
El fèretre del cardenal Ricard M. Carles en el moment en què fou rebut a la porta
de la catedral de Barcelona pel Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sis tach

Celebració d’un respons al cor de la catedral, on es va instal·lar la capella ardent



L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal
Ricard M. Carles i Gordó

Arquebisbe emèrit de Barcelona
s’adormí en la pau de Crist
el 17 de desembre de 2013

Havia nascut a València
el 24 de setembre de 1926

i va rebre l’ordenació episcopal a Tortosa
el 3 d’agost de 1969.

Fou Arquebisbe de Barcelona
del 27 de maig de 1990 al 15 de juny de 2004.

Fou creat Cardenal pel Papa Joan Pau II
el 26 de novembre de 1994.

La Missa exequial en sufragi
de la seva ànima

es va celebrar el 19 de desembre de 2013
a la Catedral de Barcelona

i fou presidida per l’Emm. i Rvdm.
Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach,

Arquebisbe Metropolità de Barcelona

Un moment de la missa exequial concelebrada a la catedral de Barcelona

Gravat i text de l’estampa recordatori
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En la mort del cardenal 
Ricard M. Carles i Gordó

El dia 17 de desembre de 2013, a la matinada, lliurà la seva ànima a Déu l’Emm.
i Rvdm. Sr. Ricard M. Cardenal Carles i Gordó, de 87 anys d’edat, que fou Arque-
bisbe de la nostra Arxidiòcesi des del 27 de maig de 1990 fins al 15 de juny de 2004.
A.C.S.

La premsa de Barcelona del 18 de desembre publicà aquesta esquela de l’Arquebis-
bat: «L’eminentíssim i reverendíssim senyor cardenal Ricard Maria Carles i Gordó,
arquebisbe emèrit de Barcelona, ha mort en la pau de Crist a Tortosa, el dia 17 de des-
embre de 2013, confortat amb els Sagraments de l’Església i la Benedicció Apostòli -
ca (A.C.S.). El senyor cardenal arquebisbe de Barcelona, doctor Lluís Martínez Sis -
tach, els altres senyors bisbes, tot el presbiteri i els diaques ho fan saber als fidels de
l’església perquè l’encomanin a la misericòrdia del Senyor. La missa exequial se ce-
lebrarà demà dijous, 19 de desembre de 2013, a les 11 hores, a la catedral de Barce lo -
na. La capella ardent serà al cor de la catedral de Barcelona, avui dimecres, 18 de de -
sembre de 2013, de les 11 hores fins a les 21 hores, i demà dijous, 19 de desembre
de 2013, de les 8 hores fins a les 10.30 hores.»

La premsa també va publicar esqueles de la Universitat Ramon Llull, de la qual el car -
denal Carles fou membre del Patronat, i de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació
de Catalunya, de la qual era acadèmic. 
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Comunicats als mitjans de comunicació

L’Oficina de premsa de l’Arquebisbat a primera hora del dia 17 va fer públic el següent
comunicat als mitjans de comunicació titulat «El cardenal Ricard M. Carles, arque-
bisbe emèrit de Barcelona, ha mort aquesta matinada», que deia el que segueix: «L’Ar -
quebisbe de Barcelona comunica la defunció, aquesta matinada, del cardenal Ri-
card Maria Carles Gordó, a l’edat de 87 anys. 

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ho fa saber a tot el
clergat barceloní i demana als fidels i a tots els ciutadans que l’encomanin a la mise-
ricòrdia de Déu. Em breu, serà emesa una propera nota amb els detalls referits a les
exèquies.»

Comunicació del cardenal Lluís Martínez Sistach

El matí del mateix dia 17 de desembre, es va fer públic aquest segon comunicat del
nostre Cardenal Arquebisbe:

Benvolguts i benvolgudes,

Com ja deveu saber pels mitjans de comunicació, avui 17 de desembre de 2013, ha
mort l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Ricard Maria Carles i Gordó, arquebisbe que fou
de Barcelona durant 14 anys. Que al cel sia.

La mort del que fou pastor d’aquesta Església arxidiocesana, a qui hem conegut i es-
timat, ens omple de tristesa. Tanmateix, la fe cristiana ens parla de l’inici de la vida
plena amb Déu Nostre Senyor després del nostre traspàs. És una expressió del nos-
tre afecte a l’estimat cardenal Carles pregar per ell i acompanyar les seves despulles
amb la celebració de les exèquies.

Per això us vull comunicar que la missa exequial se celebrarà a la Catedral de Barce -
lona el dijous 19 de desembre, a les 11 del matí.

Rebré el difunt a la Catedral de Barcelona demà dimecres 18 de desembre i m’hi acom -
panyaran els senyors bisbes i el Capítol Catedral, amb la pregària litúrgica de Tèrcia.
La capella ardent quedarà instal·lada al Cor de la Catedral a partir de les 11 hores del
matí de l’esmentat dimecres 18 de desembre, fins a les 21 hores; i el dijous 19 de de -
sem bre, a partir de les 8 hores del matí fins a la missa exequial

El cardenal Ricard M. Carles, que fou molt devot de la Mare de Déu dels Desempa -
rats, complint la seva última voluntat, serà enterrat a la Basílica de la Mare de Déu dels
Desemparats de València. 
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Unim-nos en la pregària i rebeu la meva benedicció afectuosa.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 17 de desembre de 2013

Roda de premsa a l’Arquebisbat

A les 12 hores, a la seu de l’Arquebisbat, el Dr. Martínez Sistach va rebre els mitjans
de comunicació, en especial les televisions i les ràdios, davant les quals va informar
sobre els horaris i altres detalls de les exèquies del Dr. Carles Gordó. Responent a les
preguntes dels mitjans de comunicació va remarcar la intensa activitat pastoral del
cardenal difunt a València, a Tortosa i a Barcelona, i també a la Santa Seu, en el si de
la Conferència Episcopal Espanyola i en les reunions dels bisbes de les diòcesis cata -
lanes i especialment en la preparació i celebració del Concili Provincial de les diòce -
sis de la Tarraconense i de l’Arquebisbat de Barcelona de l’any 1995. 

Va posar en relleu especialment l’amor del cardenal Carles a l’Església i el seu desig
d’aplicar l’esperit i les reformes del Vaticà II, així com la seva profunda espiritualitat
i el fet de ser un veritable «home de Déu» d’un tracte sempre delicat amb les persones. 

Missatges de condol rebuts a l’Arquebisbat

Missatge de condol del Sant Pare amb motiu del traspàs del carde-
nal Ricard M. Carles

Nunciatura Apostólica en España

Madrid, 18 de diciembre de 2013

Eminencia Reverendísima:

Por encargo de la Secretaría de Estado de Su Santidad le hago llegar el siguiente men -
saje del Santo Padre:

«SEÑOR CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
ARZOBISPO DE BARCELONA

AL HABER SIDO INFORMADO DE LA TRISTE NOTICIA DEL FALLECIMIENTO DEL
AMADÍSIMO CARDENAL RICARDO MARIA CARLES GORDÓ, ARZOBISPO EMÉRI -
TO DE BARCELONA, OFREZCO FERVIENTES SUFRAGIOS POR EL ETERNO DES-
CANSO DE QUIEN EJERCIÓ CON DILIGENTE SOLICITUD APOSTÓLICA EL MINIS-
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TERIO EPISCPAL, PRIMERO COMO OBISPO DE TORTOSA Y DESPUÉS AL FRENTE
DE ESA QUERIDA ARCHIDIÓCESIS DE BARCELONA, ENTREGÁNDOSE CONSTAN-
TEMENTE AL QUEHACER EVANGELIZADOR CON SABIDURÍA Y GENEROSIDAD E
IMPULSAND INCANSABLEMENTE NUMEROSAS INICIATIVAS PASTORALES, CON
GRAN CERCANÍA A LOS SACERDOTES, A LA VIDA CONSAGRADA Y A LOS SEMI-
NARISTAS, A QUIENES DEDICÓ UNA ESPECIAL ATENCIÓN.

AL EVOCAR LOS GRANDES SERVICIOS PRESTADOS POR ÉL A LA IGLESIA, DESEO
MANIFESTAR MI MÁS SENTIDO PÉSAME A VUESTRA EMINENCIA, A SU OBISPO
AUXILKIAR, AL PRESBITERIO, COMUNIDADES RELIGIOSAS Y FIELES DE ESA
IGLESIA PARTICULA, ASÍ COMO A QUIENES GOZARON DE LA AMISTAD Y CERCA-
NÍA DEL DIFUNTO PURPURADO, Y ROGÁDOLE QUE TENGA LA BONDAD DE
TRANSMITIR ESTOS MISMOS SENTIMIENTOS A LOS FAMILIARES DEL RECORDA-
DO CARDENAL, OTORGO DE CORAZÓN A TODOS LA CONFORTADORA BENDI-
CIÓN APOSTÓLICA, COMO SIGNO DE ESPERANZA EN CRISTO RESUCITADO.

FRANCISCUS PP.»

Al cumplir sensiblemente este encargo, aseguro mis oraciones de sufragio por el llo-
rado Cardenal, rogando transmita a los apenados familiares mi más sentido pésame
y cristiana condolencia.

Respetuosamente,

Mons. Renzo Fratini
Nuncio Apostólico

Eminentísimo y Reverendísimo
Señor cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona

c/ Bisbe, 5 
08002 BARCELONA

Missatge de condol del Secretari d’Estat del Vaticà

Nunciatura Apostólica en España

Madrid, 18 de diciembre de 2013

Eminencia Reverendísima:

Por encargo de la Secretaría de Su Santidad le hago llegar el siguiente mensaje:

«SEÑOR CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
ARZOBISPO DE BARCELONA.

AL RECIBIR CON DOLOR LA NOTICIA DEL FALLECIMIENTO DEL EMINENTÍSIMO
CARDENAL RICARDO MARIA CARLES GORDÓ, ARZOBISPO EMÉRITO DE BARCE-
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LONA, EXPRESO A VUESTRA EMINENCIA MI PROFUNDO SENTIMIENTO DE PE-
SAR, ROGÁNDOLE QUE TENGA LA BONDAD DE TRANSMITIRLO TAMBIÉN A LOS
FAMILIARES DEL DIFUNTO CARDENAL Y AL OBISPO AUXILIAR, CLERO, COMUNI-
DADES RELIGIOSAS, SEMINARISTAS Y FIELES DE ESA AMADA ARCHIDIÓCESIS.

ASIMISMO, RECORDANDO A ESTE ABNEGADO PASTOR QUE, DURANTE AÑOS Y
CON GENEROSA FIDELIDAD, ENTREGÓ SU VIDA AL SERVICIO DE DIOS Y DE LA
IGLESIA, PRIMERO EN LA DIÓCESIS DE TORTOSA Y DESPUÉS APACENTANDO
LA GREY DE CRISTO EN ESA QUERIDA IGLESIA PARTICULAR DE BARCELONA,
OFREZCO FERVIENTES SUFRAGIOS POR EL ETERNO DESCANDO DEL MENCIO-
NADO PURPURADOI, PARA QUE EL SEÑOR JESÚS LE OTORGUE LA CORONA DE
GLORIA QUE NO SE MARCHITA.

ARZOBISPO PIETRO PAROLIN 
SECRETARIO DE ESTADO DE SU SANTIDAD.»

Al cumplir sensiblemente este encargo, aseguro mis oraciones de sufragio por el llora-
do Cardenal, rogándole transmita a los apenados familiares mi más sentido pésame
y cristiana condolencia.

Respetuosamente,

Mons. Renzo Fratini
Nuncio Apostólico

Eminentísimo y Reverendísimo
Señor cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona

c/ Bisbe, 5
08002 BARCELONA 

Resum biogràfic

Naixement, estudis i activitats a València

El cardenal Carles va néixer a València el 24 de setembre de 1926. Va fer els estudis
pri maris al Col·legi de les Teresianes i els de batxillerat al Col·legi de Sant Josep, dels
Pares Jesuïtes, a la mateixa ciutat.

Acabat el batxillerat, deixant la carrera de Química, per la que sentia una especial
atrac ció, va entrar al Seminari de l’arxidiòcesi de València. Fou col·legial, per oposi -
ció, de l’acreditat Col·legi del «Corpus Christi», també anomenat «Col·legi del Patriar -
ca». Va ser ordenat a la mateixa ciutat el 29 de juny de 1951, en la festivitat de sant Pe -
re i Sant Pau. Després, el seu Arquebisbe li demanà que obtingués la llicenciatura en
Dret canònic a la Universitat Pontifícia de Salamanca.
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A la seva diòcesi d’origen desenvolupà diversos càrrecs parroquials; entre d’altres,
el de rector i arxiprest de Tavernes de la Valldigna i rector de la parròquia de Sant Fer -
ran, de la ciutat de València. Els records d’aquests primers anys de treball pastoral a
les dues parròquies marcà una experiència que el doctor Carles recordava sovint en les
seves converses amb els seus col·laboradors. A la primera d’aquestes parròquies va
tenir com a escolà Vicente Juan, que després seria sacerdot, cap de la Secció espanyo -
la de la Secretaria d’Estat del Vaticà i que actualment és bisbe d’Eivissa (Illes Balears).

En aquesta etapa sacerdotal, el futur cardenal va tenir sempre una especial preocupa-
ció per l’apostolat entre els joves, i fou consiliari de la Joventut Obrera Cristiana (JOC).
Fou també el director del Convictori per als Diaques i delegat episcopal per al Clergat.
També fou delegat diocesà per a la Pastoral Familiar; la família ha estat sempre un
dels punts prioritaris de la seva activitat pastoral.

Bisbe de Tortosa

Nomenat bisbe de Tortosa, rebé l’ordenació episcopal el 3 d’agost de 1969 i el mateix
dia va fer la seva entrada a la diòcesi.

El seu tarannà conciliar el va portar a potenciar els organismes de comunió i de parti -
cipació de sacerdots i laics en la bona marxa de la diòcesi. Convocà i realitzà un Síno -
de diocesà —l’únic celebrat durant el postconcili a les diòcesis catalanes—, amb una
àmplia participació de laics, homes i dones, i també de sacerdots, religiosos i religio-
ses de tot el bisbat. Fruit d’aquest Sínode foren les «Constitucions sinodals», que van
traçar unes opcions pastorals diocesanes clarament evangelitzadores i missioneres, a
fi de revitalitzar la vida cristiana i la presència dels catòlics en tots els àmbits socials.
Cal remarcar que les normes del Sínode diocesà tenien valor normatiu per a la pasto -
ral diocesana, d’acord amb les disposicions del Dret de l’Església.

Des del principi, el Dr. Carles realitzà un treball intens al si de la Conferència Episco -
pal Espanyola, que ha estat molt valorat pels seus germans en l’episcopat. Fou mem-
bre de diverses comissions episcopals, president de la Subcomissió episcopal per a la
família i president de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats. També fou
mem bre del Comitè Executiu i de la Comissió Permanent de la Conferència Episco pal.

Arquebisbe de Barcelona

El 23 de març de 1990 —festa del sant barceloní Josep Oriol— fou nomenat per
Joan Pau II arquebisbe de Barcelona, com a successor del cardenal Narcís Jubany, i
el 27 de maig va fer l’entrada a l’arxidiòcesi. El seu primer document, que donava les
pautes del seu pontificat, estava centrat en aquests tres punts bàsics: identitat, comu-
nió i evangelització. És a dir, defensa i garantia de la identitat dels cristians i de les obres
d’Església en l’actual societat plural; comunió entre les persones i les obres diocesa-
nes; i tot això al servei de l’evangelització i del servei de l’Església a la societat.
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El doctor Carles a Barcelona va continuar el seu estil pastoral ja manifestat en els anys
de sacerdot a València i bisbe a Tortosa. Treballà per la renovació espiritual dels catò -
lics, i va crear, a Barcelona, en aquest sentit, l’Institut de Teologia Espiritual, que té la
seva seu al Seminari Conciliar de Barcelona. També fou un decidit promotor del com-
promís dels catòlics amb els problemes de la societat actual i va promoure les obres
de solidaritat amb els pobres i marginats, sobretot a través de Càritas Diocesana.

Una pastoral diocesana descentralitzada

Al servei de la comunió constituí els consells presbiteral i pastoral. Amb una espe-
cial col·laboració d’aquests dos organismes, va preparar un Pla Pastoral Diocesà, que
proposava cinc objectius prioritaris per a tot l’Arquebisbat: els creients no practicants,
els no creients, els joves, la família i l’atenció als marginats.

Davant d’una arxidiòcesi tan nombrosa com la de Barcelona, amb més de quatre mi-
lions d’habitants en el seu territori, durant el seu pontificat es varen nomenar sis bis-
bes auxiliars. Pas a pas, el Dr. Carles va anar renovant els organismes i les persones
que havien de tenir cura de les necessitats de l’arxidiòcesi, complexa i plena d’inicia -
tives, que li fou confiada per a regir-la com a Arquebisbe. Creà a l’Arquebisbat quatre
demarcacions episcopals confiades en un primer moment cada una a un bisbe auxi-
liar, i, en un segon moment a vicaris episcopals, quan els bisbes auxiliars foren promo -
guts a diverses diòcesis catalanes, com Mons. Jaume Traserra a Solsona; Mons. Joan-
Enric Vives, a la Seu d’Urgell; i Mons. Carles Soler Perdigó, a Girona.

Impulsà la Universitat privada d’inspiració cristiana Ramon Llull, la Facultat de Teo -
logia de Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya i l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses de Barcelona. El seu pontificat barceloní no va estar lliure de tensions
i de sofriments personals pel doctor Carles, sobretot amb motiu de les falses acusa-
cions contra ell en el cas anomenat de Torre Anunziata.

Nomenat cardenal

Fou nomenat cardenal pel Papa Joan Pau II el 26 de novembre de 1994, i li confià
l’església titular de Santa Maria de la Consolació, al barri Tiburtino de Roma. Com
a cardenal, fou membre de la Congregació per a l’Educació Catòlica, des del desem-
bre de 1994, de la Pontifícia Comissió de Justícia i Pau, també des del mes de desem bre
de 1994, i del Consell de cardenals per a l’estudi dels problemes organitzatius i d’eco-
nomia de la Santa Seu, des del novembre de 1995. El mes de març de l’any 2000 el Pa -
pa Joan Pau II el nomenà membre de la Prefectura d’Assumptes Econòmics de la San -
ta Seu per un període de cinc anys, fins al 2005.

També va impulsar la col·laboració pastoral entre les diòcesis catalanes i durant el seu
pontificat l’Arquebisbat de Barcelona va participar en la preparació i en els treballs
del Concili Provincial Tarraconense, de l’any 1995, que es va situar en la línia dels con -
cilis provincials tarraconenses, i fou el primer després de més de dos-cents anys d’in-
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terrupció de la celebració de concilis provincials. Barcelona, que en aquell moment
tenia l’estatut de diòcesi exempta, depenent directament a la Santa Seu, va participar
en el Concili Provincial, gràcies a un permís especial de la Santa Seu.

Elegit membre de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, prengué
possessió el 25 de novembre de 1997, en el curs d’una sessió ordinària de dita Acadè -
mia.

En complir els 75 anys, com determinen les normes de l’Església, va posar el seu càr -
rec a la disposició del Sant Pare. Però el Sant Pare li va demanar que continués dos
anys més dirigint l’Arquebisbat de Barcelona. El 15 de juny de 2004, Joan Pau II ac-
ceptà la seva renúncia i nomenà el seu successor a Barcelona, que també ho havia es-
tat a Tortosa, el doctor Lluís Martínez Sistach. Al mateix temps, el Sant Pare creava
dos nous bisbats, amb territoris desmembrats de l’Arxidiòcesi: el de Sant Feliu de
Llobregat, confiat al que fins aleshores era bisbe d’Eivissa, Mons. Agustí Cortés, i el
bisbat de Terrassa, confiat a Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, que havia estat bisbe
auxiliar a Barcelona.

Va participar, com a cardenal elector (tenia llavors 79 anys, és a dir, era menor de 80,
requisit per ser elector) al conclave que l’abril del 2005 va elegir el Papa Benet XVI.
No va viure l’elecció del Papa Francesc ni va viatjar a Roma per a les Congregacions
Ge nerals, que són les reunions dels cardenals que precedeixen el conclave i a les quals
els cardenals octogenaris també hi tenen accés.

Com feia ja a Tortosa, el Dr. Carles durant la seva etapa barcelonina utilitzà la seva con -
dició d’escriptor al servei del seu ministeri i publicà cada setmana uns articles breus
sobre temes d’actualitat religiosa amb el nom de «cartes dominicals», algunes de les
quals varen estar recollides en llibres com els titulats Fe i cultura (1990), Cartes de la
vida estant (1994) i Cartas para una mujer de hoy. Era un gran muntanyenc i, fins als
82 anys, era capaç de pujar una muntanya de 1.000 metres per poder resar al cim.

Comunicats de la seva malaltia i defunció

El dia 26 de novembre de 2013, l’Hospital de la Verge de la Cinta, de Tortosa, a les
13.29 h, va fer públic el següent comunicat: «L’Emm. I Rvdm. Sr. Ricard M. Carles
Gordó va ingressar el passat divendres, 22 de novembre, al Servei de Neurologia de
l’Hos pital Verge de la Cinta per crisis epilèptiques. Actualment, el pacient es troba
estable, conscient i orientat. En tot moment s’ha mostrat molt col·laborador i animat.
No presenta dèficits neurològics i amb la medicació pautada no ha repetit cap crisi.

L’estudi realitzat ha mostrar la presència d’una lesió intracranial com a causant dels
símptomes neurològics. Malgrat el bon estat actual, les característiques de la lesió i
l’edat del pacient limiten les opcions terapèutiques curatives, la qual cosa es tradueix
en un pronòstic greu». 
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En els dies posteriors, el cardenal Ricard M. Carles rebé la visita del nostre carde-
nal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que li transmeté l’interès, afecte i pregà-
ries en nom propi i de la nostra Arxidiòcesi, de la qual fou Arquebisbe durant 14
anys.

