coordina-
dor del VI informe FOESSA (2008) de Càritas.

Van assistir un centenar de persones dels moviments que formen la POC: ACO, GOAC,
JOC, Capellans obrers i Religioses de barris. Durant tot el dissabte varen reflexionar
i debatre sobre la realitat social que vivim i sobre les respostes que podem donar els
cristians i la societat en general.

La magnífica exposició de Víctor, que va semblar breu a tothom, complementada
amb referències a les encícliques LE i CV, estarà penjada dels webs de pastoral obre-
ra de les diòcesis catalanes a partir del proper 21 de febrer amb el títol «Elementos
para una conciencia cristiana en el nuevo contexto que vivimos».

Tres són els punts que resumeixen les línies d’acció:

a) Hem de lluitar perquè la persona no sigui tractada com a OBJECTE i sí com a
SUBJECTE: Amb simplicitat voluntària, donant testimoni amb gestos i amb po-
sicionaments, amb creativitat,...

b) Amb ACCIONS de CONTINGUT: Decreixement, renda bàsica d’inserció, treba-
llar aprofundint en les fissures del sistema actual, acció directa amb la immigra-
ció, contra l’actual llei d’hipoteques,... 

c) Amb MÈTODE i ORGANITZACIÓ: Fent servir les xarxes d’Informació i Co-
municació, amb iniciatives socials amb el factor C: «Colaboración-Cooperación-
Compartir-Comunidad-Compañerismo-Calidez-Cariño...»

Fent nostre l’esperit d’Stéphane Hessel, un «jove» francès de 93 anys, vàrem dir: «In-
dignem-nos!... davant la tirania del mercat, hi ha coses a fer!... excepte fer servir la
violència, tota acció serà vàlida!».
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Jornades d’Ètica i Món Contemporani

«La Pau: clam i exigència del nostre temps»

Del 14 al 15 de febrer, el seminari de doctrina i acció social de l’Església (SEDASE)
i el Departament de Teologia Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya, han
organitzat les Jornades d’Ètica i Món Contemporani sota el títol de La Pau: clam i
exigència del nostre temps.

Amb la ferma convicció que «la pau no és simplement absència de guerra, ni tampoc
un equilibri estable entre forces adverses, sió que es fonamenta en una concepció cor-
recta de la persona humana i requereix la construcció d’un ordre segons la justícia i
la caritat» (Compendi de la Doctrina Social de l’Església 494) les ponències d’aquest
dies han aprofundit en el veritable sentit i treball per la Pau com a exigència bàsica
i clam dels nostres convulsos temps.

Les Jornades s’iniciaren el passat 14 de febrer amb les paraules del Sr. cardenal ar-
quebisbe i gran canceller de la FTC, Dr. Lluís Martínez Sistach, que en el seu par-
lament va remarcar que «en la revelació bíblica la pau és molt més que absència de
guerra: representa la plenitud de la vida» i que aquesta és, amb la tasca dels homes,
un do de Déu: «Que el Senyor fixi damunt teu la seva mirada i et doni la pau» (Nm
6,26). El Sr. Cardenal, en la seva intervenció va posar l’accent en les condicions ne-
cessàries per l’establiment de la pau veritable i va expressar que «la pau està en pe-
rill quan no es reconeix a l’home el que se li diu com a home, quan la seva dignitat
no és respectada i quan la convivència no s’orienta al bé comú».

Seguidament prengueren la paraula el Dr. Antoni Barbra (FTC-SEDASE) i el Sr. Se-
nén Florense, director general de l’Institut Europeu de la Mediterrània, que en la
seva ponència feu un Anàlisi dels conflictes mundials. Intervingué el Sr. Federico
Mayor Zaragoza de la Fundació Cultura de Pau i membre de la Comissió Internacio-
nal contra la pena de mort. En acabar la jornada el Dr. Arcadi Oliveres de Justícia i
Pau va moderar el debat.

Entre altres personalitats assistiren a aquesta primer jornada dels debats la Sra. Joa-
na Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat i el Sr. Àlex Sussanna, di-
rector de la Fundació Caixa de Catalunya. També hi foren presents el Dr. Armand
Puig, degà president de la FTC, Mn. Gaspar Mora, cap del departament de Teologia
Moral de la FTC, Mn. Josep Maria Turull, rector del Seminari Conciliar i Mn. Anto-
ni Matabosch, director de l’Iscreb.

