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Santa Seu

Missatge del Papa Francesc per la Jornada 
Mundial de les Missions 2014

Benvolguts germans i germanes,

En l’actualitat encara hi ha molta gent que no coneix Jesucrist. Per això és tan urgent
la missió ad gentes, en la qual tots els membres de l’Església estan cridats a partici-
par-hi, ja que l’Església és missionera per naturalesa: l’Església ha nascut «per a sor-
tir». La Jornada Mundial de les Missions és un moment privilegiat en què els fidels
dels diferents continents es comprometen amb pregàries i gestos concrets de solidari -
tat per ajudar les Esglésies joves als territoris de missió. Es tracta d’una celebració
de gràcia i d’alegria. De gràcia perquè l’Esperit Sant, enviat pel Pare, ofereix saviesa
i fortalesa a aquells que són dòcils a la seva acció. D’alegria perquè Jesucrist, fill del
Pare, enviat per evangelitzar el món, sosté i acompanya la nostra obra missionera.
Precisament sobre l’alegria de Jesús i dels deixebles missioners voldria oferir una
imatge bíblica que trobem a l’Evangeli de Lluc (cf. 10,21-23).

1. L’evangelista explica que el Senyor va enviar els setanta deixebles, de dos en dos,
a les ciutats i pobles, a proclamar que el Regne de Déu havia arribat, i a preparar els
homes per a l’encontre amb Jesús. Després de complir amb aquesta missió d’anun-
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ci, els deixebles van tornar plens d’alegria: l’alegria és un tema dominant d’aquesta
primera experiència missionera inoblidable. El Mestre Diví els va dir: «“No us ale-
greu perquè els esperits se us sotmeten; alegreu-vos més aviat perquè els vostres noms
estan inscrits en el cel.” En aquell mateix moment, Jesús, ple de la joia de l’Esperit
Sant, digué: “T’enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra […].” Després es va girar
cap als deixebles i, a part, els digué: “Feliços els ulls que veuen el que vosaltres veieu!”»
(Lc 10,20-21.23).

Són tres, les escenes que presenta sant Lluc. Primer, Jesús parla als deixebles, des-
prés es gira cap al Pare, i novament comença a parlar amb ells. D’aquesta manera Je-
sús vol fer partícips els deixebles de la seva alegria, que és diferent i superior a la que
ells havien experimentat.

2. Els deixebles estaven plens d’alegria, entusiasmats amb el poder d’alliberar les
persones dels dimonis. Però Jesús els adverteix que no s’alegrin pel poder que se’ls
ha donat, sinó per l’amor rebut: «Perquè els vostres noms estan inscrits en el cel» (Lc
10,20). A ells se’ls ha concedit experimentar l’amor de Déu, i fins i tot la possibili-
tat de compartir-lo. I aquesta experiència dels deixebles és motiu de gratitud joiosa
per al cor de Jesús. Lluc entén aquest goig en una perspectiva de comunió trinitària:
«Jesús, ple de la joia de l’Esperit Sant», adreçant-se al Pare i glorificant-lo. Aquest
moment d’alegria profunda brolla de l’amor profund de Jesús en tant que Fills vers
el seu Pare, Senyor del cel i de la terra, el qual ha amagat aquestes coses a savis i en-
tesos, i les ha revelades als senzills (cf. Lc 10,21). Déu ha amagat i ha revelat, i aques-
ta pregària de lloança es destaca per damunt de tot el revelar. Què és allò que Déu ha
revelat i amagat? Els misteris del seu Regne, l’afirmació del senyoriu diví en Jesús i
la victòria sobre Satanàs.

Déu ho ha amagat tot a aquells que estan massa plens d’ells mateixos i que pretenen
saber-ho ja tot; a aquells que estan encegats per la presumpció pròpia i que no dei-
xen espai a Déu. Hom pot pensar fàcilment en alguns dels contemporanis de Jesús,
que ell mateix va amonestar en diferents ocasions, però es tracta d’un perill que sem-
pre ha existit, i que ens afecta també a nosaltres. En canvi, els «senzills» són els hu-
mils, els pobres, els marginats, els qui no tenen veu, els qui estan cansats i oprimits,
als quals Jesús ha anomenat «beneïts». Es pot pensar fàcilment en Maria, en Josep,
en els pescadors de Galilea, i en els deixebles cridats als llarg del camí, en el decurs
de la seva predicació.

3. «Sí, Pare, així t’ha plagut de fer-ho» (Lc 10,21). Les paraules de Jesús han d’en-
tendre’s en referència amb el seu goig interior, on la benevolència indica un pla salva -
dor i benèvol del Pare vers els homes. En el context d’aquesta bondat divina Jesús
s’alegra, perquè el Pare ha decidit estimar els homes amb el mateix amor que ell té
per al Fill. A més, Lluc ens recorda l’alegria similar de Maria: «La meva ànima mag-
nifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva» (Lc 1,47). Es tracta de la
Bona Notícia que condueix a la salvació. Maria, portant dins el seu ventre Jesús, l’E-
vangelitzador per excel·lència, va a trobar Isabel i cantant el Magníficat exulta de goig
en l’Esperit Sant. Jesús, en veure l’èxit de la missió dels deixebles i per tant la seva
joia, s’alegra en l’Esperit Sant i s’adreça al seu Pare en pregària. En ambdós casos es
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tracta d’una alegria per la salvació que es realitza, perquè l’amor amb què el Pare esti -
ma el Fill arriba fins a nosaltres, i per obra de l’Esperit Sant, ens embolcalla, ens fa en -
trar en la vida de la Trinitat.

El Pare és la font de l’alegria; el Fill és la seva manifestació, i l’Esperit Sant, l’anima -
dor. Immediatament després de lloar el Pare, com diu l’evangelista Mateu, Jesús ens
convida: «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Ac-
cepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que sóc mansuet i humil de cor, i la vos-
tra ànima trobarà repòs, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera» (11,
28-30). «L’alegria de l’Evangeli omple el cor i la vida dels qui es troben amb Jesús.
Els qui es deixen salvar per ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior,
de l’aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix l’alegria» (Exhort. Ap. Evangelii
gaudium, 1).

D’aquest encontre amb Jesús, la Maria Verge n’ha tingut una experiència singular i s’ha
convertit en causa nostræ lætitiæ. I els deixebles per part seva han rebut la crida a es -
tar amb Jesús i a ser enviats per ell per a predicar l’Evangeli (cf. Mc 3,14), i així es veuen
curulls d’alegria. Per què no entrem també nosaltres en aquest torrent d’ale gria?

4. «El gran risc del món actual, amb la seva oferta de consum múltiple i aclaparado-
ra, és una tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar, de la recerca malal -
tissa de plaers superficials, de la consciència aïllada» (Exhort. Ap. Evangelii gaudium,
2). Per tant, la humanitat té una gran necessitat d’aprofitar la salvació que ens ha por-
tat Crist. Els deixebles són els qui es deixen agafar cada vegada més per l’amor de Je-
sús i marcar pel foc de la passió pel Regne de Déu, per a ser portadors de l’ale gria de
l’Evangeli. Tots els deixebles del Senyor estan cridats a conrear l’alegria de l’evange -
lització. Els bisbes, com a principals responsables de l’anunci, tenen la tasca de pro -
moure la unitat de l’Església local en el compromís missioner, tenint en compte que
l’alegria de comunicar Jesucrist s’expressa tant en la preocupació d’anunciar-lo en els
llocs més llunyans com en una sortida constant cap a les perifèries del territori propi,
on hi ha més persones pobres que esperen.

A moltes regions escassegen les vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada. Sovint
el  motiu d’aquesta situació és que a les comunitats no hi ha un fervor apostòlic conta -
giós, per la qual cosa els manca entusiasme i no desperten cap atractiu. L’alegria de l’E -
vangeli neix de l’encontre amb Crist i del fet de compartir amb els pobres. Per tant,
animo les comunitats parroquials, associacions i grups a viure una vida fraternal in-
tensa, basada en l’amor a Jesús i atenta a les necessitats dels més desfavorits. On hi ha
alegria, fervor, desig de portar Crist als altres, sorgeixen les vocacions veri tables, en-
tre les quals no s’han d’oblidar les vocacions laïcals a la missió. Fa temps que he pres
consciència de la identitat i de la missió dels fidels laics en l’Església, així com del
paper cada vegada més important que ells estan cridats a fer en la difusió de l’Evange -
li. Per aquesta raó, és important proporcionar-los la formació adequada, amb vista a
una acció apostòlica eficaç.

5. «Déu estima el qui dóna amb alegria» (2Co 9,7). La Jornada Mundial de les Mis-
sions és també un moment per a revifar el desig i el deure moral de la participació joio -
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sa de la missió ad gentes. La contribució econòmica personal és el signe d’una obla-
ció d’ells mateixos, en primer lloc al Senyor i després als germans, perquè la nostra
ofrena material es converteix en un instrument d’evangelització de la humanitat que
es construeix sobre l’amor.

Estimats germans i germanes, en aquesta Jornada Mundial de les Missions el meu pen -
sament s’adreça a totes les Esglésies locals. No deixem que ens robin l’alegria de l’e-
vangelització! Us convido a submergir-vos en l’alegria de l’Evangeli i a nodrir un amor
que il·lumini la vostra vocació i missió. Us exhorto a recordar, com en un pele gri nat -
ge interior, el «primer amor» amb què el Senyor Jesucrist ha encès els cors de cadas-
cú, no per un sentiment de nostàlgia, sinó per a perseverar en l’alegria. El deixeble del
Senyor persevera amb alegria quan està amb ell, quan fa la seva voluntat, quan com-
parteix la fe, l’esperança i la caritat evangèlica.

Adrecem la nostra pregària a Maria, model d’evangelització humil i alegre, perquè
l’Església sigui la llar de molts, una mare per a tots els pobles, i faci possible el naixe -
ment d’un món nou.

Francesc

Vaticà, 8 de juny de 2014, Solemnitat de Pentecosta
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Prelat

Decrets

DECRET 18/14.— Barcelona, 21 de juliol de 2014

El calendari laboral de la Generalitat de Catalunya d’aquest any disposa que el dia 25
de juliol, festa de Sant Jaume, és dia feiner.

Atenent la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església i preveient les
dificultats que, per causa del treball, puguin tenir els fidels per celebrar-la;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. En les poblacions on s’hagi triat aquesta data com a festa local i, en conseqüèn-
cia, sigui dia festiu, es manté la festa de Sant Jaume com a dia de precepte;

2. En les poblacions on no sigui dia festiu, queda dispensada l’obligació de partici-
par en la celebració eucarística, així com també queden dispensades les altres obli-
gacions derivades de les festes declarades de precepte.

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

DECRET 19/14.— Barcelona, 25 de juliol de 2014

Acceptada la petició que ens ha estat presentada per l’associació Justícia i Pau, en
què sol·licita la modificació de l’article 5 dels estatuts de l’associació;

Atès que l’article modificat relatiu a la nova seu legal de l’associació Justícia i Pau
compleix els requisits establerts en la disciplina vigent de l’Església i que fou apro-
vat per acord de l’Assemblea General de l’entitat en sessió celebrada el 29 d’abril de
2014;
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PEL PRESENT decret aprovem la nova redacció de l’article 5 dels estatuts de l’asso -
ciació Justícia i Pau i el declarem vigent des del dia d’avui.

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

Cartes

Carta sobre la creació de la Facultat d’Història, Arqueologia i Arts
cristianes 

Barcelona, 16 de juliol de 2014

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

Benvolguts i benvolgudes,

Us lliuro aquestes lletres per a comunicar-vos una bona notícia. Desitjo informar-vos
que, degudament assessorat, he demanat a la Congregació per a l’Educació Catòlica
la creació de la Facultat «Antoni Gaudí» d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts
Cristianes (FHEAG) a l’Arxidiòcesi de Barcelona. La creació d’aquesta nova Facultat
s’ha anat gestant amb la col·laboració principalment dels Degans de la Facultat Ecle-
siàstica de Teologia de Catalunya i de la Facultat Eclesiàstica de Filosofia de Catalu -
nya. Els bisbes de les diòcesis de Catalunya n’estan assabentats i han manifestat la
seva conformitat.

En l’Apèndix II de la Constitució Apostòlica «Sapientia Christiana», de 1979, es parla
de «sectors» dels estudis eclesiàstics ja existents en l’Església en aquell temps, i cons-
ten els estudis d’Història Eclesiàstica i d’Arqueologia cristiana, dels quals són una ex -
tensió els estudis de les Arts cristianes.

Els motius pels quals es desitja crear aquesta nova Facultat són fonamentalment tres.
En primer lloc, avui es dóna molta importància al diàleg entre la fe i la cultura, entre
el misteri cristià i les seves expressions culturals concretes i la cultura d’una societat
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cridada a redescobrir les seves arrels cristianes. L’existència d’aquesta Facultat Ecle-
siàstica promourà aquest diàleg i el situarà en un nivell universitari, que sigui una pla-
taforma per a l’anunci de l’Evangeli.

En segon lloc, existeix una urgència intel·lectual que passa per l’enfortiment del dià-
leg entre la teologia i la filosofia cristianes amb la literatura i les arts. La teologia ha
començat a dialogar també amb les arts i amb la ciència, i es plantegen moltes pre-
guntes. L’art, particularment, presenta lectures que, des de la bellesa, traspuen teolo-
gia i demanen una atenció especial per part de la teologia catòlica oberta als diversos
llenguatges interpretatius. L’art cristià és una de les grans aportacions del cristianis-
me a la cultura i constitueix un dels camps comuns sobre els quals construir una teo -
logia atractiva i atraient, sensible i contemplativa.

I, en tercer lloc, és necessària una interpretació de la història que doni raó de l’esde -
venir històric en una Europa que s’ha afaiçonat en bona part sobre les aportacions
que persones, cultures i pobles han fet al projecte comú. I aquest projecte és impensa -
ble sense el cristianisme. L’estudi específic de la història de l’Església en un àmbit
i nivell universitari pot prestar un servei molt útil i preuat, posant en relleu les arrels
cris tianes del nostre continent.

Tenim a casa nostra uns factors que afavoreixen la creació de la FHEAG. N’explici -
to només tres. El primer, contempla la nostra ciutat amb una llarga tradició intel·lec-
tual eclesiàstica que ha treballat sobre la història de l’Església al nostre país. A l’arxi diò -
cesi hi ha hagut i hi ha persones i institucions que han fet i fan aportacions importants
a l’estudi de la història eclesiàstica, a l’arqueologia i a l’art cristià mitjançant congres -
sos, publicacions i biblioteques especialitzades. Així, l’any 1925 es va fundar a la Bal -
mesiana una de les revistes espanyoles més antigues en aquest camp de la investi-
gació: «Analecta Sacra Tarraconensia.»

Un segon factor contempla Barcelona com una ciutat que posseeix una gran riquesa
artística, arqueològica i arxivística. Els segles IV-VII estan molt ben representats a Bar-
celona, Tarragona, Terrassa i Girona. El període romànic compta amb el gran Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i amb el Museu Episcopal de Vic, amb peces
úniques. Tenim també el Museu Marés, el Museu Diocesà de Barcelona (la Pia Al-
moina) i altres museus. Les esglésies gòtiques són un dels símbols de Barcelona, i
sobretot ho és la basílica de la Sagrada Família, del genial Antoni Gaudí, dedicada
pel Papa Benet XVI (2010). És el genial arquitecte el que donarà nom a la nova Fa-
cultat. La Sagrada Família és el primer símbol de la ciutat comtal, reconegut com a
tal per tot el món. La nova Facultat pot treure un bon partit d’aquesta riquesa histò-
rica «in situ».

El tercer factor ens fa considerar que la nova Facultat pot oferir una formació a perso -
nes de Catalunya, de la resta d’Espanya i de tot el món. De fet, en aquests moments,
no existeix en aquest àmbit territorial cap Facultat Eclesiàstica amb aquestes caracte -
rístiques. Historiadors, arqueòlegs i experts en arts cristianes i en patrimoni cultu -
ral poden trobar en la FHEAG un centre que respongui a les seves necessitats i pro-
jectes.
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Cada dia serà més important, també per a l’evangelització, la preparació de persones
que presentin amb competència i objectivitat la realitat del patrimoni artístic religiós
i el seu sentit i finalitat. La FHEAG pot oferir aquesta formació a joves i a adults que
desitgen ampliar els seu coneixement sobre aquesta realitat del país.

Tenim infraestructures que fan viable la creació de la nova Facultat. L’edifici del Se-
minari Conciliar de Barcelona, seu de la Facultat de Teologia i de la Facultat de Filo -
sofia, amb la Biblioteca Pública i Episcopal del Seminari de Barcelona, amb 400.000
volums i 500 revistes i amb amplis sectors dedicats a la història de l’Església. També
tenim la Biblioteca Balmesiana, amb 50.000 volums i 200 revistes.

Afavoreix la viabilitat del projecte el claustre de professors que ja està cobert i el pla
d’estudis que s’inspira en el de la Facultat d’Història Eclesiàstica de la Pontifícia Uni -
versitat Gregoriana, de Roma. Els professors de la Facultat «Antoni Gaudí» prove-
nen fonamentalment del Departament d’Història Eclesiàstica de la Facultat de Teolo -
gia, del Departament d’Humanitats de la Facultat de Filosofia i de l’Aula d’Història
Eclesiàstica. La nova Facultat comptarà des de la seva creació amb una revista d’his-
tòria de l’Església, altament especialitzada, «Analecta Sacra Tarraconensia».

La petició de la creació de la nova Facultat s’ha lliurat amb tots els requisits necessa -
ris a la Congregació per a l’Educació Catòlica, per tal d’obtenir-ne l’aprovació. Desit -
gem molt que la FHEAG comenci a l’inici del curs acadèmic 2014-2015.

Atesa la importància eclesial, cultural i pastoral de la Facultat «Antoni Gaudí» d’His -
tòria de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes, us demano a tots la vostra impor-
tant col·laboració, informant els vostres feligresos, joves i adults, de l’obertura d’a-
questa Facultat i dels estudis que ofereix.

Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa de Sant Tomàs More, Patró dels polítics, Basílica de la
Ma re de Déu de la Mercè, 1 de juliol de 2014

Un any més ens hem aplegat per commemorar el nostre sant patró, Tomàs More. Ho
fem amb l’Eucaristia perquè tots vosaltres voleu alimentar la vostra vocació de po-
lítics amb l’aliment de l’amor que és el Cos i la Sang de Crist. No hi ha dubte que
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la vostra vocació consisteix a estimar els ciutadans cercant sempre el seu bé i amb ai-
xò servir al bé comú de la societat.

El vostre estimat Patró va néixer l’any 1478 i essent canceller del Regne rebé la coro -
na del martiri l’any 1535 per ordre del rei d’Anglaterra Enric VIII per negar-se a re-
conèixer la dissolució del matrimoni reial. Les exigències de la seva consciència pas-
saren per damunt dels desigs del seu monarca. Fou l’amor i el servei a la veritat que
fa lliures els homes el que portà a Tomàs More al martiri. Fou la mateixa actitud de
tots els màrtirs cruents i incruents d’avui i de sempre: cal obeir Déu abans que els ho-
mes. El nostre Sant patró no estigué aferrat ni al càrrec ni a la vida i per això va ser-
vir fidelment el bé comú del seu país, servant sempre les exigències de la veritat i
de la justícia. I això ho va fer també i principalment per la seva condició de polític
cristià i per la seva unió amb Jesucrist, tal com ens ha dit avui Sant Pere: «Més aviat
alegreu-vos de poder compartir els sofriments de Crist: també el dia que es revelarà
la seva glòria desbordareu d’alegria» (1Pe 4,13).

El vostre patró va ser un catòlic que va viure i realitzar la vocació de polític. Ell se sen -
tia membre de l’Església Catòlica i també del seu país. En les seves decisions i actua -
cions era sempre molt conscient de les exigències religioses, socials i polítiques de
la seva condició de cristià, els continguts de la fe cristiana i de l’humanisme cristià
que l’ajudaren molt en el seu treball polític de cercar el bé de les persones i el bé co -
mú. Precisament perquè es considerava cristià per damunt de tot, era fidel a la seva
consciència il·luminada per la fe. D’alguna manera, s’aplicava a ell mateix aquelles
paraules que digueren els Apòstols al Sanedrí. «Hem d’obeir Déu abans que els ho-
mes.

De la vida i del martiri de Sant Tomàs More brolla un missatge que a través dels segles
parla als homes de tots els temps de la inalienable dignitat de la consciència, la qual,
com recorda el Concili Vaticà II, «és el nucli més secret i el sagrari de l’home, en el
qual hi està només Déu i la seva veu ressona en el més íntim de la consciència» (Gau-
dium et spes, 16). Precisament pel testimoniatge, ofert fins al vessament de la seva sang,
de la primacia de la veritat i de l’ètica en l’exercici del poder, el nostre sant Patró és
venerat com exemple perenne de coherència moral.

Commemorant el vostre Sant Patró amb la seva vida i el seu martiri, posem en relleu
un exemple eximi de polític que és el que avui el poble desitja que sigui: una persona
transparent, honesta, generosa, coherent i que cerqui el bé comú de la societat abans
que els seus propis interessos o del grup. Malgrat les crítiques que es fan als polítics,
que mai s’han de globalitzar, cal insistir en la importància del servei que presteu quan
imiteu aquelles actituds i virtuts de Sant Tomàs More. La política és necessària per
tal d’aconseguir el bé comú de la societat. No podem prescindir dels polítics. Per
això cal posar en relleu la dignitat de la política i dels qui l’exerceixen. Ja Pius XI, el
Papa de l’Acció Catòlica, va parlar de la «caritat política», la qual no es limita a suplir
les deficiències de la justícia o a denunciar les injustícies, sinó que fa més que això.
El mateix Concili Vaticà II va dir que «L’Església considera digna de lloança i d’aten -
ció la tasca dels qui es consagren al servei dels homes per al bé comú i accepten les
càrregues d’aquest servei» (Gaudium et spes, 75).
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Benvolguts polítics, ningú pot negar que aquest compromís polític que heu assumit
té una gran dignitat moral i si l’exerciu com un acte d’entrega personal per al servei
de la societat, us exigeix molta generositat i comporta sofrir moltes incomprensions
i crítiques. I això ja sabeu que no és pas sempre fàcil. El compromís polític viscut així
ha estat qualificat d’una «dura escola de perfecció» i d’un «exigent exercici de la virtut».

És molt convenient valorar les diverses funcions que les persones exerceixen en la so -
cietat per tal que puguin fer un bon servei al bé comú. Constitueix un bon servei a la
societat revalorar la política com activitat noble i necessària per al bé comú de la so -
cietat. Aquí hi teniu un paper molt important els mateixos polítics, tots els que us de-
diqueu, com a vocació, a aquesta necessària activitat social. I els polítics cristians tro-
beu en la fe cristiana un aliment que enforteix la vostra generositat i responsabilitat,
en la comunitat cristiana un suport per ser coherents amb la fe que professeu i en la
doctrina social de l’Església una llum que il·lumina les decisions que heu de prendre.

Avui, com a conseqüència de la greu crisi econòmica, el nombre d’aturats ha arribat
a més de cinc milions de persones i el percentatge de joves sense feina és més del
50%. El clam per poder tenir treball és unànime, com observem en les manifestacions
arreu i és una constant dels qui, en augment, vénen a Càritas per poder subsistir. És
un clam legítim i en la mesura del possible convindria que es donessin signes que ex-
plicitessin aquesta preocupació dels polítics per tal de trobar solucions a aquesta qües -
tió que és de país, d’Estat i no pas d’un partit, d’un sindicat o de la patronal, sinó que
demana actuacions pactades entre tots.