El dimarts 17 de desembre, a primeres hores del matí, la diòcesi de Tortosa va fer pú-
blic el següent comunicat: «Ha mort el cardenal Ricard M. Carles, cardenal emèrit de
Barcelona i Bisbe de Tortosa des del 3 d’agost de 1969 fins al 13 de maig de 1990. La
capella ardent s’instal·larà el dimarts dia 17 de desembre al Palau Episcopal de Tor-
tosa a partir de les 13 h i fins a les 20 h per rebre la pregària i el condol de tots els ciu -
tadans. 

El funeral se celebrarà dijous a la catedral de Barcelona. Oportunament s’anunciarà
la celebració d’una eucaristia en sufragi de la seva ànima a la santa Església catedral
de Tortosa. Ens unim a la pregària i al dol per la mort de Don Ricardo».

Crònica de la capella ardent 
i de la celebració exequial

Les restes mortals del cardenal Carles varen arribar a la plaça de la catedral a les
10.45 h del dimecres 18 de desembre. El fèretre fou entrat al cancell de la catedral,
on fou rebut pel cardenal arquebisbe, al que acompanyaven el bisbe de Tortosa,
Mons. Enric Benavant; el bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull; el bisbe auxiliar
emèrit, Mons. Pere Tena; el degà del Capítol Catedral, Dr. Joan Guiteras, amb els al-
tres membres del Capítol, entre els quals el Secretari general i Canceller de l’Arque-
bisbat, Mn. Sergi Gordo. També hi havia el Vicari Episcopal Mn. Joan Cuadrench, el
diaca adscrit a la catedral, Mn. Xavier Rius, el diaca Mn. Aureli Ortín, el secretari
particular del Sr. Cardenal arquebisbe, Mn. Alfred Sabaté, i altres membres del cler -
gat de la catedral. 

Una vegada fetes les pregàries d’acolliment i havent introduït el fèretre al centre del
cor de la catedral, on es va instal·lar la capella ardent, es va resar l’hora litúrgica de
Tèr  cia, i el Sr. Cardenal resà un respons.

Es va iniciar el pas de les nombroses persones que anaren a la catedral per pregar i
aco miadar el cardenal Carles, tant durant el dimecres, com durant les primeres hores
del dijous fins a l’hora de la missa exequial.

Durant la tarda del dimecres varen visitar la capella ardent el President de la Genera -
litat, Artur Mas, que disculpà la seva absència de la missa exequial ja que tenia un ple
del Parlament. També visità la capella ardent, entre altres autoritats, la presidenta del
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Parlament, Núria de Gispert. Les autoritats foren rebudes a la porta de la catedral pel
Sr. Cardenal arquebisbe i acompanyades per ell fins a la capella ardent. 

A les 11 h del dijous 19 de desembre es va iniciar la missa exequial a la catedral, pre-
sidida pel Sr. Cardenal arquebisbe, amb el qual varen concelebrar aquests cardenals,
arquebisbes i bisbes:

Concelebrants

1. Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona.
2. Antonio Cañizares, prefecte de la Congregació per al Culte diví i la Disciplina dels

Sagraments, Roma.
3. Cardenal Antonio M. Rouco Varela, arquebisbe de Madrid i president de la CEE.
4. Arquebisbe Mons. Renzo Fratini, nunci apostòlic a Espanya i Andorra.
5. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona.
6. Braulio Rodríguez Plaza, arquebisbe de Toledo.
7. Manuel Ureña, arquebisbe de Saragossa.
8. Juan del Rio, arquebisbe Castrense.
9. Joan Piris, bisbe de Lleida.

10. Francesc Pardo, bisbe de Girona.
11. Enric Benavent, bisbe de Tortosa.
12. Romà Casanova, bisbe de Vic.
13. Xavier Novell, bisbe de Solsona.
14. Xavier Salinas, bisbe de Mallorca.
15. Salvador Giménez Valls, bisbe de Menorca.
16. Vicente Juan Segura, bisbe d’Eivissa.
17. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.
18. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona.
19. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa.
20. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona.
21. Carles Soler Perdigó, bisbe emèrit de Girona.
22. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona.
23. José Luis Martínez Camino, bisbe auxiliar de Madrid.

També varen concelebrar l’eucaristia uns 200 preveres i un nombrós grup de diaques.
Entre els preveres hi havia José M. Gil Tamayo, secretari general de la CEE; Jaume
Berdoy, en representació del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés,
convalescent d’una intervenció quirúrgica; Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bis be
d’Urgell, excusà la seva assistència perquè en aquelles hores tenia la recepció de Na-
dal al poble d’Andorra amb les seves autoritats; el P. Ignasi Fossas, prior del mones -
tir de Montserrat, en representació del P. Abat.

De la nostra Arxidiòcesi varen concelebrar els Vicaris Episcopals, Mn. Joan Galtés,
Mn. Jesús Sanz, Mn. Joan Cuadrench, Mn. Lluís Ramis, Mn. Salvador Bacardit i
Mn. Segimon Garcia; el Vicari Judicial, Dr. Santiago Bueno; el Secretari general i Can -
celler, Mn. Sergi Gordo; els membres del Capítol Catedral, presidits pel degà, Dr. Joan
Guiteras.
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Autoritats presents

En els primers bancs de l’assemblea hi havia els familiars i les autoritats. Entre aques -
tes, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el tinent general i Inspectors General de l’E-
xèrcit (IGE), Ricardo Álvarez-Espejo García; l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel; el Sr. Jor -
di Pujol, expresident de la Generalitat; els consellers d’Interior i de Justícia, del Govern
de la Generalitat; el director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Ven drell;
el delegat d’Afers Religiosos de l’Ajuntament, Ignasi Garcia Clavel; la diputada Glò-
ria Renom; el rector de la URL, Josep M. Garrell; el rector de la UOC, Jo sep M. Pla-
nell; Eugeni Gay, magistrat del TC; el Josep M. Miró Ardèvol, membre del Pontifi-
ci Consell dels laics, entre altres.

La celebració fou feta bàsicament en català amb algunes lectures i pregàries en caste -
llà. A l’homilia, el cardenal Martínez Sistach utilitzà el català i el castellà. Els cants
foren gregorians i alguns polifònics, interpretats pel cor de cambra Francesc Valls,
habitual en les celebracions de la catedral.

S’inicià la missa amb el cant gregorià i llatí del Requiem aeternam dona ei Domine
i es va cloure amb el també cant gregorià del In paradisum deducant te angeli i amb
el cant del Rosa d’abril,el popular Virolai a la Verge de Montserrat. Es varen pro-
clamar les següents lectures: Job 1.23-27a, Salm responsorial 22, Primera Corintis
5,1.6-10 i Joan 12.23-28.

Varen actuar com a diaques de la cerimònia Mn. Xavier Rius, Mn. Josep Vidal i Mn.
Jordi Albert Garrofé; del servei de l’altar en varen tenir cura un grup de seminaristes
i foren mestres de cerimònies Mn. Josep Vives Trabal i Mn. Joan Obach. La missa
fou retransmesa en directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb comentaris del pe-
riodista Ignasi Miranda. 

Missatge de condol del Sant Pare

Acabada la missa i fet el respons final, Mn. Sergi Gordo, va llegir aquest missatge
del Sant Pare Francesc al cardenal Martínez Sistach:

«En ser informat de la mort de la trista notícia de la mort de l’estimadíssim carde-
nal Ricard M. Carles Gordó, arquebisbe emèrit de Barcelona, ofereixo fervents su-
fragis pel descans etern del qui exercí amb fervent sol·licitud apostòlica el ministeri
episcopal, primer com a bisbe de Tortosa i després al davant d’aqueixa estimada arxi -
diòcesi de Barcelona, lliurant-se constantment al treball evangelitzador amb saviesa
i generositat i impulsant infatigablement nombroses iniciatives pastorals, amb una gran
proximitat als sacerdots, a la vida consagrada i als seminaristes, als que va dedicar
una especial atenció.

»En recordar els grans serveis fets per ell a l’Església, desitjo manifestar el meu més
sentit condol a Vostra Eminència, al seu bisbe auxiliar, al presbiteri, a les comunitats
religioses i als fidels d’aqueixa Església particular, així com a tots aquells que varen
gaudir de l’amistat i la proximitat del difunt purpurat, i li prego que tingui la bondat
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de transmetre també aquests mateixos sentiments als familiars del recordat cardenal,
i imparteixo de tot cor a tots la confortadora benedicció apostòlica, com a signe d’es-
perança en Crist Ressucitat. Franciscus PP.»

El cardenal Martínez Sistach va expressar el seu agraïment per les paraules del Sant
Pare i que donava també les gràcies als cardenals, arquebisbes i bisbes presents, i que
donava les gràcies per la seva presència a la missa al Sr. Alcalde de Barcelona, a les
altres autoritats, a les autoritats acadèmiques i a tot el Poble de Déu. També va ex-
pressar el seu condol als familiars del cardenal Carles i a Jesús i Paquita, el matrimo-
ni que ha estat al servei del cardenal fins a la mort d’aquest. «A tots, que Déu us ho
pagui», va dir finalment.

Inhumació a la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats

El Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, acabada la celebració exequial a la catedral
de Barcelona, es va traslladar a València. Allí presidí una missa exequial, corpore in-
sepulto, a les cinc de la tarda, a la catedral. Amb ell varen concelebrar l’Arquebisbe
de València, Mons. Carlos Osoro; el cardenal Carlos Amigo, arquebisbe emèrit de
Sevilla, i un grup de bisbes —entre els quals hi havia els de Lleida, Tortosa i Vic, al -
tres que no havien assistit a la missa celebrada a la catedral de Barcelona— i molts
sacerdots sobretot de l’arxidiòcesi de València.

També varen concelebrar amb el nostre cardenal el grup de la nostra Arxidiòcesi que
el va acompanyar a València i que estava format pel Bisbe auxiliar de Barcelona,
Mons. Sebastià Taltavull; pels Vicaris episcopals, Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz,
Mn. Joan Cuadrench i Mn. Salvador Bacardit; pel degà del Capítol catedral, Dr.
Joan Guiteras, i els canonges Dr. Josep M. Martí Bonet, Mn. Sergi Gordo, Secretari
general i Canceller del nostre Arquebisbat, i Mn. Josep Vives, Arxiprest de la nostra
catedral. També hi eren presents alguns sacerdots traslladats des de Barcelona, com
Mn. Robert Baró, Mn. Alfred Sabaté, Mn. Francesc Prieto, Mn. Jaume Aymar, en-
tre altres.

Acabada la celebració, el fèretre fou traslladat a la basílica de la Mare de Déu dels
Desemparats on, una vegada beneïda la sepultura i fetes les pregàries rituals pel Sr.
Arquebisbe de València, les despulles mortals del cardenal Carles foren inhumanes
en una sepultura col·locada als peus de la sagrada imatge de la Verge Maria, patrona
de la ciutat de València.

Homilia del Sr. Cardenal arquebisbe

Publiquem a continuació el text de l’homilia pronunciada pel Sr. Cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach, a la missa exequial celebrada a la catedral de Barcelona.
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Homilia del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona,
en la missa exequial pel cardenal Ricard M. Carles Gordó, arquebisbe emèrit,
Catedral de Barcelona, 19 de desembre de 2013

Lectures:
Job 19,1.23-27
Salm 22
2 Corintis 5,1.6-10
Evangeli Joan 12,23-28

L’Església diocesana de Barcelona acomiada avui el que fou durant catorze anys el
seu pastor. Ho fem amb un sentiment d’agraïment a Déu i al qui va servir aquesta es-
timada arxidiòcesi amb la Paraula de Déu i amb els sagraments de la fe, el cardenal
Ricard M. Carles i Gordó.

El Senyor ha cridat el nostre estimat germà en aquest temps litúrgic d’Advent. Els
cristians som Advent. La nostra fe cristiana dóna seguretat a l’esperança. Per això ca-
minem amb alegria cap a la Jerusalem celestial. El Senyor ha vingut a cridar el nos-
tre germà en aquest temps litúrgic que ens prepara per la seva vinguda, per donar-li l’a -
braçada d’amor per a tota la eternitat.

El cardenal Carles molt sovint —com podem recordar— es dirigia als seus diocesans
—tant a Tortosa com aquí a Barcelona— amb una expressió plena de sentit: «estimats
fills i filles de Déu». Per a ell era quelcom més que un mer costum. Era la confessió
pública de la filiació divina, el do de Déu que agermana en allò que és veritablement fo -
namental: Déu Pare ens ha constituït tots nosaltres fills en el Fill, conferint-nos la con -
dició de fills seus adoptius, i donant-nos el Crist com el «primogènit entre molts germans».

Aquesta filiació divina assoleix la seva plenitud en la visió beatífica de Déu. El gran
bisbe i màrtir Sant Ignasi d’Antioquia, de camí cap a Roma, escrivint a les Esglésies,
expressava el seu desig d’unir-se amb el Crist per sempre i assolir, per mitjà del mar-
tiri, el do suprem de la visió, és a dir, de la comunió beatificant amb el Déu que és
infinit Amor i infinita saviesa. «Arribat a això —deia— seré veritablement home».
Preguem perquè aquest do suprem l’hagi assolit el qui, dòcil a la voluntat de Déu,
fou prevere a l’arquebisbat de València i bisbe a les diòcesis de Tortosa i Barcelona.

«Benaurats els qui moren en el Senyor. Les seves obres els acompanyen». Hem estat
creats a imatge i semblança de Déu. Ell que és etern ha posat en nosaltres la llavor de
l’eternitat. Per això tots tenim el desig de viure eternament. Per la resurrecció de Jesu -
crist, creiem que també nosaltres ressuscitarem. Així demanem pel nostre estimat car-
denal Carles, el que la primera lectura ens ha anunciat amb paraules de Job: «Jo sé
que el meu defensor viu i que a la fi testificarà a favor meu: veuré que el meu tes timo-
ni em fa costat, contemplaré Déu que em portarà una bona nova.»

El qui fou pastor d’aquesta Església arxidiocesana, predicava a la seva comunitat que
el gran do de Déu és la filiació divina que, en la fe, ens encamina cap a la visió de Déu.

BAB 153 (2013) - desembre [13]  677



És la fermesa de la fe, la que sostingué Job enmig de les proves, com fou la fe de Don
Ricardo la que el va sostenir i consolar enmig de les proves i les nits que —com tot
bon creient— va trobar també ell en el camí de la fe i del ministeri pastoral.

Sí, «jo mateix el contemplaré, el veuran els meus ulls i no els d’un altre». El carde-
nal Carles vivia el seu ministeri presbiteral i episcopal profundament unit a Jesucrist
i els continguts de les cartes paulines alimentaven la seva espiritualitat i la seva pregà -
ria. Profundament espiritual, sentia la nostàlgia —com ens ha dit Pau en la segona
lectura— de «viure com emigrats lluny del Senyor, ja que no podem fer altra cosa si-
nó creure, sense veure’l, però ens sentim tan coratjosos, que preferim emigrar el cos
per anar a viure amb el Senyor». Que aquesta esperança paulina esdevingui ara reali -
tat en el nostre germà i que a nosaltres ens motivi constantment en el nostre pelegri -
natge per aquest món.

Quan una Església diocesana acomiada el qui fou el seu pastor, és una ocasió propí -
cia per renovar la nostra fe en Jesucrist, pastor suprem, que condueix l’Església pere -
grina entre els consols de la fe i les contradiccions i sofriments del món. I això ho fem
especialment celebrant l’eucaristia que expressa el servei més preuat que l’Església
presta al món, incorporant els homes al misteri pasqual de Crist mort i ressuscitat. 

En l’Evangeli hem escoltat aquestes paraules de Jesús: «Ha arribat l’hora de ser glori -
ficat el Fill de l’home». Això succeí en la creu del Calvari. És en la creu on apareix
més palesament la glòria de Déu, és a dir, el seu amor fidel a tots nosaltres. El Senyor
ens diu també que si el gra de blat quan cau a terra mor, dóna molt de fruit. Si volem
que la nostra vida sigui fructuosa, hem de morir a nosaltres mateixos per estimar Déu
i als germans. Hem d’estimar Jesús que va passar pel món fent el bé. El nostre ger-
mà Ricard Maria va esmerçar la seva vida al servei de Déu i de l’Església, oblidant-
se de si mateix i deixant així una estela de bones obres en les tres diòcesis que va ser-
vir com a pastor.

Del pastor diocesano, como de todo fiel, decimos, con plena confianza, en estos mo-
mentos: «El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por el sendero jus-
to, por el honor de su nombre». Y también esta alusión a la muerte: «aunque cami-
ne por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me
sosiegan». Y con esta promesa los cristianos referimos a la Eucaristía, celebración del
misterio pascual del Señor, estas palabras del Salmo: «Preparas una mesa ante mí en-
frente de mis enemigos» —y el último enemigo que es vencido por Cristo es la muer-
te— «me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericor-
dia me acompañan todos los días y habitaré en la casa del Señor por años sin término». 

Cuando se celebró en la basílica de Santa María del Mar, la eucaristía de entrada del
cardenal Carles en esta archidiócesis, comenzó su homilía con estas palabras: «En
este día en que comienzo mi ministerio episcopal al servicio de la Iglesia de Dios que
está en Barcelona, quiero expresar aquello que es muy evidente: que el protagonista
de esta celebración no soy yo, sino que —como en toda celebración— es el Señor de
nuestros corazones y todo el Pueblo de Dios, que forman el cuerpo del Cristo total.»

678 [14] desembre - BAB 153 (2013)



Y quiso hacer referencia a la sucesión apostólica en esta Iglesia local, y añadió que
«la última anilla de esta sucesión apostólica en Barcelona ha sido el estimado carde -
nal Jubany. Despedimos hoy, en la fe en Cristo muerto y resucitado, al que fue la ani-
lla sucesiva a la del cardenal Jubany en la sucesión apostólica, el cardenal Ricard Ma-
ria Carles. Le agradecemos todos sus constantes afanes al servicio de la Santa Sede
y toda la Iglesia, como cardenal que fue, y a esta Archidiócesis, a la que él también
sirvió con su gran amor a la Iglesia y con el trato delicado que siempre dispensaba
a las personas. Fue entre nosotros un verdadero sacerdote, hombre de Dios y hombre
de servicio a sus hermanos y hermanas. 

El obispo sirve a su comunidad en el Señor, pero la comunidad diocesana tiene tam -
bién sus deberes filiales con sus obispos. Hoy cumplimos uno de estos entrañables
deberes de nuestra comunidad diocesana con nuestro querido cardenal Carles. Que
la celebración del misterio pascual de Cristo y la plegaria sean la postrera expresión
de nuestra fe y de nuestra gratitud a su persona. 

Lo encomendamos a la intercesión de la Virgen María, cuyo nombre llevaba —Ricar -
do María— precisamente, como nos contaba, por haber nacido un 24 de septiembre,
fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona principal de esta Archidiócesis de
Barcelona. Don Ricardo era, como sabemos, profundamente devoto de la Santísima
Virgen.

Después de esta celebración eucarística, por voluntad suya, en la que se expresa este
amor a Santa María, sus restos mortales descansarán en la basílica de la Virgen de los
Desamparados, la capilla en la contrajeron matrimonio sus padres en su Valencia na-
tal. Que la Madre del Señor sea su abogada e intercesora ante Dios y que él interce-
da por toda la Iglesia y en especial por esta Iglesia de Barcelona. Así sea. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Articles i declaracions 
del Dr. Lluís Martínez Sistach 

Text de l’article publicat a La Vanguardia del 18/12/2013, pàg. 28,
amb el títol de «Pastor i pare de dues diòcesis»

«Tres ciutats i tres diòcesis acomiaden el cardenal Ricard Maria Carles. En primer lloc,
cal assenyalar la ciutat i diòcesi de Tortosa; després cal esmentar Barcelona i la seva
àmplia diòcesi, a la qual va servir durant 14 anys, i finalment, però no en últim lloc,
cal parlar de València, on, per expressa voluntat seva, les seves despulles mortals des-
cansaran a la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
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Recordar-lo fa sorgir en el meu esperit un sentiment de profund respecte i gratitud,
ja que les circumstàncies de la vida m’han conduït a succeir-lo en dues ocasions: a Tor -
tosa i més tard a Barcelona.

Es deia de Pedro Arrupe, recordat prepòsit general dels jesuïtes, que sent provincial
al Japó, “tractava les persones com si fossin flors de cirerer”. Crec que aquesta des-
cripció quadra molt bé amb el tarannà de Carles. Va ser tota la seva vida un veritable
senyor per la delicadesa de tracte i per la noblesa dels seus sentiments. Com que era
de temperament una mica tímid, procurava amagar els seus sentiments, però els te-
nia, i molts forts.

Situant els records a Tortosa, he de dir que Carles va ser sempre un veritable bisbe
segons el Concili Vaticà II. Ell no hi va participar, però va ser sempre el seu progra-
ma efectiu. A Tortosa va dur a terme una reforma de tons conciliars amb l’organitza-
ció d’un sínode diocesà que va marcar la vida d’aquella diòcesi. En vaig ser testimo-
ni directe. Ell, que s’havia especialitzat en dret eclesiàstic, buscava sempre i per damunt
de tot “la suprema llei, que és el bé de les ànimes”.

Ricard Maria Carles era una persona profundament espiritual. En fer la seva entrada
a Barcelona, a la basílica de Santa Maria del Mar, va dir. “Aquest dia vull expressar
el que és evident, que el protagonista d’aquesta celebració és el Senyor dels nostres
cors i tot el Poble de Déu, que forma el Crist total”.

Vivia la fe que havia rebut dels seus pares i que havia viscut amb el seu germà gran,
a qui admirava molt. El seu pare va morir poc després de la Guerra Civil; la seva ma-
re va poder acompanyar-lo molts anys, sent bisbe de Tortosa. Al seu costat, la mare
va ser el seu àngel i la primera inspiradora del seu gran amor a Crist i a l’Església.
Això explica que la seva última voluntat hagi estat que les seves restes mortals des-
cansin a la capella de la patrona de València, on els seus pares havien contret matri-
moni. Fins allà l’acompanyaré demà. I ho faré amb un sentiment de respecte per tot
el que el cardenal ha estat entre nosaltres, i amb gratitud pel que va fer per la vida
cristiana a les tres ciutats que van marcar la seva trajectòria vital.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona.» 