La segona jornada dels debats va comptar amb la intervenció inicial del Dr. Ar-
mand Puig que en les seves paraules va esmentar el 25è aniversari del viatge del
Papa Joan Pau II a Assís i la recent trobada —organitzada el passat octubre per la Co-
munitat de Sant’Egidio— a Barcelona. El Dr. Armand Puig —que va qualificar a la
Sagrada Família com «la catedral de la pau»— recordà que «l’Església té les benau-
rances com a constructores de Pau».
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Seguidament el Dr. Joan Costa (SEDASE) va posar en relleu la importància que la
Doctrina Social de l’Església confereix a la construcció de la pau. «L’humanisme
cristià, fonamentat en la dignitat i llibertat de la persona humana, d’acord amb el de-
signi de Déu, pot, amb l’ajuda de la gràcia, fer real la justícia, la pau i la solidaritat».

Mn. Costa, seguint les petjades del capítol V de la «Gaudium et Spes» del Concili
Vaticà II expressa les tres dimensions de la pau: la pau és obra de la justícia i la pau
és obra de Crist; la pau està sempre en perill quan no es reconeix l’home en tota la
seva dignitat i quan la convivència no és orientada al bé comú; i la pau com a fruit de
l’amor.

A continuació la Sra. Flaminia Giovanelli, subsecretària del Consell Pontifici Jus-
tícia i Pau, desenvolupà la seva intervenció Ètica de la Pau destacant els elements
del Magisteri Pontifici sobre la Pau i la seva construcció, i recordant les que Joan
Pau II va dirigir l’any jubilar als joves. Giovanelli desglossà el seu discurs en els se-
güents apartats: 1) L’esperança, 2) L’oposició a la guerra, 3) Què és la pau?, 4) La
pau té un nom nou: el desenvolupament, 5) Una renovada comprensió de la visió an-
tropològica cristiana és un element essencial per a la construcció de la pau. La sots-
secretària del Consell Pontifici Justícia i Pau va recordar que el diàleg és l’element
fonamental per a la construcció de la pau i va assegurar que el diàleg serà molt
present en la propera trobada de líders religiosos, convocada per Benet XVI a As-
sís, tot fent memòria del 25è aniversari de la primera trobada d’Assís convocada per
Joan Pau II.

El Sr. Mario Giro, responsable de Relacions Internacionals de la Comunitat de San-
t’Egidio, féu la darrera intervenció de les jornades. En les seves paraules digué: «la
guerra no pot ser considerada només un passatge de la història. La guerra marca sem-
pre la decadència dels pobles, els corromp, els fa mal, deteriora l’ànima d’una nació.
La guerra no passa com si fos un accident de la història. Hi ha persones que pensen
que hi ha revolts de la història en què la guerra no es pot evitar; i això no és cert; res-
pon a falsificacions de la realitat. Moltes vegades, desgraciadament, la guerra ve des-
encadenada per un menyspreu de l’altre, d’una raça, d’una ètnia. En la manca de pau,
l’element més important és la decisió humana. Els pobres són aquells que no poden
fugir, defensar-se. En una guerra ningú no té raó, però tots tenen les seves raons». El
representant de la Comunitat de Sant’Egidio remarcà la «cristianitat» de la pau i la
seva construcció: «la pau és nostra, és una forma de diàleg genuïnament cristiana,
aconseguir la pau és una responsabilitat dels creients».

Foren presents en aquesta segona jornada de reflexió per la pau, el Sr. Joan Rigol, ex-
president del Parlament de Catalunya, el Sr. Carles Duarte, de la Fundació Lluís
Carulla, el Sr. Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Catalunya, el Sr.
Carlos Losada, d’Esade, el Sr. Antonio Argandoña, del IESE i el Sr. Jaume Castro,
representant de la Comunitat de Sant’Egidio a Barcelona.