Malgrat les dificultats econòmiques actuals, les administracions públiques han d’es-
forçar-se per atendre les necessitats dels pobres i les de la societat, donant molta
importància al benestar social del país, col·laborant molt amb Càritas i les altres insti -
tucions d’ajuda fraterna. Penso que tots els polítics, però més els cristians, han de ser
molt sensibles a aquesta política per una exigència de l’Evangeli. 

En la nostra societat, amb un fort context cultural laicista, són molt actuals i molt
adients les paraules de Sant Pere en la lectura que hem escoltat. L’Apòstol parla d’u-
na persecució que sofrien els cristians i diu que no té res d’estrany. També avui por-
tar el nom de cristià no resulta gaire fàcil i és políticament incorrecte. Vosaltres en sou
testimonis. Tanmateix Sant Pere us diu: «Feliços vosaltres si algú us retreu el nom de
cristians: vol dir que l’Esperit de la glòria, que és l’Esperit de Déu, reposa sobre vos -
altres» (1Pe 4,14). I l’Apòstol afegeix: «Si algú ha de sofrir perquè és cristià, que
no s’avergonyeixi, sinó que glorifiqui Déu perquè pot portar aquest nom» (1Pe 4,16).
Aquest coratge es pot viure gràcies al do de la fortalesa que l’Esperit Sant vessa en
els cors dels batejats. Alhora demana que alimentem la nostra vida cristiana amb la
celebració de l’Eucaristia i amb la pregària, sense oblidar l’amor fratern als germans.
Sant Tomàs More deia: «Si em distrec, l’Eucaristia m’ajuda a recollir-me. Si s’oferei -
xen cada dia oportunitats per ofendre el meu Déu, m’enforteixo cada dia per al com-
bat amb la recepció de l’Eucaristia. Si necessito una llum especial i prudència per a
exercir les meves pesades obligacions, m’acosto al meu Senyor i cerco el seu consell
i la seva llum.»
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Desitjo agrair-vos el vostre treball, com el dels altres polítics, realitzat amb la il·lusió
de fer un bon servi al bé del país, cercant la justícia social amb una actitud de servei
a les persones i a la societat. Demanem que el vostre Sant Patró us ajudi per tal d’imi -
tar-lo en l’exercici de la vostra vocació de polítics amb fidelitat, radicalitat i amb co-
herència amb la vostra fe cristiana.

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona i President de
Càritas de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, la Jornada «De la
macroeconomia a l’ansietat del dia a dia». Barcelona, 3 de juliol de
2014

Ens hem reunit per parlar de la macroeconomia a l’ansietat del dia a dia, com un ac -
te més de la celebració dels 70 anys de Càritas Diocesana de Barcelona. Estem com-
memorant aquell inici del que ha estat Càritas Diocesana, institució que està plena-
ment al servei de les necessitats de les persones que no disposen dels mitjans materials
per valdre’s per si mateixes. Càritas és una institució de l’Església diocesana que aju-
da l’Església a realitzar una dimensió essencial, constitucional, que és l’ajuda fraterna,
l’amor. Com ens deia Benet XVI, «L’Església no pot descuidar el servei de la caritat,
tal com no pot ometre els Sagraments i la Paraula» (Déu és amor, 22).

El Papa Francesc ens encoratja a participar en el seu programa pastoral exposat en el
seu recent document «La joia de l’Evangeli», i ens ho diu amb aquestes paraules: «So -
mio una opció missionera capaç de transformar-ho tot, per tal que els costums, els
estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial es converteixi en una via ade-
quada per a l’evangelització del món actual més que per a l’autopreservació» (N. 27).
La clau o el criteri per a transformar tot el que calgui transformar consisteix en això:
«La reforma de les estructures que exigeix la conversió pastoral només pot entendre’s
en aquest sentit: procurar que totes les estructures es tornin més missioneres, que la
pastoral ordinària en totes les instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui
els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positi-
va de tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat» (N. 27).

Es tracta, doncs, de la dimensió evangelitzadora. I això és obvi, perquè com ens re-
cordà Pau VI, en un document encara molt actual Evangelii nuntiandi, l’Església exis -
teix per evangelitzar; aquesta és la seva missió essencial, de tal manera que si l’Es glé-
sia no evangelitza no fa allò pel qual ha estat fundada per Jesucrist.

El Papa Francesc parla de la dimensió social de l’evangelització, precisament perquè
si aquesta dimensió no està degudament explicitada, sempre es corre el risc de desfi -
gurar el sentit autèntic i integral que té la missió evangelitzadora (cf. N. 17c). No po-
dem oblidar que les obres de misericòrdia que ens demana l’Església als cristians i
als homes i dones de bona voluntat són espirituals i corporals. L’home necessita pa
per viure, però també és veritat que l’home no viu només de pa. El cor de Déu té un
lloc preferencial per als pobres, tant que fins ell mateix «es va fer pobre» (2Co 8,9).
Tot el camí de la nostra redempció està signat pels pobres. El Papa Francesc ens diu
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que «el pobre, quan és estimat, “és apreciat com d’alt valor”, i això diferencia l’au-
tèntica opció pels pobres de qualsevol ideologia, de qualsevol intent d’utilitzar els
pobres al servei d’interessos personals o polítics» (N. 199).

I Francesc continua dient-nos: «La necessitat de resoldre les causes estructurals de
la pobresa no pot esperar... Mentre no es resolguin radicalment els problemes dels
pobres, renunciant a l’economia absoluta dels mercats i de l’especulació financera i
atacant les causes estructurals de la desigualtat, no es resoldran els problemes del
món i en definitiva cap problema. La desigualtat és l’arrel dels mals socials» (N. 202).

Els dos conferenciants, de reconegut prestigi, ens parlaran de l’ansietat deguda a les
greus conseqüències de la crisi econòmica i fonamentalment a la manca de treball.
És elevadíssim el percentatge dels aturats a Espanya i encara més dels joves. L’atur
produeix ansietat i la por de perdre el treball també ocasiona ansietat.

Sant Joan Pau II, en la seva visita a Barcelona, el 7 de novembre de 1982, a Montjuïc
en l’encontre amb els treballadors i empresaris, va dir-nos això sobre l’atur: «D’un
atur perllongat neix la inseguretat, la manca d’iniciativa, la frustració, la irresponsabi -
litat, la desconfiança en la societat i en sí mateixos; s’atrofien així les capacitats de
desenvolupament personal; es perd l’entusiasme, l’amor al bé; sorgeixen les crisis fa-
miliars, les situacions personals desesperades, i es cau fàcilment —sobretot els jo-
ves— en la droga, l’alcoholisme i la criminalitat.»

El diagnòstic de Sant Joan Pau II coincideix amb l’ansietat que tenen avui moltíssi-
mes persones i famílies quan no disposen de treball i, per tant, de mitjans per mante-
nir-se i mantenir la serva família. Pensem que només a Càritas diocesana de Barcelo -
na i les Càritas parroquials, l’any 2013 hem atès 276.595 persones que omplirien dues
vegades els camps del Barça i de l’Espanyol.

Aquesta ansietat pot tenir remei si assolim que la macroeconomia estigui presidida per
valors ètics i col·loqui en el centre la persona i no el capital. Escoltem si els conferen -
ciants coincideixen amb aquest diagnòstic.

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en l’acte oficial de la cerimònia de lliurament de la distin-
ció «Honorary Degree» d’Eserp Business School. Palau de Congres-
sos de Barcelona, 10 de juliol de 2014

Em plau agrair als responsables de l’Escola de Negocis i Ciències Socials que m’ha-
gin atorgat aquesta distinció «Honorary Degree» juntament amb d’altres personali-
tats. Amb la paraula gràcies penso que ho dic tot. I amb les gràcies hi ha també el
compromís d’estar al costat d’aquesta institució que està al servei de la formació uni-
versitària de la joventut.

Rebre aquesta màxima distinció d’ESERP en aquesta festa universitària, ens rejove -
neix ja que ens envolta de joves universitaris i ens fa recordar els nostres anys de vi-
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da universitària. D’alguna manera ens ajuda a fer una pel·lícula ràpida i sintètica d’a-
quells joiosos anys de vida d’estudi i de preparació fins avui. I considero que valo-
rem moltíssim aquells anys dedicats exclusivament o si voleu preferentment a l’es-
tudi. Són anys que passen a la vida i que no tornen mai més. Per això aconsello a tots
els joves universitaris d’avui que els aprofitin.

Una altre consideració que permet aquella pel·lícula és valorar haver pogut estudiar
en la Universitat com un do de Déu. En el meu temps anar a la Universitat comença-
va a ser de bastants, avui és de tots. Pensem, però, que hi ha molts països en el món
en els quals estudiar en una Universitat o Escola Universitària és encara de pocs. I ve
a la meva memòria la paràbola evangèlica dels talents: qui ha rebut més dons, més
estudis, etc, ho ha de posar al servei dels altres que n’han rebut menys. La vostra pre-
paració, benvolguts joves d’aquesta Escola Universitària, haureu de posar-la al ser-
vei de la transformació de la societat per tal que tota la creació estigui cada dia una
mica més al servei de tot home i tota dona de la humanitat, ja que aquesta és la vo-
luntat de Déu creador.

Tornant de nou a la pel·lícula d’aquell temps fins avui, hi trobo moltes imatges de rea -
litats que encara no han canviat degudament. Encoratjo els alumnes d’aquesta esti-
mada Escola de Negocis, que impregneu a l’economia valors ètics, per tal que l’eco-
nomia col·loqui, com ens recorda reiteradament el Papa Francesc, en el seu centre la
persona humana i no el capital, així l’economia i els negocis estaran al servei de les
persones.

Desitjo felicitar el treball de l’Escola Universitària, a tots els graduats i a les vostres fa -
mílies. Que els valors humans i cristians que hem rebut en aquests estudis aquí us ser -
veixin per estimar i servir les persones i així fareu empresa i desenvolupament.

Tanmateix la pel·lícula m’ha recordat els meus estimats pares. Som, en gran mesura
el que ens han donat i ens han fet els nostres pares. Cal estimar-los i recordar-los sem-
pre. I avui tenim un record i una pregària pels nostres estimats familiars difunts, en par -
ticular pel pare del Sr. José Daniel Barquero, Director General d’aquesta Escola, que
el Senyor ha cridat recentment.

Aquest preuat guardó és un estímul per a recordar i agrair tots els qui m’han fet míni -
mament capaç de rebre avui el reconeixement del «Honorary Degree» de l’Escola de
Negocis i Ciències Socials.

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la inauguració de l’exposició d’Antoni Gaudí a la Ca -
tedral de Mallorca. 28 de juliol de 2014

En la celebració del Centenari Campins-Gaudí, de la restauració del presbiteri de la
Catedral de Palma, en el si de la Seu inaugurem una exposició sobre Antoni Gaudí i
la Basílica de la Sagrada Família.
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Estem celebrant el Centenari de la mort del gran bisbe mallorquí Pere Campins i Bar-
celó i el final de l’obra de reforma de la Catedral de Mallorca que va realitzar l’arqui tec -
te Antoni Gaudí i Cornet. Amb goig inaugurem aquesta exposició en aquesta comme -
moració tenint molt present l’especial relació entre la Catedral de Palma i la Basí lica
de la Sagrada Família de Barcelona, pel treball que realitzà el mateix arquitecte a la
Catedral mallorquina i a la «Catedral dels pobres» barcelonina.

El bisbe Campins va encarregar a Gaudí la restauració de la Catedral de Palma. L’ob-
jectiu principal de la seva intervenció artística era restituir a la Catedral la grandiosi-
tat espacial que tenia en el seu origen el temple gòtic. Gaudí sabia perfectament que
no s’havien sol·licitat els seus serveis a l’illa per realitzar una imitació de l’estil del
se gle XV. L’arquitecte va adoptar una decisió molt contemporània, una arquitectura
inequívocament pròpia del trànsit entre els segles XIX i XX i no respon a una imitació
del gòtic.

Com vaig dir en la meva conferència que vaig donar el proppassat mes de maig en la
Catedral, parlant de Gaudí com a precursor del Concili Vaticà II, aquesta restauració
Antoni Gaudí la realitzà a començaments del segle XX i en uns anys llunyans encara
de la celebració del Concili Vaticà II que fou convocat pel Papa Sant Joan XXIII, i
que s’inicià el 12 d’octubre de 1962, a la Basílica de Sant Pere del Vaticà. Tanmateix
en aquesta restauració del presbiteri de la Catedral de sa ciutat de Mallorca i en la cons -
trucció de la Basílica de la Sagrada Família, el nostre arquitecte genial es va avançar
a l’esmentat Concili.

En definitiva commemorem dos personatges: Campins i Gaudí. Dos personatges que
en les estades de Gaudí al bisbat de Mallorca, mantenien perllongades converses so -
bre arquitectura religiosa i litúrgia. Les obres de restauració de la Catedral de Palma
es van perllongar fins al 1914, ara fa cent anys. Em plau felicitar el Sr. Bisbe Xavier
Salinas i el Capítol Catedral per l’organització de la commemoració del Centena ri
Campins-Gaudí amb un programa molt acurat i que posa en relleu la seva sensibilitat
pastoral, artística i evangelitzadora.

Portar aquesta exposició a Palma de Mallorca ha estat per a nosaltres un desig d’a-
grair a aquesta Catedral, al Bisbe Pere Campins i a l’Església diocesana de Mallor-
ca, el servei que prestaren demanant la restauració del presbiteri a Antoni Gaudí. El
que va fer aquí l’arquitecte el va ajudar molt al que ha fet en el presbiteri de la Basí -
lica de la Sagrada Família. Penso especialment, en el baldaquí.

L’obra arquitectònica i artística d’Antoni Gaudí era més extensa que la restauració
del presbiteri d’aquesta bellíssima Catedral i que l’obra cimal del nostre arquitecte,
la Basílica de la Sagrada Família. Per això en l’exposició que inaugurem podrem gau-
dir de diverses obres de Gaudí i de diverses facetes de l’obra gaudiniana.

L’arquitecte Gaudí —que després de la seva mort, mossèn Trens, sacerdot culte de
Barcelona, li atribuí el títol «arquitecte de Déu»— com a bon creient desitjava que
les seves obres portessin a Déu tots aquells que les contemplaven. Penso que admirant
aquesta exposició, aquell desig de Gaudí es realitzarà en tots nosaltres. És la força de
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la bellesa, és la via pulchritudinis que ens porta cap al transcendent, cap a Déu. Les
obres de Gaudí evangelitzen perquè parlen de Déu creador i salvador.

Desitjo que aquesta exposició sigui molt visitada per ajudar a valorar l’obra que va
fer Gaudí en el presbiteri de la nostra Catedral que la motivaren la bellesa i l’espiri-
tualitat litúrgica dels cristians per tal d’ajudar a una participació més fructuosa de
l’Eucaristia que se celebra a l’altar de la Catedral.

Com a President de la Fundació de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada
Família coincideixo plenament en els desigs que tenia el nostre arquitecte, i per això
aquests són també els meus desigs per a tots vosaltres.

Moltes gràcies.

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la missa d’acció de gràcies pel 75 aniversari d’orde-
nació sacerdotal de Mn. Joan Rius. Convictori, 30 de juliol de 2014

Avui ens unim a Mn. Rius per donar gràcies a Déu pel 75è aniversari de la seva or-
denació sacerdotal i perquè ho pot celebrar amb joia, amb salut i ben conscient d’a-
quest do preuat que ha rebut del Senyor. És una celebració gairebé inusual ja que
75 anys d’exercici del ministeri presbiteral és un llarguíssim període de temps que po -
sa en relleu el do especial que Déu a concedit a Mn. Rius.

És un motiu de joia per a tots nosaltres i per a tot el presbiteri diocesà la celebració d’a -
quest jubileu d’un membre que ha servit aquesta estimada Església de Barcelona,
jun tament amb els altres sacerdots, com a íntims col·laboradors del ministeri episco-
pal.

La vocació sacerdotal ha estat per a tu, estimat Mn. Joan, un autèntic tresor que has
trobat o que has cercat, com succeí en aquell home que troba el tresor en un camp i
aquell que cerca perles fines. Per a tu, en el moment de ser conscient de la crida de
Déu i durant tot el teu ministeri, el sacerdoci ha estat el tresor i la perla fina que ha
motivat en tu una autèntica i constant joia i alegria espiritual, ben conscient de la gra-
tuïtat d’aquest do que el Senyor t’ha fet.

Tots els sacerdots recorden aquestes paraules de Sant Joan Pau II, en el document Pas -
tores dabo vobis. El Papa ens digué que «la consciència de ser ministre de Jesucrist,
Cap i Pastor, comporta també la consciència agraïda i joiosa d’una gràcia singular re-
buda de Jesucrist: la gràcia d’haver estat escollit gratuïtament pel Senyor com «ins-
trument viu» de l’obra de Salvació». Aquesta consciència ha motivat en tu, sacerdot,
la caritat pastoral, sentir-te i viure com Jesucrist Bon Pastor.

Has estat un pastor de les ovelles que Déu t’ha encomanat en distintes parròquies
de l’arxidiòcesi. Has fet de la caritat pastoral viscuda en el si de l’Església local i col -
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laborant amb el bisbe diocesà, al servei del poble de Déu, la teva espiritualitat de sa -
cerdot diocesà, amb l’ajut de l’associació sacerdotal de casa nostra la Unió Sacerdo-
tal, que nasqué quan iniciaves el teu ministeri sacerdotal.

Has cercat sempre imitar el Bon Pastor coneixent les ovelles, estimant-les, servint-
les i donant la teva vida per elles. Has procurat que en el teu sacerdoci fos realitat el
que el Papa Francesc ens demana als sacerdots, «fer olor d’ovella». I en això hi has
trobat la joia, el sentit de la teva vida humana i cristiana i la felicitat.

Amb la riquesa espiritual i humana d’aquesta vocació sacerdotal, el sacerdot que rep
la vocació al ministeri, és capaç de fer-ne una elecció d’amor, per la qual l’Església
i les comunitats constitueixen el seu principal interès i així és capaç d’estimar l’Es-
glésia i les comunitats que li són confiades amb tot el lliurament d’un espòs envers
la seva esposa. I és en aquest lliurament al ministeri sacerdotal que el sacerdot asso -
leix la primera i fonamental vocació a la santedat.

Per rebre, viure i exercir el ministeri sacerdotal, el teu autèntic tresor i perla fina, tu
també, benvolgut Mn. Joan, has imitat aquells home del camp i de la recerca de per -
les fines: ells vengueren tot el que tenien per adquirir el camp, la perla fina. Com els
apòstols de Jesús que deixaren família, professió i el seguiren i com els màrtirs que
donaren la seva sang, tu i tots nosaltres sacerdots hem de deixar, vendre, donar, desfer -
nos de lligams humans, legítims moltes vegades, però que frenarien o dificultarien la
fecunditat del nostre ministeri.

Avui és un dia per recordar la família de Mn. Joan que certament va incidir en la seva
vocació sacerdotal i exercici del seu ministeri i a tantes persones i institucions que
ho han fet també durant aquests 75 anys de vida i ministeri sacerdotal que Déu t’ha
concedit. Preguem per tots i per totes i amb Mn. Joan els agraïm l’ajut que li han
ofert.

En moments de l’exercici del teu ministeri, Mn. Joan, d’alguna manera la figura del
profeta Jeremies i el contingut del fragment que avui hem escoltat, hi ha estat present.
Fonamentalment la teva vocació de profeta, d’home de la Paraula de Déu, que la
devora i era un goig i una delícia per al teu cor i la comunicaves als teus germans,
ben encarnada per tal que il·luminés el que Déu volia dir-los. En moments fàcils i en
moments difícils. Tanmateix sempre amb plena confiança en el Senyor que t’ha cri-
dat i t’ha enviat. Ell salvà Jeremies, Ell t’ha salvat i et salvarà sempre.

Com a Pastor diocesà em plau agrair-te, benvolgut Mn. Rius, aquest llarguíssim i fe-
cund període de l’exercici del teu ministeri sacerdotal. Gràcies, en nom del presbite-
ri diocesà i de la porció del poble de Déu, pel teu servei a la nostra estimada Esglé-
sia de Barcelona.
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Paraula i Vida

Conduir responsablement (06/07/2014)

Les carreteres i les autopistes s’omplen de cotxes durant els mesos d’estiu, amb mo -
tiu de les vacances. Això pot comportar també un augment d’accidents. Bo serà que
pensem una mica en el deure cívic i moral de conduir observant les normes de tràn-
sit, amb prudència i amb molta solidaritat. Aquesta és la finalitat de la Jornada de Res -
ponsabilitat en el Trànsit que promou l’Església catòlica el primer diumenge de juliol,
en la proximitat de la festa de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes, que se cele-
bra el 10 de juliol. El lema escollit enguany és una frase de l’Evangeli de Sant Lluc
en la narració dels deixebles d’Emmaús: «Jesús se’ls va acostar i es posà a caminar
amb ells.» 

Es tracta de prendre consciència de la nostra responsabilitat quan conduïm un cotxe
o una moto, per tal d’obligar-nos a fer-ho amb la màxima prudència i també amb
un sentit afinat de la justícia i de l’amor envers els altres, bé siguin membres de la
pròpia família bé d’altres.

La majoria d’accidents de circulació es deuen a errors humans: velocitat excessiva,
avançaments prohibits, falta de respecte als senyals de trànsit, excés d’alcohol, etc.
No hi ha dubte que conduir malament, imprudentment, en males condicions físiques,
és una patent d’homicida o de suïcida.

És evident que quan conduïm un vehicle no ho fem pas enmig del desert, aïllats com-
pletament dels altres. Ho fem per les autopistes i carreteres, al costat i enmig de mol-
tes altres persones i famílies que també hi circulen. Això fa que no siguem només res-
ponsables de la nostra vida, sinó també de la vida dels altres, i tant la nostra com la
del proïsme no són nostres, sinó de Déu. Per això, conduir bé és sinònim de solida-
ritat. És un deure de justícia i d’amor.

La vida i la salut física són béns preciosos confiats per Déu. Els hem d’atendre raona -
blement i tenint en compte les necessitats dels altres i el bé comú. El Catecisme de
l’Església Catòlica, quan parla del respecte a la vida corporal, afirma que «els qui en
estat d’embriaguesa, o per gust immoderat de la velocitat, posen en perill la seguretat
dels altres i la seva mateixa a les carreteres, al mar o a l’aire, es fan greument culpa -
bles».

És bo que invoquem la protecció de sant Cristòfol, patró i protector dels automobilis -
tes, però alhora cal que siguem conductors responsables i prudents. Fer camí amb Je-
sús ens porta a acceptar els altres com a germans. Per això, quan ens posem al volant,
hem de respectar i tractar els altres com volem que ens respectin i ens tractin. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 
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El negoci del tràfic de persones (13/07/2014)

El sentit social del papa Francesc té una de les seves manifestacions en la preocupa -
ció pel fenomen de l’anomenat tràfic de persones. Els especialistes de Nacions Uni-
des i de la Unió Europea estimen —i és només la punta de l’iceberg— que avui pa-
teixen aquesta situació al món uns 30 milions d’éssers humans i que aquesta xifra
s’incrementa cada any en dos milions més. El tràfic de persones és el negoci més gran
de la globalització. Alguns observadors afirmen que per al crim organitzat comença
a ser ja més lucratiu dedicar-se al tràfic de persones que al tràfic d’armes o de droga.
El vuitanta per cent d’aquestes persones acaben dins el món de la prostitució i el vint
per cent restant en el treball forçat. 

Aquestes xifres, les va donar l’arquebisbe argentí Marcelo Sánchez Sorondo, compa -
triota del papa Francesc i canceller de les Pontifícies Acadèmies de Ciències i de
Ciències Socials de la Santa Seu, el qual ha explicat que el Papa els ha demanat que
estudiïn el problema del tràfic de persones com una forma d’esclavitud moderna.