Texto del artículo publicado en el diario La Razón, del 18/12/2013,
con el título «Recordando al cardenal Carles»

Recordar al cardenal Carles hace surgir en mi espíritu un sentimiento de profundo
respeto y de gratitud. Porque las circunstancias de la vida me han conducido a suce -
derle en dos ocasiones: en Tortosa y más tarde en Barcelona.

Tres ciudades y tres diócesis despiden estos días al cardenal Ricard M. Carles. En pri -
mer lugar, hay que señalar la ciudad y diócesis de Tortosa; después hay que mencio -
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nar Barcelonay su amplia diócesis, a la que sirvió durante catorce años; finalmente,
pero no en último lugar, hay que hablar de Valencia, donde, por expresa voluntad su-
ya, sus restos mortales descansarán en la basílica de la Virgen de los Desamparados.

Situando sus recuerdos en Tortosa, he decir que Carles fue por encima de todo y siem -
pre un verdadero obispo según el Vaticano II. Él no participó personalmente, pero fue
su programa efectivo. En Tortosa llevó a cabo una reforma de tonos conciliares con la
organización de un Sínodo diocesano que marcó la vida de aquella diócesis. Fui tes -
tigo directo de esto. Él, que se había especializado en Derecho eclesiástico, busca siem -
pre y por encima de todo «la suprema ley, que es el bien de las almas».

Se decía del padre Pedro Arrupe, el recordado prepósito general de los jesuitras, que
—siendo provincial de Japón— «trataba a las personas comosi fueran flores de ce-
rezo». Creo que esta descripción cuadra muy bien con el talante del hombre Ricard
M. Carles. Fue toda su vida un verdadero señor por la delicadeza de trato y por la no-
bleza de sus sentimientos. Como era de temperamento algo tímido, procuraba ocul-
tar discretamente sus sentimientos, pero los tenía y muy fuertes.

Ricardo María Carles era una persona profundamente espiritual. Al hacer su entra-
da en Barcelona, en la basílica de Santa María del Mar, dijo: «En este día quiero ex -
presar lo que es evidente, que el protagonista de esta cerlebración es el Señor de nues -
tros corazones y todo el Pueblo de Dios, que forma el Cristo total». Vivía la fe que
había recibido de sus padres y que había vivido junto a su hermano mayor, al que ad-
miraba mucho.

Su padre falleció poco después de la guerra civil; su madre, en cambio, pudo acompa -
ñarle muchos años, siendo ya obispo de Tortosa. A su lado, su madre fue su ángel y la
primera inspiradora de su gran amor a Cristo y a la Iglesia. Esto explica que su última
voluntad haya sido la de que sus restos mortales descansen en la capilla de la patro-
na de Valencia, allí donde sus padres contrajeron matrimonio. Hasta allí le acompaña -
ré mañana. Y lo haré con un gran sentimiento de respeto por lo que el cardenal ha sido
entre nosotros, y también con gratitud por todo lo que hizo en favor de la vida cristia -
na en las tres ciudades que marcaron su trayectoria vital.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona
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Prelat

Cartes

Carta sobre el segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà

Benvolguts preveres i diaques,

Per tal d’ajudar-vos a l’aplicació del segon objectiu del Pla Pastoral: La pastoral de
la iniciació cristiana, em plau demanar-vos que en reunions arxiprestals de preveres
i diaques, així com també del Consell pastoral arxiprestal, tracteu la pastoral del bap-
tisme d’infants i l’acolliment i acompanyament dels pares que demanen el baptis-
me per als seus fills. Podrien guiar-vos aquestes qüestions: 

1. Com acollim aquests pares? Encerts i dificultats.
2. Quina catequesi prebaptismal els oferim? Encerts i dificultats.
3. Com celebrem el baptisme dels infants? Encerts i dificultats.

Aquesta revisió ens ajudarà a veure com apliquem aquell objectiu que tracta de la
pastoral de la iniciació cristiana, de constatar si cal seguir fent-ho, com ho fem o si
cal modificar quelcom.

Això es podria tractar fins a finals de febrer de 2014.

Amb una salutació molt cordial, reiterant-vos la meva disponibilitat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 4 de desembre de 2013 

Carta sobre el Dia de la Família

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres del Consell Pasto -
ral 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, 

El diumenge 29 de desembre, a les 10.30 hores, celebrarem l’Eucaristia a la Ba-
sílica de la Sagrada Família amb motiu del Dia de la Família. Em plau invitar-vos
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als diocesans i, especialment, als moviments matrimonials i familiars de l’Arxidiò-
cesi, a participar en aquesta Eucaristia, pregant per les famílies, per tots els seus
membres i per tal que siguin autèntiques comunitats de vida i d’amor.

Amb motiu dels Sínodes dels Bisbes de 2014 i de 2015 dedicats a les famílies, en
l’audiència amb el Papa Francesc li he comunicat que a la Basílica de la Sagrada Fa-
mília es pregarà per les famílies i pels treballs dels Sínodes, per tal que les famílies
puguin ser autèntiques comunitats de vida i d’amor. La munió de visitants de la Basí -
lica rebran un missatge sobre la família i l’estimació de l’Església per a aquesta preua -
da realitat.

Per encàrrec del Secretari General del Sínode dels Bisbes, Mons. Lorenzo Baldisse -
ri, que n’ha parlat amb el Papa, farem aquesta pregària juntament amb la Basílica de
Natzaret i la Basílica de Loreto. El Papa Francesc en farà esment en l’Àngelus del dia
29 d’aquest mes. És un motiu més per celebrar junts l’Eucaristia a la Basílica de la
Sagrada Família el dia 29. Tindrà lloc al matí perquè en acabar la Missa connecta-
rem amb la Plaça de Sant Pere del Vaticà per veure i escoltar el Papa Francesc. 

Aquest any, pel Dia de la Família, he invitat a presidir l’Eucaristia al Sr. Arquebisbe
Vincenzo Paglia, President del Pontifici Consell per a la Família. És per a tots nosal-
tres un goig que hagi acceptat acompanyar-nos amb motiu d’aquesta celebració.

El dissabte 28 de desembre, a les 17 hores, al Seminari Conciliar de Barcelona, l’ar -
quebisbe Paglia impartirà una conferència que portarà per títol: «Els desafiaments
pastorals sobre la família en el context de l’evangelització», que és el tema del
proper Sínode dels Bisbes de 2014. Hi esteu tots convidats i, especialment, els mem-
bres dels moviments matrimonials i familiars de l’Arxidiòcesi.

Desitjo que la nostra Basílica de la Sagrada Família ens recordi a tots la realitat molt
important de la família i que ens ajudi a pregar per la família i pel Sínode dels Bis-
bes de 2014 que tindrà lloc del 5 al 19 d’octubre i pel Sínode de 2015, que tractaran
ambdós dels desafiaments pastorals sobre la família per a la seva evangelització.

Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 9 de desembre de 2013

BAB 153 (2013) - desembre [19]  683



Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’ordena-
ció presbiteral de Josep Teixidor i Eduard Puig, Basílica de la Sa-
grada Família. Barcelona, 1 de desembre de 2013

Ens hem aplegat per celebrar l’Eucaristia dominical en el primer diumenge d’Advent.
Avui comencem un nou Any litúrgic, durant el qual celebrarem tots els grans miste-
ris de la vida, la mort, la resurrecció i l’ascensió de Jesucrist i així any rera any ens
identifiquem més i més amb el Fill Unigènit del Pare per tal de ser fills adoptius de
Déu. En aquesta celebració de l’Eucaristia ordenaré a dos nous sacerdots, els nostres
germans diaques Josep i Eduard.

L’Eucaristia i l’ordenació sacerdotal són una joiosa presència i manifestació de l’a-
mor de Déu envers tots nosaltres, envers l’Església arxidiocesana de Barcelona i en -
vers l’Església universal.

Per això, brolla del nostre cor una sincera acció de gràcies a Déu per aquestes mera -
velles que realitza invitant-nos a iniciar un nou Any litúrgic, celebrant amb fe el So-
par de Jesús i oferint-nos dos nous sacerdots per servir les nostres comunitats.

En l’antic llatí cristià, Advent era la traducció de la paraula grega «Parusía», que sig-
nifica l’acte de venir, accentuant el moment d’arribar, és a dir, la presència. Advent
és la presència del nostre Salvador. La litúrgia d’Advent vol desvetllar en nosaltres
el goig de sentir la proximitat de Déu. Com succeeix en la celebració de l’Eucaris-
tia que demanem «Vine, Senyor Jesús!», la manifestació gloriosa de Crist que sabem
per la fe que ja està entre nosaltres.

Déu ens manifesta el seu amor acostant-se a tots els homes i dones, per l’encarnació,
parant la seva tenda de campanya, el seu tabernacle entre nosaltres. Aquest apropa-
ment és una manifestació del seu amor. I ens ha deixat el seu Cos i la seva Sang com
aliment de la nova vida de fills i filles de Déu. 

Amb l’Advent ens preparem pel Nadal que commemora aquella vinguda històrica del
Fill de Déu fet home en el si virginal de Maria i naixent pobre a Betlem. El Se nyor
ve cada dia a les nostres vides perquè ens estima i vol acompanyar-nos en el nostre
viatge que fem per aquest món camí de la Jerusalem celestial.

El Senyor ha vingut també en la vida dels nostres dos germans Josep i Eduard, cridant -
los a seguir-lo en la vocació sacerdotal, en l’exercici del servei de sacerdots en bé del
poble fidel. Ha estat una vinguda i una presència de Jesús de fa temps que ha fet néi-
xer en cadascú d’ells una amistat que els ha portat a lliurar tota la seva vida a Déu,
a l’Església i als germans. Jesús com a Simó Pere, vora el llac de Galilea, els hi reite -
ra aquella mateixa pregunta: M’estimes? I ells van responent com ho feu Pere: «Sí
que us estimo, Senyor!» I és per a això que Jesús els hi atorga el sacerdoci ministe-
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rial, els uneix més íntimament a Ell i de preveres actuaran en les celebracions litúr-
giques en la persona de Crist i hauran d’esforçar-se per viure i actuar sempre com
el Bon Pastor, que va venir a servir i donar la seva vida.

La vostra ordenació sacerdotal coincideix amb la publicació de l’Exhortació Apostò -
lica «L’alegria de l’Evangeli», del Papa Francesc. El Papa us ha fet, ens ha fet a tots
un obsequi molt preuat. És un obsequi que hauria de marcar el vostre sacerdoci que
avui per l’ordenació inicieu. El contingut del document del Papa és com un progra-
ma del seu pontificat. Ell ens demana que visquem l’alegria de l’Evangeli. L’alegria
de l’encontre personal amb Jesucrist. Aquesta és l’autèntica alegria que fa fugir to-
tes les tristeses que ens encomana el nostre món. El Papa diu que hi ha cristians amb
una opció que sembla ser la de la Quaresma sense Pasqua. Sigueu benvolguts nous
sacerdots —i siguem tots— portadors de l’alegria de l’Evangeli i de l’encontre per-
sonal amb el Senyor. Amb Jesucrist sempre neix i reneix l’alegria. L’Evangeli con-
vida insistentment a l’alegria.

Francesc ens invita a tots a l’evangelització i a l’activitat missionera. Aquesta és el
desafiament més gran per a l’Església i la causa missionera ha de ser la primera per
a tota la comunitat cristiana. La sortida missionera —l’anunci arreu de Jesucrist— és
el paradigma de tota obra de l’Església. I el Papa ens diu que no podem quedar tran -
quils en espera passiva en els nostres temples, sinó que cal passar d’una pastoral de
mera conservació a una pastoral decididament missionera. Aquesta tasca continua es-
sent la font de les majors alegries per a l’Església. Amb maneres molt pròpies d’ex-
pressar-se, el Papa Francesc ens diu que «en la Paraula de Déu apareix permanent-
ment aquest dinamisme de «sortida» que Déu vol provocar en els creients». Això vol
dir sortir de la pròpia comoditat i atrevir-se a arribar a totes les perifèries que neces-
siten la llum de l’Evangeli. L’alegria de l’Evangeli és una alegria missionera.

Ja veieu, benvolguts Josep i Eduard que hem de ser apòstols, evangelitzadors, missio -
ners i hem d’animar als cristians i a les comunitats que servireu amb el vostre minis-
teri sacerdotal a ser-ho també.

Esto pide un amor generoso y constante a Dios y a los hermanos. Esto pide una ora -
ción constante y generosa, un diálogo personal con el Señor, un estar con Él, para re-
cibir la fuerza de ser enviado en el ejercicio de vuestro ministerio sacerdotal.

Esto pide también un gran amor a la Iglesia, la esposa de Cristo, fundada por Él y que
nos ha llamado para servirla, nunca para servirnos de ella. Amad la Iglesia diocesa-
na de Barcelona en donde viviréis vuestro sacerdocio, trabajad siempre como colabo -
radores generosos y fieles del pastor diocesano y con la conciencia de pertenecer en
un mismo presbiterio diocesano, comprometidos con la pastoral de conjunto, valoran -
do la participación de los religiosos, religiosos y laicos.

En esta celebración os acompañan jóvenes de vuestras parroquias, amigos vuestros.
Ellos se sienten interpelados por el paso que dais hoy. Sois para ellos un buen testi-
monio de seguir la llamada de Dios, la vocación que Dios da a cada uno. Jóvenes,
el Señor puede llamaros también a vosotros a ser sacerdotes, como lo ha hecho con
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Josep y Eduard. Escuchad en la oración qué vocación tiene pensada para vosotros.
Si os llama a ser sacerdotes sed generosos, imitad a vuestros amigos Josep y Eduard
y seréis, como ellos, plenamente felices.

Els pares dels que avui seran ordenat sacerdots ens donen un testimoniatge de gene -
rositat, conscients que els fills no són per als pares, sino per a Déu, per a l’Església
i per a la humanitat. És un bon testimoniatge pels pares cristians, per tal que siguin
també ben generosos d’acceptar i ajudar la possible vocació sacerdotal d’un fill. Els
pares cristians haurien de fer aquesta oració vocacional: «Senyor, si tu vols, crida a
un fill nostre per ser sacerdot.»

El Papa Francesc ha convocat dos Sínodes dels Bisbes per tractar sobre la problemàti -
ca de la família en ordre a la seva plena realització i evangelització. La nostra Basíli ca
de la Sagrada Família —així li vaig comunicar al Papa— vol ser un santuari de pregà -
ria i sensibilització pels matrimonis i famílies i pels treballs dels Sínodes. Avui ho fem
també amb aquesta Eucaristia.

En aquesta Eucaristia tota l’Assemblea prega per a vosaltres perquè sigueu sacerdots
sants, plens de zel pastoral, molt propers a la gent per oferir-los-hi la Bona Nova de
Jesús. Posem el vostre sacerdoci a la intercessió maternal de Maria per tal que el vos-
tre ministeri sigui sempre un servei fidel a l’Església i als fidels que Déu us confiï.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Parole del Cardinale arcivescovo di Barcellona e Presidente del Co-
mitato Costruttore del Tempio della Sagrada Familia, dottor Lluís
Martínez Sistach, all’inaugurazione dell’esposizione gaudiniana.
Santuario di Loreto, 3 dicembre 2013

C’è un’intima relazione tra questo Santuario della Santa Casa di Loreto e la Basilica
della Sagrada Familia, di Barcellona.

I responsabili dell’Associazione dei devoti di San Giuseppe, di Barcellona, nell’ulti-
mo quarto del XIX secolo, programmàrono la costruzione di un tempio espiatorio de-
dicato alla Sacra Famiglia di Barcellona, e pensarono di riprodurre la Santa Casa di
Loreto. A tal fine fecero un viaggio al Santuario.

I piani andarono in un altro modo, ma non possiamo dimenticare che la Santa Casa di
Loreto fu il modello scelto da quei responsabili, tra cui il signor José de Bocabella,
anima del progetto.

Oggi riprendiamo più intensamente le relazioni tra la Basilica della Sagrada Familia
— quel progetto di Tempio espiatorio del XIX secolo — e questo magnifico e amato
Santuario. E lo facciamo inaugurando una esposizione del Tempio-Basilica, della sua
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storia e del suo futuro, in definitiva, del suo architetto geniale e cristiano esemplare
che ne iniziò e ne diresse la costruzione dal 1883 fino al 1926, anno in cui morí in un
incidente stradale.

La Basilica della Sagrada Familia per la sua eccezionale bellezza e la sua ricca sim-
bologia biblica, liturgica e catechetica, è visitata da milioni di persone di tutti i con-
tinenti e di tutte le condizioni. Quel progetto di Tempio è diventato da circa 25 anni
un santuario di evangelizzazione. La sua singolare bellezza e il suo ricco contenuto
religioso contribuiscono all’evangelizzazione di moltissime persone che lo vísitano.

Il 7 novembre 2010, il Tempio, con le sue navate terminate, è stato dedicato da Papa
Benedetto XVI, che gli concesse il titolo di Basilica. E’ stato un vero e proprio even-
to per il Comitato Costruttore del Tempio della Sagrada Familia — Fondazione cano -
nica presieduta dal Pastore diocesano —, per l’arcidiocesi di Barcellona, per la città
e, oserei dire, un po’ per tutti quanti. Il Papa rimase colpito nel contemplare la bellez-
za architettonica della Basilica .

La Basilica consente celebrazioni liturgiche, soprattutto l’Eucaristia, con l’assisten-
za di più di quattromila fedeli, facilitando l’ars participandi e l’ars celebrandi. Di
fronte all’urgenza dell’evangelizzazione, evidenziata dal Papa Francesco nella sua
Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, del 24 novembre di quest’anno, la Basili -
ca risponde adeguatamente interpellando i visitatori per mezzo della bellezza, che
conduce alla trascendenza e, in definitiva, a Dio. Basta pensare alle facciate della Na-
tività e della Passione, che sono una vera e propria « Bibbia di pietra ». Benedetto XVI
ha detto nella sua omelia di dedicazione : « Gaudí è stato capace di creare in questa
città uno spazio di bellezza, di fede e di speranza che conduce l’uomo all’incontro di
Colui che è la Verità e la Bellezza stessa ».

In qualità di Presidente del Comitato Costruttore del Tempio della Sagrada Familia,
desidero che questa esposizione che inauguriamo aiuti a scoprire il geniale architet-
to e cristiano esemplare che fu Antoni Gaudí, la cui causa di beatificazione è avviata
nella Congregazione romana. E che contribuisca anche ad unire di piú questo splen-
dido santuario e la bellissima Basilica.

† Lluis Martinez Sistach
Cardinale arcivescovo di Barcellona

Homilía del Sr. Cardenal arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la Misa de la Asamblea del Consejo Pontificio para
los Laicos. Roma, 6 de diciembre de 2013

Nos hemos reunido para el acto más importante de esta jornada, la celebración de
la Eucaristía, el memorial de la muerte y resurrección del Señor. La misma constitu -
ción Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, cumpliéndose este mes el
cincuentenario de su aprobación, nos habla de la celebración de la Eucaristía como
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la acción eclesial más fecunda, porque es celebrada por la cabeza y los miembros del
cuerpo místico, por Cristo y los cristianos.

Todo el trabajo que realizamos en nuestra Asamblea es para gloria y alabanza de Dios,
es para que la Iglesia pueda realizar más y mejor su misión, la de anunciar a Jesús y
su Evangelio al servicio de la vida cristiana de los laicos que son la inmensa mayoría
del pueblo de Dios.

Estamos celebrando la primera semana del tiempo litúrgico de Adviento. Adviento
traduce en el Nuevo Testamento el vocablo griego «Parusía». «Parusía» significa el
acto de venir, acentuando el momento de llegar, es decir, la presencia. Como en la
celebración eucarística de cada día, pedimos con ardor la «Venida» o la manifesta-
ción gloriosa del Señor, que sabemos por la fe que ya está entre nosotros: «¡Ven, Se-
ñor Jesús!» Navidad, término del Adviento litúrgico, será un ensayo o pregustación
real del definitivo Adviento, «Parusía» o Presencia de la Gloria.

Los cristianos somos Adviento. Nuestra fe da seguridad a nuestra esperanza. Por eso
caminamos con alegría, con la «alegría del Evangelio» —de la que nos habla el Pa-
pa Francisco en su Exhortación apostólica— hacia la «Casa del Señor». Subimos no
ya a Jerusalén, sino a la Jerusalén celestial, a la ciudad edificada en la serena cumbre
donde no llega la mentira ni el odio, donde los sordos oirán y los ojos de los ciegos
pasarán de la oscuridad a la luz, como ha profetizado Isaías en el fragmento que he-
mos escuchado.

Esta profecía se empezó a cumplir ya en los tiempos mesiánicos, con la venida del
Hijo de Dios hecho carne en el seno de María virgen por obra del Espíritu Santo. El
evangelio que hemos proclamado nos cuenta como Jesús devolvió la vista a dos cie -
gos que creían en Él como el Mesías esperado y anunciado por el profeta Isaías.

La cercanía de Jesús a la gente, concretamente a los ciegos del Evangelio de hoy, y su
pasar haciendo el bien, devolviendo la vista a aquellos ciegos, manifiesta el amor de
Jesús hacia toda la humanidad y la misericordia de Dios hacia toda persona pecado -
ra, que somos todos. 

Ante esta actuación del Señor, aquellos ciegos salieron con la vista recobrada —la vis -
ta corporal— y con una vista espiritual que recibieron al acercarse a Jesús, la vista
de la fe. Y se convirtieron en evangelizadores, ya que a pesar de la prohibición que re -
cibieron del Maestro de que no lo supiera nadie, ellos lo iban contando por todas par-
tes.

Adviento debería despertar en nuestro corazón el sentir la cercanía del Señor, que vie -
ne constantemente, desde que puso su tabernáculo en el mundo por la encarnación.
Vie ne por su Palabra, viene en la celebración de la Eucaristía y de los sacramentos y
vi ene en nuestros hermanos que son iconos del Señor, especialmente los pobres. Por-
que Él ha querido estar muy cerca de nosotros, nos ha dejado su Cuerpo y su Sangre
como alimento y nos ha dicho en el Evangelio de San Juan: «Quien come mi Cuer-
po y bebe mi Sangre está en mi y yo en él». No hay, queridos hermanos y hermanas,
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una intimidad mayor. Jesús, por la comunión eucarística está más dentro de nosotros
que nosotros mismos.