Finalment, la Sra. Concepció Huerta va moderar el diàleg entre els presents i final-
ment el Dr. Armand Puig va dir que podem mirar el món amb optimisme: la pau i la
justícia es complementen. «Benaurats seran els que treballen per la pau».
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La parròquia de la Mare de Déu dels
Desemparats, situada en el barri de la
Torrassa, ha publicar el llibre titulat
«Desemparats, entre vies i campanes»,
del qual és autor el rector de la parrò-
quia, Mn. Valentí Balaguer i Planas, amb
motiu de la celebració dels 75 anys de la
creació de la parròquia.

El cardenal Lluís Martínez Sistach ha es-
crit la presentació del llibre, en què, entre
altres coses, diu que «és impossible fer un
repàs de les moltíssimes iniciatives, rea-
litzacions, obres i activitats que durant
aquests 75 anys ha fet la parròquia integra-
da pels sacerdots, religiosos i religioses i
pels fidels cristians. La realització més im-
portant que ha fet la parròquia al servei
dels parroquians i de les persones de la se-
va demarcació ha estat aquesta triple fun-
ció que és constitutiva de l’Església. En
primer lloc, evangelitzar i anunciar Jesu-
crist i la seva Bona Nova. Això inclou i
demana tota la riquíssima tasca de la ca-
tequesi dirigida als membres de la parrò-
quia. En segon lloc, la parròquia ha cele-
brat el culte litúrgic, ha lloat Déu amb
l’Eucaristia i els altres sagraments. La ter-
cera funció de la parròquia ha estat el tes-
timoni de la caritat, tot el treball que ha fet
i està fent d’ajut als vellets, els pobres i els
necessitats».

«Tanmateix —afegeix el Sr. Cardenal
Arquebisbe—, la nostra parròquia ha
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realitzat moltíssimes activitats en el camp
espiritual, social, cultural, educatiu i de
lleure. Pensem en les escoles i en la resi-
dència per a persones grans en moments
que això era una autèntica i urgent ne-
cessitat.

«Com a cardenal de Barcelona —con-
clou el Dr. Martínez Sistach—, em plau
felicitar a la parròquia de la Mare de Déu
dels Desemparats i agrair al Sr. rector, i
a tots els rectors que l’han precedit i a
tots els qui d’una manera o d’una altra
han fet possible i estan fent possible
aquesta meravella de la realitat preuada i
joiosa de la nostra estimada parròquia.
Per molts anys!».

En el pròleg del llibre, l’alcaldessa de
l’Hospitalet, Núria Marín i Martínez, es-
criu que «durant 75 anys la parròquia de
la Mare de Déu dels Desemparats ha estat
punt de referència per al barri de la Tor-
rassa. Durant tot aquest temps ha estat
testimoni de la història i dels canvis urba-
nístics i socials del barri. Com a veïna de
la Torrassa he pogut comprovar com la
parròquia ha mantingut sempre el seu
compromís amb l’educació, la solidaritat
i la difusió dels valors humans i socials».

«Les persones que al llarg de tot aquest
temps han estat al capdavant de la parrò-
quia van saber comprendre la realitat i
els problemes del barri en cada moment

Informació

Llibre sobre els 75 anys de la parròquia
de la Mare de Déu dels Desemparats



i es van implicar activament en la seva
resolució. La parròquia de la Mare de
Déu dels Desemparats, a més, ha tingut
un paper dinamitzador al barri, amb
l’impuls de diferents entitats i serveis».
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«Aquí teniu un recull de la història de
la parròquia —diu finalment l’alcaldes-
sa—, però també la història d’un barri i
d’una ciutat. És, en definitiva, la història
de tots i cadascun de nosaltres.»

Exposició sobre la Bíblia a la Pia Almoina

El divendres 11 de febrer es va inaugurar
a la Pia Almoina (Museu Diocesà) l’ex-
posició «La Bíblia, paraula i imatge».
Aquesta exposició s’ha fet per donar a
conèixer la tasca de l’Associació Bíblica
de Catalunya, tot mostrant una cinquan-
tena d’obres d’art i d’exemplars excep-
cionals de la Bíblia, com un original de
la Políglota d’Alcalà d’Henares (1514-
1517) o la que fou il·lustrada per Salvador
Dalí entre 1964 i 1969. Aquesta exposició
romandrà oberta a la Pia Almoina (Av. de
la Catedral, 4) fins al 6 de març.