L’esclavatge sempre ha existit, però es va anar abolint com a sistema legal. Ara, pe-
rò, la globalització deixa uns intersticis que els governs no poden controlar i els trafi -
cants se n’aprofiten. Llavors es dóna l’esclavitud moderna, sobretot en dues situacions:
el treball forçat, és a dir, aquell en el qual no es respecta l’ordre natural de les coses,
sigui per excés d’hores, sigui per la duresa de les condicions, sigui perquè s’explota
infants; i la prostitució. La prostitució és un drama que no està vinculat només a la
immigració, tot i que és cert que moltes noies i dones de països pobres acaben exer-
cint-la en països rics; tanmateix, també es dóna en el si de la població autòctona de
les grans ciutats.

Potser el lector u oient pensi que no hi ha res a fer. Però no podem caure en l’anome-
nat pessimisme dels bons. Les persones veritablement bones, de totes les confessions
cristianes i religions, són les que han donat suport a aquesta iniciativa tan valenta del
papa Francesc. M’ha impressionat, en aquest sentit, el fet —que va explicar l’arque-
bisbe Sánchez Sorondo durant la seva estada recent a Barcelona— que el Papa ha
elogiat el treball de les religioses davant d’aquest problema. «Quan el Papa ens va re-
bre per segona vegada, va anar directe a les religioses i va lloar- les per estar en prime -
ra línia contra aquest problema». Elles són un exemple de coratge i no creuen que no
hi hagi res a fer, que el problema no tingui solució.

En aquesta línia, em plau destacar i agrair el treball que fan les religioses de diverses
congregacions a la nostra diòcesi en favor de les noies i les dones explotades sexual-
ment. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Gaudí, l’arquitecte de Déu (20/07/2014)

L’interès universal que suscita el nostre Antoni Gaudí ha portat alguns a qualificar-lo
com a ecologista. Si amb aquesta afirmació es vol remarcar que Gaudí en la seva obra
creadora es va inspirar en la naturalesa, l’afirmació és obvia. És coneguda la seva fra-
se: «Aquest arbre que hi ha davant del meu obrador, aquest és el meu mestre.» 

Tanmateix, durant la vida de Gaudí la natura no era vista com un entorn amenaçat
per l’acció de l’home que cal salvar o preservar. Aquest sentiment és posterior a Gau-
dí, i òbviament té raons sòlides.

La natura, tal com la veia Gaudí —i la veiem els creients—, és sobretot una obra de
Déu, una creació divina, amb unes lleis que s’han de comprendre per prolongar l’o-
bra de Déu. En aquest punt la tradició gaudiniana ha conservat un altre pensament,
que pot provocar un somriure benèvol en l’home secularitzat d’avui. Gaudí no volia que
l’altura total del temple de la Sagrada Família superés l’alçada de la muntanya de
Montjuïc, «perquè l’obra de l’home no ha de ser superior a l’obra de Déu».

La natura en la qual Gaudí buscava la inspiració i l’harmonia de les seves creacions
era una creació divina, amb unes lleis que s’havien de comprendre i una bellesa que
calia admirar i imitar. Gaudí, més que un salvador de la natura, n’era un admirador,
un desxifrador dels seus misteris, en els quals veia la petjada divina.

La qualificació de Gaudí com l’arquitecte de Déu la va utilitzar un sacerdot de Barce -
lona molt sensible a les qüestions de l’art, mossèn Manuel Trens, en un article publi-
cat en ocasió de la mort de l’arquitecte. Dir que Gaudí va voler ser l’arquitecte de
Déu no és una afirmació gratuïta. En gairebé totes les seves obres hi ha de forma sub-
jacent una clara voluntat de reproduir, continuar i millorar l’obra de la natura, que per
a ell era tant com dir l’obra divina.

Gaudí veia, per tant, la natura com l’arquitectura creada per Déu i es veia a si mateix
com l’intermediari arquitectònic entre Déu i els homes, com l’interpretador i el pro -
longador de la creació de Déu. Gaudí volia acabar les seves creacions amb la creu de
quatre braços en el punt més alt, com es complirà quan s’acabi la Sagrada Família.

L’any 1991, al cap de cent quaranta anys del naixement de Gaudí, es va fundar a Bar-
celona una associació per promoure la seva beatificació. Ja completats els tràmits del
procés a nivell diocesà, ara la causa és a Roma. Tenim l’esperança que un dia podrem
veure el gran arquitecte als altars. Si aquest desig es compleix, serà el primer arqui-
tecte de la història que hagi entrat en el santoral cristià. I, certament, hi entrarà com
una mirada sobre la natura profundament franciscana i com un geni que va expressar
en tota la seva obra la voluntat de prolongar l’obra de la natura, identificada com l’o-
bra de Déu. En aquest sentit, el títol d’arquitecte de Déu esdevé una clau per enten-
dre tota la seva activitat creadora.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 
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Educar-se també a l’estiu (27/07/2014)

L’estiu és també un temps per a l’educació i la maduració de les persones. Aquest és
l’objectiu principal del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC),
present a les diferents diòcesis catalanes. Amb un bagatge de 50 anys d’experiència,
agrupa més de 200 centres d’esplai, que acullen uns 17.000 infants, adolescents i jo-
ves, gràcies a la tasca educativa de més de 3.500 monitors. Em plau remarcar aques-
ta feina feta en la discreció, però gràcies a l’esforç desinteressat de moltes persones
—sobretot joves— i de moltes parròquies. També altres institucions civils treballen en
aquest àmbit. 

Concretament aquest estiu, està previst que participin uns 20.000 infants i joves en les
colònies i casals d’estiu organitzats directament per la Fundació Pere Tarrés i pels cen -
tres d’esplai integrats en la federació esmentada. Al mateix temps, aquesta Fundació
té previst atorgar uns 3.000 ajuts per fer possible que infants de famílies sense recursos
també puguin participar en aquestes activitats educatives.

La proposta educativa d’aquestes iniciatives es caracteritza fonamentalment per con-
siderar el lleure com un moment privilegiat per a l’educació i el creixement personals.
Volem un lleure viscut amb sentit i de manera personalitzada, on tothom pugui créi-
xer i desenvolupar-se lliurement i, educat en totes les seves dimensions, ser cada ve -
gada més persona.

L’acció educativa de les colònies i els casals d’estiu es desenvolupa en un ambient lú -
dic, marcat per l’aventura i la creativitat, l’amistat, el contacte amb la natura, l’alegria,
els moments de pregària i de festa. A través del temps lliure es cerca fer una educació
integral que abraci totes les dimensions de la persona i doni orientació i sentit global
a la vida, i es té una cura especial de la dimensió cristiana, inspirant-se en els valors
de l’Evangeli i cercant de suscitar una trobada personal amb Jesucrist.

Les colònies de vacances són una activitat que, partint d’una situació diferent de l’ha -
bitual —a ple camp i lluny de casa—, afavoreix l’experiència de vida en grup, el con-
tacte amb la natura i les activitats creatives i de formació. Les estades es fan en cases
de colònies i solen durar entre deu i quinze dies.

Els anomenats casals d’estiu, en canvi, són activitats diàries, de tot el dia o d’unes ho -
res, amb una durada variable, generalment d’un mes. Poden realitzar-se en totes les
èpoques de l’any, però preferentment es fan a l’estiu. Altres activitats pròpies de les va -
cances són els campaments, que són estades en tendes de campanya instal·lades pro-
visionalment en un lloc de muntanya. Les rutes són una activitat de caràcter itinerant
amb els mateixos objectius ja indicats. I, finalment, els camps de treball són estades
que s’organitzen en funció d’algun projecte de caràcter social, cultural o cívic. El meu
record ple d’agraïment va a totes les persones que treballen en aquestes iniciatives i
als pares i les mares que, sovint sense tenir ells vacances, les fan possibles per als seus
fills o els fills d’altres famílies.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Les vacances del papa Francesc (03/08/2014)

En un dels llibres que s’han publicat sobre el papa Francesc o sobre els seus escrits
—el titulat Ment oberta, cor creient— hi ha una anècdota molt significativa sobre les
vacances de qui aleshores era el cardenal arquebisbe de Buenos Aires i ara és el papa
Francesc.

Escriu el pròleg del llibre l’arquebisbe de Santa Fe de la Vera Cruz, José María Aran-
cedo, que diu el que segueix: «Recordo, i això és una cosa testimonial, que una vega -
da li vaig preguntar sobre les seves vacances, què feia durant el mes de gener —temps
de vacances en el món austral—, a on anava. Recordo que em respongué que es que-
dava a la cúria i descansava resant i llegint —rellegint— els clàssics. La seva resposta
em sorprengué, però em serví, i he mirat de posar-la en pràctica. Quant hem perdut
culturalment amb la ruptura amb el món clàssic!» —afegeix encara aquest arquebis-
be, company del Papa a l’Argentina, que diu que veu en aquesta estimació del Papa
per la lectura dels autors clàssics el secret del seu bon maneig de l’idioma i de la be -
llesa i la sobrietat de la seva prosa. 

Aquest bon maneig de l’idioma es deu també al fet que el pare Bergoglio, essent un
jove jesuïta, va ser professor de literatura al Col·legi de la Immaculada Concepció de
la ciutat de Santa Fe, portat pels jesuïtes. «Abans d’entrar al seminari havia estudiat
química —ha explicar el Papa en un llibre-entrevista— i vaig pensar que em dona-
rien alguna matèria científica, però no, em van encomanar impartir psicologia i litera -
tura. La psicologia l’havia estudiat quan vaig cursar filosofia i em resultava fàcil, men -
tre que per a la literatura, que m’agradava molt, vaig haver-me de preparar durant
l’es tiu», explica qui aleshores era el cardenal Bergoglio.

El professor Bergoglio animava els seus alumnes a escriure contes. En un viatge a Bue -
nos Aires els va ensenyar a l’escriptor Jorge Luis Borges. Li varen agradar tant que
va dir que calia publicar-los i es va oferir per escriure el pròleg. Així fou, i es van edi-
tar amb el títol de Cuentos originales. A més, el pare Bergoglio va portar un dia el ma -
teix Borges a fer una classe als seus alumnes del col·legi de Santa Fe. 

Els lectors ja saben, a hores d’ara, que el Sant Pare continua amb aquest bon costum
que tenia a Buenos Aires: dedicar el temps de vacances —durant el qual continua a
la seva residència del Vaticà— a la pregària i la lectura. I també a treballar. Ell ma-
teix em va explicar durant una audiència al final de l’estiu passat que havia dedicat
els dies de les vacances a redactar l’exhortació apostòlica La joia de l’Evangeli,
que és el document programàtic del seu pontificat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Una festa molt entranyable (10/08/2014)

Maria és un nom molt freqüent a casa nostra. A mig mes d’agost els cristians celebrem
la festa de Maria Assumpta. És una diada molt entranyable, en la qual són moltes les
poblacions que celebren la seva festa major.

BAB 154 (2014) - juliol-agost [21]  475



L’Assumpció de Maria al cel és un dogma que va proclamar el papa Pius XII l’any
1950. La veritat de l’Assumpció ha estat reafirmada pel concili Vaticà II, que expres-
sa així la fe de l’Església: «La Verge Immaculada, que havia estat preservada de qual-
sevol taca de pecat original, acabat el curs de la seva vida terrenal, fou emportada
en cos i ànima vers la glòria del cel i exaltada per Déu en qualitat de Reina de l’uni-
vers perquè tingués una més plena semblança amb el seu Fill, Senyor dels senyors i
vencedor del pecat i de la mort.»

La festa de l’Assumpció de Maria proporciona als cristians una ocasió molt propícia
per reflexionar sobre el futur de la seva existència en el més enllà, en el cel nou i la
terra nova de què parla la revelació. Allà, després de la mort i purificat de tota cul-
pa, l’home trobarà la seva glorificació definitiva en Déu. Ens hi precedeix Maria, la
Mare de Jesús, assumpta en cos i ànima al cel.

El Concili Vaticà II afirma que Maria, assumpta al cel, «no s’ha desentès de la seva
dedicació salvadora, sinó que amb la seva intercessió múltiple continua procurant-
nos els dons de la salvació eterna». La mediació de Maria continua en la història de
l’Església i del món. Maria Assumpta, amb el seu amor matern, té cura dels germans
del seu Fill que encara peregrinen i es troben en perills i angoixes fins que siguin con-
duïts a la pàtria benaurada.

La Mare de Jesús, glorificada en cos i ànima al cel, és una imatge i un començament
de l’Església que ha d’arribar a la plenitud en la glòria futura. Per això Maria és un
signe d’esperança ferma i de consol per al Poble de Déu en marxa fins que arribi el
dia del Senyor.

El Catecisme de l’Església Catòlica exposa tot això bellament amb aquestes parau-
les: «La Santíssima Verge Maria, acabat el curs de la seva vida terrenal, fou enduta a
la glòria del cel en cos i ànima. Allí ja participa en la glòria de la Resurrecció del seu
Fill, anticipant la resurrecció de tots els membres del seu cos.»

Felicito totes les dones que porten el nom de Maria i totes les localitats i comunitats
cristianes que en aquest dia, enmig de l’estiu, celebren la seva festa major. Que aques-
ta festa de Maria faci que també en els nostres temps siguin molts els qui s’acostin
a Jesús i, com ens diu sovint el papa Francesc, experimentin la misericòrdia de Déu
Pare, que sempre surt a trobar tots aquells que s’acosten a Ell. Que la Verge Maria
ens beneeixi a tots en aquesta festa de la seva Assumpció!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El bicentenari de sant Joan Bosco (17/08/2014)

Aquesta setmana voldria comentar dos fets relatius a la Congregació Salesiana, fun -
dada per sant Joan Bosco. El primer fet és que aquesta congregació, ben present a la
nostra ciutat i diòcesi des de la vida del fundador, sobretot per les històriques Esco-
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les Professionals de Sarrià, té un nou rector major, que esdevé així el desè succes-
sor de sant Joan Bosco. Es tracta de l’espanyol Ángel Fernández de Artime, que pren
el relleu del mexicà Pascual Chávez, que ha estat rector major els darrers dotze anys.

El nou superior general dels pares salesians va ser escollit en el darrer capítol gene-
ral de la congregació, que es clausurà a Roma el passat 12 d’abril. Va néixer el 21
d’agost de 1960 a Gozón-Luanco, Oviedo. L’any 2009 va ser nomenat inspector de
la congregació a l’Argentina Sud. Durant el seu pas per aquest país, va conèixer i col -
laborà amb el que era aleshores arquebisbe de Buenos Aires, el papa Francesc.

El segon fet és que una de les primeres tasques del pare Ángel Fernández serà prepa -
rar les celebracions del bicentenari del naixement de sant Joan Bosco, que es duran
a terme durant tot un any, del 16 d’agost de 2014 fins al 16 d’agost de 2015. El sant
conegut per tothom com Don Bosco va néixer a Becchi, al nord d’Itàlia, el 16 d’agost
de 1815. Orfe de pare als dos anys, va rebre una profunda educació cristiana de la se-
va mare, Margarida Occhiena, una dona santa i intel·ligent, model de mares. 

Des de la seva infància, i més encara quan ja fou sacerdot, la missió del sant es va des -
envolupar entre els joves. Per a realitzar la seva gran labor social i evangelitzadora
amb ells, fundà dues congregacions: els Pares salesians i les Filles de Maria Auxilia-
dora. La congregació salesiana avui està present a 132 països i compta amb 15.000
mem bres.

Com ha dit el nou rector major de la congregació, «el món juvenil de tot el món és la
terra que el Senyor ens dóna com el nostre propi camp de missió. Don Bosco va ser
un home d’escolta: va saber interpretar les necessitats dels joves més abandonats, per
la qual cosa el Senyor ens demana posar-nos a l’escolta dels joves d’avui, juntament
amb els meus germans i mai sense ells».

Don Bosco morí el 31 de gener de 1888 a Torí. Dos anys abans, el 1886, visità la nos-
tra ciutat i l’obra dels anomenats aleshores Tallers salesians, a Sarrià. A la basílica
de la Mercè rebé de mans d’uns barcelonins la donació d’uns terrenys al Tibidabo,
on s’alçà una petit ermita, que fou el nucli de l’actual basílica del Sagrat Cor. La ciu-
tat de Barcelona, que sempre ha recordat i estimat la gran obra social d’aquest sant,
es disposa amb goig a celebrar aquest bicentenari salesià. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Joaquim Ruyra, escriptor franciscà (24/08/2014)

El passat 15 de maig es varen complir els 75 anys de la mort a Barcelona, l’any 1939,
de Joaquim Ruyra i Oms, l’escriptor de Blanes autor de Les coses benignes, escrip-
tor d’una fe cristiana ben sòlida i d’un tarannà i un realisme franciscans, que sintonit -
za profundament amb una de les dimensions de la cultura catalana. L’obra d’Antoni
Gaudí es pot considerar una prova d’aquesta afirmació. Tant Gaudí com Ruyra són
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dos grans artistes que visqueren una profunda conversió religiosa i una sensibilitat
ben franciscana davant la natura.

«Ruyra durarà sempre», va escriure un Josep Pla jove en el seu Quadern gris, impres -
sionat per l’afany de recollir la parla del poble i pel realisme i la perfecció de les des-
cripcions de Marines i boscatges, de Pinya de rosa i, encara més, del llibre El rem de
trenta-quatre. Afegeix Pla: «L’objectivitat de Ruyra és un fenomen tan considerable
que a vegades sembla un Tolstoi en petit. Sempre que en el meu esperit salta el nom
de Ruyra —és curiós— penso en Tolstoi indefectiblement.»

Fent recurs a una imatge marinera, Josep Pla veu l’escriptor rus com el gran vaixell
de l’objectivitat descriptiva i l’autor d’una prosa decisiva. Però aquest gran vaixell por -
ta un remolc. «Aquest remolc es diu Joaquim Ruyra. Jo veig Ruyra en la mateixa lí -
nia, en l’estela de Tolstoi. La mateixa objectivitat, la mateixa contenció, idèntic domi -
ni, idèntica necessitat de mantenir una lucidesa mitjana permanent. Ni depressió ni
deliri. El substantiu, el verb, l’adjectiu precisos.» 

Ruyra fou un escriptor d’una profunda confessionalitat religiosa i catòlica. Quan anys
després Josep Pla dedica un dels seus Homenots al gran prosista de Blanes, li retreu
aquesta dimensió confessional, el fet de ser un «home d’un catolicisme granític». I el
gran periodista no s’equivocava. Un exemple clar d’aquesta dimensió de Ruyra el veiem
en com va suportar la seva vida familiar i el seu matrimoni, del qual Pla diu «que fou
un immens desastre, una autèntica tragèdia que l’escriptor suportà amb una paciència
infinita, exactament com el que fou sempre: un sant».

M’admira profundament aquesta confessió de Pla. Afegiria que Ruyra fou un sant
franciscà. I en aquest sentit —malgrat que la seva confessionalitat cristiana li pot re -
treure lectors—, també penso que això mateix pot fer que es converteixi en realitat
l’afirmació de Pla: «Ruyra durarà sempre». Així com Gaudí expressà el seu esperit
franciscà en pedra, Ruyra ho va fer en l’expressió literària fent-se notari del parlar dels
boscaters i pescadors i de les tradicions religioses del poble català.

Tots dos foren, doncs, grans representants d’aquest esperit a Catalunya. A Ruyra, se li
pot aplicar el que diu Pla en el retrat que li va dedicar: com a escriptor «fou un càndid,
perquè es necessita una gran candidesa per apassionar-se per les coses dels altres sen-
se cap profit real i assegurat. Però el cert és que la naturalesa produeix aquesta classe
d’innocents».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Memòria del bisbe Urquinaona (31/08/2014)

Penso sovint que molt pocs barcelonins, quan passen per la cèntrica plaça d’Urqui-
naona, recorden que aquest nom es refereix a un bisbe de Barcelona molt popular i es -
timat. Crec que és oportú fer-ne una breu memòria atès que el proper 4 de setembre
farà dos-cents anys del seu naixement.
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Josep Maria Urquinaona i Bidot (Cadis, 1814 - Barcelona, 1883) era andalús de nai-
xença. A la seva ciutat natal fou professor del Seminari i un predicador de fama. Els
seus biògrafs subratllen que renuncià tres vegades a ser bisbe, fins que finalment va
acceptar. Fou nomenat bisbe de les Canàries l’any 1868 i va participar en el Concili
Vaticà I. Deu anys després, el 1878, va ser destinat a Barcelona. Fou un bisbe emi-
nentment social, conscient de la problemàtica dels treballadors. Un dels seus primers
projectes fou la creació d’un Patronat Obrer (1879) per socórrer els treballadors en
necessitat.

Aviat va adquirir una gran popularitat pel suport que donà a la indústria catalana, so-
bretot en una cèlebre intervenció al Senat l’any 1882, en la qual va dir que si calia,
de genolls, demanaria que els governants de torn defensessin el pa dels fills de les fa-
mílies obreres del tèxtil català. I cosa insòlita en aquells anys i entre nosaltres, fou re -
but al seu retorn de la capital amb una manifestació popular de molts treballadors que
el van acompanyar en signe d’agraïment pel seu gest fins a la seva residència episcopal.

Urquinaona participà en les festes del Mil·lenari del monestir de Montserrat, durant
el mes d’abril de 1880. Era molt estimat a Roma, especialment pel papa Lleó XIII,
de clara sensibilitat social. Això li va permetre intervenir en les gestions dels bisbes
catalans —que estaven encallades a Roma— per obtenir, el juliol de 1881, la procla-
mació de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de Catalunya amb Sant Jor-
di. D’altra banda, el 19 de març de 1882 beneí i presidí la col·locació de la primera
pedra del temple de la Sagrada Família.

El bon bisbe Urquinaona va trobar la seva creu principal en les tensions creades dins
de l’Església catalana per les lluites entre els anomenats aleshores integristes i mestis -
sos. Demanà a notoris representants del primer grup que obeïssin les disposicions del
papa Lleó XIII, que en l’encíclica Cum multa, de l’any 1882, desautoritzava les ma -
niobres dels sectors integristes i els exhortava a la pau. Aquests sectors li varen amar-
gar el seu pontificat barceloní. Així ho ha conservat la memòria diocesana i així ho va
reflectir la premsa que va recollir les seves darreres paraules abans de morir al Palau
Episcopal, a causa d’una pulmonia, el 31 de març de 1883: «La Mare de Déu de Mont -
serrat m’obrirà les portes del cel perquè l’he declarat patrona de Catalunya.» 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa

Salvador Busquets Vila, nou Director de Càritas

El cardenal arquebisbe, Lluís Martínez Sistach, president de Càritas Diocesana de
Barcelona, ha nomenat el Sr. Salvador Busquets Vila nou director d’aquesta entitat,
que lluita pels més desafavorits de la nostra societat
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El cardenal ha procedit a aquest nomenament un cop escoltat el Consell Diocesà de
Càritas de Barcelona.

El Sr. Salvador Busquets és nascut l’any 1958, és llicenciat en Ciències Econòmiques
i Empresarials, formació que ha completat amb diversos postgraus, entre ells Fisca-
litat i Màrqueting. És casat i pare de família. Ha desenvolupat la seva trajectòria en
la empresa privada fins a l’any 1995 en què es va incorporar a l’organització Arrels
Fundació com a coordinador general i posteriorment com a director, on ha prestat
el seus serveis per un període de disset anys. Actualment, és el coordinador de les en -
ti tats socials de la Companyia de Jesús a Catalunya.

Ha estat membre de diferents plataformes relacionades amb la pobresa i l’exclusió so-
cial: Vocal del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars de la Generalitat de
Ca talunya (CAPSIF), membre de la Vocalia de Pobresa de l’ECAS (Entitats Catalanes
d’Acció Social), i del Grup de Treball d’Habitatge de la Taula del Tercer Sector, entre
d’altres. 

Articles i declaracions

Entrevista de Aleteia para el Sr. Cardenal arzobispo de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach. Mayo de 2014

1. ¿Las ciudades ya no son focos de espiritualidad?