El amor eterno, infinito y gratuito que Dios nos tiene a cada persona de la humanidad
que se ha manifestado en nuestra creación y en nuestra redención, es el mensaje de
la Buena Nueva, del kerigma, que es muy actual y muy necesario en nuestro mundo
en donde hay sufrimiento, incomunicación, violencia, etc. ¿Cómo comunicar este
mensaje? Lo estamos trabajando en nuestra Asamblea. Es verdad que hay que usar
las redes sociales que ofrecen las nuevas tecnologías. Pero hay un lenguaje que en-
tendieron aquellos ciegos del evangelio, y que entienden todos los hombres y las mu-
jeres de la humanidad de todos los tiempos: es el lenguaje del amor, de un amor no
sólo de palabras, sino también de obras. Como Jesús que al curar a aquellos ciegos,
les tocó los ojos y les dijo: «que se haga tal como habéis creído». Obras y palabras.
Las obras hacen comprensibles las palabras pronunciadas en cualquier lengua de los
mortales.

La maternidad de María hacia todos, su intercesión maternal que se puso de relieve
en el primer milagro que realizó Jesús en el banquete de las bodas de Caná y que se
da ante cualquier necesidad material y espiritual de toda persona, ha hecho que esté
presente en todos los pueblos de la tierra bajo diversísimas advocaciones que refle-
jan su maternidad amorosa. Pongamos nuestros trabajos en esta Asamblea y los tra-
bajos que especialmente los laicos cristianos realizan en medio del mundo, en las ma-
nos maternales de María, figura del Adviento.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la inauguració del Simposi Internacional sobre el
Concili Vaticà II. Facultat de Teologia de Catalunya, 11 de desembre
de 2013

Iniciem aquest Simposi Internacional sobre el Concili Vaticà II amb motiu del cin-
quantenari de la seva celebració. La nostra Facultat de Teologia de Catalunya, junta-
ment amb l’Arquebisbat de Barcelona, vol fer un homenatge al Concili Ecumènic Va -
ticà II pel bé que ha fet a l’Església amb els seus documents.

Una salutació molt cordial a tots els congressistes, però especialment a sua Eminen -
za il Cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la Unità dei Cristia -
ni che ha lasciato il suo lavoro a Roma per arricchirci con la sua partecipazione, y
también a los ponentes que han venido de lejos. A tots us desitjo una joiosa i fructuo-
sa estança a aquesta ciutat i Església metropolitana de Barcelona. 

Volem donar un relleu especial a les quatre constitucions, dedicant cada any a una de
les quatre constitucions conciliars. En aquest Simposi ens centrem fonamentalment
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en la Lumen gentium, que fou declarada pel Concili com una constitució dogmàti-
ca, i per això representa un moment de màxima autoritat magisterial conciliar.

La Constitució té lligams estrets amb els altres documents conciliars. Així gràcies a
la Dei Verbum i a la Sacrosanctum Concilium, es coneix millor la dependència de
l’Església respecte a la Paraula de Déu i els sagraments. I, també, gràcies a la Gau-
dium et spes, es descobreix una visió més global de la missió en la perspectiva de les
relacions de l’Església amb el món. També podem dir que diversos documents conci -
liars despleguen la virtualitat de la constitució Lumen gentium.

Amb la Lumen gentium, especialment amb capítol III dedicat a l’episcopat, el Conci-
 li Vaticà II reprèn i continua el tema interromput en el Vaticà I, per bé que amb un es-
til diferent, i això ja mostra la importància històrica que assumeix la nostra constitu -
ció dogmàtica conciliar.

Avui, estem habituats a les novetats que va oferir la Lumen gentium. Hi apareix la
primacia d’una comprensió de l’Església com a Poble de Déu. És molt important el
canvi d’ordre entre el capítol dedicat a la jerarquia i el dedicat al Poble de Déu que
possibilità que aquest darrer precedís l’anterior. Aquest canvi tenia molta transcen-
dència, de tal manera que fou vist com una «revolució copernicana» de la Lumen gen-
tium. Això va tenir conseqüències molt positives per la concepció i l’estatut teològi -
co-jurídic del laïcat.

Amb motiu dels vint anys de la celebració del Concili Vaticà II, el Sínode dels Bisbes
de 1985, en el seu document final sobre la recepció del Concili, s’afirma que l’ecle-
siologia de comunió és la idea central i fonamental en els documents del Concili. To-
ta l’eclesiologia de fons present en la Lumen gentium està arrelada i apuntada vers una
eclesiologia de comunió.

Aquesta eclesiologia de comunió té diversos accents eclesiològics, ja que aquesta ca-
tegoria genèrica s’aplica també a l’eclesiologia jurídica present en la constitució con-
ciliar, per exemple, amb les expressions «comunió jeràrquica», «col·legialitat episco -
pal», «institucions col·legials», que expressen valors de comunió en l’àmbit jurídic.

Amb l’eclesiologia de comunió del nostre document es recupera la llarga tradició del
primer mil·lenni eclesial entenent primàriament l’Església com la comunió entre les
esglésies locals o particulars; en canvi, amb l’eclesiologia jurídica es continua l’o-
rientació del segon mil·lenni, en la qual l’Església és entesa prioritàriament com a Es-
glésia universal i se subratlla la funció decisiva del Papat, a partir del seu primat de
jurisdicció i del carisma de la infal·libilitat definits en el Concili Vaticà I.

La constitució conciliar ha marcat profundament la vida de l’Església, de les comu-
nitats cristianes i de les institucions eclesials. Durant els anys postconciliars hi ha ha-
gut una recepció de la Lumen gentium i podem dir que s’ha situat en el centre de l’e-
tapa postconciliar i els seus capítols i temes més rellevants han estat protagonistes de
la reflexió eclesiològica dels teòlegs, així com de molts documents magisterials, dels
Sínodes dels Bisbes i del mateix Codi de Dret Canònic, el de l’Església llatina i el de
les Esglésies orientals catòliques.
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En aquest camp podríem assenyalar les qüestions que han tingut més relleu en la
recepció de la Lumen gentium: l’eclesiologia de comunió: entre la categoria Poble de
Déu i la sacramentalitat de la comunitat eclesial; l’episcopat: exercici de la col·legiali -
tat i la relació amb el Primat; l’exercici del Primat; l’eclesialitat de les altres Esglésies
i l’ecumenisme; el nou món de la missió eclesial; l’evangelització i el pluralisme
religiós; el laïcat: entre la dinamització de la missió en el món, el seu lloc eclesial,
els ministeris i els organismes de consulta; la vida religiosa: entre l’exempció i l’ecle -
sialitat diocesana; la mariologia; la dificultat de la teologia eclesiotípica; la sinodali-
tat; Església-món.

El nostre Simposi Internacional ajudarà a intensificar la recepció i aplicació de la Cons -
titució dogmàtica i dels altres documents conciliars. Benvingut sigui! És, també, un
homenatge als Pares conciliars i un agraïment a l’Esperit Sant que va il·luminar els
pastors que feren el Concili Vaticà II.

Us desitjo a tots un treball molt fecund en les sessions del Simposi i que gaudiu de la
nostra ciutat, cap i casal de Catalunya i que us enciseu gaudint de la Basílica de la Sa -
grada Família, obra d’Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià exemplar.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez
Sistach en la Missa del Gall. Catedral de Barcelona, 24 de desembre
de 2013, a les 12 h de la nit

Vivim la Nit Santa de Nadal. Nadal és la festa cristiana que celebra que Déu es fa in-
fant. És quelcom sorprenent. Déu sempre ens sorprèn. El Papa Francesc ens demana
que ens deixem sorprendre per Déu, pel seu amor. Aquesta nit santa segurament
que està plena de records entranyables de la nostra família i de la nostra infantesa.
Nadal és, també, una festa profundament humana, perquè el Fill de Déu pren la
nostra naturalesa i s’apropa a tot home i tota dona, creats per Ell, per tal de salvar-los.

Nadal porta un missatge joiós que ha ressonat de nou en aquestes bellíssimes i histò -
riques naus de la nostra Catedral. És el missatge que hem escoltat en l’evangeli: «Avui,
a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, que és el Messies, el Senyor!» L’àngel
ens ho ha comunicat com ho féu aquella nit santa als pastors de la contrada on va néi-
xer el Senyor. És un anunci de sempre, però sempre nou. És l’anunci que generacions
i generacions d’homes i de dones de bona voluntat desitjaven escoltar des de que en
el paradís Déu prometé als nostres primers pares la salvació, l’alliberament del pecat
i de la mort. La humanitat explícitament o implícitament estava esperant un salvador.
Aquest infant que naixia a Betlèhem era el Messies, el Senyor del cel i de la terra,
l’alfa i l’omega, el principi i la fi, l’únic que podia donar-nos el perdó dels nostres pe -
cats i fer-nos fills i filles de Déu.

L’àngel ens ha anunciat que Déu s’apropa a tots els homes i dones de la humanitat.
Déu neix, Déu es fa proper, Déu es fa company de ruta en la nostra vida. Aquest és
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el missatge d’aquesta Nit de Nadal. Nadal ens fa palès que en el cristianisme és
Déu que s’acosta a l’home i no pas l’home qui s’acosta a Déu. Ell, com el pare prò-
dig de la paràbola evangèlica, ens espera sempre amb els braços ben oberts per aco-
llir-nos, abraçar-nos i perdonar-nos.

És ben veritat, estimats i estimades, que el misteri de l’home —el nostre misteri— no -
més s’aclareix de debò en el misteri del Verb encarnat. Ell mateix és l’home perfec-
te que ha restituït els fills d’Adam la semblança divina deformada des del primer pecat.

L’àngel, aquella nit santa, amplia el missatge que anuncià als pastors, tot dient: «No
tingueu por: us anuncio una nova que portarà a tot el poble una gran alegria». Na-
dal és motiu d’una gran alegria, que treu tota por, perquè Nadal és la manifestació
ben diàfana de l’amor etern, infinit i gratuït de Déu. És una conseqüència d’aquest
apropament de Déu a la nostra vida. En arribar a l’acompliment de la seva, Jesús, el
Senyor, farà de l’alegria el punt definitiu de la seva missió, en dir: «us he dit aques-
tes coses perquè la meva alegria sigui en vosaltres i la vostra alegria sigui ben plena.»

A prop del pessebre podem entendre que el missatge de Nadal és capaç d’omplir la
buidor interior que està present en moltes persones, també en adolescents i en jo-
ves. El Senyor ve per donar sentit a la nostra vida, per manifestar-nos el seu amor i
per ajudar-nos a estimar. La joia i la felicitat ben plena que el nadó de Betlèhem ens
ofereix és sentir-nos estimats i ser capaços d’estimar. Aquest missatge nadalenc fora -
gita tota por en el nostre cor i ens fa confiar en Déu, malgrat els reptes i les dificultats
de tot ordre que se’ns presenten en l’avui i en el demà de la nostra existència.

Nadal és el misteri del Déu totpoderós, creador de l’univers, que es fa infant. En la
plenitud del temps de la història de la salvació, Déu ens sorprèn amb aquest gran mis-
teri de Nadal. L’àngel donà als pastors uns signes d’identitat del Messies que havia nas -
cut a la ciutat de David, la petita Betlèhem: «Les seves senyes són aquestes: trobareu
un nen en bolquers, posat en una menjadora». Déu en una menjadora! Això només
ho ha pogut fer possible el seu amor.

Estem massa acostumats a celebrar aquest misteri de Nadal. Com Sant Francesc d’As -
sís, hauríem de situar-nos prop del pessebre i passar-hi unes estones per entendre mi-
llor la riquesa del misteri d’un Déu que es fa infant per apropar-se a tots nosaltres,
per acompanyar-nos i per estimar-nos.

Enmig d’una societat que sembla ser autosuficient i alhora deshumanitzada, el mis-
satge i la realitat del Nadal ens presenta un Déu que es fa infant i que necessita dels
altres. Això ens humanitza i ens fa solidaris. La senzillesa i la pobresa foren escolli-
des per Déu en el moment de salvar-nos, perquè aquestes virtuts, que no estan gaire
de moda, ens dignifiquen com a criatures, com a persones creades i salvades per Déu.

Déu es fa pobre a Betlèhem per enriquir-nos amb la seva pobresa, a tots els homes i
a totes les dones d’avui i de sempre. Ens enriqueix sentint-nos estimats per Ell, redes -
cobrint o descobrint l’austeritat, donant més importància al ser que al tenir, i compar -
tint els dons i els béns que hem rebut. El camí de la donació als altres i de l’oblit d’un
mateix, lluny de buidar-nos, ens omple i dóna sentit a la nostra vida.

692 [28] desembre - BAB 153 (2013)



En la nit esplendorosa i joiosa de Nadal, l’àngel, juntament amb una multitud dels
cors celestials, lloaven Déu i cantaven: «glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als
ho mes que estima el Senyor». Aquest cant i aquesta lloança a Déu és també el mis-
satge de Nadal molt actual i molt necessari. Cal que ens unim a aquest cor angèlic
amb el nostre cant i amb la nostra vida, en aquesta nit santa de Nadal i sempre.

Davant del pessebre contemplem com el creador ha ennoblit encara més la nostra na-
turalesa humana que és social i solidària i la dignitat de la persona humana. Prop del
pessebre, entenem que el fonament més pregon dels drets fonamentals de la perso-
na humana es troba en Déu creador i salvador. Entorn del pessebre comprenem mi-
llor que no podem separar la glòria a Déu de la pau a la terra, perquè el nadó en
bolquers i posat en una menjadora, Déu fet infant, ens ha dit que no podem separar
ni contraposar l’amor a Déu de l’amor als germans. 

Nit santa de Nadal, nit de llum, de joia i del Déu que és amb nosaltres. Sant Nadal a
tots i totes. Sant Nadal estimada humanitat arreu del món.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Advent, temps d’esperança (01/12/2013)

Un dels missatges més presents en els actes i en les paraules del papa Francesc és la
crida a l’esperança. Profundament devot com és de la Mare de Déu, el 24 del passat
mes de juliol, quan ja era a Rio de Janeiro per presidir els actes finals de la Jornada
Mundial de la Joventut, va voler fer una visita al santuari de la Immaculada Concep-
ció d’Aparecida, patrona de Brasil. Allà celebrà l’eucaristia i va fer aquesta petició
als nombrosos pelegrins que l’escoltaven: «Mantingueu l’esperança. Déu no deixa
mai que ens enfonsem. El mal existeix en la nostra història, però no és el més fort, el
més fort és Déu i Déu és la nostra esperança.»

Al vespre d’aquell mateix dia, de retorn a Rio, tot visitant l’Hospital de Sant Francesc
d’Assís va dir als joves i adults: «Voldria repetir-vos a tots vosaltres: no us deixeu ro-
bar l’esperança». «No us deixeu robar l’esperança», va tornar a dir. I encara va afe-
gir: «No robem l’esperança, més encara, fem-nos tots portadors d’esperança.»

L’Advent, que comencem aquest diumenge, és un temps i un camí d’esperança. El Se -
nyor ve contínuament. L’Advent ens invita a viure diverses vingudes del Senyor. Ell
va venir, la seva primera vinguda fou la que tingué lloc a Betlem, fou el naixement del
Salvador, del qual celebrarem el 25 de desembre un nou aniversari. És un fet històric,
ja que la nostra fe cristiana està immersa en el temps, en la història de la salvació. 
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Però aquesta primera vinguda no queda allà, en el passat. Jesús, el Jesús de la cova
de Betlem, neix cada dia en els qui creuen en ell i l’acullen com el seu Senyor i Salva -
dor, com el Fill de Déu fet home. Neix cada dia en cadascun dels homes i les dones
que ens envolten, en els seus sofriments i en les seves alegries. Ens hem de preparar
per aquesta vinguda actual del Salvador. Per això, els cristians hem de mirar el pre-
sent i viure’l amb aquell amor que ens despulla de l’egoisme, ens fa solidaris i om-
ple la nostra vida de la glòria de Déu que un dia posseirem amb plenitud. 

Perquè l’Advent també ens prepara per a la vinguda definitiva del Senyor Jesús. Aquell
que prengué la nostra carn, es féu home i nasqué pobre i humil en una cova, se’ns ma -
nifestarà en la glòria i majestat de la fi dels temps per instaurar el cel nou i la ter ra
nova, l’eternitat amb Déu a la glòria del cel.

Fonamentats en la fe d’un Salvador que va venir, ara vivim l’esperança del mateix
Salvador que ve i que vindrà. Per això, sobretot en aquest temps d’Advent, les pregà -
ries de l’Església estan amarades d’espera i en l’eucaristia, quan Jesús torna a néixer
a l’altar, li diem cada dia: «Esperem el vostre retorn, Senyor Jesús.» 

Com va dir el papa Francesc als joves que varen participar en la darrera Jornada Mun-
dial de la Joventut durant la seva estada a Brasil: «No us deixeu robar l’esperança.
Fixeu la mirada en Crist, escolteu-lo, seguiu les seves petjades. Ell no ens abandona
mai, ni tan sols en els moments més foscos de la vida. Ell és la nostra esperança!»
Aquesta és la invitació que us faig en aquest inici del temps d’Advent, que és temps
d’esperança.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La festa de Maria Immaculada (08/12/2013)

En aquest segon diumenge d’Advent s’escau la festa de la Immaculada Concepció
de Maria. Ella és una de les figures cabdals de l’Advent. Per això, recordar-la, cele -
brar -la, serà una molt bona manera de continuar fent el camí de l’Advent en l’espera
de la vinguda del Senyor. Qui millor que Maria ens pot preparar per rebre el Crist?

L’àngel Gabriel, en el moment de l’Anunciació, saludà Maria dient-li «plena de grà-
cia». Al llarg dels segles, l’Església ha pres consciència que Maria, plena de gràcia
per Déu, havia estat redimida des de la seva concepció.

Això és el que confessa el dogma de la Immaculada Concepció, proclamat l’any 1854
pel papa Pius IX: «La benaurada Verge Maria, des del primer instant de la seva con-
cepció, per una gràcia i un favor singular de Déu totpoderós, en virtut dels mèrits de
Jesucrist, salvador del llinatge humà, va ser preservada intacta de tota màcula de pe -
cat original.»

Hi ha, en la història de la salvació i en la vida de cadascun, una lluita tràgica entre el
bé i el mal. La reflecteix la primera lectura de la missa d’avui. La història del pecat
d’Adam i d’Eva per instigació del Maligne, i la presència també de la dona en la vic-
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tòria del bé sobre el mal: «Faré que sigueu enemics tu i la dona, i el teu llinatge i el
d’ella. Ella t’atacarà al cap, i tu l’atacaràs al taló.»

Maria Immaculada és l’afirmació divina del triomf del bé sobre el mal. En ella, que
fou concebuda sense pecat original i visqué sense pecat, es compleix l’anunci del lli-
bre del Gènesi, anomenat amb tota raó el Protoevangeli, l’anunci i promesa del Sal -
vador que ens ve per Maria. 

El misteri de la Immaculada Concepció està en funció de la divina maternitat de Ma-
ria, que celebrem el dia primer de gener, dins del cicle de celebracions de Nadal i Epi-
fania. Ella està exempta de tot pecat perquè ella porta al món, portant-hi Jesús, un
nou començament i una nova llum, la plenitud de l’amor fidel de Déu. Com diu el
papa Francesc, en la seva encíclica La llum de la fe, «la veritable maternitat de Ma-
ria ha assegurat per al Fill de Déu una veritable història humana, una veritable carn,
en la qual morirà en la creu i ressuscitarà dels morts». Maria és la porta que ens anun-
cia l’arribada del Salvador al món. Per això, tot el temps d’Advent és un temps de
caire marià. 

Aquesta unió profunda del misteri de santa Maria i del misteri de Crist és la raó per la
qual l’Església ha donat i dóna tant de relleu a la festa de la Immaculada Concepció.

Emmirallant-se en Maria, les dones, les esposes i les mares realitzen adientment la se -
va gran vocació com ho va fer ella. Enfront d’un mal sempre present en el món, la fe
ens diu que, en Maria, en Crist i per Crist, el mal ja ha estat vençut i que la dona es-
tà associada al triomf del bé i a una aportació positiva i humanitzadora a la història
de la humanitat. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Sostenir els projectes de Càritas (15/12/2013)

S’apropa Nadal. Com cada any, Càritas crida a la porta de les persones solidàries per
demanar que en aquestes festes no oblidem les persones que, a causa sobretot de la
crisi econòmica, passen moments de greus dificultats.

La campanya nadalenca d’enguany d’aquesta obra de l’Església fa una crida a l’espe -
rança i al compromís. El lema escollit diu: «A Càritas treballem per donar suport a
les persones que més ho necessiten. El teu compromís és la seva esperança». L’espe-
rança que necessita la persona que s’adreça a Càritas cercant el suport i el compro-
mís de les persones que ofereixen la seva col·laboració. El proper diumenge es farà
una col·lecta en totes les esglésies destinada a aquesta campanya de Nadal.

Càritas Diocesana i les Càritas parroquials i arxiprestals estan treballant molt per fer
efectiva la solidaritat de l’Església i dels cristians. També hi ha moltes altres iniciati -
ves de solidaritat que duen a terme altres institucions religioses i civils de la nostra ciu -
tat i arxidiòcesi.
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A tots ens interpel·la la situació de crisi econòmica i el gran nombre d’aturats. Tots
estem cridats a esforçar-nos per aplicar el tercer objectiu del nostre Pla Pastoral, que
ha quedat formulat així: «La solidaritat, expressió de la fe cristiana.»

El papa Francesc, des del mateix inici del seu pontificat, ens ha dit que vol «una Es -
glésia pobra i per als pobres». Recordem aquelles paraules de Benet XVI en la seva
visita a l’Obra del Nen Déu de Barcelona, el 7 de novembre de 2010: «En aquests mo -
ments, en els quals moltes llars passen serioses dificultats econòmiques, els deixebles
de Crist hem de multiplicar els gestos concrets de solidaritat afectiva i constant, ma -
nifestant així que la caritat és el distintiu de la nostra condició cristiana.»