A l’acte de la inauguració de l’exposició
varen intervenir el Dr. Josep M. Martí
Bonet, director del Museu Diocesà; el
P. Agustí Borrell, secretari de l’Associa-
ció Bíblica de Catalunya; la Sra. Blanca
Montobbio, del Museu Diocesà, i la Sra.
Concepció Huerta, comissària de l’expo-
sició i membre de l’Associació Bíblica
de Catalunya.

L’Associació Bíblica de Catalunya (ABC)
és un òrgan col·legial de la Conferència
Episcopal Tarraconense, que ha coordi-
nat l’edició de la Bíblia Catalana Inter-
confessional (BCI) que és el resultat del
treball conjunt realitzat per cristians ex-
perts en Bíblia de diverses confessions.
Es tracta de la traducció més recent de la
Bíblia al català. De l’edició primera
se n’han difós, des de 1993, més de
115.000 exemplars.

Ara, l’ABC prepara un nou projecte per
difondre la Bíblia, que es va donar a co-
nèixer amb motiu d’aquesta exposició:
una nova edició de la BCI popular i
il·lustrada per Perico Pastor que es ven-
drà per menys de 10 euros, exactament
costarà només 9.95 euros i tindrà un ti-
ratge de 30.000 exemplars. Està previst
fer-ne una presentació, també en un àm-
bit popular i de comunicació social, el
dia 30 de març proper (19h) al Petit Pa-
lau de la Música Catalana. Participarà en
aquest acte el cardenal Lluís Martínez
Sistach i altres personalitats del món de
l’art, la cultura i la comunicació.

Exposició sobre els misteris del
Sant Rosari

El dia 17 de febrer, també a la Pia Al-
moina, es va inaugurar una altra exposi-
ció titulada «Vint misteris, vint gravats»,
obra de l’artista Arrel. L’artista Arrel és
arquitecte i ha treballat com a professo-
ra de secundària i de batxillerat impartint
diverses assignatures, entre aquestes la
religió. En aquesta exposició presenta
vint gravats de 17x17 cms, utilitzant la
tècnica del gravat en xilografia (planxa
de fusta), combinant aquesta tècnica tra-
dicional amb les més modernes tècni-
ques informàtiques segons un procés que
es pot seguir en la secció «Racó de l’ar-
tista», on es mostren algunes de les plan-



xes, eines i gravats que formen part de la
producció de les obres. La mateixa artis-
ta té previst realitzar alguns tallers en els
quals explicarà als assistents el procés
d’elaboració de les obres, des de la pri-
mera idea fins al gravat emmarcat.

Cal esmentar també l’apartat audiovisual
de l’exposició, ja que Arrel no dóna per
acabat el seu treball amb els gravats en
paper, sinó que els completa amb l’ela-
boració d’uns audiovisuals que combi-
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nen les escenes dels misteris del Sant
Rosari amb alguns textos de l’Evangeli i
música religiosa de diversos compositors
com Bach i Händel.

Aquesta exposició, després del Museu
Diocesà de Barcelona, es podrà veure,
durant el proper mes de maig, a l’Espai
Urs von Balthasar, del carrer Villarroel,
81, a Barcelona. En tots dos llocs es pro-
gramaran activitats relacionades amb
l’exposició. 

Acte acadèmic en homenatge al P. Joaquim M.
de Llavaneres (1852-1923)

El diumenge 13 de febrer de 2011 tingué
lloc a l’església parroquial de Llavaneres
una sessió acadèmica en la qual, la po-
blació, encapçalada pel seu alcalde, Ber-
nat Graupera, i pel rector de la parròquia,
Mn. Joan M. Prieto, oferí un merescut
homenatge al framenor caputxí Joaquim
M. de Llavaneres (1852-1923), germà
del cardenal llavanerenc Josep de Calas-
sanç Vives i Tutó (1854-1913).