Las grandes ciudades son polivalentes. En ellas encontramos de todo. También espiri -
tualidad. El Papa Francisco ha escrito que Dios habita en las ciudades, en sus casas,
en sus calles y plazas. Hay que descubrirlo con una mirada contemplativa, una mira-
da de fe. Por lo que se refiere al Evangelio y al cristianismo, no podemos olvidar que
la evangelización empezó en las ciudades: Jerusalén, Roma, Corinto, Atenas, etc. El
Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades que organizo en Barce-
lona pretende conocer mejor aquello de globalizado que hay en las grandes urbes. Es
obvio que en estas concentraciones humanas hay multitud de personas y las personas
tenemos una dimensión religiosa, espiritual y trascendente.

2. ¿Qué mentalidad tiene que cambiar en la Iglesia para llegar a los alejados?

Hay que ir más a las raíces del cristianismo, al Evangelio y al mandato de Jesús para
ir a todos los pueblos, a todas las personas para anunciarles la Buena Nueva. Es lo que
nos pide reiteradamente el Papa Francisco, que la Iglesia sea una Iglesia en salida,
que salga y vaya a las periferias geográficas y existenciales. Se trata, en definitiva, de
vivir todos los miembros de la Iglesia nuestra vocación misionera y evangelizadora
que surge del bautismo. Si prima en la Iglesia esta dimensión, cambiarán muchas co-
sas. Francisco en su exhortación apostólica «La alegría del Evangelio», nos dice que
el criterio para la auténtica reforma de la Iglesia consiste en la dimensión misionera
y evangelizadora.
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3. ¿Sigue la Iglesia proponiendo preguntas que la gente no se hace?

Pienso que sí. Hablamos de ética, de fraternidad, de amor, de olvidarse de uno mismo
para darse a los demás, de sencillez, de austeridad, de trascendencia, de interioriza-
ción por encima de imagen, etc. Hablamos de Jesús como único Salvador que por
amor dio su vida. Hablamos de cruz y resurrección. Este mensaje hoy no siempre
es valorado y aceptado. Ha sido así, es y será. Pero hoy también hay muchas perso-
nas que buscan sentido auténtico y pleno a la vida y conectan con este mensaje. Aun-
que hay que tener presente que la Buena Nueva de Jesús para ser aceptada debida-
mente precisa del don de Dios que es la fe, y que hay que pedirla.

4. La opulencia, los escándalos con el dinero y el sexo han hecho que muchas
personas desconfíen del mensaje del Evangelio. ¿Propuestas concretas para
enderezar esta situación?

Yo pienso que más bien estos abusos han provocado reacciones favorables al Evange -
lio. Si los causantes son personas de la Iglesia, aquello es verdad porque se da una con -
tradicción y un escándalo. Pero si no es así, más bien se ve la necesidad de unos princi -
pios y valores morales y éticos, que ayudan a los humanos a superar las tentaciones que
siempre existen en el mundo y evitar caer en todo aquello que menciona en su pregun -
ta. Como propuestas, la formación ética en todas las edades y niveles, la toma de con-
ciencia de que somos sociables y corresponsables para construir una socie dad más
justa y fraterna. Hay que avivar la importancia de la conciencia personal que nos di ce
qué está bien y qué está mal.

5. ¿Qué espera, personalmente y a nivel de diócesis, de este gran encuentro so-
bre pastoral en las ciudades?

Que nos ayude a conocer más y mejor las realidades de las grandes ciudades como
la nuestra, para que podamos posteriormente con la participación de toda la Iglesia de
Barcelona encontrar nuevos caminos de evangelización, de cercanía de la Iglesia, de pre -
sencia de Cristo a los hombres y mujeres de la metrópolis, de ayuda y consuelo hacia
los marginados que hay en todas las grandes urbes.

Si sentiva intermediario fra la creazione e gli uomini

Gaudí l’architetto di Dio
di LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH*

(Artículo publicado en L’Osservatore Romano del 02/07/2014)

L’interesse universale suscitato dal nostro architetto Antonio Gaudí ha portato alcu-
ni a qualificarlo come un ambientalista. Se con questa affermazione si vuole sottoli -
neare che Gaudí nella sua opera creativa si ispirò alla natura, l’affermazione è ovvia.
È nota la sua frase: «Quest’albero, che è davanti al mio laboratorio, è il mio maes-
tro». Tuttavia, durante la vita di Gaudí, la natura non era vista come ambiente minac-
ciato dall’azione dell’uomo che bisogna salvare o preservare. Questa sensazione è
posteriore a Gaudí, e ovviamente ha ragioni solide.
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La natura come la vedeva Gaudí — e la vedono i credenti — è soprattutto opera di
Dio, una creazione divina, con delle leggi che bisogna capire per prolungare l’ope-
ra di Dio. In questo punto la tradizione gaudiana ha conservato un altro pensiero, che
potrebbe causare un sorriso benevolo nell’uomo secolarizzato di oggi. Gaudí non vo-
leva che l’altezza totale del tempio della Sagrada Familia superasse l’altezza della
montagna di Montjuïc, «perché l’opera dell’uomo non deve essere superiore all’ope-
ra di Dio».

La natura in cui Gaudí cercava l’ispirazione e l’armonia delle sue creazioni era una
crea zione divina, con delle leggi che bisogna capire e una bellezza da ammirare e imi -
ta re. Gaudí, piuttosto che un salvatore della natura, era un ammiratore, un interpre-
te dei suoi misteri, nei quali vedeva l’impronta divina.

Il qualificativo dato a Gaudí come «l’architetto di Dio» lo usò don Manuel Trens, un
sacerdote di Barcellona, molto sensibile ai temi dell’arte, in un articolo pubblicato in
occasione della morte dell’architetto. Dire che Gaudí volle essere l’architetto di Dio
non è un’affermazione gratuita. In quasi tutte le sue opere c’è sotto una chiara volon-
tà di riprodurre, proseguire e migliorare l’opera della natura, che per lui era come di-
re l’opera divina. Perciò Gaudí vedeva la natura come l’architettura creata da Dio e se
stesso come l’intermediario architettonico fra Dio e gli uomini, interprete e prolunga -
tore della creazione di Dio. Gaudí voleva finire le sue creazioni con la croce a quattro
braccia sul punto più alto, come si farà quando finirà la costruzione della Sagrada Fa-
milia.

Nel 1991, a centoquarant’anni dalla nascita di Gaudí, a Barcellona fu fondata un’as-
sociazione per promuovere la sua beatificazione. Completate le formalità del proces-
so a livello diocesano, la causa adesso è a Roma. Speriamo che un giorno possiamo
vedere il grande architetto sugli altari. Se questo desiderio si realizzasse, sarebbe il
primo architetto della storia inserito nell’elenco cristiano dei santi. E certamente
entrerà come uno sguardo e una visione della natura profondamente francescani e co-
me un genio che espresse in tutte le sue creazioni artistiche il desiderio di estendere
l’opera della natura, identificata come l’opera di Dio. In questo senso, il titolo di «ar-
chitetto di Dio» diventa una chiave per comprendere tutta la sua attività creativa. 

Cultures urbanes, un repte eclesial

(Article publicat a La Vanguardia del 20-07-2014, pàg. 53)

El Papa Francesc en una entrevista concedida a Il Messaggero ha dit que «el mes de
novembre farem un congrés a Barcelona dedicat a la pastoral de les metròpolis». Fran -
cesc ha estat molt present en la preparació del Congrés. Aquesta iniciativa la vaig
gestar i començar al costat del Sant Pare i desitjo concloure-la al seu costat. Ja tenim
audièn cia concedida per al 27 de novembre de 2014, en què un grup d’uns 25 carde -
nals i ar quebisbes de grans ciutats del món, després d’haver celebrat a Barcelona la
segona fase —del 24 al 26 de novembre—, anirem a Roma per posar en les mans de
Francesc el resultat del nostre treball.
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Representants religiosos d’Amèrica Llatina, Àfrica i Europa han dialogat durant la
primera fase del Congrés sobre la pastoral de les grans ciutats, celebrat a Barcelona
del 20 al 22 de març. Han participat en aquest encontre nou ponents amb una trente -
na d’experts i expertes de diferents continents i dos-cents congressistes. Aquells dies
Barcelona fou la capital del món de la pastoral de les megàpolis.

En la primera fase, el Congrés ha tingut un clar protagonista, el papa Francesc i el seu
document programàtic, l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, que ha estat el ve-
ritable background teològic i pastoral d’aquest encontre. Gosaria dir que, potser per
primera vegada, des d’una tribuna internacional de sociòlegs, teòlegs i pastoralistes
s’ha identificat els pressuposats de l’esmentat document pontifici, que és el programa
de Francesc.

El Congrés es va moure entre tres pressupòsits. L’antropològic, centrat en la persona
humana i en les cultures urbanes i les maneres de relacionar-se i de comunicar-s’hi
les persones. «És la intuïció del valor de la inculturació: viure a fons l’humà, en qual-
sevol cultura, en qualsevol ciutat, millora el cristià i fecunda la ciutat (guanya el cor)»,
va dir el cardenal Bergoglio al I Congrés Regional de Pastoral Urbana celebrat a Bue-
nos Aires, l’agost de 2011.

Un altre pressupòsit és el cristològic, centrat en la confessió de la fe en ell com a Se nyor
i Salvador. «En Crist Paraula, Saviesa de Déu (cf. 1Co 1,30), la cultura (i cada ciu-
tat) poden tornar a trobar el seu centre i la seva profunditat, des d’on es pot mirar la
realitat en el conjunt de tots els seus factors, discernint-los a la llum de l’Evangeli i do -
nant a cadascun el seu lloc i la dimensió adequada», va dir Bergoglio en el congrés es -
mentat.

El tercer pressupòsit és el pneumatològic i eclesial, expressat en la consolació de l’Es -
perit Sant i el testimoniatge i l’acció d’una Església dialogant, servidora i samaritana,
expressió de la seva condició maternal envers tots, especialment envers els més fe bles.

La primera fase del Congrés ha motivat una trobada que es pot qualificar com a histò -
rica, especialment entre representants de la teologia pastoral d’Amèrica Llatina (Bra-
vo, Galli) i d’Europa (Borràs, Bressan), amb la tasca mediadora i amfitriona de l’Ar-
xidiòcesi de Barcelona.

Gràcies a la participació del teòleg Carlos Maria Galli, hem tingut accés directe al mo -
viment de reflexió teològica i de praxi pastoral que ve dels anys 70 del segle passat,
del qual el Sant Pare Francesc és un exponent visible tant pel que fa a la seva actua-
ció com al seu magisteri. Una teologia de l’alliberament basada més en l’eix antropo -
lògic i cultural que en l’econòmic, sense descuidar aquest últim, que es decanta cap
a una valoració més gran de la religiositat popular per educar-la cristològicament i
enfocar-la cap a l’alliberament social.

Necessitem molta humilitat i molt diàleg —dues paraules que van aparèixer amb fre-
qüència en aquesta primera fase del Congrés— per respondre a les variades expres-
sions de les cultures urbanes: espiritualitats i teràpies alternatives, moviments de rei-
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vindicació ciutadana, agrupacions entorn de la pràctica de l’esport o de l’art, noves for-
mes de solidaritat entre veïns i conciutadans. Tot això amb un objectiu: poder incultu -
ra—o encarnar, en llenguatge cristià— l’oferta de Jesucrist i del seu Evangeli en llen-
guatges, actes i símbols propers i expressius per a aquestes sensibilitats, conscients
que, com afirma Francesc, hem de contemplar la ciutat «amb una mirada de fe que
descobreixi el Déu que habita a les seves llars, als seus carrers i a les seves places», per -
què Déu viu en la ciutat.

El repte pot ser també una oportunitat. Ho va expressar molt clarament el professor
Manuel Castells (Berkeley i Barcelona), sociòleg de referència, amic i valuós col·la-
borador del Congrés. En la seva ponència d’obertura ens va convidar a «recolzar-nos
en l’exemple i la paraula del papa Francesc. Viure com ell viu, escoltar com ell escol -
ta, obrar amb decisió com ell fa». El professor Castells ens va impactar en dir-nos
que hi ha «milers de milions de persones que viuen a les grans ciutats, buscant el su-
port de la religió per trobar el camí del Bé enfront de les onades destructives del Mal
que torturen la seva existència. L’Església catòlica té davant seu un desafiament ge-
gantí. Depèn de com l’afronti que sigui un instrument diví per posar remei al dolor
del món, o que els humans busquin altres camins per a la seva salvació quotidiana».

Aquest continua sent el repte fonamental del nostre Congrés. A la llum de les aporta -
cions dels ponents i experts, una trentena de cardenals i arquebisbes, a finals de novem -
bre a Barcelona, reflexionarem com incideix tot allò en el servei que l’Església ha de
pres tar als homes i dones que viuen, gaudeixen i sofreixen en les grans ciutats del món.
No oblidem que més del 50% de la població mundial viu en aquestes grans concen -
tracions urbanes i va creixent.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

«El papa Francesc m’ha dit que continuï»

(Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, a Antoni Bas-
sas, del diari Ara, 27/07/2014, pàgs. 32-33). 

M’ha sorprès. Deien que, quan era cardenal de Buenos Aires, Bergoglio no som-
reia, però ara somriu contínuament, i riu, o sigui, que ha canviat. Però és ficti-
ci, és mediàtic?

No. És la gràcia d’estat. Quan Déu dóna una missió dóna també els mitjans per realit -
zar-la. Les sorpreses ja van començar a la Capella Sixtina, quan ens va dir que es po-
saria el nom de Francesc, tot un missatge de l’Església austera. Després, al balcó, va
saludar amb un entenedor «Buona sera». Té una capacitat mediàtica enorme.

I a soles, el Papa, com és?

Un dia li vaig dir que el volia veure i em diu: «Llámame». «Llámame, jo he escrit mol -
tes vegades als papes, però trucar per telèfon... I ho vaig fer. I a la tarda ja em telefo-
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naven donant-me dia i hora per a sis setmanes més tard. Quan vaig entrar al seu apar-
tament em diu: “Tengo una cosa para ti... A ver, Sistach, Sistach...”, i em treu un
paper que era una reflexió sobre la pastoral a Buenos Aires que ell ja havia separat
perquè jo li havia parlat d’això. I al final de l’audiència em diu: “Ay, no te he ofreci -
do ningún café», i després em va acompanyar i no se’n va anar fins que l’ascensor no
va tancar les portes. Francesc practica l’acollida.

Com és que gairebé el mateix col·legi cardenalici que va triar un papa com Rat-
zinger, vuit anys més tard en va triar un altre com Bergoglio, que no tenen res
a veure?

Els cardenals som la causa segona. La primera és la presència de l’Esperit Sant. Mi ri,
era el meu primer conclave. Em pensava que quan votaria em tremolaria la mà, i no em
va tremolar. Per què? Perquè no érem dos o tres que votàvem, érem cent dinou, i sa bíem
que hi havia molt gent que estava pregant... És una experiència eclesial riquís sima.

Francesc ha obert tres fronts simultàniament: el dels diners, el del pecat i el del
crim. O sigui, la Banca Vaticana, la pederàstia i la màfia.

Els diners són molt importants perquè porten a moltes altres coses. Això de la pede -
ràstia, Benet XVI ja va dir que tolerància zero.

Però Francesc ha demanat perdó pels pecats d’omissió de l’Església...

Sí, sí. És valent i és humil...

Ara l’Església d’Anglaterra ordenarà bisbesses. Què en pensa?

El món d’avui ho considera una cosa normal, però és un problema ecumènic molt fort, eh?

Però fixis’s, són cristians: l’Església anglicana fa vint anys que ordena sacerdo -
tesses, a l’ortodoxa els capellans es poden casar. Per què no és possible a la catò -
lica romana?

No es pensi que sigui tan senzill. El celibat té un valor en si, de més entrega, i la cosa
pràctica de tenir més temps perquè no tens una família concreta. I em deien els angli -
cans que als pastors a vegades els costa de trobar esposa, perquè per ser dona d’un
pastor s’ha de tenir una vocació especial. ¿Això el Papa ho tocarà? Ja es veurà, no?

I com li explicaria vostè a una nena que s’estigui preparant per fer la primera
comunió que no podrà ser mai capellà?

Entenc que és molt difícil explicar això, i sobretot a una noia, a una dona... Ara, aquí
hi ha el document de Joan Pau II, ara sant Joan Pau II, en el qual deia que Jesucrist
es va escollir uns apòstols que eren homes... En vint segles de Tradició, en majúscu -
les, no s’ha tocat això. L’Església té l’assistència de l’Esperit Sant... Escolti’m, això
és molt seriós. Costa d’entendre perquè no estem en el nivell de drets i deures, sinó
que estem en el nivell de funcions, i hi ha funcions que estan repartides. De fet, un
home nio té dret a ser capellà pel sol fet de ser home. Dependrà de si està capacitat
per fer-ho.
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Però quan diuen que l’Església ha de llegir els signes dels temps, què són, per
vostè, els signes dels temps?

Els signes del temps innoven, però s’han de veure en el si de tota la tradició de l’Es-
glésia, dels vint segles. És el document de Joan Pau II, que ja dic que no és fàcil d’ac-
ceptar, jo ho entenc, però ho va posar molt fort i molt seriós.

Vostè es va ordenar l’any 1961. Quants eren a la seva promoció?

Trenta-vuit.

Ara a les promocions quants són?

Poden ser set, deu, tres, quatre, dos...

I això no és un signe del temps?

Sí, sí, jo no dic que no, i l’Església ha de pensar aquests signes i ho ha de veure.

Pot continuar subsistint una Església com la de Barcelona al ritme que van orde -
nant seminaristes?

Penso que sí. Ara podem proveir totes les parròquies. I, pel que fa als joves que or-
denem, no mirem la quantitat, mirem la qualitat. Perquè un sacerdot que no en tin-
gui la vocació ni serà feliç ni farà felices les comunitats, ni ajudarà. Dit això, estic
molt content de Barcelona perquè és una diòcesi que treballa moltíssim. Per això vo-
lem sortir per oferir Jesucrist i l’Evangeli. Oferir una persona que és Déu i home, l’ú -
nic que pot donar sentit a la vida per a tota l’eternitat. Déu vol donar la fe a tothom,
però no sempre encaixa amb la nostra vida perquè portem una història. Hi ha menys
gent a missa i menys celebracions dels sagraments, sí. Però Déu treballa el cor de les
persones més dels que ens pensem,

On el veu, Déu?

Recordo que quan era bisbe de Tortosa anava a veure els malalts. Aquella senyora,
relativament jove, que tenia els sogres malalts a casa, que no sortia gairebé ni el diu -
menge... Escolti’m, aquí hi ha Déu. Fixi’s, ara amb la crisi hi ha més voluntaris i do-
nacions. ¿I això no és la presència de Déu? Per mi, és claríssim.

Un dia el bisbe Joan Carrera em va dir, amb aquell humor fi que tenia, que la
di ferència entre un creient i un no creient és que el no creient en el moment de
morir-se pensa «I si Déu existeix?» i el creient pensa «I si no existeix?»

La fe supera la raó i aquest és el misteri, no? Però en la cultura dominant a la nostra
societat li interessa que la gent no es plantegi aquestes qüestions i ens distreu contí-
nuament amb tot el consumisme...

Veu agressivitat contra l’Església?

D’agressivitat n’hi ha, sí. A vegades no som prou respectuosos amb la llibertat i el pen -
sament dels altres.
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Teresa Forcades va sempre amb l’hàbit i no veig que tingui cap problema pel fet
de ser monja.

Més aviat jo crec que l’hàbit li dóna una certa preeminència, perquè si no el portés...
De vegades passa, quan un es treu l’hàbit sembla que no és la mateixa persona.

Càritas és la joia de la corona?

Miri, si a Barcelona no existissin les parròquies, ni les congregacions religioses, ni els
cristians, en l’ajuda als pobres, als malalts, als hospitals, a les escoles, hi hauria un
buit enorme. És com la mare que treballa a casa, que sembla que ni fa res si no treba -
lla fora. Però el dia que està malalta... Ah!, llavors notem el que fa la mare.

El papa va anunciar que al novembre hi haurà un congrés internacional de pas-
toral de grans ciutats a Barcelona. De qui va ser la idea?

Va ser meva. Ho dic amb tota sinceritat. És un tema que sempre m’ha preocupat molt.
N’havia parlat amb ell quan encara era cardenal de Buenos Aires, i també li interes-
sava. Al maig ja ho vam estar treballant intensament amb sociòlegs, pastoralistes, teò -
legs... I quan acabin les sessions del novembre, el dia 27 a les 11 del matí tenim l’audièn -
cia de tots els pastors amb el Papa, a Roma. Li portarem les conclusions.

Quina creu que serà la més important?

Potser l’acostament a les persones. Hi ha molts patiments a les grans ciutats, molta
soledat, por, violència. Esperen de l’Església que els acompanyi, no tant materialment
com donant sentit a la vida. Per això crec que la parròquia té present i futur. Potser
organitzada en grups d’interessos concrets: la comunitat dels pares i mares que van
a batejar els seus fills, per exemple. La parròquia ha d’oferir unes identitats on la gent
pugui trobar la seva.

Té ganes de jubilar-se?

Mentre hi hagi vida s’ha de treballar. I el Papa m’ha dit: «Continuï». I estem fent una fei -
na molt bonica, no?

Deu haver llegit, com jo, que la Santa Seu es planteja primer el relleu de Rouco
a Madrid i, després, el seu.

La lògica seria aquesta, però... No, no, ja li dic, el Papa m’ha dit que continuï jo. Mi-
ri, prefereixo no parlar d’això. Aquí l’important és que la diòcesi continuï treballant.
Es canvia quan cal canviar. Capellans i laics fem un servei. Per exemple, hem dema -
nat a la Santa Seu una facultat eclesiàstica a Barcelona, que quan estigui aprovada es
dirà Antoni Gaudí. Serà una facultat d’història de l’Església, arqueologia i arts cris-
tianes. D’arqueologia n’hi ha dues a l’Església. Una és a Roma i l’altra a Jerusalem.
D’història de l’Església n’hi ha tres: Roma, Mèxic i Polònia. I d’arts cristianes, no
em consta, en l’àmbit eclesial, que n’hi hagi cap. Continuem treballant. 

El periodista Enrique Cymerman va preguntar al Papa per Catalunya i va dir:
«La secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que to-
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marla con muchas pinzas y analizarla caso por caso. Toda división me preocu-
pa». I a vostè?

És una situació que ens preocupa a tots, la de l’encaix... Perquè som en un vaixell, i
aquest vaixell ens condiciona a tots, no? Les configuracions concretes de l’encaix
ja depenen dels ciutadans. L’Església hi té poc a dir perquè toca que prenguin les op-
cions els ciutadans del país, no?

Comparteix la frase de Rouco, que Adolfo Suárez va practicar la reconciliació
per «superar la Guerra Civil, las actitudes que la causaron y que la pueden cau-
sar»?

És molt difícil jutjar una persona, per què ho ha dit i més si es tracta d’una homilia,
prefereixo no entrar-hi. Però aquell esperit de la Transició l’hem perdut i és una llàs-
tima. Amb un nombre tan elevat d’aturats, jo he dit des de fa molt temps que aques-
ta és una qüestió d’estat. Però no m’ha fet cas ni la premsa ni ningú. Si un 25% d’a -
turats no és una qüestió d’estat, jo no sé què ho deu ser.

Acabo amb una pregunta personal. Per quines intencions resa cada dia?

Per tota la diòcesi de Barcelona, cristians i no cristians, pels sacerdots, per la família,
pels meus pares... Reso per les necessitats concretes de cada dia, per les parròquies,
les vocacions sacerdotals, pels religiosos. Ho faig d’una manera una miqueta àmplia
perquè, si hagués de fer una llista, a la nit encara hi seria.