Aquesta prioritat es concreta, a nivell diocesà, en iniciatives com el Servei de Media-
ció en l’Habitatge, a fi d’evitar els desnonaments de famílies; o el projecte Paidós, de
prevenció de la pobresa infantil. A més, he demanat un esforç addicional per als pro-
pers quatre anys per acompanyar i millorar la situació dels aturats de llarga durada
amb càrregues familiars. Els joves són prioritaris; el seu índex d’atur és tan alarmant
que l’any 2011 vaig encomanar l’execució del programa «Joves a l’atur», per millo -
rar-ne la formació i facilitar-ne l’accés al món laboral. He demanat en va, repetida-
ment, un pacte social de partits polítics, sindicats, patronals i altres institucions per
reduir l’atur, i en especial l’atur juvenil. Aquesta proposta, que no em sembla que si-
gui utòpica, no ha obtingut cap resposta. Però això no vol dir que puguem creuar-nos
de braços i no fer res. 

Val més encendre un llumí que no lamentar les tenebres. Són un signe d’esperança
les nombroses iniciatives solidàries que estan actuant en la nostra societat. Em plau
també manifestar el meu agraïment pel creixent suport que, per part de persones par-
ticulars, empreses i altres institucions, està rebent la nostra Càritas, com s’ha fet pa-
lès en una trobada recent en un teatre de la nostra ciutat. Déu faci que es puguin con-
firmar els pronòstics esperançadors que es fan per al proper any en l’aspecte social i
laboral, especialment pel que fa a la creació d’ocupació. Mentrestant, fem que aquest
Nadal sigui realment un Nadal solidari, és a dir, veritablement cristià. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Que Nadal ens faci més humans (22/12/2013)

Un any més, som ja a les portes de la celebració del Nadal. Per als cristians, aquesta
festa és la commemoració del naixement del Fill de Déu en carn humana a Betlem.
Arribada la plenitud del temps, el qui és la Paraula va posar el seu tabernacle enmig
nostre, assumint la naturalesa humana en tot menys en el pecat.

Per això, Nadal és el començament de la revelació de Déu en Jesucrist, que neix
pobre i humil en una menjadora de l’establia de Betlem. Nadal és l’apropament ge-
nerós de Déu a la humanitat.
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La carta de sant Pau a Titus expressa el misteri de Nadal amb aquesta frase tan plena
de sentit: «S’ha manifestat Déu, Salvador nostre, amb la seva bondat i el seu amor
als homes». El papa emèrit Benet XVI es preguntava si té encara valor i sentit un Sal-
vador per a l’home del tercer mil·lenni. ¿Necessita un Salvador l’home que ha inven-
tat la comunicació interactiva, que navega en l’oceà virtual d’internet i que, gràcies
a les més avançades tecnologies mediàtiques, ha convertit la Terra en un petit poble
global? Aquest home, avui, es presenta com l’artífex d’èxits indiscutibles.

Tanmateix, aquesta és només una cara de la moneda. A l’altra cara, resulta que hi ha
la fam i la set, la malaltia i la pobresa. El nostre món superdesenvolupat és encara un
món inhumà en molts aspectes i per a moltes persones, sobretot de les franges més
indefenses, com els infants, les dones, els pobres, els marginats. El papa Francesc, tan
realista i tan solidari amb els sofriments de les persones, en un missatge enviat el pas-
sat octubre al director de la FAO —l’Organització de l’ONU per a l’Agricultura i l’Ali -
mentació— ha dit que «és un escàndol que hi hagi encara fam i malnutrició en el món».
Ho va dir el 16 d’octubre, quan se celebrava la Jornada Mundial de l’Alimenta ció.

És un fet paradoxal que, en un moment en què la globalització permet conèixer les ne -
cessitats del món i multiplicar els intercanvis i les relacions humanes, sembla que
també creix la tendència a l’individualisme i a tancar-nos en nosaltres mateixos. Ai-
xò porta a una certa actitud d’indiferència, tant en l’àmbit personal com en el de les
institucions i dels estats. El papa Francesc ha dit que estem caient en una cultura de
la indiferència davant dels drames humans del nostre món.

Això ens permet respondre a la pregunta que plantejava Benet XVI: sí, necessitem un
Salvador; un Salvador que ens faci més humans i més solidaris a tots els nivells, tam -
 bé a nivell global.

Quan la humanitat de Déu s’ha manifestat en Jesucrist, aquesta veritable imatge de
l’home que és el Crist ens ha posat en contacte amb la imatge original que Déu s’ha-
via fet de nosaltres. Potser per això la gràcia de la festa de Nadal és fer-nos a tots més
humans, més fidels als designis de Déu sobre nosaltres. Però hauríem de treballar
perquè l’esperit de Nadal no fos un parèntesi en la nostra vida, sinó un estil de vida
que es perllongués durant tot l’any. 

Amb aquesta esperança, us desitjo a tots un sant i joiós Nadal.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

La fraternitat, camí de la pau (29/12/2013)

Acaba un any civil i dintre de tres dies en comencem un altre. Ens diuen que serà mi-
llor que l’any passat. Déu ho faci. La manifestació dels bons desigs de cara a l’any
nou és quelcom més que un mer costum social. És com la confessió que el món po-
dria —deuria— anar millor. 
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Coincidint amb l’any nou, cada 1 de gener, l’Església promou la Jornada Mundial de
la Pau, que fou instituïda per Pau VI l’any 1967, en aplicació de la doctrina i les orien -
tacions del Concili Vaticà II. Aquest Concili, del qual estem celebrant els cinquanta
anys, tractà el tema de la pau, especialment en la constitució pastoral sobre l’Esglé-
sia en el món d’avui, coneguda com la Gaudium et Spes. Aquest document, en el seu
mateix inici, diu que «la joia i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels homes contem-
poranis, sobretot dels pobres i de tots els qui sofreixen, són també la joia i l’esperan-
ça, la tristesa i l’angoixa dels deixebles de Crist, i no hi ha res de veritablement hu-
mà que no trobi ressò en el seu cor».

Què hi pot haver de més humà que el desig de pau entre els pobles, entre les nacions
i els estats del món? Joan XXIII ho va intuir molt bé i, en temps de l’anomenada guer -
ra freda, va publicar la que ha estat qualificada com l’encíclica més popular de la his-
tòria de l’Església, la Pacem in terris, de la publicació de la qual també hem celebrat
els cinquantè aniversari aquest any que ara acabem. Pacem in terris, coneguda com
l’encíclica dels drets humans, fou acollida amb un veritable entusiasme. El seu pro-
grama és encara ben actual. Molt s’ha avançat en el respecte dels drets humans, pe-
rò molt queda encara per fer, sobretot a nivell global i en els països més pobres de
la Terra.

La Jornada de la Pau del dia primer d’any té com a lema: «La fraternitat, fonament i
camí per a la pau». Serà la primera jornada de cap d’any del papa Francesc i caldrà
estar ben atent al missatge que dirigeixi als caps d’Estat de tot el món i a l’opinió pú-
blica, perquè —com va dir amb motiu de la jornada que va promoure a tota l’Esglé-
sia per la pau a Síria— la pau és un problema humà que transcendeix les divisions
religioses i confessionals i interessa tant a creients com a no-creients, perquè és un
problema de la humanitat, de tota la humanitat.

El tema de la fraternitat és molt present en l’esperit i en els ensenyaments del papa
Fran cesc. En aquella memorable presentació seva davant del món, el vespre del 13
de març passat, ja va demanar «començar aquest camí, bisbe i poble, un camí de fra-
ternitat, d’amor i de confiança; resem perquè hi hagi una gran fraternitat».

El compromís del Papa en favor de la pau s’ha manifestat sobretot en la jornada de de -
juni i de pregària per la pau a Síria, al Pròxim Orient i al món sencer del dia 7 de se -
tembre, en la vigília de la Nativitat de Maria, Reina de la pau. En la que va presidir
ell mateix a Roma, va referir-se a la pau en el món sencer i va insistir que la violència
porta a la violència i la guerra porta a la guerra.

La solidaritat, el desenvolupament, la defensa dels drets humans i de la pau apareixen
com els pilars del servei a l’Església i al món del nou bisbe de Roma. Cal que tota
l’Església l’acompanyi amb la seva pregària. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El Papa posarà la mirada en les famílies que pregaran a la Sagrada Família

El Papa Francesc destacarà, en l’Àngelus del 29 de desembre, la pre -
gària per la família que tindrà lloc a la Basílica de la Sagrada Família

El proper diumenge 29 de desembre, a les 10.30 h, se celebrarà, a la Basílica de la Sa -
grada Família, l’Eucaristia amb motiu del Dia de la Família, en què es pregarà per les
famílies i pels treballs dels Sínodes, per tal que les famílies puguin ser autèntiques
comunitats de vida i d’amor. 

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha convidat el Pre-
sident del Pontifici Consell per a la Família, el Sr. Arquebisbe Vincenzo Paglia, per -
què presideixi l’eucaristia. Aquesta pregària se celebrarà simultàniament a dues basí -
liques més del món: la Basílica de Natzaret, a Terra Santa, i la Basílica de Loreto, a
Ità lia, vinculades a la Sagrada Família.

Un cop finalitzada l’eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família, i des del mateix re -
cinte, es connectarà en directe amb la Plaça de Sant Pere per tal de veure i escoltar
l’Àngelus del Papa Francesc, en què està previst que el Pontífex faci esment de la ce-
lebració per la família que haurà tingut lloc minuts abans en la Basílica de la Sagra-
da Família de Barcelona.

Barcelona, 16 de desembre de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El cardenal, Lluís Martínez Sistach, presenta el pla diocesà de co-
municació i evangelització en la xarxa, en la XXVI Assemblea Ple-
nària del Consell Pontifici pels Laics al Vaticà

Durant els dies 5, 6 i 7 de desembre, s’ha celebrat al Vaticà la XXVI Assemblea Ple -
nària del Consell Pontifici pels Laics sota el tema «Anunciar Crist en la era digital».
El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, que és membre d’a-
quest organisme vaticà, fou convidat especialment pel cardenal Rylko a presentar-
hi una comunicació en la qual el cardenal Martínez Sistach va parlar de l’aposta co-
municativa i d’evangelització que l’Arquebisbat de Barcelona porta a terme avui en
el desenvolupament de la xarxa de comunicació i la incorporació de les noves tecno-
logies, com les noves webs de comunicació, realitat augmentada, focalització en crea -
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ció multimèdia, especialment en filmació de vídeo, eines de catequètica, pregària i
formació via web, etc. 

L’arquebisbe, Mons. Claudio Celli, President del Pontifici Consell per les Comuni -
cacions Socials va lloar, públicament, l’aposta tecnològica i comunicativa del carde-
nal Martínez Sistach i de l’Arquebisbat de Barcelona.

El cardenal i els membres del Pontifici Consell pels Laics, foren rebuts en audiència
pel Papa Francesc.

Barcelona, 16 desembre de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA

El cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona,
ha mort aquesta matinada

PRIMER COMUNICAT

L’arquebisbe de Barcelona comunica la defunció, aquesta matinada, del cardenal Ri -
card Maria Carles i Gordó, a l’edat de 87 anys. El cardenal arquebisbe de Barce lona,
Dr. Lluís Martínez Sistach, ho fa saber a tot el clergat barceloní i demana als fidels
i a tots els ciutadans que l’encomanin a la misericòrdia de Déu.

En breu, serà emesa una propera nota amb els detalls referits a les exèquies.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA

Defunció cardenal Ricard M. Carles

SEGON COMUNICAT

Comunicat del cardenal Lluís Martínez Sistach

Benvolguts i benvolgudes,

Com ja deveu saber pels mitjans de comunicació, avui 17 de desembre de 2013, ha mort
l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Ricard Maria Carles i Gordó, arquebisbe que fou de Bar -
celona durant 14 anys. Que al cel sia.

La mort del que fou pastor d’aquesta Església arxidiocesana, a qui hem conegut i es-
timat, ens omple de tristesa. Tanmateix, la fe cristiana ens parla de l’inici de la vida
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plena amb Déu Nostre Senyor després del nostre traspàs. És una expressió del nos-
tre afecte a l’estimat cardenal Carles pregar per ell i acompanyar les seves despulles
amb la celebració de les exèquies.

Per això us vull comunicar que la missa exequial se celebrarà a la Catedral de Barce -
lona el dijous 19 de desembre, a les 11 del matí.

El difunt serà rebut a la Catedral de Barcelona pel Sr. Cardenal, els bisbes i el Capítol
Catedral, amb la pregària litúrgica de tèrcia. La capella ardent quedarà instal·lada al
Cor de la Catedral a partir de les 11 hores del matí del dimecres 18 de desembre, fins
a les 21 hores; i el matí del dijous fins a la missa exequial

El cardenal Ricard M. Carles, que fou molt devot de la Mare de Déu dels Desempa-
rats, complint la seva última voluntat, serà enterrat a la Basílica de la Mare de Déu
dels Desemparats de València. 

Unim-nos en la pregària i rebeu la meva benedicció afectuosa.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Convocatòria de premsa

Defunció del cardenal Ricard M. Carles

CONVOCATÒRIA MITJANS

En relació a la defunció del cardenal Ricard Maria Carles i Gordó, produïda aques-
ta matinada, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, farà
avui, a les 12 h, a les dependències del Palau Episcopal, unes breus declaracions per
tots aquells mitjans que n’estiguin interessats.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

Exèquies del cardenal Ricard Maria Carles i Gordó, arquebisbe
emèrit de Barcelona

Horaris:

• Dimecres, 18 de desembre

A les 11 h. El difunt serà rebut a la Catedral de Barcelona pel Sr. Cardenal, els bisbes
i el Capítol Catedral, amb la pregària litúrgica de tèrcia. La Capella ardent quedarà
instal·lada al Cor de la Catedral fins a les 21 h.
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• Dijous, 19 de desembre

De 8 h a 10.30 h. Capella ardent instal·lada al Cor de la Catedral. A les 11 h. Missa
exequial, presidida pel cardenal, Lluís Martínez Sistach. A les 12.30 h desplaçament
de les despulles fins a València.

Els periodistes que vulguin accedir, tant a la Capella ardent com a la Missa exe-
quial, s’hauran d’acreditar i passar a recollir l’acreditació per l’oficina de
Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat de Barcelona (c/ del Bisbe, 5).

A causa de l’espai limitat de què disposem, cal que ens feu saber si vindreu
amb càmera o micròfon.

Barcelona, 17 de desembre de 2013

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

El cardenal Lluís Martínez Sistach desvetlla el significat de les parau -
les del Papa en dir «Barcelona? Hi hem de fer alguna cosa» anun-
ciant un Congrés Internacional sobre la Pastoral en les Grans Ciutats

El cardenal arquebisbe, Lluís Martínez Sistach, anunciarà avui, en la tradicional re-
cepció de Nadal a la Cúria, la celebració a Barcelona del Congrés Internacional sobre
la Pastoral en les Grans Ciutats.

El senyor cardenal va explicar al papa Francesc, en la seva audiència privada del pas-
sat 6 de setembre, l’organització d’aquest Congrés coincidint amb un interès molt es-
pecial del Papa per l’evangelització de les grans ciutats, motivat per la seva experièn-
cia pastoral al Gran Buenos Aires, del qual fou arquebisbe l’actual Papa. 

Un cop més la ciutat de Barcelona allotjarà un esdeveniment d’aquesta magnitud ecle -
sial i a iniciativa del senyor cardenal.

Barcelona, 20 de desembre de 2013

Articles i declaracions

El goig de l’Evangeli

(Article del Sr. Cardenal arquebisbe publicat a La Vanguardia del 1/12/2013, pàg. 51)

En l’audiència privada que em va concedir el Papa Francesc, el 6 de setembre, em di-
gué que ja tenia enllestit el document postsinodal. L’ha preparat amb molt diligèn-

702 [38] desembre - BAB 153 (2013)



cia, ja que el Sínode dels Bisbes sobre la nova evangelització per a la transmissió de
la fe, es va celebrar l’octubre del 2012. És l’exhortació apostòlica El goig de l’E van -
geli (24 novembre 2013).

El goig de l’Evangeli és el document programàtic del Papa per als anys que sigui Bis-
be de Roma i Pastor de l’Església universal. Ho diu amb aquestes paraules: «Invitar
a una nova etapa evangelitzadora marcada per l’alegria, i indicar camins per a la res-
ta de l’Església en els anys propers». Es tracta del desig i del propòsit del Papa per
a la reforma de l’Església per tal que aquesta surti de si mateixa, s’acosti més a la
gent i pugui realitzar la seva missió evangelitzadora.

La clau d’aquesta reforma queda molt clara en l’exhortació: la dimensió missionera,
el sortir i anar a les perifèries. Aquest és el criteri de la vertadera reforma de la Cú-
ria, i de tots els estaments i estructures eclesials. Perquè com digué clarament Pau VI,
l’Església existeix per a evangelitzar. Una Església que no és evangelitzadors ni mis-
sionera no serveix per fer el que Jesús li ha confiat en fundar-la. Francesc ens diu
il·lusionat: «Somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot per tal que
els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial es convertei-
xi en un camí adequat del món actual per a l’auto-conversió.»

La primera encíclica del Papa Francesc, La llum de la fe, era un document escrit a
quatre mans. Benet XVI el tenia gairebé enllestit. L’exhortació és totalment del Pa-
pa Francesc. Llegint-la, descobrim el seu estil al que ja ens té acostumats i recordem
les seves idees i expressions perquè les hem escoltat d’ell i perquè per la seva senzi-
llesa i claredat han quedat dins nostre. Té un llenguatge clar, immediat, sense retòri -
ca ni subterfugis. Francesc va al nucli dels problemes que viu l’home d’avui i que,
de part de l’Església demana més que una simple presència.

L’exhortació recorda en alguns dels seus continguts el document de l’Episcopat Llati -
noamericà d’Aparecida. El qui fou cardenal arquebisbe de Buenos Aires, fa una apor-
tació a l’Església universal del cristianisme viscut en aquell continent que té la mei-
tat dels catòlics del món. Francesc afirma: «Repeteixo aquí per a tota l’Església el que
moltes vegades he dit als sacerdots i laics de Buenos Aires: prefereixo una Església
accidentada, ferida i tacada per sortir al carrer, abans que una Església malalta pel
tancament.»

Francesc obre nous horitzons a la col·legialitat episcopal, un tema central del Vaticà
II i que, en la pràctica, significa procedir a una descentralització implicant els bisbes
en l’exercici del discerniment.

El Papa ha estat pastor del gran Buenos Aires. Parla dels desafiaments de les cultures
urbanes. En converses mantingudes amb el Papa, m’ha manifestat que està molt inte -
ressat en la pastoral de les grans ciutats. Afirma que les noves cultures continuen ges-
tant-se en enormes geografies humanes.

En l’Exhortació hi ha set punts que constitueixen les columnes bàsiques de la visió del
Papa sobre l’evangelització: la reforma de l’Església en sortida missionera; les temp-
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tacions dels agents pastorals; l’Església entesa com la totalitat del poble de Déu
que evangelitza; l’homilia i la seva preparació; la inclusió social dels pobres; la pau
i el diàleg social; i les motivacions espirituals en el compromís missioner.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El programa de Francesc

(Article del Sr. Cardenal arquebisbe a Catalunya Cristiana, núm. 1.785, del 8/12/2013)

L’estiu acostuma a ser un temps ben aprofitat pel Papa Francesc. Aquest ja era un
costum seu a Buenos Aires. S’estava a la seva residència habitual i dedicava el temps
de vacances a escriure, a pregar i a la lectura. Un periodista li va preguntar què llegia
en aquestes setmanes més relaxades, sense els compromisos i l’aclaparament habi-
tuals, i ell va contestar molt concisament: «Obres clàssiques.»

La publicació de l’extensa exhortació apostòlica que recull les aportacions del Síno -
de dels Bisbes de l’any 2012 ens demostra que l’estiu també li condeix a Roma, on
va estar-s’hi durant tot el mes d’agost.

Recordo que durant la llarga audiència que em va concedir a la Residència Santa Mar -
ta el 6 de setembre passat, vaig poder sentir dels seus llavis aquestes paraules: «Ja he
acabat l’exhortació sobre el Sínode passat». De seguida vaig pensar que li havia de -
di cat moltes hores del seu primer agost romà. Ara ja tenim el resultat a les mans, un
resultat capaç d’entusiasmar. He vist aquesta reacció en molta gent aquestes dies pas-
sats.

L’alegria de l’Evangeli és un document programàtic del Papa per als anys que sigui
bisbe de Roma i Pastor de l’Església universal. Ho diu amb aquestes paraules inicials:
«Convidar a una etapa evangelitzadora marcada per aquesta alegria, i indicar el camí
per al bon funcionament en els propers anys». Es tracta del desig i del propòsit del
Papa per a la reforma de l’Església amb la finalitat que aquesta surti d’ella mateixa,
s’apropi més a la gent i pugui realitzar millor la seva missió evangelitzadora.

La reforma de l’Església en clau missionera

La clau d’aquesta reforma queda molt clara en l’exhortació. Consisteix en la vocació
missionera, a sortir i anar a les perifèries. Aquest és el criteri de la veritable reforma de
la Cúria romana i de tots els estaments i estructures eclesials. Perquè, com va dir Pau
VIO, l’Església existeix per evangelitzar. Una Església que no sigui evangelitzadora
ni missionera no serveix per a realitzar allò que Jesús li va confiar quan la va fundar.
Francesc ens diu il·lusionat: «Somio amb una opció missionera capaç de transformar -
ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota l’estructura ecle-
sial esdevingui un camí adequat per a l’evangelització del món actual més que per a
l’autopreservació.»
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Aquest programa es podria resumir en dues paraules: reforma i missió. Reforma de
l’Església, que va ser la intenció del Concili Vaticà II. Reforma perquè Ecclesia sem-
per reformanda, la reforma és sempre una feina inacabada. I una reforma in capite
et in membris, l’impuls reformista ve des de la més alta instància eclesial. I, en conse -
qüència, en aquest procés de reforma hi inclou explícitament la seva mateixa mane-
ra d’exercir la seva funció en tota l’Església el Bisbe de Roma. S’obren nous horitzons
a la «col·legialitat episcopal» —un tema central del Vaticà II— cosa que, a la pràc-
tica, significa procedir a una descentralització en la presa de decisions i implicar els
bisbes en l’exercici del discerniment. Aquesta feina Francesc no la vol fer sol, sinó
que l’encomana també als bisbes i a tota l’Església, la qual cosa s’expressa també en
la consulta que ha iniciat com a preparació als sínodes dels dos propers anys, 2014 i
2015, tots dos dedicats precisament a les qüestions que preocupen la família, o sigui,
la majoria del Poble de Déu. 