Després d’escoltar la magnífica interpre-
tació del concert per a oboè i violí de J. S.
Bach, a càrrec del grup musical Ensem-
ble Barroca (del Conservatori de música
de Manresa), Mn. Prieto, rector de la par-
ròquia, obrí l’acte i saludà els assistents.
Tot seguit prengué la paraula el Dr. Joan
Ferrer i Costa, degà de la Facultat de Lle-
tres de la Universitat de Girona, que glos-
sà la gran personalitat i irradiació interna-
cional del P. Joaquim de Llavaneres a
partir de la recent monografia històrica
que acaba de publicar fra Valentí Serra de
Manresa titulada: El caputxí Joaquim M.
de Llavaneres. Semblança biogràfica i
projecció internacional. (Sant Andreu de

Llavaneres, Museu-Arxiu Vives i Tutó,
2011), que s’edita amb el reforç d’abun-
doses notes crítiques.

El professor Ferrer assenyalà que l’any
1888 Joaquim M. de Llavaneres, per tal
d’afavorir l’acció missionera a ultramar,
fundà el famós col·legi de Lecároz, a la
vall navarresa de Baztán, per a la forma-
ció de les vocacions destinades a les mis-
sions caputxines a Oceania, principalment
a les Carolines i Marianes. També, Joan
Ferrer remarcà que, després de la fallida
colonial espanyola, el P. Joaquim se situà,
a partir de 1908, a Roma on, al costat del
seu germà, el cardenal caputxí Vives i Tu-
tó, treballà directament al servei de la
Santa Seu i assolí una gran influència, tal
com ho narrà el patrici Francesc Cambó
en les seves memòries, on descriví el P.
Joaquim com a un religiós amb molta ca-
pacitat de treball, despert i entremaliat.

Seguidament, el pare provincial dels ca-
putxins, fra Jacint Duran, presentà la no-
va publicació sobre el P. Llavaneres.
Després d’elogiar les extraordinàries re-



produccions fotogràfiques preparades
per Joan Devesa (algunes de remarcable
interès etnogràfic), contextuà la línia de
treball de recerca històrica dels capu-
txins catalans iniciada pel P. Basili de
Rubí i continuada pel P. Valentí. El pare
provincial manifestà que els frares tenen
un gran deute amb els germans Vives i
Tutó, ja que contribuïren enormement a
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posar tota la infraestructura del que fou
la restauració de la vida franciscana ca-
putxina a Catalunya i a Espanya i també
van treballar de manera intensa, espe-
cialment el P. Joaquim, en l’articulació
d’un gran nombre de missions catòliques
en territoris d’ultramar, tal com s’expli-
ca en el llibre que s’acaba de publicar.—
J.P.

Premi Ciutat de Barcelona a la Sagrada Família

Entre els premis Ciutat de Barcelona
2010, i en l’apartat d’Arquitectura i Ur-
banisme, es va concedir aquest guardó a
la nau de la basílica de la Sagrada Famí-
lia. A l’acte de la concessió, celebrat el
15 de febrer al Saló de Cent de l’Ajunta-
ment, hi assistí el cardenal arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, com a presi-
dent de la Fundació Junta Constructora
del temple de la Sagrada Família.

El guardó s’ha concedit a l’equip de la
Direcció Facultativa format per Jordi
Bonet i Armengol, Carles Buxadé i Ri-
bot, Jordi Coll Grifoll, Jordi Faulí i

Oller, Josep Gómez Serrano i Joan Mar-
garit i Consarnau.

Com a motivació del premi s’indica que
«la nau de la basílica té una estructura
que, atès el peculiar procés de la seva
construcció, ha fet que una solució origi-
nal hagi estat l’estímul, si no el model,
de moltes estructures construïdes amb
posterioritat. La magnificència de l’espai
s’imposa per sobre dels detalls».

En nom de l’equip que rebé el guardó, va
donar les gràcies l’arquitecte en cap, Jor-
di Bonet i Armengol. 