Perfil del Sr. Cardenal, escrit per Antoni Bassas

Si visiteu la nau principal de la Sagrada Família hi trobareu un marbre que recorda
en llatí que el papa Benet XVI va dedicar la basílica el 2010, quan era arquebisbe de
Barcelona Lluís Martínez Sistach (Barcelona, 1937). Al cardenal se l’il·lumina el ros-
tre quan ho recorda. Va ser el seu gran moment: avançant al costat del bisbe de Roma
a les pantalles de tot el món. Per contra, se li enfosqueix la mirada quan li pregun-
ten pel seu relleu. No té ganes de plegar, se sent ben connectat amb el papa Francesc
i té projectes. Sistach considera que el soroll és un descrèdit per a la diòcesi, sobre-
tot per a la de Barcelona, castigada el 2004 amb una partició les raons de la qual tam-
bé tenen a veure amb els agres debats que van envoltar la substitució del cardenal
Carles. I a aquest doctor en dret civil i canònic, de posat i verb cautelós, el soroll no
li agrada gens.
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Secretaria General

Ordes sagrats

L’Excm. i Rvdm. Sr. Sebastià Taltavull Anglada, Bisbe auxiliar de Barcelona, el dis-
sabte 5 de juliol de 2014, a la Parròquia de Sant Sever i Sant Vicenç de Paül de Bar-
celona, confereix el sagrat orde del

DIACONAT

P. Isaac DEMETS REYES, CM

Nomenaments parroquials

21.07.14.— Rvd. Sr. Josep Lluís Muñoz García, rector de la parròquia de Sant Fe-
liu de Cabrera de Mar.

28.07.14.— Rvd. P. Manuel Félez Vidal, O de M, adscrit a la parròquia de Santa Co-
loma, de Santa Coloma de Gramenet, per un any.

Nomenaments no parroquials

04.07.14.— Rvd. Sr. Josep Serra Colomer, adjunt a la canongia penitencial de la Ca-
tedral de Barcelona pel bienni 2014-2016.

04.07.14.— Rvd. Sr. Josep Vives Trabal, arxiprest de la Catedral de Barcelona pel bien -
ni 2014-2016.

07.07.14.— Sr. Salvador Busquets Vila, director de Càritas Diocesana de Barcelona,
per un període de quatre anys.

25.07.14.— Rvd. Dr. Jaume Aymar Ragolta, consiliari de l’associació Amics de Ca -
ta lunya Cristiana i Ràdio Estel, per quatre anys.

25.07.14.— Sr. Xavier Badia Cardús, vicepresident de l’associació Justícia i Pau de
Barcelona, per quatre anys.
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Institucions d’Ensenyament Superior

10.07.14.— El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, en virtut de les atribucions que
li corresponen d’acord amb els estatuts de l’Institut Superior de Ciències Religioses
de Lleida (ISCR-IREL) i acomplerts els requisits corresponents com a Gran Cance-
ller de la Facultat de Teologia de Catalunya, a la qual està afiliat l’esmentat Institut,
nomena DIRECTOR de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (ISCR-
IREL) el Rvd. Dr. Ramon Prats Pons, per un bienni.

17.07.14.— El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, en virtut de les atribucions que
li corresponen, d’acord amb els estatuts de l’Institut Superior de Ciències Religioses
Sant Fructuós de Tarragona (INSAF), i acomplerts els requisits corresponents, com
a Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya, a la qual està afiliat l’esmen-
tat Institut, ha nomenat DIRECTOR de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant
Fructuós de Tarragona (INSAF), el Rvd. Llic. Antoni Pérez de Mendiguren Cros, per
al curs acadèmic 2014-2015.

18.07.14.— El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, en virtut de les atribucions que
li corresponen, d’acord amb els Estatuts de l’ l’Institut Superior de Ciències Religioses
de Barcelona (ISCREB), i acomplerts els requisits corresponents com a Moderador
de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), nomena els se-
güents professors no estables:

Dr. Jaume Angelats i Morató
Llic. Jaume Balateu i González
Llic. Ester Busquets i Alibés
Dr. Roberto Casas i Andrés
Dr. Antoni Català i Carpintero
Dr. Jordi Corominas i Escudé
Dr. Jaume Flaquer i Garcia
Dr. Andreu Grau i Aran
Llic. Joan Hernández i Serret
Llic. Abel Jiménez i Barrantes
Llic. José Luis López i Gallardo
Dr. Joan Ramon Marín i Torner
Llic. M.a Luisa Melero i Gracia
Llic. Yolanda Otal i De la Torre
Llic. Ferran Piñeiro i Rodríguez
Dr. Antoni Pou i Muntaner
Dr. Lluís Serra i Llansana
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Religioses difuntes

Sor Pierrette Prat i Galindo, ex abadessa del monestir de Pedralbes

El dissabte dia 5 de juliol lliurà la seva ànima a Déu sor Pierrette Prat i Galindo que fou
durant 20 anys abadessa del monestir de Clarisses de Pedralbes i també durant 30
anys presidenta federal dels monestirs de Clarisses de Catalunya. Actualment exercia
el càrrec de Vicària del seu monestir.

Sor Pierrette, nascuda a Talteüll, localitat de la Catalunya Nord, «era una germana
molt oberta i afable, amb molta alegria de viure i molt donada als altres», va decla-
rar Anna Castellano, conservadora en cap del Museu del Monestir de Pedralbes. Va
afegir que sor Pierrette «tenia molt interioritzat el missatge del Concili Vaticà II» i
que «va voler compaginar una vida d’interioritat, de contemplació. Amb una obertu-
ra del monestir cap a la ciutat de Barcelona, i així ho va fer». 

La mort d’aquesta religiosa, després d’una llarga malaltia, tingué un especial ressò
en la ciutat i en els mitjans de comunicació de Barcelona. L’alcalde de Barcelona, Xa -
vier Trias, va expressar el seu condol i va destacar la «qualitat humana i la senzille-
sa de sor Pierrette, que sempre va mostrar un gran afecte per les persones i la seva
il·lusió per un futur millor». La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va cele -
brar al monestir de Pedralbes el dilluns 7 de juliol a dos quarts d’onze del matí.

La religiosa va ingressar al monestir de Pedralbes l’any 1957 i com ha escrit el perio -
dista Lluís Sierra, ha estat veritablement «l’ànima de Pedralbes». El mateix dia del seu
traspàs a la casa del Pare, la pàgina web del monestir de Pedralbes anunciava: «Sor
Pierrette ens ha deixat. Ha mort acompanyada de les seves germanes en Crist. Sabem
que continuarà treballant pel monestir i pel país des del lloc on es troba.» 

Descansi en la pau de Crist, aquesta gran abadessa de les Clarisses de Pedralbes.

Difuntes d’Instituts seculars

Srta. Filomena Crous Boatella

Després d’una llarga vida consagrada a Déu i seguint fidelment el llegat de la funda-
dora, el dia 30 de juliol de 2014, la Srta. Filomena Crous Boatella, membre de l’Insti -
tut Secular Operàries Parroquials, lliurà la seva ànima a Déu, confortada amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica. Posà fi a la seva cursa terrenal adormint-se
en la pau del Senyor a la casa central de l’Institut a Barcelona.

El nostre Cardenal Arquebisbe, «ens acompanya des de Roma» —com deia l’esque-
la publicada als mitjans de comunicació—, ja que es trobava a la Ciutat Eterna per
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gestionar diversos assumptes de la diòcesi, i es v unir espiritualment al dol de l’Insti -
tut i acompanyà els seus membres amb les seves pregàries i la seva benedicció. Mn. Ser -
gi Gordo, secretari general i canceller de l’Arquebisbat, va assistir a la celebració exe-
quial, donat que coneixia la difunta des dels temps que tenia cura dels Instituts Secu lars
dins de la Delegació Episcopal de Vida Consagrada.

Filomena Crous ha estat la successora de la serventa de Déu i fundadora de l’Institut
secular, Magdalena Aulina fou directora general emèrita fins al seu traspàs, deixant
un gran exemple de virtuts morals i de santedat de vida.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el dissabte 2 d’agost de
2014, a les 11 hores, a la capella de la casa central de l’Institut, on també es instal·lar
la capella ardent, al passatge Torras i Bages, 7, de Barcelona, amb l’assistència de la
directora general de l’Institut, Srta. Pina Milana, dels membres del Consell, de molts
altres membres de l’Institut i dels seus familiars i amics de l’obra i de la difunta. 

«El 1955 —diu la Srta. Pina Milana en un escrit publicat en el recordatori de la mis -
sa exequial— Magdalena Aulina va escollir Filomena com a Directora General de
l’Obra, encara no reconeguda com a Institut Secular. Ella va acceptar l’encàrrec i el
repte, que va defensar durant vàries dècades, conduint l’Obra —discutida i incom-
presa— a la plena clarificació i aprovació com a Institut Secular». La directora gene -
ral també va recordar la gran aportació de Filomena Crous a la redacció dels estatuts
dels Instituts Seculars i a la constitució de la Conferència Mundial d’Instituts Seculars
(CMIS) i, a nivell estatal a la creació de la Conferència dels Instituts Seculars Espa nyols
(CEDIS), de la qual va ser elegida Presidenta el 1972.

«Filomena, gaudeix ja en la pau del teu Déu i Senyor», va acabar dient Pina Milana.
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Conferència Episcopal 
Tarraconense

Comunicat de la reunió núm. 211

Els dies 8, 9 i 10 de juliol de 2014 ha tingut lloc la reunió n. 211 de la Conferència Epis -
copal Tarraconense (CET), a Salardú (Vall d’Aran), del bisbat d’Urgell. La reunió ha
estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han as-
sistit tots els seus membres, llevat dels bisbes de Girona i Vic.

1. Els bisbes han aprovat la revisió del segon, tercer i quart volum de la Litúrgia de les
Hores en llengua catalana. El text revisat l’han presentat Mons. Joan Enric Vives,
president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL), i Mn. Joan Baburés, de -
legat de Litúrgia de Girona i coordinador de la CIL; en ell hi han treballat tam bé
els altres delegats de Litúrgia de les diòcesis catalanes, així com diversos experts.
Ara cal que la Santa Seu doni la seva aprovació als textos

2. Mons. Sebastià Taltavull, president del Secretariat Interdicesà de Catequesi (SIC),
ha presentat als bisbes els treballs per a la publicació en català del Catecisme «Tes -
timonis del Senyor», preparat especialment per als infants i adolescents que ja han
realitzat els dos primers anys de catequesi.

Així mateix, els bisbes han nomenat nou director del Secretariat Interdiocesà de Ca -
tequesi a Mn. Joan Maria Amich i Raurich, prevere del bisbat de Girona, en subs-
titució de la Sra. Montserrat Oriol, que durant molts anys ha realitzat un excel·lent
treball en aquesta institució, que proporciona ajut eficaç a les diòcesis en el camp de
la catequesi. Els bisbes agraeixen a la Sra. Oriol la seva constant i entregada de di -
cació a la catequesi. 

3. Els bisbes han expressat la seva preocupació pel projecte de llei que s’està trami -
tant al Parlament de Catalunya, amb el títol «Llei de Drets de les Persones Gais,
Lesbianes, Bisexuals i Transsexuals i per a l’eradicació de l’homofòbia, la lesbo fò-
bia i la transfòbia». Tot i reconeixent la necessitat d’eradicar qualsevol tipus de dis -
criminació per raó de sexe, raça, religió, creences i condicions físiques o psíquiques,
els bisbes consideren aquest projecte molt desencertat, tal com està redactat, per
les greus conseqüències que pot tenir en l’exercici dels drets humans de la lliber -
tat religiosa, de pensament i de consciència dels ciutadans de Catalunya.

4. Els bisbes han rebut el president i el secretari de la Unió de Religiosos de Catalu -
nya (URC), P. Màxim Muñoz, claretià, i Gmà. Lluís Serra, marista, respectivament,
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que els han presentat el programa de l’Any de la Vida Consagrada, convocat pel
papa Francesc, que començarà el proper 30 de novembre de 2014 i serà clausu-
rat el 2 de febrer de 2016, Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Els responsa -
bles de la URC han explicat als bisbes els objectius generals d’aquest Any, així
com també les activitats previstes a Catalunya. Els bisbes han acollit amb goig les
propostes que els han formulat, alhora que desitgen que aquest Any ajudi a la re-
novació de la Vida Consagrada a casa nostra.

5. Els bisbes han fet un repàs de diversos àmbits del treball pastoral a la CET: la pas-
toral de joventut, especialment després de la celebració de l’Aplec de l’Esperit
2014 a Banyoles, que han valorat molt positivament; la transmissió de la fe a la
família i el seu compromís evangelitzador, en aquest temps de preparació dels dos
Sínodes de Bisbes sobre la Família que el papa Francesc ha convocat a la tardor
del 2014 i al 2015; l’ensenyament de la religió a l’escola; i l’apostolat seglar. En
aquest darrer àmbit, els bisbes han rebut també la visita d’un grup de laics que els
han informat sobre el projecte d’un Congrés de Laïcat a Catalunya, per a l’octu-
bre de 2015. Els bisbes han rebut amb interès les informacions i els han animat a
continuar treballant, enfortint els llaços amb els responsables de l’apostolat seglar
de les diòcesis de la Tarraconense.

6. El Cardenal Lluís Martínez Sistach ha informat els bisbes dels passos que s’estan
fent per tal que ben aviat s’erigeixi a Barcelona una Facultat Eclesiàstica d’Histò -
ria, Arqueologia i Arts cristianes. Es tracta d’un il·lusionant projecte que cobrirà
un espai molt important en l’àmbit de la docència superior de la història de l’Es-
glésia, l’arqueologia i l’art a Catalunya.

7. En el transcurs de la reunió, el Síndic de la Vall d’Aran, Magnf. Sr. Carlos Bar -
re ra, acompanyat d’altres consellers, s’han desplaçat a Salardú per saludar els mem -
bres de la CET, amb qui han comentat la situació que es viu a la Vall d’Aran, un any
després de les devastadores inundacions que va sofrir el territori. Els bisbes s’han
interessat per la recuperació econòmica i material i han felicitat el Síndic pel treball
de rehabilitació que les autoritats de la Vall han impulsat i els aranesos han portat
a terme.

Salardú, 10 de juliol de 2014
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Organismes Diocesans

Organisme Benèfic Assistencial

Carta del Director

Benvolgut mossèn,

Des de fa més de cinquanta anys, les parròquies han rebut propaganda d’OBA, adre-
çada als infants que es preparen i fan la primera comunió, per tal que facin un gest
de solidaritat a favor dels infants de la Residència Diocesana de la Immaculada, de
Sant Andreu de la Barca, que acull 40 nens/es que pateixen problemes familiars
que requereixen d’una especial atenció personal.

Com és ben conegut, OBA és una institució diocesana, fundada pel beat Pere Tarrés,
que segueix viva i acull en les seves dues residències els infants anteriorment esmen-
tats i a vuitanta-nou persones de tercera edat, sense recursos.

El manteniment de les residències és possible a través dels donatius, tanmateix són
residències amb dèficit. L’Administració fa anys que no augmenta les aportacions
econòmiques per als infants que ens encomana que atenguem, i les pensions dels avis
no augmenten pràcticament, a més de ser molt baixes en una majoria dels acollits en
la Residència «Sol Ponent». Alguns dels residents hi són de manera totalment gra-
tuïta, per no tenir cap tipus de recursos, i un alt tant per cent dels altres aporten una
part de la seva pensió.

Els canvis socials demanen adaptar-se als nous temps. L’antiga campanya dita de
«Primera Comunió» s’ha de transformar en una de sensibilització i de solidaritat,
de la comunitat cristiana, amb les Obres Socials de Caritat de l’Arxidiòcesi. És bo
recordar als infants que reben l’eucaristia que han d’estimar i compartir amb aquells
que, infants com ells, pateixen necessitats. Però us volem demanar que us feu ressò
de la crida a la solidaritat a tota la comunitat cristiana, a fer un gest de solidaritat en-
vers aquells que necessiten de l’ajut i així reintegrar-se a la societat.

És molt demanar que la vostra comunitat, segons les vostres possibilitats, es respon -
sa bilitzi d’un beca, o d’una part, d’un infant o de la d’un avi, acollits a les Residèn-
cies diocesanes d’OBA (Organisme Benèfic Assistencial), fundat pel beat Pere Tar -
rés, que tantes vegades anomenem com a exemple sacerdotal en les nostres diòcesis?
No s’ha de mantenir el seu nom a través d’acollir aquells que ell volia servir a través
d’OBA?
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Tenim a la vostra disposició materials per a donar a conèixer la campanya. Els podeu
demanar a la nostra oficina de Barcelona, carrer València, 218, 1r, 2a, dreta, tots els
matins de 10 a 13 hores. Tel. 933 021 236 - e-mail: obabarcelona@gmail.com

Vostre affm.

Mn. Manuel Claret
Director d’OBA 

Càritas Diocesana

Carta als Srs. Rectors sobre les Jornades de Trobada i Formació

Barcelona, 15 de juliol de 2014

Benvolgut Sr. Rector,

Els dies 3 i 4 d’octubre de 2014 tindran lloc les Jornades de Trobada i Formació de
Càritas Catalunya a Girona.

Serà un espai de convivència perquè totes les persones que fem Càritas a Catalunya,
voluntàries i contractades, puguem reflexionar sobre el nostre ser com a Càritas, so -
bre la nostra missió comuna i puguem formar-nos, compartir experiències i vivències
per acollir i acompanyar millor les persones més vulnerables.

Li enviem el programa de les jornades amb la butlleta d’inscripció, tal com farem els
pròxims dies amb tots els voluntaris de Càritas. Recomanem que, si és possible, la ins -
cripció es faci online a través d’un enllaç que facilitarem a tots els voluntaris que ens
comuniquin la seva adreça de correu electrònic. (Podeu trucar-nos al telèfon 933 441
673, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores). 

Les persones que prefereixin inscriure’s presencialment, poden fer-ho fins al 30 de
ju liol i entre l’1 i el 16 de setembre al despatx de Càritas-Voluntariat al Seminari Con -
ciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 de 10 a 14 hores.

La inscripció té un preu de 10 euros per a les persones voluntàries de Càritas, que in-
clou la participació als tallers, l’allotjament de la nit de divendres i els àpats (dinar i
sopar divendres i dinar dissabte). Cal fer-la com a data límit el 18 de setembre, però
seria convenient fer les inscripcions abans del dia 25 de juliol per tal de facilitar la
gestió de l’organització i d’obtenir prioritat en la reserva de plaça dels tallers del di-
vendres. Les places són limitades i s’atendran per ordre d’inscripció. El pagament es
farà efectiu en el moment de la inscripció.

Les jornades seran a Girona, i facilitarem el desplaçament col·lectiu gratuït de tots
els voluntaris de la diòcesi que ens ho sol·licitin. Hi ha dues opcions:
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• Sortida de Barcelona divendres 3 d’octubre a les 8.30 del matí i tornada dis-
sabte 4 a les 19 h.

• Sortida de Barcelona dissabte 4 a les 8.30 del matí i tornada dissabte 4 a les
19 h.

Quan facin la inscripció ens hauran de comunicar si volen optar al trasllat en autocar
i l’opció triada.

Si volen venir amb algun acompanyant que no sigui voluntari hi ha dues opcions:

• 65 euros per persona (inclou allotjament de la nit del divendres i els àpats de
divendres i de dissabte).

• 25 euros per persona (inclou només el dinar de dissabte).

Atesa la limitació de places, les persones acompanyants no podran assistir als tallers
de divendres, però s’hauran d’inscriure seguint les mateixes indicacions que especifi -
quem.

Per qualsevol dubte, pot posar-se en contacte amb Jaume Casassas a través de jcasas -
sas@caritasbcn.org

Salutacions cordials,

Maria Amor
Cap de Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona

Nota: les ponències del divendres seran:

—Els reptes de l’acció social de Càritas avui, per Ana Abril, directora de desenvolu -
pa ment social de Càritas Espanyola.

—Claus sobre la situació actual a la llum de l’exhortació Evangelii gaudium.

Intervencions principals del dissabte seran:

—Construïm espais d’esperança des de l’Evangeli, per Mn. Ramon Prat,vicari gene-
ral del bisbat de Lleida.

—Construïm espais d’esperança des de la motivació i l’actitud, per Víctor Kuppers,
escriptor i formador en habilitats personals.

—Construïm espais d’esperança des de l’economia, per Arcadi Oliveres, expresident
de Justícia i Pau a Catalunya.

—Construïm espais d’esperança des de la societat, per Mònica Terribas, periodista
(per confirmar).
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Crònica

XIII Jornades Interdiocesanes de responsables
de catequesi

El responsable de la catequesi, missioner

Convocats pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes (SIC), amb
l’assistència d’unes 80 persones, es varen celebrar a la Residència Manyanet de Bar-
celona, com cada any, els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol, les Jornades Interdiocesanes
de Responsables de Catequesi.

El Bisbe President del SIC, Mons. Sebastià Taltavull, va presentar l’objectiu de la tro -
bada: Capacitar els nostres responsables de catequesi com a coordinadors, animadors
i acompanyants; tot recordant les paraules del Papa Francesc: «més que mai necessi-
tem homes i dones que des de la seva experiència d’acompanyament coneguin els pro -
cessos on hi abunda la prudència, la capacitat de comprensió, l’art d’esperar, la doci -
li tat de l’Esperit, per cuidar entre tots les ovelles que se’ns confien» (EG n. 171)

Com a pòrtic a les jornades, el Dr. Salvador Pié, professor de la Facultat de Teologia
de Catalunya, ens va presentar exhaustivament les principals línies per la compren-
sió de la Exhortació Apostòlica del Papa Francesc: La joia de l’evangeli. En aques-
ta carta —ens va recordar el ponent— «el Papa proposa una transformació missio-
nera, com una Església en sortida». Una catequesi d’iniciació cristiana té en compte
dos significats de l’acte creure: jo crec, com una opció, un camí, un procés; i jo crec,
com un conjunt de continguts. 

L’eix principal d’aquestes jornades va ser la figura del responsable de catequesi com
coordinador, animador i acompanyant, dirigit per l’Equip de Jesuïtes Educació: Pere
Borràs, Junquera Arnò i Lluís Tarín. Es va desenvolupar en un ambient didàctic i actiu.
Si el catequista és missioner, ha de sortir de si mateix i ha d’adaptar-se a la realitat i
a descobrir la presència de Déu en la vida. 

Per finalitzar aquestes Jornades, Mossèn Enric Termes, delegat diocesà de cateque-
si de Barcelona, ens va presentar el catecisme Testigos del Señor, segon catecisme
d’iniciació cristiana d’infants i adolescents, recentment presentat per la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola.

El ponent va transmetre les paraules de Mons. Don Amadeo Rodriguez, Bisbe President
de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, que apareixen a la introducció de la Guía:
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«els bisbes l’oferim com un punt de referència inspirador de la catequesi i juntament
amb la Sagrada Escriptura desitgem que sigui el document doctrinal de base en el
procés de catequització de nens i adolescents entre 10 i 14 anys». 

Durant el pròxim curs, el SIC el presentarà en català Testimonis del Senyor i oferirà
uns itineraris i materials catequètics que ajudin a treballar-lo. 

Montserrat Oriol
Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) 

Curs d’estiu a la Facultat de Teologia de 
Catalunya sobre l’Exhortació Evangelii gaudium

En diversos moments del curs, es va fer referències a la primera fa -
se del Congrés Internacional sobre Pastoral de les Grans Ciutats, ce-
lebrat a Barcelona

Una mostra més de l’interès que ha suscitat el contingut de l’exhortació apostòlica del
Papa Francesc Evangelii gaudium i la primera fase del Congrés Internacional sobre
la Pastoral de les grans Ciutats ha estat el fet que la Facultat de Teologia de Catalu -
nya (FTC) va dedicar a aquestes esdeveniments els Curs d’Estiu 2014, celebrat els dies
3,4 i 5 de juliol d’aquest any a la seu de la FTC. Varen participar en el curs 70 perso-
nes, laics i laiques, religiosos i religioses i també preveres de diverses diòcesis i con-
gregacions religioses.