L’aplicació del darrer Sínode

Francesc recull els continguts del darrer Sínode. Ho he pogut constatar perquè he es-
tat membre del Sínode per nomenament de Benet XVI. Però ho fa amb el seu estil
propi, i això és una altra prova de la seva personalitat forta, que tant d’interès suscita
dins i fora de l’Església. Si la primera encíclica era un text «a quatre mans», un text
de Benet XVI, retocar i assumit per ell, aquesta exhortació és obra de les seves dues
mans; és el programa del seu pontificat. Llegint el document, descobrim el seu estil al
qual ja ens té acostumats, i descobrim moltes de les seves idees i expressions, perquè
les hem sentit d’ell i per la seva senzillesa i claredat han quedat gravades dins nostre.
L’exhortació té un llenguatge clar, immediat, sense retòrica ni subterfugis. El Papa
Francesc va al nucli dels problemes que viu l’home d’avui i que, per part de l’Esglé-
sia, demanen més que una simple presència.

Aportació de Llatinoamèrica a l’Església

L’exhortació recorda en alguns dels seus continguts el document de l’Episcopat Llati -
no americà i del Carib en la trobada d’Aparecida, de la qual el cardenal Bergoglio
va ser el redactor principal. Així, qui va ser cardenal arquebisbe de Buenos Aires fa una
aportació a l’Església universal del cristianisme viscut en aquell continent que comp -
ta amb la meitat dels catòlics del món. Francesc afirma: «Repeteixo aquí per a tota
l’Església el que molts cops vaig dir als sacerdots i laics de Buenos Aires: prefereixo
una Església accidentada, ferida i tacada perquè surt al carrer, abans que una Esglé-
sia malalta pel tancament.»

El Papa ha estat pastor de la gran Buenos Aires i per això parla també dels desafiaments
de les cultures urbanes. En converses mantingudes amb el Papa, m’ha manifestat que
està molt interessat en la pastoral de les grans ciutats, i afirma que «les noves cultu-
res continuen gestant-se en enormes geografies humanes». Una cultura inèdita ba -
te ga i s’elabora en la ciutat. Cal arribar allà on es gestionen ens nous relats i paradig-
mes, aconseguir amb la Paraula de Jesús els nuclis més profunds de l’ànima de les
ciutats.
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Contingut global del document

En els capítols de l’exhortació hi ha set punts que constitueixen les columnes bàsiques
de la visió del Papa Francesc sobre l’evangelització: la reforma de l’Església en sor -
tida missionera; les temptacions dels agents pastorals; l’Església entesa com la tota -
litat del Poble de Déu que evangelitza; l’homilia i la seva preparació; la inclusió social
dels pobres; la pau i el diàleg social; i les motivacions espirituals en el compromís
missioner.

Ara Francesc assumeix el repte i ens posa a treballar. Amb la seguretat de qui sap
quin camí vol seguir i ho fa amb el realisme, l’espontaneïtat i l’alegria de les Esglé-
sies llatinoamericanes reunides a Aparecida. Per això ha volgut posar l’alegria en el
títol de la seva carta: l’alegria de l’Evangeli.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Secretaria General

Ordes Sagrats

L’Emm. i Rvdm. Sr Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona, el diu-
menge 1 de desembre de 2013, a la Basílica de la Sagrada Família, de Barcelona, con -
fereix el sagrat orde del:

PRESBITERAT

Eduard PUIG CASAS
Josep TEIXIDÓ CUENCA

Nomenaments parroquials

01.12.13.— Rvd. Sr. Eduard Puig Casas, vicari de la parròquia Mare de Déu dels
Desemparats, de l’Hospitalet de Llobregat.

01.12.13.— Rvd. Sr. Josep Teixidó Cuenca, vicari de la parròquia de Santa Maria i
de la parròquia de Sant Josep, ambdues de Mataró.

Nomenaments no parroquials

11.12.13.— Rvd. P. Enric Puig i Jofra, sj, Secretari General de la Fundació Escola Cris -
tiana de Catalunya, per quatre anys.

11.12.13.— Rvd, P. José Abascal Vicente, SDB, G. Joan Carles Jara Reig, F. S.C. i
el Sr. Joan Bassas i Arnau, membres del patronat de la Fundació Escola Cristiana de
Catalunya, per quatre anys.

12.12.13.— Rvd. P. Ramon Setó Sala, CMF, agent de pastoral en el Servei Religiós de
l’Hospital de Bellvitge Prínceps d’Espanya, de l’Hospitalet de Llobregat.

30.12.13.— Rvd. Sr. Sergio Rodríguez Hernández, agent pastoral en el Servei Religiós
de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, de Barcelona.
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Cartes

Als preveres i diaques 

Assumpte: Indicacions per concelebrar a la missa exequial pel repòs etern de
l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Ricard Maria Carles i Gordó, arquebisbe emèrit
de Barcelona

Benvolguts, Déu vos guard:

Per indicació del Sr. Cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
us prego que tingueu en compte les indicacions següents per tal de poder concelebrar
en la missa exequial pel repòs etern de l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Ricard Maria
Carles i Gordó, arquebisbe emèrit de Barcelona:

—L’accés pels concelebrants serà per la porta principal de la Catedral.
—El lloc per revestir-se serà a la Capella del Santíssim.
—Caldrà dur l’alba pròpia i estola morada.
—Un cop revestits, personal d’ordre us indicaran el lloc on seure.
—Es prega arribar no més tard de les 10.30 hores.

Amb la meva salutació cordial,

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 17 de desembre de 2013
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Organismes diocesans

CÀRITAS I DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL

Carta sobre la Jornada Mundial dels Emigrants

Benvolgut mossèn,

El diumenge 19 de gener, l’Església celebra la Jornada Mundial dels Emigrants. És
una ocasió per agrair als nombrosos emigrants, que des de fa anys formen part de les
postres comunitats, tot el que ens aporten. I, també, per sensibilitzar les comunitats
cris tianes —parròquies, moviments— perquè no defalleixin en l’acolliment a totes
les persones que, nascudes en altres països, participen de les nostres celebracions, ca-
tequesi, trobades. Enguany se celebra el centenari d’aquestes jornades. La Jornada pel
Migrant l’establia per primera vegada el Papa Benet XV, l’any 1914.

Com en els anys anteriors, la campanya del Dia del Migrant ha estat elaborada pel Col -
lectiu «Caminem junts en la diversitat» (col·lectiu format per comunitats cristianes d’e -
migrants i per algunes parròquies amb presència significativa d’emigrants), per Cà-
ritas dels tres bisbats de la Província Eclesiàstica de Barcelona, i per la Delegació de
Pas toral Social de Barcelona. El lema d’enguany és: «Caminem junts en la diversi-
tat, font de riquesa». Amb aquestes expressions es vol subratllar que el immigrants no
són ni per a la societat ni per a l’Església cap font de problemes ni d’empobriment, ans
tot el contrari, són font de riquesa.

Seria bo que amb motiu d’aquesta jornada se celebrés a la parròquia algun acte on es
visualitzés que les nostres comunitats estan formades per persones de diverses proce -
dències. Hi ha moltes formes de fer-ho. En suggerim algunes de ben senzilles: que l’eu -
caristia dominical de major afluència de fidels sigui preparada per persones no nascu -
des entre nosaltres, que hi hagi cants litúrgics propis dels seus països, i que es llegeixi
alguna lectura en el seu idioma. També es pot celebrar algun acte festiu, que es podria
fer al final de la missa, que facilités la relació personal. Una altra proposta seria pro -
gramar una trobada on els nouvinguts ofereixin el seu testimoni i invitar a tots a refle -
xionar sobre com, tots junts, ens podem enriquir humanament i cristianament. Una
altra opció seria programar una assemblea parroquial on es tracti el tema de com avan -
cem conjuntament en la pastoral amb immigrants, etc.

Li adjuntem un cartell amb el prec que el posi en un lloc ben visible, així com el mis-
satge que el Papa Francesc ha adreçat amb motiu d’aquesta jornada. El Papa subrat -
lla que en els fenòmens migratoris es verifica la tensió entre la bellesa de la creació
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i el misteri del pecat des del punt de vista cristià, i denuncia: «el rebuig, la discrimi-
nació i el tràfic de l’explotació, el dolor i la mort es contraposen a la solidaritat i a
l’acollida, als gestos de fraternitat i de comprensió». Desperten una gran preocupa-
ció sobretot les situacions en què la migració no és només forçada, sinó que es rea -
 lit za fins i tot a través de diverses modalitats de tracta de persones i de reducció a l’es -
clavitud. El «treball esclau» és avui moneda corrent. No obstant això, i malgrat els
pro blemes, els riscos i les dificultats que s’han d’afrontar, el que anima tants emi-
grants i refugiats és el binomi confiança i esperança; ells porten al cor el desig d’un
futur millor, no només per a ells, sinó també per a les seves famílies i persones esti-
mades.

El diumenge 26 de gener celebrarem aquesta jornada amb un acte diocesà a la parrò-
quia de Crist Rei de Barcelona. Més endavant, ja rebrà la informació de Càritas i de
la Delegació de Pastoral Social de Barcelona. Restem a la seva disposició per tot allò
que cregui oportú. 

Cordialment,

Jordi Roglà Mn. Josep M. Jubany
Director de Càritas Diocesana Delegat de Pastoral Social 
de Barcelona Arquebisbat de Barcelona
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Crònica

Ordenació de dos preveres diocesans a la basílica
de la Sagrada Família

El cardenal arquebisbe ordenà sacerdots a Mn. Josep Teixidó i Mn. Eduard Puig

El diumenge 1 de desembre de 2013, primer diumenge d’Advent, serà una data que
Mn. Josep Teixidó Cuenca i Mn. Eduard Puig Casas recordaran sempre: el dia de la
seva ordenació com a preveres. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, va presidir l’eucaristia d’ordenació presbiteral, que va tenir lloc a la ba-
sílica de la Sagrada Família, on hi havia una gran corona d’advent amb una espel-
ma encesa.

Els concelebrants principals van ser Mn. Josep Maria Turull, rector del Seminari Con -
ciliar de Barcelona, i Mn. Segimon Garcia, vicari episcopal del Maresme.

La celebració d’ordenació va comptar amb la presència de familiars, amics i coneguts
de Mn. Teixidó i Mn. Puig, així com de gent de les parròquies on han exercit el seu
servei pastoral durant els anys de seminaristes i sobretot en la darrera etapa exercint
el ministeri diaconal: Mn. Teixidó a la parròquia de Santa Maria de Mataró, i Mn. Puig
a la parròquia de la Mare de Déu dels Desemparats, de l’Hospitalet de Llobregat. Uns
150 preveres i diaques van acompanyar-los també en la missa, a què també hi va par-
ticipar un nombrós grup de joves de les dues parròquies on han fet l’etapa diaconal
els dos nous mossens. 

Moment de l’ordenació

Un cop proclamat l’Evangeli, el cardenal arquebisbe va pronunciar la seva homilia
que va girar entorn del sacerdoci, l’Advent i l’exhortació apostòlica Evangelii Gau-
dium: «L’exhortació del Papa hauria de marcar el vostre sacerdoci que ara iniciareu».
(El text íntegre es publica a la secció del Prelat en aquest mateix número del Butlle-
tí diocesà).

El ritu d’ordenació va començar amb la presentació i la crida dels ordenants, que van
fer les promeses davant el cardenal Lluís Martínez Sistach. Els candidats es van pros-
trar al terra en senyal d’humilitat i de súplica mentre es cantaven les lletanies dels Sants.

Posteriorment, el cardenal arquebisbe va imposar les mans als ordenands i, tot seguit,
els preveres presents també van fer el mateix en senyal d’invocació de l’Esperit Sant.
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Ja per últim, l’arquebisbe de Barcelona va resar la pregària d’ordenació per la qual
Mn. Teixidor i Mn. Puig van esdevenir preveres. Un cop revestits amb l’estola i la ca-
sulla de sacerdots, se’ls van ungir les mans amb el Sant Crisma.

Moments emotius

Un dels moments més especials de la cerimònia fou el de l’ofertori, quan els pares i
altres familiars dels nous preveres van fer l’ofrena del pa i el vi de l’eucaristia, presen -
tant també el calze i la patena dels nous preveres, per tal que recordin sempre el dia de
la seva ordenació i, a partir d’aquest moment, s’uneixin a Jesucrist-sacerdot cele brant
l’eucaristia.

En el moment de la pau, un grup de preveres va donar l’abraçada de pau a Mn. Teixi -
dor i a Mn. Puig, acollint-los en el col·legi presbiteral.

Finalment, un altre moment emotiu fou quan, acabada la celebració, els dos nous pre-
veres van pronunciar unes paraules d’agraïment dirigides al Sr. Cardenal arquebisbe
i a tots els familiars, amics, formadors i companys el suport en tot el seu camí de pre-
paració cap a l’ordenació presbiteral.

Simposi Internacional sobre l’Església 
a la Facultat de Teologia de Catalunya 

Es va celebrar els dies 11 i 12 de desembre de 2013

Amb el títol L’Església del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, signe i instrument de la
reconciliació es va celebrar a la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), els dies 11
i 12 de desembre, el segon Simposi amb motiu del cinquanta aniversari del Concili
Vaticà II, organitzat per l’Arquebisbat de Barcelona i per la FTC.

Aquest segon simposi és un dels quatre que organitzaran l’Arquebisbe de Barcelo-
na i la FTC sobre les quatre grans constitucions del Concili Vaticà II. El primer Sim-
posi va celebrar-se el desembre de 2012 i va tractar sobre «La Paraula, revelació de Déu
en Crist», els dos restants estan previstos per als mesos de desembre de 2014 i 2015,
respectivament.

El Simposi d’aquest any 2013 va ser inaugurat pel cardenal arquebisbe de Barcelo -
na, Dr. Lluís Martínez Sistach, que pronuncià un parlament que es publica a la secció
del Prelat. L’Arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, presidí alguna de les ses-
sions i també ho va fer Mons. Joan Enric Vives, Arquebisbe-bisbe d’Urgell. La sessió
de clausura la va presidir Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona.

El simposi va revisitar creativament el relat de la proposta cristiana sobre la història
de la salvació-reconciliació, que propicien els textos i l’esperit del Vaticà II. En efec-
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te, els diversos ponents ajudaren a configurar una visió diacrònica sobre l’origen i
funció de l’Església en el drama de la salvació al llarg de la història, vist des del pro-
tagnisme de la Trinitat.

Obrí el relat el Dr. Angel Cordovilla (Madrid-Comillas), amb una dissertació sobre
la relació entre Creació i Salvació vistes en la seva íntima relació com a fases de l’A-
liança de Déu amb tota la humanitat, en què s’hi podia entreveure l’heretatge dels
dos grans teòlegs catòlics del segle XX, Karl Rahner i Urs von Balthasar. Tot seguit, el
degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr Armand Puig, va presentar la se va
proposta sobre la relació entre l’Aliança de Déu amb el poble d’Israel (Antic Testa-
ment) i l’esclat de la mateixa Aliança al Nou Testament, en termes no pas d’elimina-
ció sinó de continuïtat en la completesa que representa Jesucrist com a mitjancer i
plenitud d’aquesta Aliança de Déu projectada a tota la humanitat.

La consideració del misteri del mal com a gran obstacle a l’Aliança de Déu amb la hu -
manitat va anar a càrrec del Dr Francesc Torralba, qui, amb gran competència i sensi -
bilitat, va donar compte del repte que suposa el problema del mal en el diàleg amb
els agnòstics i ateus. 

Ja en la segona jornada, el Dr. Joan Planellas, vicedegà de la Facultat de Teologia de
Catalunya, va desglossar la novetat aportada per la resurrecció de Jesucrist obrada pel
Pare al bell mig de la història amb el poder de l’Esperit Sant: el gran do que rea lit-
za l’Aliança de Déu amb la humanitat començant per l’Església. Justament l’Esglé-
sia —no ja com a societat perfecte— sinó com a signe i instrument d’aquesta Alian-
ça de Déu amb tota la humanitat va ser la tesi desplegada pel Dr. Salvador Pié-Ninot
amb la seva pròpia aportació sobre la importància del caràcter sacramental de la
comunitat eclesial com a aportació clau del Vaticà II.

És aquí on lògicament entrava la ponència del cardenal Kurt Koch, President del Pon -
tifici Consell per a la Unió els Cristians (Roma) que per motius de la seva agenda va
pronunciar com obertura del Simposi. Tot mostrant l’íntima connexió entre Lumen
Gentium i Unitatis Reintegratio, el cardenal Kock va defensar el compromís ecumè -
nic com vinculant per a tot catòlic i no merament optatiu.

El Dr. Jaume Flaquer va donar raó de la nova valoració de les grans religions aporta -
da pel concili, i especialment en relació a la fe del poble d’Israel.

El simposi enfilava la seva recta final amb una brillant i ben travada exposició del teò -
leg laic Dr Andrea Grillo (Roma-Padova), sobre La litúrgia com a lloc d’arribada
del Regne de Déu, en què tot mostrant les distorsions tradicionalista i racionalista de
la litúrgia, advocava per una vivència de l’acció litúrgica com a esdeveniment en què
tot el Poble de Déu hi participa vivament. En aquesta mateixa línia cloïa el Dr. Jau-
me Fontbona amb una acurada reflexió sobre la relació entre Església i Regne de
Déu, tot mostrant com tal relació que si bé no és de mera identificació, manté un fort
dinamisme tensional de manera que es pot parlar d’una presència incoada del Regne
en l’Església i molt especialment en l’Eucaristia, on el cristià alimenta el seu compro -
mís per a la transformació del món en la direcció del Regne. 
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Totes les ponències s’inspiraven en la rica fecunditat teològica del Concili Vaticà II,
la majoria d’elles amb constants referències explícites als textos conciliars. També
és de destacar la forta impregnació bíblica i la presència abundant dels Pares de l’Es-
glésia (teòlegs dels primers segles del cristianisme) i dels principals teòlegs cristians.
Sense deixar el rigor acadèmic, les ponències han tingut ben present l’horitzó de l’a-
plicació pastoral que motiva també aquesta reflexió amb motiu del cinquantenari d’a-
quell esdeveniment conciliar de tanta importància en la renovació de l’Església. 

Homenatge a Mn. Francesc Raventós 
a la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol

Ha estat rector d’aquesta casa durant 43 anys, molts anys com a braç dret de Mons.
Ra mon Daumal, que fou bisbe auxiliar de Barcelona.

El succeeix com a nou director de la Residència Mn. Joan Rodríguez Gómez, que com -
paginarà aquest càrrec amb el de director espiritual del Seminari Diocesà.

«Mossèn Raventós ha fet de la Residència Sacerdotal una veritable família; aquesta
casa no seria com és sense la seva dedicació de més de 40 anys», va dir el cardenal
arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en l’acte d’homenatge que tota
la Residència va voler dedicar a qui n’ha estat rector durant quaranta tres anys.

L’acte es va celebrar el dijous 12 de desembre al migdia, i fou l’ocasió oportuna, pels
60 sacerdots acollits a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, d’expressar el
seu agraïment a Mn. Francesc Raventós i Pujol, canonge de la catedral de Barcelona,
que durant 43 anys ha estat el rector d’aquesta Residència, que acull els sacerdots ju-
bilats dels tres bisbats de la província eclesiàstica barcelonesa: Barcelona, Terrassa
i Sant Feliu de Llobregat.

L’acte fou també l’ocasió de la presa de possessió de Mn. Joan Rodríguez Gómez, que
ha estat els últims anys rector de la parròquia de la Mare de Déu de Betlem, a Barce-
lona, i que actualment és el director espiritual del Seminari Conciliar de Barcelona.
Mn. Joan Rodríguez compaginarà el seu càrrec al Seminari amb el de director de la
Residència Sacerdotal, a la qual també seguirà vinculat Mn. Francesc Raventós.

L’acte del traspàs en la direcció de la casa del carrer Joan Güell, 198-200, al barri barce -
loní de Les Corts, es va produir al terme d’un àpat de germanor que presidí el Dr. Lluís
Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona.

L’acompanyaren en aquest acte Mn. Francesc Raventós i Pujol; Mons. Sebastià Tal -
tavull, bisbe auxiliar de Barcelona; Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barce-
lona; Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa, i Mn. Jaume Berdoy, en re-
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presentació de Mons. Agustí Cortés, que per causa d’una intervenció quirúrgica no
ha pogut estar present en aquest acte.

També hi han estat presents en l’acte d’homenatge els membres del Patronat de la Fun -
dació de la Residència Sacerdotal i la totalitat dels residents, així com la comunitat
de quatre religioses Hospitalàries de la Santa Creu i el personal de la casa.

Oferiment de Mn. Manuel Tort

L’oferiment de l’homenatge ha estat a càrrec de Mn. Manuel Tort, un dels preveres
més antics de la casa, el qual va dir: «Volem expressar el nostre agraïment d’una ma-
nera senzilla i cordial, com a un germà i amic, presidit pel nostre cardenal Dr. Lluís
Martínez Sistach i el qui n’és president-delegat, el bisbe auxiliar Mons. Sebastià Tal-
tavull.»

Mn. Manuel Tort explicà la seva llarga col·laboració amb Mn. Francesc Raventós cinc
anys com a companys de Seminari de Barcelona, sis al Seminari Menor, on Mn. Ra -
ventós era el director espiritual i els anys de convivència a la llar de la Residència Sa-
cerdotal de Sant Josep Oriol. Va explicar que uns mesos després de la mort de la seva
mare, i estant ell prop ja dels 75 anys, va fer una visitra a Mn. Raventós per demanar -
li de poder ingressar a la Residència, i que aquest el va acollir molt bé i li va dir que
atendria la seva petició tan aviat com hi hagués una habitació lliure.