Per vostra Mercè, llibre de Mn. Joan Galtés i Pujol

El dia 16 de febrer de 2011, a la basílica
de la Mare de Déu de la Mercè, va tenir
lloc la presentació del llibre Per vostra
Mercè, del qual n’és autor Mn. Joan Gal-
tés i Pujol. L’acte es va iniciar amb un
breu concert d’orgue, a càrrec d’Hèctor
Paris. Varen intervenir a continuació Mn.
Jordi Farré i Muro, rector de la basílica
parroquial de la Mare de Déu de la Mer-
cè; el P. Ignasi Ricart, de l’Editorial Cla-

ret, i Mn. Joan Galtés i Pujol. L’acte es
va cloure amb el cant dels Goigs de la
Mare de Déu de la Mercè.

El llibre ha estat editat amb molta belle-
sa i inclou imatges inèdites i fetes amb
un gran sentit estètic de la patrona de
l’arquebisbat i de la ciutat de Barcelo-
na. Les imatges són sobretot de la Mare
de Déu de la Mercè, però també inclou
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pintures del Gòtic català que es troben
en diferents museus i a les catedrals de
Barcelona i Vic, al Museu Diocesà de Bar-
celona, al Museu Episcopal de Vic, a la
seu de Manresa i al MNAC de Barcelo-
na, que s’han aplegat també gràcies a la
col·laboració de Report Foto.

Els textos, com explica el mateix Mn.
Joan Galtés en una nota introductòria,
«són algunes homilies i meditacions que
he predicat en diverses festivitats a la ba-
sílica de la Mare de Déu de la Mercè,
exercint el meu ministeri presbiteral i el
meu servei com a vicari episcopal d’a-
quest indret de la ciutat de Barcelona».

Mn. Galtés també diu que amb el títol Per
vostra Mercè, «voldria significar no tant el
contingut d’aquest llibret —de temes molt
diversos— com l’anhel, la devoció filial i
la súplica perenne a la Mare de Déu, sota la
dolça advocació de la Mercè, i expressar,
al mateix temps, tot el que hem rebut i es-
perem rebre per la seva intercessió».

Mn. Jordi Farré, en el pòrtic del llibre re-
marca també la gran bellesa de les il·lus-
tracions i afegeix que «aquest florilegi de
meditacions són com un rosari devocio-
nal sobre els dogmes i els privilegis de
santa Maria, en la línia del Pla Pastoral
Diocesà, que exhorta a la lectura orant de
la Sagrada Escriptura o Lectio Divina, es-

crit amb una prosa clara i transparent, lú-
cida i penetrant, docta i propera a la ve-
gada, que posa de relleu el do gratuït de
la Mare de Déu, feta “Mercè”».

Aquest llibret serà especialment divulgat
a la basílica titular. Aquesta basílica en
què, com explica Mn. Jordi Farré, «hem
iniciat un llarg novenari d’anys que ens
preparin fins arribar al 2 d’agost del 2018,
quan es compliran 800 anys del Descens
de santa Maria de la Mercè sobre aques-
ta ciutat de Barcelona, per inspirar a sant
Pere Nolasc la fundació de l’Orde allibe-
rador de captius.

«Barcelona —diu també el rector de la
basílica— és ciutat de Maria i Barcelona
ha d’estar per la Mercè. Aquesta ciutat i
els cristians que hi viuen s’han de prepa-
rar intensament per rebre amb fruit aques-
ta gràcia que és un esdeveniment espiri-
tual i d’una profunda riquesa interior. I ho
ha de fer lluitant contra antigues i noves
captivitats, per aconseguir la veritable lli-
bertat dels fills de Déu. Les antigues i no-
ves captivitats, que són fruit de l’egoisme,
arrel de tot pecat personal i social.»

El llibre de Mn. Joan Galtés, que també
és membre de la Germandat de la Mare
de Déu de la Mercè, és ja com una bona
guia per tal d’anar preparant la gran
commemoració de l’any 2018.—J.P.

Viure: quina joia!, de Mn. Manuel Tort i Martí

És prou coneguda l’obra literària de Mn.
Manuel Tort i Martí, sobretot en el camp
de la poesia, encara que també ha fet les
seves incursions en altres gèneres litera-
ris, com la novel·lística, en obres com
Lema Sabactani (1976). A Viure: quina

joia! Present en un temps de canvis,
1939-2003 (Editorial Claret, Barcelona
2011, 382 pàgines) fa una incursió en el
gènere literari de les memòries. Ens con-
vida a seguir els records més íntimament
viscuts des dels seus estudis d’humani-



tats, al Seminari de Barcelona, fins que li
arriba la jubilació i la seva estada a la
Residència Sacerdotal de Sant Josep
Oriol.