El curs es va obrir amb una lliçó sobre «La biografia espiritual del Papa Francesc»,
pel P. Jaume Flaquer, SJ, professor de la FTC, que va fer un retrat del Sant Pare divi -
dit en aquests 8 apartats: 1. Fill d’immigrants, el Papa se sent molt proper als immigrants;
2. Confessor i pastor, perquè, essent ja jesuïta, va ser rector de parròquia; 3. Missio-
ner dels Exercicis espirituals, va fer el mes d’exercidcis i volia anar de missioner al
Japó; 4. Home de govern, perquè als 36 anys ja fou nomenat provincial dels jesuïtes
a l’Argentina; 5. Home pastoral, perquè, a més de fer la tesi doctoral a Alem anya, fou
rector de parròquia a Córdoba (Argentina); es dedicà molt al ministeri de la confes-
sió i ja en aquest temps accentua molt el tema de la misericòrdia de Déu; 6. Home de
denúncia i home profètic, sobretot en el temps de la dictadura a l’Argentina; com a
arquebisbe es mou en la línia de Mons. Óscar Romero; descobreix els pobres i la mis-
sió de l’Església envers ells, una «Església pobra i per als pobres». El seu llenguatge
clar va sorprendre a molts i li va portar crítiques de les dues bandes; 7. Home de dià-
leg, que reconegué que potser calia escoltar més abans de decidir, defensà els religio-
sos jesuïtes perseguits per les instàncies governamentals; 8. Testimoni d’alegria, fruit
d’una espiritualitat centrada en el trobament personal amb l’amor de Jesús que ens
salva, en la pregària i en la fe en l’acció misteriosa del Ressuscitat i del seu Esperit.
La joia, present en el títol del document programàtic del seu pontificat.
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L’Església, una mare de cor obert

El Dr. Salvador Pié, professor de la FTC i expert del Sínode sobre la nova evangelit -
zació, va ser l’encarregat d’explicar el capítol I del document titulat «La transforma-
ció missionera de l’Església». Primer va fer una introducció, explicant els nn. 1-18
d’Evangelii gaudium, remarcant aquests quatre punts:

1. L’alegria que es renova i es comunica: l’alegria que es renova i es comunica. Pri -
mer text bíblic «Déu no es cansa de perdonar» (Mt 18,22). L’arrel pasqual de la
joia, el perill d’una “Quaresma sense Pasqua” (Jn 20,20); avui es multipliquen les
ocasions de plaer, però és difícil engendrar l’alegria.»

2. La dolça i confortadora joia d’evangelitzar: no fer-ho amb «cara de funeral» i fer-
ho amb l’«eterna novetat de l’Evangeli etern»: Joan de la Creu i Irineu.

3. La nova evangelització per a la transmissió de la fe: els seus tres aspectes: pastoral
ordinària, batejats no practicants i missió als gentils.

4. La relació d’Evangelii gaudium amb LG i amb el Sínode del 2012: cita de 28 de les
58 proposicions; «saludable descentralització» (EG 16), signe de l’esperit col·legial
d’aquest programa.

En la segona part de l’exposició, el Dr. Salvador Pié va exposar aquests cinc punts re -
latius al cap. I (EG 19-49):

1. Una Església en sortida: primerejar, involucrar-se, acompanyar (EG 24).

2. Una pastoral en conversió: «Ja no ens serveix una simple administració» (EG 25);
«una impostergable renovació eclesial» (EG 27); sobre els bisbes i el Papa (EG
31-32).

3. Des del cor de l’evangeli: «la bellesa de l’amor salvífic de Déu manifestat en Jesu -
crist mort i ressuscitat» (EG 35), la «jerarquia de veritats en l’Església catòlica»
(EG 38).

4. La missió que s’encarna en els límits humans: de forma poc usual però brillant i molt
fonamentada, el Papa ens recorda la missió fonamental de l’Església (EG 40-41).

5. L’Església, una mare de cor obert: «l’eucaristia no és un premi als perfectes, sinó
un generós aliment i un remei per als febles» (EG 47).«Els pobres són els destina -
ta ris privilegiats de l’Evangeli» (EG 48). «Prefereixo una Església accidentada, fe -
rida i tacada per haver sortit al carrer, que no pas una Església malalta pel tanca ment
i la comoditat d’aferrar-se a les pròpies seguretats. No vull una Església preocupa -
da per ésser el centre i que acabi clausurada en un embolic d’obsessions i pro ce -
diments» (EG 49). 

Barcelona, seu del Congrés sobre els desafiaments de les cultures ur-
banes 

El Dr. Jaume Aymar, professor i degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, va expli -
car el capítol II, titulat «En la crisi del compromís comunitari». Titulà la seva lliçó: «La
crisi del món actual. Els reptes dels agents de pastoral.»
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El Dr. Aymar, director de Catalunya Cristiana i de Ràdio Estel, centrà l’explicació
del capítol II en uns «sí» i en uns «no», citant el text de Francesc, i il·lustrant el seu
contingut amb pensaments i amb anècdotes del ministeri del Sant Pare i de la ma-
nera com ell dóna resposta als desafiaments d’aquesta època.

En el camp dels «no», en cità vuit: no a una economia de l’exclusió o del descartament;
no a la nova idolatria del diner, no a un diner que governa en lloc de servir, no a la
desigualtat que genera violència, no a l’accídia egoista (que apaga en les persones
d’avui «la joia de viure» —EG 52—, molt subratllada pel Dr. Aymar), no al pessimis -
me estèril, no a la mundanitat espiritual, no a la guerra entre nosaltres. «Avui hem de
dir no a una economia de l’exclusió i de la iniquitat —són paraules del Papa Fran-
cesc—. Aquesta economia mata. No pot ser que no sigui notícia que mori de fred al
carrer un ancià sense sostre, i que sí que ho sigui la caiguda de dos punts a la Borsa.
No es pot tolerar més que hi hagi gent que tiri menjar quan hi ha gent que passa fam.» 

En el camp dels «sí», va comentar aquests: sí a la inculturació de la fe, sí als desafia-
ments de les cultures urbanes, sí als desafiaments d’una espiritualitat missionera, sí
a les relacions noves que genera Jesucrist, sí a altres desafiaments eclesials

El Dr. Aymar va fer nombroses referències al Congrés sobre la Pastoral de les Grans
Ciutats, idea nascuda d’unes converses del cardenal Bergoglio —arquebisbe del Gran
Buenos Aires (de 13 milions d’habitants)— amb el cardenal Martínez Sistach, en les
reunions prèvies al conclave de 2013. Com a precedents del Congrés explicà tres ini-
ciatives: la Missió Metròpolis, l’Atri dels Gentils i els Col·loquis Europeus de Parrò-
quies. Recordà alguns dels missatges escoltats en la celebració de la primera fase del
Congrés, sobretot les ponències del professor Manuel Castells («Una Església que
deixa els oripells i esdevingui “un hospital per a l’ànima”, donant a la gent d’avui,
que porta moltes ferides, raons per a viure amb sentit i amb esperança»), del profes -
sor Marc Augé («fan falta unes comunitats cristianes i unes parròquies que siguin
sempre un lloc —i no siguin mai un “no lloc”— per a les relacions humanes i per a
les relacions socials»). És a dir, una presència d’Església que humanitzi la vida en les
grans metròpolis modernes, com es va cercar en la «Missió Metròpolis», celebrada a
Barcelona i a altres onze grans ciutats d’Europa. 

En el col·loqui que seguí a la ponència, va impactar a tots el testimoni una Filla de la
Caritat, de la comunitat de la Barceloneta, que explicà que són un grup format per 11
Filles de la Caritat i 51 voluntaris i que cada nit visiten les places de Ciutat Vella on
hi passen la nit els «sense sostre» i els ofereixen ajudes i la possibilitat d’anar als
locals que tenen per acollir aquestes persones al carrer Arc del Teatre, 21. «Ho fem per
dignificar aquestes persones i per dignificar-nos nosaltres mateixos», va dir.

Francesc, hereu del Vaticà II i del pensament de Pau VI

El Dr. Joan Planellas, vicedegà de la FTC, exposà el capítol III del document sota aquest
títol «Tot el Poble de Déu, protagonista de l’evangelització».
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Inicià la seva exposició amb un ampli excursus mostrant que el Papa Francesc és so-
bretot un hereu del Vaticà II i de Pau VI, en especial en els seus documents pontifi-
cis Evangelii nuntiandi i Ecclesial suam. També va esmentar l’encíclica Redempto-
ris missio, de sant Joan Pau II, la gran encíclica missionera del postconcili, dedicada
a la «nova evangelització», publicada en el 25è aniversari del decret conciliar Ad gen-
tes, dedicat a les missions.

Centrant-se ja en l’exhortació de Francesc, el doctor Planellas va parlar que no hi
ha evangelització si no hi ha una proclamació explícita que Jesús és el Senyor i que
és tot el Poble de Déu qui anuncia l’Evangeli, i va dir que no podem reduir tota la
teolo gia del laicat als ministeris eclesials. Citant el document d’Aparecida (CELAM,
2007), va parlar de la valoració positiva que fa Francesc de la religiositat popular i va
dir que «ens cal fer un examen de consciència de com hem tractat la religiositat po-
pular». També va subratllar que «l’evangelització no es farà sense la participació ac-
tiva de tota l’Església»; és la predicació informal que mai no es pot separar del tes-
timoni personal, que cal fer per mitjà de la proposta positiva de la fe cristiana en el
fer de cada dia i per mitjà d’un diàleg humil i testimonial que sempre sap apren-
dre. «L’Església és mare i ha de parlar al poble com una mare que parla al seu fill»
(N. 139).

Després de referir-se amb detall als ensenyaments del Papa sobre l’homilia, va con-
cloure dient: «En definitiva, l’exhortació Evangelii gaudium esdevé un text de tons
programàtics que cobreix tot un pontificat. El Papa pretén moure els cors i els peus
dels missatgers de bones noves. Especialment en aquest capítol III, vol posar l’Esglé -
sia en estat de missió per mitjà de la proposta positiva de l’Evangeli, en una actitud
de diàleg sincer, amorós, cordial i fecund.» 

La dimensió social de l’evangelització: l’aportació del Congrés de Bar -
celona

El Dr. Xavier Morlans, professor de Teologia Fonamental, fou el coordinador de tot
el curs d’estiu, i també presentà el capítol IV, dedicat a «la dimensió social de l’evan-
gelització». La seva lliçó portava aquest títol tan suggestiu: «la filosofia personalis-
ta del Papa Francesc».

El Papa Francesc reflecteix en els seus documents la teologia de l’alliberament en la
seva versió de l’Argentina, que uneix les dimensions espirituals i socials de l’evange -
lització amb molta naturalitat, aspectes que per diverses raons —sobretot per fer més
propera la fe als no creients— a Europa hem tingut tendència a separar-los.

Això es manifesta en els quatre apartats d’aquest capítol:

1. Les repercussions comunitàries i socials del kerigma, perquè la confessió de fe in-
clou un compromís social i ens cal treballar a promoure l’ensenyament de l’Es-
glésia sobre les qüestions socials.
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2. La inclusió social dels pobres. Aquí el ponent va incloure un excursus per a dir,
a partir de la ponència de Carlos M. Galli (Buenos Aires) al Congrés de Barcelo -
na, que cal optar pels pobres, però també mirar el món des dels pobres. (Cf. Dios
vive en la ciudad, obra de Galli publicada a Buenos Aires, per l’editorial Agape
Libros, i properament a Editorial Herder, a Barcelona).Des de la «cultura del des-
cartament», denunciada en el document de Francesc, va fer una comparació entre
tres moviments històrics: el nazisme, el comunisme i l’actual darwinisme econò -
mic, amb una constant: en nom de la raça, en nom d’un presumpte bé dels oprimits
i en bé del déu diner, varen atemptar i atempten contra els drets de les persones,
en especial de les persones dels països del Sud del món. I va subratllar la trans-
cendència de l’afirmació del prestigiós sociòleg Manuel Castells al Congrés sobre
les Grans Ciutats: que només l’Església Catòlica està en condicions de poder-se
oposar a aquesta forma actual de «darwinisme social» que condemna al descarta-
ment els més pobres del món i posa en dubte la condició humana dels fetus hu-
mans, quan afirma falsament que en el món no hi ha menjar per a tots... 

3. El bé comú i la pau social:

3.1. El temps és superior a l’espai: en el sentit d’ocupar-se d’iniciar processos a
llarg termini més que d’ocupar espais (EG 223).

3.2. La unitat preval sobre el conflicte: cal assumir, patir i transformar el conflic-
te (EG 228).

3.3. La realitat és més important que la idea: perquè «la idea desconnectada de la
realitat origina idealismes i nominalismes ineficaços, que tot al més classifi-
quen o defineixen, però no convoquen. El que convoca és la realitat il·lumi-
nada pel raonament» (EG 232).

3.4. El tot és superior a la part: «El model no és l’esfera, que no és superior a
les parts, on cada punt és equidistant del centre i no hi ha diferències entre
uns i altres. El model és el políedre, que reflecteix la confluència de totes les
parcialitats que en ell conserven la seva originalitat» (EG 236).

4. El diàleg social com a contribució a la pau: «L’evangelització també implica un
camí de diàleg» (EG 238), i en tots els camps i els àmbits. El ponent va recordar
que el Congrés sobre pastoral urbana, en la seva primera fase, va fer unes valuo-
ses aportacions en aquest punt, recordant-nos que l’Església ha de fer un esforç
de practicar l’escolta humil i el diàleg, que s’ha d’acostar a les diverses tribus
urbanes, a les manifestacions de les cultures urbanes. Entre aquestes tribus es pos-
sible fer una «primera proposta» de la fe, també ara quan estem vivint les últimes
conseqüències del tsunami de la Il·lustració i quan ens trobem amb una generació
de persones d’entorn dels 60 anys que poden «tornar a la fe» que els fou propo-
sada, però també amb unes persones —dels 30 o 40 anys— que mai ningú no
els ha fet la proposta kerigmàtica de la fe ni els va ensenyar cap pregària a casa
durant la seva infància. 
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Una comunitat de deixebles missioners (Alguns accents del Congrés
sobre les Grans Ciutats)

El capítol V del document del Papa el va presentar el Dr. Armand Puig i Tàrrech, sota
el títol «Evangelitzadors amb esperit: la força de Jesús ressuscitat i del seu Esperit», en
la ponència de cloenda del curs. Va dir que és un document molt personal del Papa,
d’un to molt directe, amical i molt reformador, i això el fa molt atractiu i comu nicatiu.

—Explicà que tot el capítol es mou en una profunda reflexió sobre el baptisme, l’Es-
perit Sant i el sensus fidei del Poble de Déu, aquest sentit de la fe és una veritable
categoria teològica.

—La missió cal que es sostingui sobre una base espiritual: l’acció de l’Esperit Sant que
ve a ajudar la nostra feblesa (Rm 8).

—No ens podem reduir a una pastoral de conservació, cal una pastoral de la missió,
en termes de parresia, de coratge, ardor, convenciment, il·lusió... (EG 263).

—Importància de l’espai interior: «Ora et labora» de Sant Benet, la pregària és la pri -
mera tasca a fer cada dia. El silenci no és per fer el buit o per viure en un nirvana,
sinó per viure una trobada amb la Paraula i amb el Senyor. Cal una espiritualitat
encarnada; sense encarnació no hi ha cristianisme.

En la segona part de la seva ponència, el Dr. Puig Tàrrech explicà les quatre motiva -
cions per a un renovat impuls missioner:

1. El trobament personal amb l’amor de Jesús que ens salva (EG 264). Hem rebut un
amor que hem de retornar i agrair. Sentit del deute i de l’agraïment. El missioner
és un deixeble agraït que actua com a tal. El Dr. Benjamín Bravo (de Mèxic) par là
en el Congrés de les Grans Ciutats de l’experiència llatinoamericana de ser mis-
sioners en la quotidianitat de la vida. Tots, preveres, religiosos/es i laics, hem de ser
deixebles missioners.

2. El gust espiritual de ser poble (EG 268). Francesc ho viu això perquè és fill de l’Es -
glé sia d’Amèrica Llatina. Hem de viure un cristianisme de poble i trobar els ges -
tos que parlin al cor abans que a la intel·ligència. Això es va fer molt present en
el recent Congrés sobre la Pastoral de les Grans Ciutats, ponències de Benjamín
Bravo i Carlos M. Galli. No ens hem de tancar a les parròquies, sinó que ens hem
d’obrir per a ser l’ànima de les nostres ciutats i pobles... 

3. L’acció misteriosa del ressuscitat i del seu Esperit (EG 275). La Resurrecció de Crist
és una força de vida que pot fer ressuscitar molta gent. Si Crist ha ressuscitat, l’Es-
glésia sempre pot ressuscitar. No visquem angoixats, perquè l’angoixa només por-
ta desgràcies. No siguem pel·lagians; el primat el té sempre la gràcia de Déu, que
sempre fa possible una dinàmica de resurrecció. 

4. La força missionera de la intercessió (EG 281). Cal defensar la pregària d’acció de
gràcies, però també la pregària de petició, perquè estem carregats de mancances.
El parenostre és una pregària que inclou set peticions... cal fer la pregària d’inter-
cessió i de petició amb una gran fe en què Crist i l’Esperit Sant intercedeixen per
nosaltres (carta als Hebreus i carta als Romans).
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Activitats complementàries

Entre les activitats complementàries de les ponències del curs, cal esmentar, el pri-
mer dia, un cinefòrum sobre la pe·lícula «Qui a envie d’être aimé» («Qui desitja ser
estimat») d’Anne Giafferi (2011), basada en fets reals i fins ara no estrenada a Espa -
nya. Recull una experiència de «primer anunci» de l’Evangeli a França, en una con-
versió d’un advocat com a fruit d’una «trobada amb Crist» que és capaç de generar
unes relacions noves entre les persones. Presentà el film i dirigí el col·loqui el Dr. Xa-
vier Morlans.

El segon dia es va celebrar una taula rodona sobre «La interpel·lació del Papa Fran-
cesc», en la que hi varen participar el P, Màxim Muñoz, provincial dels Claretians de
Catalunya; Anna Almuni, delegada d’Apostolat de Barcelona, i Jordi Llisterri, direc-
tor de «Catalunya-Religió».

El Dr. Xavier Morlans, que va fer de moderador del col·loqui demanà als tres parti-
cipants que diguessin com el document del Papa els era una crida tant en la seva vi-
da personal com en l’exercici de les seves responsabilitats eclesials.

Tots tres varen subratllar que el document els crea un veritable impacte, una satisfac-
ció i un compromís. «Per a nosaltres, els religiosos, és una invitació a viure la joia de
la fe, de anar i portar l’Evangeli a les perifèries, a superar l’acídia i la mundanitat es-
piritual i a viure el gust de sentir-nos poble i de viure prop del poble i fer realitat un
ineludible compromís amb els pobres», va dir el P. Màxim Muñoz.

«El document —va dir Anna Almuni— parla al cor de les persones i des del cor del
Papa; ens invita a deixar-nos tocar per Jesucrist; a comprometre’ns en l’evangelitza-
ció, amb iniciatives com el Curs d’acompanyament en la fe per a laic i laiques i l’Es-
cola Diocesana d’Evangelització. El Papa expressa moltes de les coses que els laics
i les laiques ja sentim, sobretot fer les reformes per tal que l’Església sigui més evan-
gelitzadora i més contemplativa de la Paraula de Déu i de la vida del poble, sobretot
dels més pobres.»

Per la seva part, el periodista Jordi Llisterri va dir que «és un document que produeix
un veritable entusiasme; que reconforta llegir que la parròquia no és una estructura
caduca, que es diu que el document Evangelii nuntiandi, de Pau VI, no ha estat supe -
rat, i que revela una clara capacitat d’autocrítica i de la necessitat de reforma en l’Es-
glésia actual, des de la Cúria romana a les diòcesis». En el col·loqui es va manifes-
tar sobretot la necessitat de passar, amb l’ajuda de l’Esperit Sant «de la lectura del
document a l’acció, és a dir, a la seva aplicació».

No hi podia faltar al curs un acte musical i d’espiritualitat i pregària, i es fa viure en un
concert-pregària a càrrec de Cor Nou, amb Anna Ludevid i Immanuel Elgström (veus
i guitarra). A més, el curs es va cloure amb la pregària a santa Maria, mare de l’evan-
gelització, el regal de Jesús al seu poble, l’estel de la nova evangelització, el text de la
qual clou el document estudiat (EG 288), que va llegir el Dr. Xavier Morlans, coordi -
nador del curs d’estiu.
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Jornada «De la macroeconomia a l’ansietat del
dia a dia», organitzada per Càritas Diocesana

Més 500 persones van assistir a la Jornada «De la macroeconomia a l’ansietat del dia
a dia», que es va celebrar el 3 de juliol a l’auditori del CaixaForum. L’economista i
pro fessor José María Gay de Liébana i el psiquiatra i professor Luis Rojas Mar cos
van oferir dues conferències en les quals van reflexionar, des de diferents perspectives,
al voltant de l’afectació de la crisi en la quotidianitat de les persones. Totes les perso -
nes que van acudir a l’acte van rebre una carpeta feta amb el material reciclat de les
banderoles de l’exposició del Palau Robert, que contenia el programa de la jornada.

Abans de la intervenció dels dos ponents, Mn. Salvador Bacardit, Delegat Episcopal
de Càritas Diocesana de Barcelona, va agrair als assistents la seva presència. També
va emmarcar la jornada dins de la reflexió que s’està portant a terme des de Càritas
sobre com acompanyar millor totes les situacions de patiment emocional i angoixa de
les persones que acudeixen a l’organització. A causa de la crisi que es viu en aquests
moments, s’ha creat un grup d’experts, format per unes 20 persones. 

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona i president de Càritas Diocesana de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach, va encoratjar els assistents a seguir estant al costat de les
persones que més ho necessiten, i va recordar que la fe i l’esperança són els pilars d’a -
quest estil d’acompanyament propi de Càritas. Les seves paraules es publiquen íntegra-
ment a la secció del Prelat.

Marc Simon, Director de l’Àrea Social de la Fundació La Caixa, va tancar aquest pri-
mer torn d’intervencions expressant la seva satisfacció per poder col·laborar amb una
organització com Càritas.

L’expresident del Parlament de Catalunya i conseller de Càritas, Joan Rigol, va ser l’en -
carregat de presentar el Dr. José María Gay de Liébana, qui rere el títol «De la macro -
economia a l’ansietat d’allò quotidià», va abordar qüestions econòmiques globals
com el PIB, el deute públic, el dèficit, els impostos o l’atur. Va explicar els motius que
ens han conduït a la crisi que patim des de fa 7 anys. En aquest sentit, no va dubtar a
qualificar els governants actuals de «molt dolents», i va assegurar que «convindria
que els polítics treballessin en un empresa abans de dedicar-se a la política».

Tractada la vessant més econòmica, Adela Subirana, empresària i President del Grup
Set, va introduir el Dr. Luis Rojas Marcos. En relació al fet que més de 400 persones
ateses per Càritas durant el 2013, un 2% del total, havia rebut també atenció en sa-
lut mental, Rojas Marcos va voler aprofundir en la capacitat de les persones per supe -
rar les adversitats. «Cadascú de nosaltres experimentarà, de mitjana, dues grans tragè -
dies al llarg de la seva vida». Amb aquesta impactant frase, el psiquiatra va advertir
de la importància de preparar-nos davant les dificultats que haurem de fer front. En
aquest sentit, va explicar que cada persona s’encomana a alguna eina per millorar la
seva resiliència —la capacitat per superar les adversitats. «Estar connectats amb els
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altres és el factor més comú que ens ajuda a superar les tragèdies i adversitats que pa-
tim», va explicar. Més enllà de la comunicació, Rojas Marcos va destacar altres as-
pectes que ajuden a millorar la resiliència com el control del poder sobre un mateix,
l’equilibri, l’espiritualitat, l’autoestima o el pensament positiu. Va afegir que fer vo-
luntariat també era un element que contribuïa a la resiliència: «Necessitem ajudar els
altres», va concloure.