«Mn. Raventós ens ha demanat sempre que hi havia un malalt en un estat de certa gra -
vetat, que no ens oblidéssim de pregar per ell. Molt més encara, quan hem tingut un
difunt, i cal esmentar que en tants anys de servei a la nostra llar han estat moltíssims
els sacerdots que hi han mort, Mn. Raventós s’ha lliurat amb una plena dedicació a
procurar que les exèquies hagin estat sempre com una estimadíssima abraçada al ger-
mà difunt.»

Va afegir que es deuen a Mn. Raventós moltes de les millores realitzades a la casa, tant
en l’aspecte material com en el cultural i espiritual. Va fer referència en aquest sen-
tit a la pàgina web de la Residència (www.residenciasacerdotalbarcelona.org), que
recentment ha preparat Mn. Albert Torrents, i a les conferències setmanals —del
dimarts a la tarda— que s’han programat amb motiu de l’Any de la Fe i sobre els do-
cuments del Concili Vaticà II, en un cicle coordinat per Mons. Pere Tena, resident a
la casa.

«Gràcies, Mn. Francesc —va acabar dient Mn. Tort—, per tants anys i tanta atenció
a cadascú de nosaltres i tants que es deuen afegir a la nostra festa des del cel. Accep-
ta l’obsequi que t’oferim tots els qui tenim, a més, el veritable consol de saber que et
continuarem tenint com amic i germà en la nostra Residència Sacerdotal de Sant Jo -
sep Oriol.»

Al final de les seves paraules, Mn. Tort va lliurar a Mn. Raventós un sobre amb la quan -
titat recollida en una col·lecta entre tots els residents, quantitat que li fou entre gada
perquè la destinés a la finalitat que cregui convenient.
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Paraules del cardenal Martínez Sistach

«Estem celebrant un acte de reconeixement a una persona molt estimada per tots i
que ha fet un preuat servei a aquesta institució. Desitjo, en aquests moments, subrat-
llar sobretot aquestes tres coses», va dir el cardenal Martínez Sistach.

«En primer lloc, que Mn. Francesc Raventós ha estat sempre molt fidel i generós en
tot allò que els successius bisbes de Barcelona li han demanat. No ha tingut gaires
càrrecs, perquè ha viscut una profunda entrega als serveis que li han demanat els bis-
bes. Entre aquests serveis, deixant de banda els seus anys en què exercí com a vicari
en algunes parròquies i el seu actual servei a la catedral i a la parròquia de Les Corts,
sobresurt el de rector d’aquesta Residència, en la qual entrà com a braç dret del bis-
be auxiliar Mons. Ramon Daumal, amb qui va col·laborar amb molta fidelitat fins a
la seva mort.»

«En segon lloc —continuà dient el cardenal—, desitjo dir a Mn. Raventós que les
diòcesis de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat li volem agrair el seu llarg
servei i la seva llarga gestió com a rector durant 43 anys. Aquesta casa no seria la llar
familiar que és sense la seva constant dedicació. Exercir-ne tants anys de rector li
ha exigit hores, entrega, generositat i diàleg. Els sacerdots que entren a la Residèn-
cia són grans, són ancians, que tenen sovint una salut delicada, tenen necessitats di-
verses, problemes personals per resoldre... En Mn. Raventós i en les religioses Hospi -
talàries de la Santa Creu, que porten la casa, aquests sacerdots ancians han trobat i
troben un germà, unes germanes i també uns companys disposats a ajudar-los en tot
el que calgui. Mn. Raventós és per a tots ells un veritable germà.»

«Finalment, desitjo subratllar el resultat d’aquesta dedicació de Mn. Raventós que ha
fet d’aquesta casa una veritable família, una comunitat fraternal i familiar. En nom dels
tres bisbats, et diem: gràcies per tot el que has fet, Mn. Raventós! Que Déu t’ho pa-
gui! Estem molt contents perquè sabem que continuaràs a la casa, i podràs ser una
valuós ajut per a Mn. Joan Rodríguez, el nou director de la Residència, al qual desit -
gem que pugui continuar la bona feina que tu has fet durant tants d’anys. Gràcies en
nom de tots!»

En nom dels bisbes de les tres diòcesis, el cardenal Martínez Sistach ha fet ofrena a
Mn. Raventós d’un llibre tot dient-li: «En un dia com avui cal deixar parlar al cor, i
per això et volem fer un obsequi que expressa quelcom que sabem que portes espe-
cialment en el teu cor: un llibre sobre la Sagrada Família, d’Antoni Gaudí.»

Paraules finals de Mn. Francesc Raventós

Mn. Raventós va cloure l’acte d’homenatge dient: «Com sabeu, vaig estar durant molts
anys molt a prop de Mons. Ramon Daumal, que fou bisbe auxiliar de Barcelona. Re-
cordo que quan celebrava les ordenacions de preveres sempre acostumava a dir a la
persona que s’ordenava: pensa que t’ordenes per a servir l’Església, no per a servir els
teus desitjos, les teves aspiracions o les teves il·lusions. Jo li dec la vocació sacerdo -
tal, perquè fou el meu conseller des de la meva joventut, a la parròquia de Sarrià, de
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la qual jo era feligrès i el sacerdot Ramon Daumal en aquells anys n’era vicari. Tam-
bé a mi em recordava que rebia el sacerdoci ministerial sobretot per a servir l’Esglé -
sia, quan jo li exposava que m’agradaria molt ser rector d’una parròquia. Ja sacerdot,
vaig exercir cinc anys com a vicari parroquial, primer a la parròquia del Turó de la
Peira i després al Poblenou. Quan pensava anar com a rector a una parròquia, em va-
ren demanar anar com a director espiritual al Seminari Menor de la Conreria, on vaig
estar nou cursos. I després vaig venir a aquesta casa com a secretari i ajudant en tot
el que he pogut del bisbe auxiliar Ramon Daumal. No he fet sinó allò que he entès
que havia de fer. I vull dir que ho he pogut fer gràcies al valuós ajut dels mateixos
mossens residents i al de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, que són unes
veritables mares per als residents d’aquesta casa. Dono les gràcies a totes, a les que
han passat per la casa i a les actuals» (Aquestes paraules foren seguides d’un llarg
aplaudiment de tots els presents).

Mn. Raventós va cloure l’acte afegint aquestes paraules: «No hem fet res més que
el que havíem de que fer. Vénen a la meva memòria ara aquestes paraules de l’Evan-
geli: “Quan hàgiu fet tot allò que calia fer, digueu: Som servents inútils, hem fet allò
que havíem de fer”. Tot el que he fet ho he pogut fer gràcies a l’ajut de Déu i dels ma-
teixos mossens. Entre tots ho hem anat fent tot. I desitjo que així puguem continuar.
Quan el Sr. Cardenal em va comunicar el nomenament del nou director, Mn. Joan Ro -
dríguez, aquí present, vaig estar molt content perquè l’aprecio molt i el conec des de
fa molt de temps. Jo l’ajudaré en tot el que pugui i estic segur que entre tots ho ani-
rem fent tot.»

Felicitació al nou director

Els dia 16 de desembre de 2013 es complien els 35 anys de l’ordenació sacerdotal del
nou director de la Residència, Mn. Joan Rodríguez Gómez, i amb aquest motiu la Re-
sidència es va unir a l’acció de gràcies a Déu pels anys de ministeri sacerdotal del nou
director de la casa.

Al migdia tots els residents es varen trobar a la capella, on Mons. Pere Tena va dir: «En
la fraternitat sacerdotal, ens apleguem en un acte de pregària per Mn. Joan Rodríguez
i també per donar gràcies a Déu, amb ell, pels 35 anys del seu ministeri sacerdotal.
Han estat uns anys durant els quals ha fet molts serveis i haurà trobat moltes perso-
nes per ajudar-les en la seva vida cristiana. Ara ell es troba en els inicis d’un altre ser-
vei, com a director d’aquesta casa i com a director espiritual del Seminari. El felicitem
i li desitgem que aquests nous encàrrecs i tot el seu ministeri segueixin sent un temps
de gràcia per a ell i per a aquesta casa.»

Després es va resar la pregària litúrgica de Sexta, dins de la qual Mons. Joan Rodrí-
guez, i que sempre ha procurat viure els aniversaris de la seva ordenació «en el silen-
ci exterior i en el recolliment interior», va recordar que fou ordenat prevere l’any 1978,
l’any dels tres Papes, i que en la missa de la seva ordenació es va llegir aquest text de
la carta als Filipencs (4,4-5): «Viviu sempre contents en el Senyor; ho repeteixo, vi-
viu contents. Que tothom us conegui com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop».
Llegí també uns fragments del Salm 24, que diu entre altres coses. «Feu, Senyor, que
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conegui les vostres rutes, que aprengui els vostres camins», i demanà a tots que, com
ja ho fan, col·laborin a la bona marxa de la Residència. 

Augmenta el deteriorament físic i mental 
dels atesos per Càritas

Càritas Diocesana de Barcelona presenta l’informe Llar, habitatge i salut: acció i pre -
venció residencial en què es manifesten les condicions de vida de les persones ateses
per l’entitat

64.000 persones, aproximadament, han estat ateses per Càritas Diocesana de Barce -
lona durant el 2013, un 7% més respecte l’any anterior. D’aquestes persones ateses,
un 71% està a l’atur, un 18% són famílies monoparentals i un 23% són persones que
estan soles. Aquestes són algunes de les dades que s’han presentat aquest dimecres
al matí en la presentació de l’informe Llar, habitatge i salut: acció i prevenció residen -
cial, realitzat per Càritas Diocesana de Barcelona. A l’acte han assistit el director
de Càritas, Jordi Roglà; el delegat episcopal, Mn. Salvador Bacardit i la cap d’acció
social, Carme Trilla.

Jordi Roglà ha explicat que, per molt que hi hagin signes de recuperació econòmica,
«no podeu oblidar les seqüeles d’aquesta crisi, que són la ruptura de les unitats fami-
liars i l’augment de la pobresa estructural a mig termini». I Càritas intenta comba-
tre aquestes conseqüències amb la solidaritat i la generositat de voluntaris, socis i as-
salariats. 

Tres eixos per combatre l’exclusió residencial

Per tal que les persones ateses puguin tenir una llar, Càritas actua en tres eixos: les
ajudes econòmiques directes, el parc d’habitatges i el Servei de Mediació en Habitat -
ge. Gràcies a tots ells, es preveu que unes 11.000 persones hauran rebut ajuts en con-
cepte d’habitatge i, d’aquestes, 4.200 hauran dormit cada dia sota un sostre.

Els ajuts econòmics directes ascendeixen als 2 milions d’euros, especialment per al
pagament dels lloguers i les hipoteques. Pel que fa al parc d’habitatges, Càritas comp-
ta amb 63 habitatges compartits, que suposen 268 places; sis centres residencials i
249 habitatges unifamiliars, destinats a 1.173 persones. Però està previst que aquests
últims, de cara l’any 2015, arribin a 569 habitatges. 

El Servei de Mediació en Habitatge (SMH) també presta atenció als afectats per man-
ca de llar i ja ha evitat 455 desnonaments, negociant la reducció del deute amb les
entitats bancàries. El perfil de les famílies ateses per aquest servei són espanyols (60%),
amb infants (73%) i amb taxa d’atur de les persones amb problemes de lloguer (75%)
o d’hipoteca (68%).

718 [54] desembre - BAB 153 (2013)



Salut i habitatge

Càritas ha dut a terme, conjuntament amb l’Agència de la Salut Pública de Barcelo-
na, un estudi per analitzar l’estat de salut i les condicions d’habitatge i de vida d’una
mostra de persones ateses per l’entitat i comparar-les amb el conjunt de persones re -
sidents a Barcelona. L’enquesta ha confirmat que un 20% de les famílies entrevista -
des ha viscut alguna vegada en una barraca, un alberg, al cotxe o al carrer.

La salut de les persones ateses per Càritas està molt deteriorada: un 80% de les dones
admeten tenir un mal d’esquena crònic i 2 de cada 3, pateixen migranya. Pel que fa
a la salut mental, un 70% dels atesos presenten depressió o ansietat en valors extre-
mament alts. Per tant, es pot afirmar que existeix una relació entre les dolentes condi -
cions d’habitatge i la mala salut, física i mental, de les persones. «La crisi està portant
a una situació d’epidèmia», ha apuntat Carme Trilla, cap d’acció social de Càritas
Diocesana de Barcelona.

Amb aquestes dades, l’entitat considera que s’han de posar en marxa mecanismes per
garantir el dret a un habitatge digne i reforçar al màxim els mecanismes de suport mè -
dic i psicològic a les famílies i persones sotmeses a les conseqüències de la crisi.

Felicitació de Nadal al Sr. Cardenal arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach

El Sr. Cardenal explicà que durant l’any 2014 Barcelona acollirà una important tro-
bada sobre l’evangelització i la pastoral en les grans ciutats

El divendres dia 20 de desembre, a les 13 h, es va celebrar a la seu de l’Arquebisbat
l’acte de felicitació de la Cúria Diocesana al Sr. Cardenal arquebisbe amb motiu de
les festes de Nadal i Cap d’any.

En primer lloc, a la capella del Palau, es va resar l’hora litúrgica de Tèrcia, que pre-
sidí el Sr. Cardenal acompanyat del Sr. Bisbe auxiliar. Mons. Pere Tena excusà la se-
va assistència, donat que tenia una activitat pastoral en aquella hora. Hi eren presents,
a més del Sr. Bisbe auxiliar, els Vicaris Episcopals, el Vicari judicial, Dr. Santiago
Bueno; el Secretari general i Canceller de l’Arquebisbat, Mn. Sergi Gordo, i una àm-
plia representació de tots els organismes que formen la Cúria diocesana, del Capí-
tol Catedral i del Seminari Conciliar, així com de les Facultats eclesiàstiques i d’al-
tres institucions acadèmiques d’inspiració cristiana, de Càritas Diocesana i d’altres
institucions i moviments d’apostolat i d’acció social.

Paraules del Sr. Bisbe auxiliar

Després de la pregària a la capella, a la sala noble del Palau tingué lloc l’acte de fe-
licitació. Mons. Sebastià Taltavull inicià el seu parlament dient: «Un any més i a les
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portes de Nadal i d’Any nou volem manifestar-li, Sr. Cardenal, el nostre goig i feli-
citació. Desitjant-li unes bones festes i desitjant-nos-les els uns als altres sabem que
ens compromet a ajudar-nos a ser més bons i més feliços, gent de bon tracte, sensi-
bles i propers, persones apassionades per fer el bé. L’objectiu pastoral que estem tre-
ballant en la seva triple dimensió volem, una vegada més, que ens hi ajudi, sobretot
quan estem fent el possible perquè tant la nostra celebració de la fe com l’acció ca-
ritativa i solidària envers els qui més pateixen, s’uneixin i ens uneixin en un mateix
esforç.»

«La comunió que conté aquesta felicitació amb la seva missió de Pastor diocesà en-
tre nosaltres vol fer-li palesa una vegada més la col·laboració de tots els qui integrem
la comunitat de la Cúria Diocesana amb tots els seus organismes de gestió i de ser-
vei pastoral a la nostra Església. També nosaltres, amb el nostre treball de cada dia,
volem ser mitjà evangelitzador per a totes les persones que acollim i tractem per tal
d’apropar-les a Jesús i fer que l’Església sigui aquesta família on tothom s’hi troba
com a casa. Per això, desitgem que el temps de preparació i la festa del naixement de
Jesús sigui una nova ocasió de trobada amb Ell que ens renovi.»

«Ens tenim bens presents en la pregària, com hem volgut tenir especialment present
aquests dies el qui durant catorze anys va presidir aquesta Església de Barcelona, l’ar-
quebisbe Ricard M. Carles, a qui ahir dèiem el darrer adéu i amb qui molts dels
presents havien col·laborat des dels treball de la Cúria. Com també tenim molt pre-
sents els qui, a causa de la malaltia o a altres dificultats, avui no es troben entre nos -
altres i qui volem fer extensiva la nostra amistat i desig de recuperació.»

Mons. Sebastià Taltavull va cloure les seves paraules dient al Sr. Cardenal, perquè
és motiu d’alegria i de felicitació, «lo molt contents que estem amb el Papa Fran-
cesc, amb tot el que diu i fa» i va citar aquestes paraules de l’exhortació apostòlica
Evangelii gaudium: «Amb Jesucrist sempre neix i reneix l’alegria; ell ens permet
d’aixecar el cap i tornar a començar sempre amb una tendresa que mai no ens des -
il·lusiona i que sempre ens retorna l’alegria». I va afegir «Això és el que més li desit -
gem, Sr. Cardenal, en aquesta felicitació nadalenca, tot demanant al Senyor que
ve, que el segueixi acompanyant i beneint en el seu ministeri de Pastor entre nos -
altres.»

Paraules del Dr. Lluís Martínez Sistach

El Sr. Cardenal va iniciar les seves paraules donant les gràcies pels desigs expressats,
en nom de tots, pel Sr. Bisbe auxiliar i pel treball realitzat per les persones que tre-
ballen en la Cúria i en les altres institucions i organismes diocesans, que cal que esti -
guin orientats sempre cap a l’evangelització. «Volem que la nostra tasca sigui sempre
evangelitzadora perquè l’Església, com deia Pau VI, existeix per evangelitzar, encara
que a vegades no sigui compresa i esdevingui signe de contradicció, com li va succeir
al mateix Jesucrist. És el problema de la fe, que és un misteri.»

Va dir que el Nadal de 2013 tenia algunes circumstàncies peculiars i que en diria al-
gunes. «En primer lloc, anunciar-vos un esdeveniment que em sembla que serà im-
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portant per Barcelona, que és un congrés internacional per la pastoral de les grans
ciutats, que ja està bastant avançat en la seva programació. És un esdeveniment
que es farà a Barcelona durant l’any 2014, però que tindrà un abast internacional.
Un primer pas serà fer un congrés d’experts, de sociòlegs, de teòlegs, de pastora-
listes sobre com podem fer la tasca evangelitzadora i la manera com es fa present
l’Església en les grans urbs, en les grans ciutats del món. Aquest tema sempre m’ha
preocupat i ja fa temps que vaig tenir una reunió de dos o tres dies per parlar d’ai-
xò amb els arquebisbes de Marsella, de Burdeus, de Milà... Sovint en les reunions
de cardenals en parlem i diem que els arquebisbes de les grans ciutats ens hauríem
de trobar per compartir experiències de les grans ciutats, perquè hi ha coses que són
comunes.

Després d’escoltar els experts, caldria fer, en una segona etapa —potser cap a finals
de l’any 2014— una trobada dels pastors, d’uns 25 o 30 pastors de grans ciutats de
tot el món, per reflexionar especialment sobre la manera d’aplicar a la pastoral or-
dinària les conclusions que ens hagin proposat els experts. No es tracta de manar i de
fer decrets, que puguin millorar l’acció de l’Església en les grans concentracions hu-
manes. «D’això —va afegir— n’he parlat molt amb el Papa i ell hi està molt interes-
sat. Durant les congregacions general anteriors al darrer conclave li vaig oferir el meu
llibre titulat Cristians en la societat del diàleg i la convivència, que aparegué aquells
dies en italià —ara també s’ha publicat en català i en castellà—. Recordo que, en
un descans del treball de les sessions, em va dir que havia vist el meu llibre, sobretot
en la seva primera part, i va afegir aquestes paraules: “Estic molt preocupat per la
pastoral de l’Església en les grans ciutats”. Jo li vaig dir que també a mi em preocupa -
va el tema.» 

«Després ho he anat pensant i abans d’entrar a l’habitació on va tenir lloc audiència
que em va concedir el passat 6 de setembre a la Residència de Santa Marta —i que
va tenir una hora de duració—, em va dir: “Tengo una cosa para ti”, i cercà entre els
seus papers i em va donar unes reflexions que li havien arribat de Buenos Aires preci -
sament sobre la pastoral en les grans ciutats. Ell guardava el document pensant en
el projecte del congrés a celebrar a la nostra ciutat. El nostre desig és que, en aca-
bar la trobada dels pastors, ponguéssim anar a Roma i posar les nostres conclusions
en mans del Sant Pare i escoltar allò que ell ens digués sobre els nostres treballs i les
orientacions que ens vulgui proposar.» 

Altres temes del Nadal de l’any 2013

Després, el Sr. Cardenal va comentar altres temes propis del Nadal de 2013. Va fer
referència a la primera encíclica del Papa Francesc, la Lumen fidei, i al fet que ell
va aprofitar sobretot el tercer capítol, el passat estiu, per redactar la seva carta pas-
toral Viure la fe i edificar la comunitat cristiana, dedicada sobretot a la dimensió
eclesial i a l’estructura o la forma sagramental de la fe. Va remarcar que té una pri-
mera part més teològica i una segona part més pastoral, en la qual aplica l’eclesiali-
tat de la fe a cada un dels tres objectius del Pla Pastoral Diocesà, és a dir, a l’evange-
lització, a la iniciació cristiana i a la solidaritat com a expressió de la fe (tractat pel
Papa en el capítol quart de la Lumen fidei), remarcant que aquestes tres coses les hem
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de realitzar amb una clara consciència, que ho fem «en Església i com a Església»,
i no tant com iniciatives individuals. 

També va esmentar l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, i recordà el fet que el
Papa, en l’audiència del 6 de setembre passat li va dir: «Ja tinc acabada l’exhorta-
ció apostòlica sobre l’evangelització», i ho ha fet en molt poc temps, totes les altres
havien trigat més en ser publicades, i que no ha posat en el seu encapçalament les pa-
raules «exhortació postsinodal», sinó que ell, tot i recollir les conclusions del Síno-
de episcopal de l’octubre de 2012 sobre la nova evangelització, li ha donat una ma-
jor amplitud. Francesc reflexiona sobre molts temes, però el Papa dóna primacia al
tema de la reforma de l’Església, de la conversió de l’Església. I no planteja només
aquesta reforma en l’àmbit de la Cúria romana, sinó també de tots els estaments i ins-
titucions de l’Església, des del Papa fins a l’últim cristià. La clau d’aquesta reforma
—diu el Papa— ha de ser la missió, l’evangelització, la dimensió missionera de l’Es-
glésia. Aquest ha de ser el criteri que guiï la reforma de l’Església. El Sr. Cardenal va
remarcar la importància del que diu Francesc sobre l’homilia i sobre la dimensió so-
cial de l’evangelització.