Aquestes confessions d’un prevere de la
nostra diòcesi evidencien un aspecte de
la vida dels preveres diocesans que és
poc coneguda. A través del llarg servei
pastoral en diverses parròquies de l’autor
d’aquestes memòries, es posa en relleu
el valor del servei parroquial, amb les di-
ficultats especials que comporta i també
amb els seus consols i les seves satisfac-
cions.

Per les pàgines d’aquest darrer llibre de
Mn. Tort hi passa la vida d’aquest preve-
re, però també —encara que de vegades
sigui com en un rerefons— hi és present
la vida de la nostra diòcesi amb els ho-
mes que més l’han marcat i amb els es-
deveniments que romanen en la memò-
ria col·lectiva de la diòcesi.

Alhora, com succeeix en la vida de ca-
da prevere, el llibre de Mn. Tort és una
obra eminentment local, amb unes vi-
vències centrades sobretot en els barris
barcelonins del Guinardó i de Gràcia, on
ha desenvolupat el seu servei com a pre-
vere. Mn. Tort escriu, com diu ell, «rebo-
binant vuitanta anys», amb noms, llocs,
esdeveniments i vivències de la seva ja
llarga vida. Una vida ben plena i ben in-
tensa en la qual s’agermanen les seves
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vivències i treballs, com a fill —és emo-
cionant tot el que ens explica del seu
afecte filial envers els seus bons pares—,
com a escriptor, com a professor del Se-
minari Menor de la Conreria, com a res-
ponsable de càrrecs pastorals d’àmbit
diocesà i sobretot com a rector de diver-
ses parròquies del barri de Gràcia: Sant
Joan, Corpus Christi i Sant Miquel dels
Sants. 

És ben significatiu que el llibre es tanqui
amb el fet esdevingut el 12 de desembre
de 2003, quan l’Ajuntament de Gràcia
lliurà a Mn. Tort el premi d’Honor indi-
vidual de la vila, justificat «per la seva
aportació a la recuperació de les lliber-
tats, la seva amplíssima dedicació pasto-
ral a la vila i la seva prolífica obra literà-
ria».

El llibre es clou amb un apèndix titu-
lat «Un capellà de Gràcia», que inclou
l’article que el recordat periodista Jo-
sep Faulí publicà al diari «Avui» el
13/04/2003, i que acaba amb aquestes
paraules «Mn. Tort no pot deixar de ser
gracienc. No pot —ni vol—, perquè ha
donat a Gràcia el millor de la seva vida.
I perquè Gràcia ha estat el marc de la se-
va realització personal al servei de la
col·lectivitat». Cal agrair a Mn. Tort el
seu servei a la llengua i a la cultura cata-
lanes, a la pastoral i a la nostra diòcesi,
com queda ben clarament expressat en
aquestes «memòries».—J.P. 

¡Ánimo!, un nou llibre de Mn. Josep M. Alimbau
i Argila

Mn. Josep M. Alimbau i Argila, que té
una llarga trajectòria en el món de la co-
municació a través del medi radiofònic,

sobretot a través de Ràdio Barcelona
(SER Catalunya), on fa cinquanta anys
que fa un programa setmanal d’una ho-



ra de durada, és també autor de nou lli-
bres, en català i en castellà, que ja han tin-
gut moltes edicions i que també han estat
editats a Mèxic, Brasil, Canadà —en fran-
cès i anglès— i un d’ells ha estat traduït
fins i tot al rus. Globalment, amb els lli-
bres publicats en aquests anys, Mn.
Alimbau ha posat a les llibreries, només
a Espanya, uns 200.000 exemplars dels
seus llibres, sobre els quals disposa de
testimonis de persones que li expliquen
que la seva lectura els ha ajudat i els ha
fet un gran bé.