Acabades les dues conferències, Mn. Salavador Bacardit va tancar l’acte agraint de
nou als assistents la seva presència, i donant les gràcies a les persones que havien in-
tervingut al llarg de la jornada.

Tots els assistents van rebre un portadocuments elaborats pel CET ESTEL TAPIA,
una fundació que ha reciclat les banderoles publicitàries que es van fer per l’exposi -
ció del Palau Robert per convertir-les en aquestes carpetes.

Celebració de la Setmana Catequètica de 2014

En un ambient fred, amb un fort aiguat i entre llamps i trons va inaugurar-se aquest any
una nova edició de la Setmana Catequètica 2014 (del 7 a l’11 de juliol), que organit -
zem conjuntament les Delegacions diocesanes de Catequesi de les tres diòcesis que
conformen la Província Eclesiàstica de Barcelona. Amb tot, l’ambient fred i plu jós
no va tenir res a veure amb el que es va viure al llarg d’aquells dies.

La inauguració va estar presidida pel cardenal-arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís
Martínez Sistach. Després de la pregària inicial va adreçar unes paraules ben cordials
als catequistes reunits. En les seves paraules va remarcar especialment tres idees: el va -
lor de la formació que ofereix la Setmana Catequètica com a complement a les diver -
ses iniciatives que es realitzen en les parròquies i arxiprestats de les nostres diòcesis
al llarg del curs; la necessitat de la formació del catequista, especialment per fer-se
capaç de transmetre la fe de l’Església; i, finalment, un molt cordial agraïment per la
feina que realitzen els catequistes, malgrat que massa sovint no és prou reconeguda
o bé no se’n veuen els fruits immediatament.

Després d’aquest acte inaugural, que també es va repetir al començament dels cursets
de la tarda, van començar els diversos cursets programats.

Al matí hi van assistir uns quaranta catequistes que van participar en els cursets de: di -
nà miques de la catequesi en el marc de l’any litúrgic; els protagonistes de la Histò ria
de la Salvació; a la catequesi eduquem en valors; i l’art i l’expressió gràfica com a eina de
suport en el discurs catequètic.

A la tarda, es van desenvolupar sis cursets més, amb la participació d’una vuitantena
de catequistes: afavorir l’atenció i la motivació dels infants de la catequesi; iniciar-
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se a ser catequista; claus per canviar el món; i la Bíblia en el procés d’iniciació cris-
tiana d’infància. Els dos cursets restants estaven organitzats per les Delegacions de
Pa storal juvenil dels tres bisbats i afrontaven altres camps de l’acció catequètica, l’a-
dreçada als adolescents i joves. El primer afrontava la temàtica de la iniciació a la pas-
toral d’adolescents i joves: Com animar i acompanyar la fe dels joves avui; i el segon
tractava d’alguns aspectes d’aprofundiment en la pastoral d’adolescents i joves.

Tant al matí com a la tarda es respirava el caliu d’aquells que se saben enviats per l’Es -
glésia a realitzar una tasca tan important com és la d’acompanyar durant un temps el
camí de fe d’altres que, com ells mateixos, volen ser cristians. La presència de futurs
catequistes que es volien preparar bé per realitzar aquest encàrrec donava un ambient
ben engrescador.

El darrer dia, tal com acostumem, es va organitzar una activitat conjunta a la qual van
assistir una seixantena de persones i que va guiar Mn. Francesc Xavier Farrés, ca-
pellà del bisbat de Terrassa. En aquesta ocasió va consistir en una visita de caire cate -
quètic que va començar contemplant l’edifici de la Casa Batlló al passeig de Gràcia
i, després, va recórrer diversos aspectes de la Catedral de Barcelona, amb una para-
da especial a la cripta de santa Eulàlia, acompanyada de l’explicació del canonge Mn.
Josep Vives i d’una pregària ben significativa pel lloc on ens trobàvem.

En definitiva, uns dies ben aprofitats i molt valorats pels assistents. Amb les idees que
han donat per a millorar la Setmana Catequètica i les temàtiques suggerides es prepa -
rarà, si Déu ho vol, l’edició del proper estiu.

Mn. Enric Termes
Delegat diocesà de Catequesi de l’Arquebisbat de Barcelona

Lliurament al Sr. Cardenal Arquebisbe 
de la distinció «Honorary Degree» 

de l’Eserp Business School

El dia 10 de juliol de 2014, a les 19 hores, tingué lloc al Palau de Congresos de Bar -
celona el lliurament al Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, de la dis-
tinció «Honorary Degree» de l’Eserp Business School. El saló d’actes del Palau de
Congresos, situat a l’Avinguda Reina Maria Cristina, entre la Plaça d’Espanya i les
Fonts de Montjuïc, era ple de gom a gom de joventut universitària i dels seus pares,
familiars, companys a amics, en un típic ambient de graduació universitària.

Eserp Business School és una Escola de Negocis i de Ciències Socials de prestigi en
l’àmbit nacional i internacional oficialment autoritzada per impartir Graus universi-
taris oficials y programes MBA i Màster, essent la continuadora de l’antiga Escola

508 [54] juliol-agost - BAB 154 (2014)



Sant Josep, fundada a Barcelona l’any 1881. Actualment té seus a Madrid, Barcelo-
na i Mallorca i manté una col·laboració amb les més prestigioses Universitats i Esco -
les de Negocis en l’àmbit nacional i internacional. Aquesta institució, des dels seus ini -
cis, dedica una especial atenció a la promoció professional dels seus alumnes i titu-
lats i a la seva inserció laboral. Amb aquesta finalitat, organitza cada any l’anomenat
«Saló de la col·locació» en cada una de les seves seus, en les quals també funciona
el Departament de borsa de treball i de sortides professionals.

Des dels seus orígens, aquesta Escola de Negocis i de Ciències socials atorga l’«Ho-
norary Degree», màxim guardó que han rebut rellevants personalitats i institucions,
entre els que cal mencionar el Rei d’Espanya, presidents del Govern, presidents de
comunitats autònomes, Premis Nobel i personalitats de l’àmbit universitari, cientí-
fic, cultural, empresarial, social i religiós.

Obert l’acte amb la presentació de la taula presidencial, pronuncià unes paraules el
Sr. Antoni Castellà i Clavé, secretari general d’Universitats i Recerca de la Generali -
tat de Catalunya. Seguidament es varen lliurar les Medalles d’Eserp al mèrit profes-
sional i les Medalles institucionals.

El segon orador fou el Dr. Pedro García Barreno, secretari general de l’Institut d’Es-
panya. Després es va procedir al lliurament del doctorat honoris causa de la Univer -
sitat Internacional de Xi’an al Dr. Javier Maqueda.

Tot seguit es varen lliurar els «Honorary Degree» de l’Eserp, a les següents quatres
personalitats:
—Honorable Sra. Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern de la Generali -

tat de Catalunya.
—Emm. i Rvdm. Sr. Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona.
—Dr. Pedro R. García Barreno, Secretari general de l’Institut d’Espanya.
—Dr. Joan B. Casas Onteniente, Degà del Col·legi d’Economistes.

En nom dels guardonats pronuncià unes paraules el Sr. Cardenal Martínez Sistach,
que es publiquen íntegrament a la secció del Prelat en aquest mateix número del But-
lletí de l’Arquebisbat. El nostre Cardenal invità els joves universitaris a impregnar
l’economia de valors ètics i a posar en el seu centre la persona humana i no el capital,
fent que l’economia i els negocis estiguin al servei de les persones, com ens recorda
reiteradament el Papa Francesc. 

A continuació, es va fer el lliurament de les Mencions d’Honor als millors expedients
del curs 2013-2014 i dels Premis que porten el nom del professor Edward L. Bernays
als graduats que han desenvolupat les millors Tesis d’investigació, així com l’entrega
de títols als alumnes de la institució que han acabat els estudis.

Es va cloure el solemne acte amb les paraules de la Vicepresidenta del Govern de la Ge -
neralitat, Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany, i amb el cant del Gaudeamus Igitur. 
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XXIV Encuentro Nacional de la Pastoral 
del Sordo

Barcelona, 24-28 de juliol de 2014

Del dijous 24 al dilluns 28 de juliol va tenir lloc al Seminari Conciliar de Barcelona
sota el lema «Viure l’Evangeli amb alegria», la XXIV Trobada Nacional de la Pasto -
ral del Sord, organitzada pel Departament de Pastoral del Sord dins de la Comissió
de Pastoral de la Conferència Episcopal Espanyola.

Solucionada l’acreditació dels prop de cent cinquanta participants vinguts de tots els
racons de la Península, a dos quarts de vuit del dijous 24 es va celebrar la Missa d’o-
bertura, cerimònia que va estar presidida pel Cardenal de Barcelona, Mons. Lluís
Martínez Sistach, amb el qual concelebraren Mons. Sebastià Taltavull, bisbe presi-
dent de la Comissió de Pastoral, i Mons. José Vilaplana, bisbe responsable del Depar -
tament de la Pastoral del Sord, amb diversos sacerdots de diverses diòcesis espa nyo -
les. Acabada la Missa i després d’unes breus intervencions, van quedar inaugura des
les jornades. Després del sopar es va presentar als assistents el programa deta llat d’a-
questes jornades.

El matí del divendres 25 va començar amb un recés espiritual dirigit pel Hno. Juan-
jo Santos, monjo sord de la pastoral de Huelva, que es va centrar en «L’alegria de
Evan gelitzar». Al migdia, D. Segundo Díaz de Las Palmas, va impartir la conferèn-
cia «Els cristians, testimonis d’alegria», en la qual va extreure conclusions pràctiques
al fil d’un breu i complet recorregut per la història de l’Església. La tarda va ser dedi -
cada a una visita pel casc antic de Barcelona per descobrir les arrels del cristianis-
me a la nostra ciutat, sota la guia d’una voluntària de la Comunitat de Sant’Egidio.
El dia va concloure amb Missa de la solemnitat de Sant Jaume a la Catedral presidi -
da per Mons. José Vilaplana i concelebrada amb Mons. Sebastià Taltavull i diversos
sacerdots.

El dissabte 26, la visita al temple de la Sagrada Família va estar precedida d’una con-
ferència a càrrec de Mons. Sebastià Taltavull, sota el títol «Viure l’Evangeli amb ale-
gria», presentant els punts més destacats i pràctics de l’exhortació apostòlica Evan-
gelii gaudium del Papa Francesc. Perfectament assistits pels intèrprets que es van fer
càrrec dels diversos grups, els participants van poder gaudir de la majestuositat de
l’obra de Gaudí i les explicacions sobre la simbologia i composició de cadascuna
de les parts. Ja al el Seminari, a la tarda, Mn. Lluís Bonet, rector de la Sagrada Famí lia,
va parlar del genial arquitecte català «Gaudí, testimoni de serenitat». Seguidament
ens desplaçàrem a la parròquia de Santa Teresa de l’Infant Jesús, seu de la «Pasto-
ral del Sord de Barcelona», on es va celebrar l’Eucaristia presidida per Mons. Sebas-
tià Taltavull, concelebrada amb Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa i
un bon nombre de sacerdots. La celebració va acabar amb el lliurament d’unes roses
elaborades, amb materials reciclats, per persones sordes de la Pastoral, signe d’en-
viament a comunicar l’alegria de l’Evangeli. A continuació, al jardí de la parròquia,
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es va oferir un sopar típic català organitzat per voluntaris d’aquesta pastoral, que va
ser molt lloat pels assistents d’altres diòcesis. Va concloure la jornada amb una visi-
ta a les fonts lluminoses de Montjuïc.

El diumenge 27 es va iniciar amb una conferència sobre «Maria, causa de la nostra
alegria», a càrrec de Martín Artero, sord de la diòcesi de València, com a pas previ
a la visita al Monestir de Montserrat, on assistírem a la Missa, que va presidir Mons.
Agustí Cortès, bisbe de Sant Feliu de Llobregat i concelebrada amb Mons. Sebastià
Taltavull i altres preveres. La cerimònia va concloure amb el cant del Virolai en Llen-
gua de Signes catalana, a càrrec de deu persones sordes de Barcelona. Després vam
anar a dinar prop de Manresa, localitat que guarda la cova on es va retirar sant Igna -
si de Loiola, que a la tarda vam visitar, i al vespre vam pujar al Tibidabo, on vam
sopar després de veure i explicar-nos la història del temple expiatori.

El darrer dia, Sor Verònica Donatello, que havia vingut des d’Itàlia on serveix a la
Pas toral de Persones amb Discapacitat de la seva Conferència Episcopal, va impar-
tir una conferència sobre «Com donem testimoni d’alegria?», en què va reflexionar
sobre l’exhortació apostòlica del Papa Francesc i va extreure unes conclusions molt
pràctiques per a aquest món de silenci que ella coneix molt bé per ser filla de pares
sords.

Va concloure la Trobada la celebració de la Missa presidida per Mn. Sergio Buiza,
director del Departament de la Pastoral del Sord i concelebrada pels sacerdots que
durant aquests dies van acompanyar els grups procedents de les diverses diòcesis. Ca-
da dia es va començar amb una bona estona de pregària que van preparar els respon-
sables de diferents realitats pastorals.

Donem gràcies a Déu per tot el fructífer desenvolupament de les activitats i és de jus-
tícia destacar la feina dels voluntaris, sords i oients, de la Pastoral del Sord de Barce -
lona i dels intèrprets que van fer possible que tot fos accessible per a les persones sor-
des i sordcegues que van participar.

Mn. Xavier Pagès
Responsable del servei pastoral per a persones sordes

Fe per a superar el Camí

El Cardenal Sistach va participar en el pelegrinatge al Camí de San-
tiago de final de curs de la Delegació de Joventut, que va tenir lloc
del 27 de juliol al 3 d’agost

«Caminar és precisament l’art de mirar l’horitzó, de pensar cap a on volem anar, pe -
rò també el de suportar el cansament del camí». Aquestes paraules del Papa Francesc
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reflecteixen perfectament el pelegrinatge dels joves de l’arxidiòcesi de Barcelona al
Camí de Santiago, que va tenir lloc del 27 de juliol al 3 d’agost. 

Seguint la dita «El pelegrí resa amb els peus», els joves de la diòcesi de Barcelona
van resar durant un total de 100 km, en què van poder conèixer i fer amistat amb al-
tres pelegrins, aprofundir en la fe, interpel·lar-se i conèixer-se en el pla individual, i
comprovar els límits físics i espirituals de cadascun. Un pelegrinatge extenuant que
ha marcat el cor de tots els participants, que s’emporten un gran record i una expe-
riència vital inoblidable.

En aquest pelegrinatge de final de curs de la delegació de joventut va participar el
cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, que va rebre els jo-
ves a la fi del Camí a la plaça del Obradoiro, davant la Catedral de Santiago, i els va
acompanyar durant els dos darrers dies de pelegrinatge.

Ànims per a tota una setmana (27 de juliol)

A mitjanit d’entre dissabte 26 de juliol i diumenge 27, més de 70 joves de diferents
edats i nacionalitats esperaven, a les portes del Seminari Conciliar de Barcelona, l’au-
tocar que els havia de portar cap a Galícia. L’arribada va tenir lloc sobre les 16.30 h.
Els pelegrins van deixar les seves maletes i motxilles al poliesportiu on dormien i van
agafar l’autocar de nou perquè els portés a Valença (Portugal). 

Al castell de Valença els esperava el James, un personatge que els acompanyaria al
llarg del Camí i que els va proposar agafar una pedra com a símbol dels seus pecats
i caminar amb ella els quatre dies de camí, de manera que en arribar al seu destí la
poguessin tirar i se’n poguessin desprendre dels seus pecats. És al castell de Valen-
ça on els joves van començar el seu pelegrinatge, curt, de 2 km fins a la ciutat de Tui.

Jesús i els pescadors, a Redondela (28 de juliol)

Exactament 17,61 kilòmetres en 4 hores i mitja de caminada. Aquests van ser els nú-
meros del segon dia de pelegrinatge. Les laudes eren un inici obligat i gratificant ca -
da matí per tal de demanar forces a Déu de cara a les properes hores de caminada.
Després del rés, els organitzadors van decidir fer un Emaús, és a dir, emparellar dos
pelegrins que no es coneixen perquè entaulin conversació durant la primera mitja ho-
ra de camí.

Al llarg dels gairebé 18 km, els pelegrins van descobrir diferents poblets; van caminar
per boscos i carreteres; van passar per pujades i baixades pronunciades; van esquivar
els cotxes que passaven i van segellar la seva credencial en diferents llocs turístics.
Una catequesi sobre Jesús i els pescadors va amenitzar la tarda, que va començar amb
el tradicional joc de l’aranya per exemplificar com, poc a poc, l’Església va anar augmen -
tant el seu nombre de seguidors gràcies als apòstols. 
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Pontevedra, ciutat esperada (28 de juliol)

«Sense fe és impossible de ser agradable a Déu». Això diu el llibre dels Hebreus i
aquesta és la conclusió a què van poder arribar els joves pelegrins després d’una es-
gotadora jornada. Laudes de bon matí, a les 7 h; missa després d’una llarga camina-
da, a les 19 h i, adoració nocturna havent sopat: tres moments per estar amb Déu que
van marcar i reforçar les forces i els ànims dels pelegrins en aquest extenuant dimarts.

En l’adoració eucarística, els joves van escriure, en un paper que van entregar davant
el Santíssim, allò que volien demanar a Déu. Llàgrimes, abraçades i reflexions perso -
nals van ser els punts principals de la celebració, que va portar la pau interior des prés
de dues intenses jornades de camí.

Sobrepassant l’equador del Camí (29 de juliol)

Cansada i dura. Així van definir la majoria dels joves l’etapa que va sobrepassar la
meitat del Camí de Santiago. I és que aquest tram va ser el més extenuant dels realit -
zats fins aleshores ja que la distància era major i el sol dificultava encara més el ca-
minar. Tot i que a l’inici el grup romania unit, el diferent ritme de cadascun va portar
que es fessin diversos grups de pelegrins, que van acabar coincidint, a mig matí, en la
cascada del Parc Natural de Rio Barosa. Allà van poder descansar i revitalitzar els peus
gràcies a la fredor de l’aigua. Tres hores més tard, i sota un sol abrasador, els pele-
grins arribaven a Caldas de Rei.

A la tarda, dues noies de la delegació de Joventut van organitzar una catequesi sobre
la transfiguració. Dividits en grups, els grans i petits van poder dir la seva al respecte.

Ja a les 20 h, a la parròquia de Santo Tomás, va tenir lloc la celebració de l’eucaristia,
presidida pel pare Anthony, responsable de la comunitat filipina a Barcelona.

Padrón, una ciutat per viure el perdó (30 de juliol)

En el tram de Caldas de Reis-Padrón, els joves van recórrer una distància de 16 km en
una mica més de tres hores. L’etapa d’aquest dijous va ser definida per molts com un
«passeig», en comparació a la del dia anterior. Els 16 km per paisatges verds i rierols
motivaven a seguir caminant i les fonts d’aigua protegien a més d’un de la calor. 

A la tarda, i com a acció simbòlica, els joves van tirar al riu les pedres que havien aga -
fat a Valença —lloc de sortida del pelegrinatge— i que simbolitzaven els pecats dels
que es volien despendre. Alleugerits, ja podien continuar fins al seu últim objectiu:
Santiago de Compostel·la.

Final del Camí: Santiago de Compostel·la, ciutat anhelada (31 de juliol)

Els ànims dels pelegrins ja indicaven que era el darrer tram per recórrer. Amb molta
energia i després de resar laudes per demanar força a Déu, es van posar en marxa.
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L’etapa estava marcada per altibaixos en la latitud del camí però la bellesa del pai-
satge portaven a l’oblit del cansament. 25 km després, ja s’entreveia la capital ga-
llega.

En arribar, els pelegrins van entrar tots junts a la plaça de l’Obradoiro cantant el Viro -
lai, on els esperava amb moltes ganes el Cardenal Sistach, que els ha aplaudit per
l’esforç realitzat. Davant de la Catedral de Santiago, s’han fet la foto de grup i han
celebrat l’arribada tan esperada.

Fins les 18 h, els pelegrins van poder gaudir d’un descans més que merescut. Però
després es van traslladar al convent de clausura de les monges Carmelites descalces
per celebrar l’eucaristia amb elles. La missa va estar presidida pel Cardenal Sistach
que va lloar l’esforç realitzat i l’austeritat amb què van viure els pelegrins durant
els darrers dies. En la seva homilia, va destacar que s’ha de disposar tan sols d’allò
imprescindible i deixar de banda el consumisme. I va preguntar: «Serviu als diners o
a Déu?»

En acabar l’Eucaristia els joves van anar a saludar les monges de clausura i, entre tots,
els van explicar com havia anat el Camí. Alguns dels pelegrins van aprofitar per sin -
cerar-se i van expressar, davant el Cardenal i les monges, com havia estat l’experièn-
cia i què s’emportaven del pelegrinatge. A canvi, les Carmelites descalces van can-
tar una cançó a capella que va emocionar molts joves.

Per celebrar el final del Camí, es va organitzar un festival de talents en què va estar
present també el Cardenal Sistach. En grups, es van fer diferents representacions mu-
sicals i teatrals per tal de passar una bona estona i rememorar alguns dels moments
més graciosos o emotius del pelegrinatge.

Itziar Bravo
Periodista d’Església de Barcelona

Noces sacerdotals de diamant 
de Mn. Joan Rius i Falcó

Presidí la celebració el cardenal arquebisbe de Barcelona. El Papa Francesc li envià
una especial benedicció.

No és gens freqüent que un sacerdot arribi a poder celebrar les noces de diamant de
la seva ordenació sacerdotal, malgrat l’actual allargament dels anys de vida de les
persones grans. Tanmateix, aquesta circumstància extraordinària es va donar el dia
30 de juliol de 2014, dia en què es varen complir els 75 any d’aquell 30 de juliol de
1939, en què el jove sacerdot Mn. Joan Rius i Falcó va rebre l’ordenació sacerdotal.
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Mn. Joan Rius és el degà en edat de la Residència Sacerdotal, ja que el proper 8 d’oc-
tubre complirà 102 anys. En complir els cents anys de vida, la Residència ja li va tri-
butar un homenatge. Cal dir que Mn. Rius està en la plenitud de les seves facultats
mentals i que fa vida normal com un resident més de la casa. Declara que està molt
agraït a Déu per haver-li concedit una bona salut i una vida tan intensa com llarga. El
missatge del mossèn en aquesta joiosa circumstància ha estat doble: un record emo-
cionat dels seus pares, en especial de la seva mare, gràcies a la qual reconeix que va
arribar a ser sacerdot, i una crida a viure l’amor cristià a tots, tant als bons com als
que no en són, i que a aquests darrers encara cal estimar-los més que als bons.

Ha declarat que tot el que ell voldria dir a la gent d’avui és allò que ja ho va dir Joa-
quim Ruyra en el seu poema titulat «Fe», que encara recorda gairebé sencer, un so-
net que diu així:

«Crec que Jesús es Déu, el cor m’ho diu
i enamorat segueixo sa doctrina;
No vull saber la causa ni el motiu
de res que hagi dictat sa veu divina.
Vull creure refiat, cluca la nina,
el cor rendit, l’enteniment passiu.
Senyor, sóc un infant, aquí em teniu
Sols vostra mà de pare m’encamina
Jo sé on em portareu, mes vull anar-hi,
Vull seguir la remor del vostre peu,
Amunt, amunt fins al calvari.
Em plau morir al llit pairal, la creu,
i mentre l’agonia m’aclapari,
Pensaré amb goig que em ressuscitareu.»

Missa i homilia del Sr. Cardenal 

La Residència va retre al mossèn Rius un homenatge el dia mateix en què es com-
plien les seves noces sacerdotals de diamant, en els seus 75 anys de ministeri sacerdo -
tal. A les 13 hores, el cardenal Lluís Martínez Sistach, acompanyat de Mons. Sebas -
tià Taltavull, bisbe auxiliar i resident a la casa, va presidir una missa concelebrada
amb Mn. Joan Rius, amb els altres residents i amb la presència de sacerdots com-
panys i amics del mossèn, com Mn. Francesc Vergés i Tuset, Mn. Joan Benito i Tolsau
i altres.

El cardenal, que a l’altar tenia al seu costat Mn. Joan Rius, va dir que ha estat «un pas -
tor amb olor d’ovella», fidel servidor de les comunitats cristianes a les que va ser en-
viat. «Aquesta celebració —va dir el cardenal— és un motiu de joia per a tot el pres-
biteri de la diòcesi; en la teva caritat pastoral Mn. Rius hi ha trobat la joia i la felicitat,
ajudat per la Unió Sacerdotal, de la qual vares ser un dels fundadors. Gràcies en nom
de tot el presbiteri de Barcelona i en nom de la porció del poble de Déu que viu en
aquesta diòcesi. Que Déu et pagui tot el que has fet» (El text de l’homilia es troba a
la secció del Prelat, en aquest mateix Butlletí).
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Homenatge poètic de Mn. Manuel Tort

A la sobretaula del dinar de germanor que presidiren el cardenal Martínez Sistach i
Mons. Sebastià Taltavull, el poeta Mn. Manuel Tort llegí aquests poesia en versos sà-
fics, Noces de diamant, dedicada a Mn. Rius, que és com una síntesi de la seva vida:

Quin diamant millor que la més alta
joia de ser estimat tota la vida,
fent-te tostemps tresor dels qui t’escolten
cada paraula.

Just acabada la terrible lluita
que trossejà la vida de l’Església,
sense cap por vas consagrar els teus dies
al sacerdoci.

Anys i més anys sempre al servei dels altres.
sols un delit: lliurar-te a tots els homes,
bo i repetint a tots: «Jesús t’estima,
vol la teva ànima.»

Àngels i sants avui fan doble festa.
són els qui amb tu a Crist han servit tothora.
Obren batents del cel per poder asseure’s
junt amb nosaltres.

Adolescent, ja vaig poder admirar-te.
L’íntim dels teus amics, de tu, m’omplia.
Oh l’amistat dels sacerdots, quin vincle
més entranyable!

Déu beneeix els quinze intensos llustres:
que han fet de tu un camí que ens alliçona.
Noces de diamant: bosc de memòries
inesborrables.

Quin diamant millor que la més alta 
joia de ser estimat tota la vida,
fent-te tostemps tresor dels qui t’escolten
cada paraula.

Com t’estimem, Joan, viu força dies.
Ets el somriure blanc d’aquesta casa.
Ànima forta, ens plau tant de tenir-te
entre nosaltres!

Missatge de felicitació del Sant Pare

El Sr. Cardenal pronuncià unes paraules de felicitació al mossèn i li lliurà un artístic
diploma enviat pel Sant Pare amb aquest text:
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«Sa Santedat Francesc atorga de cor la implorada Benedicció Apostòlica a Mn.
Joan Rius Falcó i invoca l’abundància dels dons divins amb motiu dels seus
75 anys d’ordenació sacerdotal.

Palau episcopal de Barcelona, 30 de juliol de 1939. Residència Sacerdotal Sant
Josep Oriol, 30 de juliol de 2014.

A la Ciutat del Vaticà, 8 de juliol de 2014.»

El Sr. Cardenal li va lliurar, com a record personal seu, una reproducció artística d’un
dels elements de la basílica de la Sagrada Família: una reproducció de les inicials dels
noms de Jesús, Maria i Josep, segons el disseny realitzar per l’arquitecte Antoni Gaudí.

Semblança biogràfica

Mn. Joan Rius i Falcó nasqué a la localitat lleidatana de Borges Blanques el 8 d’oc-
tubre de 1912. Va fer els estudis eclesiàstics al Seminari Conciliar de Barcelona i fou
ordenat prevere el 30 de juliol de 1939.

Un llarg servei ministerial l’ha portat a una desena de parròquies. Primer, com a vica ri,
a la de Sant Esteve Sesrovires (1940), de Rubí (1943), de Sant Josep de Mataró (1943),
de Sant Miquel del Port (1947), de la Preciosíssima Sang de Nostre Senyor (1948),
i després, i com a rector, a les de Mediona (1948), d’Olesa de Montserrat (1957) i de
Santa Maria de Sants (1968). En aquesta darrera se li dedica un homenatge el proper
diumenge 3 d’agost.

Mn. Joan Rius formà part del nucli inicial de sacerdots que va fundar la Unió Sa-
cerdotal de Barcelona, grup format per Manuel Bonet i Muixí, Josep Maria Bardés,
Ramon Daumal, Pere Tarrés, Francesc de P. Sardà i Joan Rius.

A l’inici de l’àpat fraternal, un cor format pels companys de residència del mossèn
el varen obsequiar amb la interpretació d’un cànon composat —tant en la lletra
com en la música— pel sacerdot resident per Mn. Joaquim Vives i Aragó, que en va
dirigir l’execució. El text del cant deia així:

«Joioses noces de diamant.
Darrera teu els solcs ben florits
d’anhels, treballs i precs enardits;
davant el goig que et va transformant.» 

Pelegrinatge del Senyor Cardenal amb sacerdots
joves a Croàcia

El Sr. Cardenal, amb el Rector del Seminari i un bon grup de preveres ordenats els
últims 7 anys vam iniciar el viatge cap a Zagreb sortint el vespre del dia 4 d’agost,
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festivitat de Sant Joan Maria Vianney, des de l’aeroport de Barcelona per arribar a la
ciutat de Zagreb, cap a mitjanit.

Allí el vicerector, D. Dubravko, ens va acollir a tot el grup a l’aeroport i amb un au-
tocar vam anar a l’Institut Pastoral Arxidiocesà de Zagreb, institució eclesiàstica fun-
dada pel Cardenal Josip Bozanic el 3 d’octubre de 2007, on ens van acollir el direc-
tor, Rev. Dr. Tomislav Markic i altres preveres del lloc, habilitant unes habitacions al
costat mateix de la Catedral de Zagreb.

Al dia següent, 5 d’agost, a Croàcia se celebrava el Dia de la Victòria i de l’Agraïment
Nacional i el Dia del Defensor, que recorda la victòria en 1995 de l’alliberament de
la ciutat de Knin. 

El dia va començar amb l’Eucaristia presidida pel Sr. Cardenal amb les Laudes a la
capella. Després d’esmorzar, ens vam dirigir al Santuari de Marija Bristica, munici -
pi del Comtat de Krapina-Zagorje, a prop de la muntanya de Medvednica, on es cele -
brava una multitudinària eucaristia a l’aire lliure amb gran participació del poble i
presidida pel bisbe auxiliar de Zagreb, Mons. Mijo Gorski. Vàrem visitar la imatge
de la Mare de Déu on, segons la tradició cal donar tres voltes al cambril com a signe
de veneració, envoltats per gran multitud de fidels.

Després de la celebració eucarística ens vam aplegar a la part de vivenda dels preve -
res, on ens van convidar a dinar juntament amb un nombrós grup de preveres que ha-
vien concelebrat a l’eucaristia.

A la tarda del mateix dia, tornant a Zagreb, visitàrem la Catedral de l’Assumpció
de Maria, dirigits pel rector de la Catedral, Mons. Josip Kuhtic. Una catedral que és
d’estil basílico-italià i de l’estil alemany. Entre altres aspectes se’ns va fer notar la
veneració que hi ha per Sant Jeroni, al qual se li atribueix el seu origen natal en aques -
ta terra. Sota el baldaquí de pedra de l’altar major neogòtic trobem de nou la imatge
de Maria de Bistrica, i rera l’altar, la tomba del Beat Alojzija Stepinac, cardenal ar-
quebisbe de Zagreb, gran màrtir de la fe cristiana venerat pel poble croat i la causa
del qual ja es troba molt avançada.

Ens van ensenyar les peces més destacades de la Catedral, que estan guardades amb
gran estima i protecció i que formen formen un conjunt històric de gran valor.

Després, tot just al costat de la Catedral, visitàrem el Museu dedicat al Beat Aloizija
Stepinac on ens mostraren els objectes més personals i el seu testimoni martirial a
Krasic el 10 de febrer de 1960 sota l’influx comunista. El beat, entre altres aspectes,
es negà a fundar una església paral·lela com a la Xina i va mantenir la fidelitat al Sant
Pare.

Després visitàrem a peu els llocs més cèntrics de la capital de Croàcia: la plaça de ban
Jo sip Jelacic, la font Mandusevac, la Porta de Pedra (únic accés antic a la ciutat), la
farmàcia més antiga oberta des del 1355, l’església de San Marc en el centre de la Ciu -
tat Alta de la plaça major, del s. XIII, d’estil romànic i reconstruïda amb estil neogò tic,
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el funicular que uneix la Ciutat Alta amb la Ciutat Baixa, que és el més curt del món,
i que puja una altitud de 30,5 m en 55 segons.

En el moment del sopar vam estar acompanyats per un altre bisbe auxiliar de Zagreb,
Mons. Ivan Sasko, que en un clima distès ens va il·lustrar aspectes interessants de
la diòcesi.

El dia 6 d’agost, festa de la Transfiguració, després de celebrar l’eucaristia amb lau des
i esmorzar, ens vam dirigir cap a la ciutat de Split. Allí vam arribar cap a la tarda, on
vam ser acollits per les Serventes de la caritat de Santa Maria Crocifissa de Rosa, de-
dicades a regentar la casa d’exercicis on ens vam allotjar.

Vàrem visitar el centre de Split, on destaca el Palau de Dioclecià, amb la seva monu-
mental façana que mira al mar, i on sobresurt la Catedral, antic mausoleu de Diocle -
cià, i actualment el primer edifici construït de la història adaptat com a Catedral, amb
unes dimensions molt modestes que el fan una de les catedrals més petites. Conjunt
que queda complet amb el Baptisteri, antigament un temple pagà romà, i el campanar.

El dia 7 d’agost vàrem celebrar la missa al convent de les clarisses de Split, on les re-
ligioses ens van acollir amb gran alegria. Posteriorment vam visitar l’arquebisbat
de Split, on vàrem ser rebuts per l’arquebisbe, Mons. Marin Bariši, que ens va adre-
çar unes paraules de benvinguda. Va explicar-nos la realitat pastoral de la diòcesi, i
per extensió la del mateix país. Ens comentà entre altres aspectes que la proporció de
catòlics és del 95% i que els poders públics havien fet molta pressió perquè aquest
percentatge disminuís a un 30%, però que com més s’esforçaven, més convençuda
estava la població de romandre en la fe cristiana catòlica. Fins i tot en els centres
d’estudis i universitaris, la proporció de cristians és molt alta.

A la tarda vàrem anar a Omis, una població costera, on vàrem visitar la Parròquia de
Sant Miquel i alguns varen aprofitar per tenir un moment refrescant en el mar adrià-
tic.

El dia 8 d’agost, després de l’Eucaristia, vem prendre l’autocar camí cap a Zagreb,
fent una parada intermitja a la població de Zadar on vàrem visitar la Catedral de San-
ta Anastàsia i l’església del monestir de les benedictines.

Els últims moments a Zagreb els vàrem aprofitar per a donar gràcies pel viatge que
vem gaudir i fer un últim passeig per la ciutat, i felicitar el jove conductor de l’auto -
car, Igor, pel seu aniversari, el qual ens va obsequiar amb un Licitar, que es el pastís
en forma de cor de color vermell, símbol d’amistat i devoció a Zagreb.

Cap a la mitjanit sortia el vol de Zagreb cap a Barcelona on vam arribar a la matina -
da. Es notava l’alegria de la convivència fraternal dels preveres que amb il·lusió hem
iniciat aquests primers anys de ministeri sacerdotal.

Mn. Alfred Sabaté
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ges fets per tots dos i de les afeccions co-
munes —sense excloure la passió pel fut -
bol. Mn. Sauró va tenir unes emocionades
paraules en glossar l’amor de Mn. Tort
per Catalunya i molt especialment per
Barcelona —La ciutat de l’alba transpa-
rent (Barcelona, 1985)—, per la seva fa-
mília, pel seu ministeri i els seus germans
sacerdots i d’una manera especial, pel
seu pare i la seva mare. Uns amors molt
ben explicitats en els poemes recollits en
el llibre. També va recordar els diversos
càrrecs pastorals del seu amic, sobretot a
l’antiga vila de Gràcia i a l’àmbit de tot
l’Arquebisbat, com a delegat del Secreta -
riat de Catequesi i delegat d’Ensenyament
religiós. Finalment, va recordar alguns tí -
tols de la seva extensa bibliografia i el va -
luós servei que és la versió feta per Mn.
Manuel Tort dels himnes del Breviari ro-
mà, en els seus llibres Himnes d’Advent i
Nadal (Barcelona, 1997), Himnes d’Ad -
vent i Pasqua (Barcelona, 1999) i Llibre
d’Ordels Himnes al Senyor (Barcelona,
2004), amb pròleg del cardenal Lluís Mar -
tínez Sistach.

«Aquest darrer llibre teu, amic Mn. Tort
—va concloure Mn. Sauró— és com el
resum del teu llarg camí; aquest llibre
és la síntesi de la teva vida com escriptor,
com a poeta i com a sacerdot de Jesucrist.
T’hem seguit i et seguim amb molta amis -
tat, interès i afecte.»

«Tres vials, un sol camí» és una antolo-
gia de la seva àmplia obra poètica.

Mn. Manuel Tort i Martí (Ripollet, 1927)
comunicava el dia 12 de juny de 2014 als
seus germans sacerdots de la Residència
Sacerdotal Sant Josep Oriol la propera pu -
blicació del seu darrer llibre amb aque s   tes
paraules, en una carta circular interna:
«Benvolguts amics: Enguany farà seixan -
ta anys que vaig ser ordenat sacerdot —era
el dia de sant Benet— al monestir de
Mont serrat. Per celebrar-ho, he preparat
un llibre. Vaig presentar al crític literari,
Mn. Manel Simó, un centenar dels meus
poemes preferits, perquè ell n’escollís
seixanta. El llibre es diu Tresvials, un sol
camí. (Editorial Claret, Barcelona, 2014,
108 pàgs.) Consta de tres parts: “Del
curs dels dies”, “Terra” i “Déu”. El pròleg,
magnífic, de Mn. Manel Simó, dóna raó
de cada una de les tres parts.»

La carta invitava també els companys a
l’acte de la presentació del llibre, acte
que es va celebrar el 25 de juny, a les 7
de la tarda, a l’Editorial Claret (c/ Llúria,
5). Primer, Mn. Carles Sauró, rector de
la parròquia de la Mare de Déu de la Bo-
nanova i president del Col·legi de Rec-
tors de Barcelona, en la seva qualitat d’a-
mic de Mn. Tort, en va fer una presentació
plena de cordialitat i d’anècdotes molt
humanes de la vida del mossèn, dels viat -



Mn. Manel Simó, sacerdot i crític litera -
ri, va explicar la gènesi d’aquest llibre, que
és una veritable antologia de tota l’obra
poètica de Mn. Manuel Tort. De tota la
seva producció, ha volgut que una perso-
na aliena li escollís 60 poemes, en record
dels seus 60 anys de sacerdoci (1954-2014).
I aquest és el llibre. Mn. Manuel Simó
ha estat qui ha fet aquesta selecció, des-
prés aprovada per Mn. Tort. Citant el prò -
leg que ha redactat pel llibre, Mn. Simó
parlà de les característiques de la poesia
del mossèn i del contingut fonamental de
cada una de les tres parts: «El curs dels
dies» (integrada per 15 poemes); «Terra»
(que inclou 15 poemes més) i «Déu»,
que és el tema dels darrers 60 poemes de
l’antologia, la part nuclear i més àmplia,
tant en l’antologia com també ho és en la
vida del mossèn poeta, un representant
egregi de la llarga llista de cultivadors de
la poesia religiosa en la història del cler-
gat català.

Fou un notable encert de l’acte que la glos -
sa literària de cada una de les tres parts
del llibre, feta per Mn. Manel Simó, anés
acompanyada de la lectura de dos poe-
mes, entre els més emblemàtics de cada
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una de les parts, poemes magníficament
declamats —amb gran sobrietat i amb pro -
funda sintonia amb el seu contingut— pel
rapsode Jaume Rocosa. Aquests poemes
varen ser seguits amb una continguda emo -
ció pel nombrós públic assistent, al que
se li va demanar que només aplaudís al
final de tota la presentació, precisament
per tal de garantir la intensitat i la intimi-
tat espiritual de l’acte.

La presentació es va cloure amb unes
molt breus paraules de mossèn Manuel
Tort, una brevetat que va anar acompa -
nyada —i gairebé obligada— per la in-
tensa emo ció del mossèn quan va tenir
un record pels seus familiars i pels infants
de la seva família, presents també en aquell
acte. 

La poesia de mossèn Manuel Tort, d’una
gran riquesa lingüística i lírica, va estar
al servei de l’expressió d’uns profunds sen -
timents de fe cristiana i de calidesa hu-
mana i va crear el clima adient per tal de
fer realitat el que ell desitjava que fos
tot l’acte: «un joiós capvespre», com ho
deia a la carta que hem citat al comença-
ment.— J.P.

Commemoració del 10è aniversari del Grup 
de Treball Estable de Religions (GTER)

El dia 7 de juliol de 2014, a les 18 hores,
tingué lloc a l’auditori del Palau de la Ge -
neralitat l’acte commemoratiu del 10è
aniversari de la fundació del Grup Esta-
ble de Treball de Religions (GTER).

El GTER fou creat l’any 2004 i ha des-
envolupat en aquest decenni una intensa
activitat en el camp del diàleg interreli-
giós a la nostra ciutat i diòcesi.

Varen ocupar la presidència Artur Mas,
president de la Generalitat de Catalu -
nya; Joana Ortega, vicepresidenta del
Go vern de la Generalitat; Antoni Mata-
bosch, actual president del Grup Estable
de Treball de Religions (GTER); Fer nan -
do Gar cía, assessor de la Secretaria Ge-
neral del Fòrum Iberoamericà, i Mons.
Jean-Marc Aveline, bisbe auxiliar de Mar -
sella.



A la pantalla de l’auditori hi havia pro-
jectat el logotip del GTER i el lema de la
commemoració: «Grup de Treball Esta-
ble de Religions. 10 anys caminant junts».
Un nombrós públic omplia l’auditori,
entre el qual hi havia representants de to-
tes les religions presents a la nostra so-
cietat. També hi assistí el Director gene -
ral d’Afers Religiosos de la Generalitat,
Enric Vendrell, i el Comissionat per a les
qüestions religioses de l’Ajuntament de
Barcelona, Ignasi Garcia Clavel. 

El Dr. Antoni Matabosch parlà sobre la
funció de la religió en la societat actual i
va dir que «no hi haurà pau al món si no
hi ha pau entre les religions, i no hi hau-
rà pau entre les religions si aquestes no
col·laboren entre elles». També va dir que
hi ha en el món actual un anhel creixent
de religió, citant la ponència que el sociò-
leg Manuel Castells va presentar al Con-
grés Internacional de Pastoral de les Grans
Ciutats, celebrat a Barcelona el passat mes
de maig. Va afegir que Europa Occiden-
tal és una excepció a aquesta constatació,
encara que no sabem com serà el futur.

També va dir que les religions s’han situat
en l’actual societat plural i secularitza -
da. Després, explicà el funcionament del
GTER, format per representants oficials
nomenats per les diverses religions, en el
si del qual les decisions es prenen sempre
per consens, cercant de preveure els possi -
bles conflictes que es pugin plantejar en
la convivència dels grups religiosos i en l’a -
plicació de la llibertat religiosa. Finalment,
va fer una crònica breu del treball realit -
zat pel GTER en els seus primers deu anys
i va acabar donant les gràcies al treball cons -
tant i generós de Joan Hernández, direc-
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tor del GTER. Seguidament, es va visio-
nar un power point molt àgil, en què es
recordaven els fets més importants viscuts
pel GTER en el darrer decenni.

Enrique Iglesias, ex secretari general del
fòrum Iberoamericà, no va poder assistir
a l’acte —com havia previst—. No obs-
tant, deixà un missatge escrit que fou lle-
git per l’assessor de la Secretaria General
del Fòrum Iberoamericà, Fernando Gar-
cía Casas. Aquest, després de llegir el mis -
satge, va explicar els objectius del Fòrum
Iberoamericà i la sintonia profunda d’a-
quest amb els propòsits i el treball del
GTER, en especial per als 22 països que
integren el Fòrum.

Mons. Jean-Marc Aveline. Bisbe auxiliar
de Marsella que, en nom del grup inter -
religiós «Marseille Esperance», va pro-
nunciar una reflexió de gran contingut
intel·lectual titulada «El significat teolò-
gic i filosòfic del diàleg interreligiós»,
insistint en la conclusió que «l’amor ha de
ser la base de tot diàleg».

Va cloure l’acte el president Artur Mas,
que va felicitar al GTER per aquest desè
aniversari i pel seu treball, que constitueix
una valuosa aportació a tota la societat
d’aquest «país barrejat» que és Catalu nya.
Acabà fent un elogi del GTER per tres
motius: perquè és una iniciativa nascuda
de les pròpies religions, perquè és un sig -
ne de maduresa i de responsabilitat dels
grups religiosos que són capaços de tre-
ballar junts i, finalment, perquè tot el seu
treball s’inspira en un esperit de consens,
dintre del respecte a la identitat pròpia de
cada religió.



La basílica de la Sagrada Família 
i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

signen un acord de col·laboració
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Aquest esforç conjunt reforçarà també el
Museu Nacional com a centre de referèn -
cia per a les arts del modernisme a Barce -
lona i a tot Catalunya.

En la mateixa operació un conjunt d’o-
bres de la Casa Museu Gaudí seran res-
taurades per equips del Museu Nacional
per tal de ser exposades en el futur al jar-
dí de la Casa Museu Gaudí, propietat de
la Junta Constructora del temple de la Sa -
grada Família i situada al Park Güell.

La projecció internacional de l’obra d’An -
toni Gaudí, la recerca científica o els pro -
jectes educatius i d’ensenyament superior
són, entre d’altres, àmbits de treball que
la Sagrada Família i el Museu Nacional
abordaran en el futur en el marc d’aquest
conveni.

El Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelo-
na, com a president del Patronat de la
Fun dació Obra Constructora del temple
de la Sagrada Família, i el Sr. Miquel Ro -
ca i Junyent, com a president del Patro-
nat del Museu Nacional d’Art de Catalu -
nya (MNAC) varen signar el dilluns dia 7
de juliol de 2014, a la seu de l’Arquebis-
bat de Barcelona, un acord de col·labora -
ció de gran abast, amb la voluntat de tre-
ballar conjuntament en projectes culturals
en el marc de les seves missions patrimo -
nials i les seves col·leccions.

Com a primer fruit d’aquest acord, un im -
portant conjunt d’obres d’Antoni Gaudí
i d’altres autors s’exposaran permanent-
ment en el marc de la nova presentació de
la col·lecció que el Museu Nacional obri -
rà a finals del mes de setembre. Aquest
acord conjunt permetrà potenciar i difon-
dre més l’obra d’Antoni Gaudí, en espe -
cial la basílica de la Sagrada Família, i les
arts del modernisme.
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