Ara, Mn. Alimbau publica el seu novè
llibre, en aquest cas escrit en castellà. Es
titula Ánimo (Editorial Claret, Barcelona
2011, 214 pàg.) i, com diu el sotstítol,
desitja que els lectors no només «tinguin
sinó que donin: valor, força, empenta,
coratge, impuls i vida».

Com diu Mons. Sebastià Taltavull, bisbe
auxiliar de Barcelona, en el pròleg, «es
tracta d’un llibre de lectura assequible i
fàcil. Com els altres del mateix autor,
que tenen aquesta mateixa qualitat». I el
Sr. Bisbe afegeix aquesta confidència:
«M’alegra molt el comentari senzill i
suggestiu de la meva mare, després d’ha-
ver llegit els dos llibres anteriors: “Estan
molt bé, m’han agradat molt. Tot és tan
clar!”».

El llibre està estructurat en diversos te-
mes, organitzats per ordre alfabètic, co-
sa que facilita molt poder escollir les re-
flexions més adients i necessàries per a
l’estat d’ànim del lector o lectora i, en tot
cas, els títols, sotstítols i la mateixa dis-
posició tipogràfica dins de cada capítol
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fan que la lectura sigui agradable i fàcil.
Fem nostres les paraules amb les quals
Mons. Sebastià Taltavull acaba el seu
pròleg: «Desitjo agrair a Mn. Josep M.
Alimbau el testimoni de la seva llarga
trajectòria de bon comunicador a través
de la ràdio i la premsa escrita, per la cla-
redat i l’ardor de les seves paraules, sem-
pre tretes del mateix cor de la vida, allí
on algú treballa, estima, sofreix, dubta,
escolta o suggereix... La seva ressonàn-
cia està ben assegurada en les ones i en
les pàgines dels seus llibres, “porque
también entre ellos anda Dios.”»

Mn. Alimbau ha fet de l’edició dels seus
llibres un veritable apostolat, com a
complement del seu apostolat de difu-
sió del pensament i de l’espiritualitat
cristiana en diverses publicacions. Amb
els seus llibres treballa per respondre a
una necessitat sentida per moltes perso-
nes que, enmig de les foscors i proves de
la vida, senten la necessitat de trobar
consol i ajuda en la seva fe per mitjà
d’uns escrits testimonials, directes, ente-
nedors i clars. Són les seves unes refle-
xions que es converteixen en una crida al
lector o lectora a cercar en la fe aquella
llum que li sigui un ajut en el camí de la
seva vida.

Les seves obres són, en aquest sentit, una
bona teràpia espiritual, necessària avui
com sempre. Ell cerca només fer el bé
als seus oients i als seus lectors. La seva
intenció recorda aquell fet d’un deixeble
que li va dir al seu guia espiritual: «Mes-
tre, estic desanimat, què puc fer?» I el
mestre li va respondre: «Animar els al-
tres».—J.P.



El temps de Quaresma comporta un in-
crement en la pràctica del viacrucis a
moltes esglésies. Precisament aquest
temps litúrgic fa ben actual el llibre que
ha publicat el Dr. Ramon Corts i Blay ti-
tulat, Viacrucis amb el beat Samsó (Edi-
torial Balmes, Barcelona 2011, 134 pà-
gines). Es tracta d’un viacrucis compost
en català i en castellà, que permet la in-
tervenció de diversos lectors en la recita-
ció pública, i també permet d’alternar les
dues llengües.

Segueix els principals passos de la vida
del beat Samsó, encara que el text preveu
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també poder ometre’ls en la lectura pú-
blica.

Està pensat per a les parròquies i, sobre-
tot, perquè els fidels el puguin tenir a les
mans en els actes comunitaris. Serveix
igualment per a la meditació personal.
Conté unes reproduccions inèdites d’un
viacrucis il·lustrat per Joan Llimona
l’any 1925. El llibre és a la venda al preu
de 4,80 euros. Per la compra de diver-
sos exemplars es farà un preu especial
segons el nombre. Cal posar-se en con-
tacte amb la Biblioteca Balmes (c/ Du-
ran i Bas, 9, tel. 93 317 72 84).

Mn. Ramon Corts i Blay publica el llibre
Viacrucis amb el beat Samsó
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