«Hem de sortir, hem d’anar a les perifèries de l’existència, hem d’anar allà on hi ha la
gent, com ens demana el Papa, el magisteri i els actes del qual reflecteixen una gran
preocupació evangelitzadora.»

Va remarcar també que al Papa el preocupa molt la pastoral familiar i que ha convo -
cat dos sínodes sobre la família: el sínode extraordinari de 2014 i el sínode ordinari
de 2015. Va insistir que hi ha molts problemes en la pastoral del matrimoni i de la fa-
mília, que tenen una de les seves manifestacions, sobretot a l’Europa Occidental, en
la multiplicació dels divorcis i de les ruptures matrimonials, especialment entre els
joves. 

Va informar que hi hauran tres santuaris on es pregarà especialment per les famílies i
pels fruits dels propers sínodes: Natzaret, Loreto i la Sagrada Família de Barcelona.
I també va informar dels dos actes previstos a la diòcesi amb de la festa de la Sagra da
Família, dia en què se celebra la Jornada de la Família: la conferència de Mons. Vin -
cenzo Paglia, president del Pontifici Consell per a la Família, el dissabte 28 de de -
sembre al Seminari Conciliar, i la missa del diumenge 29 de desembre a la basílica
de la Sagrada Família. «Tots hem d’implicar-nos en fer que, especialment fins al 2015,
la Sagrada Família de Barcelona sigui un veritable santuari per a les famílies», va dir
el nostre cardenal.

Acabà dient que encomanava el cardenal Ricard M. Carles a la pregària de tots, i que
aquest any s’havia decidit suprimir el senzill refrigeri que s’oferia habitualment als
assistents a aquest acte. 
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Conferència de Mons. Vincenzo Paglia 
sobre els dos Sínodes de la família i celebració

del Dia de la Família a la Sagrada Família

El Papa Francesc, en un missatge televisat a Barcelona, anuncia que la Sagrada Fa -
mília serà un dels tres santuaris de tot el món en els quals es pregarà especialment per
als fruits del propers sínodes

El diumenge 29 de desembre de 2012, la nostra Arxidiòcesi celebrà dos actes amb
motiu del Dia de la Família, amb el lema «Preguem per la Família i pel Sínode».
L’acte principal fou l’eucaristia a la basílica de la Sagrada Família, convocada pel
Sr. Cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, i presidida per l’arquebisbe
Mons. Vincenzo Paglia, president del Pontifici Consell per a la Família, vingut des
de Roma expressament per a presidir la Jornada per la Família i la Vida, que se cele -
bra cada any en la festa de la Sagrada Família, en el diumenge dins de la octava de
Nadal.

Text íntegre de l’àngelus del Papa

Les paraules del Sant Pare abans de resar l’àngelus del 29 de desembre, que varen
ser retransmeses via satèl·lit a les 3.000 persones al final de l’eucaristia celebrada a
la Sagrada Família foren aquestes: 

«Estimats germans i germanes, bon dia!

En aquest primer diumenge després de Nadal, la litúrgia ens invita a celebrar la fes-
ta de la Sagrada Família de Natzaret. En efecte, cada pessebre ens mostra Jesús jun -
tament amb Maria i Josep, a la cova de Betlem. Déu ha volgut néixer en una família
humana, ha volgut tenir una mare i un pare, com nosaltres.

I avui l’Evangeli ens presenta la Sagrada Família en el camí dolorós de l’exili, cercant
refugi a Egipte. Maria i Jesús experimenten la condició dramàtica dels pròfugs, mar-
cada per la por, la incertesa, les incomoditats (cf. Mt 2,13-15.19-23). Per desgràcia,
en els nostres dies, milions de famílies es poden reconèixer en aquesta trista realitat.
Gairebé cada dia la televisió i els diaris donen notícia de pròfugs que fugen de la fam,
de la guerra i d’altres perills greus, cercant la seguretat i una vida digna per a ells i
per a les seves famílies.

A terres llunyanes, fins i tot quan hi troben treball, no sempre els pròfugs i els immi-
grants troben una veritable acollida, respecte i estimació dels valors dels que són por-
tadors. Les seves legítimes expectatives topen amb situacions complexes i amb difi-
cultats que a vegades semblen insuperables. Per això, mentre fixem la mirada en la
Sagrada Família de Natzaret en el moment en que és obligada a fer-se pròfuga, pen-
sem en el drama d’aquells migrant i refugiats que són víctimes del rebuig i de l’explo-

BAB 153 (2013) - desembre [59]  723



tació, que són víctimes de les xarxes de prostitució i del treball esclau. Però pensem
també en els altres “exiliats”, jo els anomenaria els “exiliats amagats”, aquells exi-
liats que hi pot haver a l’interior de les mateixes famílies: els ancians, per exemple,
que a vegades són tractats com una presència que molesta. Penso moltes vegades que
un signe per saber com va una família és veure com són tractats en ella els infants i
els ancians.

Jesús va voler pertànyer a una família que va experimentar aquestes dificultats a fi
que ningú no es senti exclòs de la proximitat amorosa de Déu. La fugida a Egipte per
causa de les amenaces d’Herodes ens mostra que Déu és present allí on l’home està
en perill, allí on l’home sofreix, on fuig, on experimenta el rebuig i l’abandó; però Déu
és també allí on l’home somnia, espera poder tornar a la pàtria en la llibertat, fa pro -
jectes i pren decisions en favor de la seva vida i la seva dignitat i per a la vida i digni -
tat de la seva família.

Avui la nostra mirada sobre la Sagrada Família se centra també sobre la senzillesa de
la vida que aquesta porta a Natzaret. És un exemple que fa molt de bé a les nostres
famílies, les ajuda a esdevenir cada vegada més comunitats de vida, d’amor i de re-
conciliació, el les que es viu la tendresa, l’ajuda mútua, el perdó recíproc. Recordem
les tres paraules clau per viure en pau i alegria en les famílies: per favor, gràcies, per-
dó. Quan en una família no es prenen actituds invasores i es demana “per favor, quan
en una família no es cau en l’egoisme i s’aprèn a dir “gràcies”, i quan en una famí-
lia un dels seus membres s’adona que ha fet una cosa lletja i demana “perdó”, en aque -
lla família hi ha pau i hi ha alegria. Recordem aquestes paraules. Però podríem repe-
tir-les tots junts. Per favor, gràcies, perdó.

(Tothom va repetir: “per favor, gràcies, perdó”).

També voldria animar les famílies a prendre consciència de la importància que tenen
a l’Església i a la societat. L’anunci de l’Evangeli passa sobretot a través de les famí-
lies per arribar després als diversos ambients de la vida quotidiana.

Preguem amb fervor a Maria Santíssima, la Mare de Jesús i Mare nostra, a Sant Jo-
sep, el seu espòs. Demanem-los que vulguin il·luminar, confortar i guiar totes les fa-
mílies del món, perquè puguin realitzar amb dignitat i serenitat la missió que Déu els
ha confiat.»

Després de resar l’àngelus, el Papa va dir:

«Estimats germans i germanes,

El proper Consistori i el proper Sínode dels bisbes afrontaran el tema de la família,
i la fase preparatòria ja fa tems que ha començat. Per això avui, festa de la Sagrada
Família, desitjo confiar a Jesús, Maria i Josep aquest treball sinodal, pregant per les
famílies de tot el món. Us invito a unir-vos espiritualment a la pregària que ara re-
so:»
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Pregària a la Sagrada Família

(Donem la versió catalana de la pregària del Sant Pare. Aquesta pregària, editada en
un «punt de llibre» tant en català com en castellà, es va repartir a tots els assistents
a l’eucaristia celebrada aquell matí a la basílica de Gaudí)

Jesús, Maria i Josep,
en vosaltres contemplem
el resplendor de l’amor veritable,
i a vosaltres ens adrecem 
amb plena confiança.

Feu, Sagrada Família de Natzaret,
que les nostres famílies siguin
llocs de comunió i cenacles
de pregària, veritables escoles
de l’Evangeli, petites esglésies domèstiques.

Feu, Sagrada Família de Natzaret,
que les famílies mai no experimentin
ni la violència, ni el tancament,
ni la divisió i que tot aquell que
hagi estat ferit o escandalitzat
pugui trobar molt aviat consol i guariment.

Feu, Sagrada Família de Natzaret,
que el proper Sínode dels Bisbes
pugui fer-nos conscients
del caràcter sagrat i inviolable
de la família i de la bellesa
que el projecte de Déu li ha donat.

Jesús, Maria i Josep escolteu i
acolliu les nostres súpliques.

(Papa Francesc. Nadal 2013)

Salutació especial als fidels presents a tres santuaris

«Dirigeixo una salutació especial als que estan ara en comunicació amb nosal-
tres des de Natzaret, a la basílica de l’Anunciació, on hi ha anat el Secretari ge -
neral del Sínode dels Bisbes; des de Barcelona, a la basílica de la Sagrada Famí-
lia, on hi ha anat el President del Pontifici Consell per a la Família; des de Lore to,
a la basílica-santuari de la Santa Casa. I amplio aquesta salutació als fidels reu-
nits en diverses parts del món per altres celebracions que tenen les famílies com
a protagonistes, com la de Madrid.»

Després de saludar alguns grups procedents de diversos punts d’Itàlia, Francesc es va
acomiadar de tots dient: «A tots us desitjo una bonica festa de la Sagrada Família, un
bonic i bon diumenge, i un bon dinar. A reveure!» 
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Més de tres mil persones a la basílica

Més de tres mil persones varen participar a la missa celebrada a dos quarts d’onze
del matí el 29 de desembre a la basílica de la sagrada Família. El Sr. Cardenal arque-
bisbe va demanar a Mons. Paglia que presidís ell, donat el càrrec que té a la Cúria Ro -
mana i a la seva condició de representant del Papa Francesc en aquesta celebració,
com va dir el Sant Pare en les seves paraules en el moment de resar l’àngelus.

Varen concelebrar l’eucaristia el Sr. Bisbe Auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull; els Vica -
ris episcopals, el Vicari judicial, el Secretari general i Canceller, membres del Capí-
tol Catedral, els delegat de Pastoral Familiar i altres delegats, així com un bon grup
de preveres. El Dr. Martínez Sistach dirigí unes paraules de benvinguda a Mons. Pa -
glia; aquest pronuncià l’homilia, que es publica en aquest mateix Butlletí de l’Arque-
bisbat. Varen actuar com a diaques Mn. Josep Vidal i Mn. Ramon Ollé.

Varen fer les lectures i varen tenir una significativa participació a la celebració els mo -
viments matrimonials i familiars de la nostra arxidiòcesi, com el Centre de Prepara-
ció al Matrimoni (CPM), l’Encontre Catòlic de Nuvis, els Equips de la Mare de Déu,
Encontres Matrimonials, etc. Després de l’homilia, els matrimonis presents varen fer
la renovació del consentiment matrimonial.

Tota la celebració va tenir un to molt familiar, joiós i nadalenc. El cant de preparació fou
El noi de la mare; el d’entrada, Fidels, atanseu-vos; al moment de la comunió es va ren
cantar les nadales Les dotze van tocant i Santa nit i també els Goigs de la Sagrada Famí-
lia. El cant final fou Joia en el món; el de comiat, Els àngels de la glòria. Va tenir cura de to -
ta la coordinació Mn. Josep M. Turull, que té la responsabilitat de l’organització de les ce -
 lebracions a la basílica. L’acte fou retransmès en directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat.

El Sr. Cardenal Martínez Sistach i Mons. Paglia al final de la celebració varen pronun -
ciar unes paraules molt emotives. Les paraules del Papa, retransmeses en connexió amb
la Plaça de Sant Pere del Vaticà, foren escoltades amb gran joia i regraciades amb un
llarg aplaudiment. 

La coral que interpretà diversos cants, acabada la celebració, va anar davant la faça-
na del Naixement i allí oferí un concert de nadales als assistents. 

Homilia de l’Arquebisbe Vincenzo Paglia, 
en la Festa de la Sagrada Família
Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, 

diumen ge 29 de desembre de 2013

Text íntegre de l’homilia de Mons. Vincenzo Paglia

La festa de la Santa Família ens uneix avui de manera particular a Natzaret, on Jesús
va viure trenta anys amb els pares, i a Loreto, on s’hi conserva la seva casa. El papa
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Francesc —que d’aquí a ben poc ens parlarà en directe— ha volgut que en el dia d’a-
vui destaqués la importància que la família té per a tots nosaltres, i no només per a
nosaltres, sinó per a tota la humanitat. Com sabeu, el Papa ha decidit celebrar un
Sínode extraordinari sobre la Família el proper mes d’octubre. Vol que totes les co-
munitats cristianes dediquin una major atenció a les famílies. No es poden deixar so-
les les famílies, sobretot les que passen més dificultats. I també cal ajudar els nostres
joves perquè entenguin la bellesa de casar-se i de formar una família. La festa d’avui
ens diu que també Jesús va necessitar la família. Aquesta —la famíli— és el bressol
de la vida i de la mateixa societat. Tots sabem per experiència directa que la soledat
ens fa viure malament, i que la nostra existència només troba el seu sentit en l’a-
mor. Podríem dir que ni tan sols Déu no està be sol. Ell és una família formada per
tres persones: Pare, Fill i Esperit Sant. Són tres persones diferenciades l’una de l’al -
tra, però s’estimen tant que són una sola cosa. Sí, el misteri de la família brolla del
cor mateix de Déu. I potser podríem dir aquell gran creient i gran artista que era Gau-
dí va poder concebre aquesta extraordinària Basílica de la Sagrada Família bo i es-
crutant el misteri de la Santíssima Trinitat.

La Paraula de Déu que avui se’ns ha anunciat ens parla de la Santa Família de Natza ret.
Són moltes les reflexions que se’ns suggereixen. Voldria aturar-me en dues consi-
deracions. La primera és referida als nens. L’Evangeli ens diu que els nens —comen-
çant per Jesús— necessiten un pare i una mare per poder néixer i créixer. Malaura-
dament de vegades els adults obliden aquesta veritat tan òbvia, potser perquè volen
satisfer els seus desitjos sense tenir en compte la necessitat que tenen els més petits
de tenir un pare i una mare a prop. És difícil créixer en la salut del cos i del cor sense
tenir una família. Només cal veure els nombrosos nens abandonats, sense afecte i
companyia! La família per si sola —ho sabem— no és suficient. Cal que les famílies
es trobin entre elles i s’ajudin. Això mateix és el que va passar amb aquella jove famí -
lia. Ja a Betlem van anar-hi els pastors i després els mags. És indispensable que tam-
bé avui es tornin a crear lligams més amplis. Podríem dir que cada família necessita
que arribin pastors que portin alegria i mags que portin regals.

El Nadal torna novament aquest any per dir-nos que acollim Jesús, que acollim els
fills, que estiguem atents als petits. L’Evangeli del Nadal és com l’àngel del qual par-
la l’Evangeli, que li demana a Josep que prengui amb ell el nen i la mare. Aquell àn -
gel ens diu també a nosaltres que tinguem cura dels petits i dels dèbils, d’aquells que
corren el perill de caure a les mans dels molts Herodes que volen robar l’ànima i el
cor dels petits. Mirem Maria i Josep, que tenen cura de Jesús, i imitem-los. Cal que nos -
altres, els més grans, tinguem cura dels més petits, no només dels que tenim a prop,
sinó també dels que no formen part de les nostres famílies. Aquell Nen de Natzaret re -
presenta tots els nens. Tots són els nostres fills, tots necessiten que els estimin i els aju -
din. L’Església, que és la família de Déu, ha de sentir-se mare de tots els petits perquè
creixin en l’amor.

Hay también una segunda consideración. Si bien es cierto que Jesús necesitó a Ma-
ría y a José, también es cierto que ellos necesitaron a Jesús. Sin él, aquella familia ni
si quiera habría empezado. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que no es su-
ficiente un amor circunscrito entre dos personas. En la familia el amor es una ener-
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gía que genera hijos, que nos hace salir de los límites de nuestro recinto, que nos
impul sa a superar nuestros límites. El amor que se debe vivir en nuestras familias no
queda limitado a las paredes de casa. Jesús nos enseña cómo amar. Por eso Jesús
era el verdadero tesoro de la Familia de Nazaret. María y José se fijaban en cómo
amaba Jesús y se dejaban guiar por el amor de Jesús. ¿Os acordáis cuando María y
José en contraron a Jesús en el templo, entre los doctores de la ley? Jesús explicó a
sus padres cuál era la misión que tenía. Y ellos la comprendieron. Por otra parte, en
los Evangelios del nacimiento de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, María y Jo-
sé siguen a un ángel. No hicieron lo que les dio la gana. Hicieron lo que les dijo el
ángel.

Queridos padres, queridos niños, todos tenemos un ángel, como lo tuvieron María y
José. En cada casa hay un ángel que nos habla y nos protege. ¡Cuántos ángeles pen-
só Gaudí para esta Basílica! ¡Escuchemos al ángel! Y ya sabéis que el ángel es, en
primer lugar, el Evangelio. Sí, aquel que escucha el Evangelio es como si escuchara
al ángel. ¡Qué importante sería que en cada familia se leyera el Evangelio! Fijaos, es
lo que pasaba en Nazaret, porque también María y José escuchaban cada día a Jesús.
Si escuchamos cada día el Evangelio también nuestras casas serán Nazaret. Queridí-
simas familias, Jesús es vuestro centro. Él os habla y os enseña a amar. Obedezcamos,
pues, al Evangelio de hoy que nos exhorta a «tomar con nosotros al niño» y a su ma-
dre. Sí, tomemos a Jesús con nosotros y sabremos vivir juntos, en familia con los de-
más, sabremos —como leemos en el Eclesiástico— honrar al padre y a la madre an -
cianos y sabremos abrir el corazón a todo el mundo.

El Evangelio de la Navidad quiere darnos los sentimientos de Jesús. El apóstol Pablo
nos lo recuerda: «Revestíos, pues, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad,
mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos mutuamente».
Sí, hagamos espacio en nuestros corazones y en nuestras familias a los sentimientos
que nos da la Navidad. Que la familia de Nazaret sea el icono que miramos para ha -
cer que nuestras familias sean más firmes en el amor y construyan con más fuerza un
mundo de justicia y de paz.

Conferència de Mons. Vincenzo Paglia

El dissabte 28 de desembre, a les 17 h, a l’aula magna del Seminari Conciliar, Mons.
Vincenzo Paglia pronuncià una conferència sobre «Els desafiaments pastorals so-
bre la família en el context de l’evangelització», acte presidir pel Sr. Cardenal arque-
bisbe, que va fer la presentació del conferenciant, remarcant la seva visió àmplia de
la realitat de la família en el món, recordant que és postulador de la causa de beatifi -
cació de l’arquebisbe Óscar A. Romero i també l’assessor eclesiàstic de la Comunitat
de Sant’Egidio. El Dr. Martínez Sistach va afegir que la seva exposició seria un gran
ajut en el treball de la prepararació a la nostra diòcesi dels dos propers Sínodes dedi-
cats a la família, l’extraordinari de 2014 i l’ordinari de 2015.
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L’exposició de Mons. Paglia va tenir aquestes quatre parts:

1. Una situació paradoxal. Es reconeix que la família és el motor del món i de la his-
tòria, que la seva salut beneficia a tota la societat i es valoren molt els vincles fami-
liars. Tanmateix, la cultura individualista i consumista actual, a la qual s’hi afegeix
el fenomen de la globalització, fan que es produeixi el fenomen del trencament de
moltes famílies, l’augment de divorcis i l’existència de moltes famílies monoparen-
tals. L’explosió de les famílies és el principal problema de la societat actual.

2. La globalització i la creixent individualització de la societat contemporània. L’e-
xasperació d’una cultura individualista porta a un certa forma d’idolatria que posa el
«jo» abans que els «vincles familiars», amb un augment de famílies unipersonals. Els
vincles familiars es consideren insuportables i es neguen els vincles permanents i les
unions estables (és l’anomenada «societat líquida» portada a l’àmbit familiar). L’in-
dividualisme i un cert sentit de la llibertat porta a preferir la mera convivència al ma-
trimoni.

3. Necessitat de la fidelitat familiar, dels vincles estables. Tanmateix, es té una crei-
xent consciència que la «dictadura de l’individualisme» és un engany i produeix una
soledat i un dolor creixents, perquè la persona humana està feta per a la comunió: «No
és bo que l’home estigui sol» (Gènesi). La família és la base de la societat humana
perquè en ella es comença a viure el «nosaltres», els vincles de solidaritat i de com-
promís social, que després s’estenen fins a la comunitat cristiana i fins i tot a la hu-
manitat com a «família dels pobles» o «família de les nacions». L’eclipsi de la famí -
lia té unes vinculacions amb l’eclipsi de Déu en la societat occidental.

És urgent promoure una nova cultura de la família. El creixent interès pel Papa Fran-
cesc demostra que el món actual, malgrat tot, cerca un «pare», un punt de referència.
L’Església i les Esglésies han de promoure l’«Evangeli de la família», aquesta és la se -
va nova frontera. Per això, el Sant Pare ha convocat dos sínodes episcopals sobre la
família en el context de l’evangelització.

L’Església és dipositària d’una visió de la família que és un tresor extraordinari; no
és una teoria, sinó una realitat. Les famílies cristianes han de mostrar, amb el seu tes-
timoni, el valor de la fidelitat portada, a vegades, fins a l’heroisme. Mons. Óscar Ar -
nulfo Romero, pocs abans de ser assassinat, va dir: «Ser màrtir és donar la vida per als
altres» (referint-se a un sacerdot de la seva diòcesi que fou assassinat a causa del seu
compromís en favor dels pobres). De moltes mares hem de dir: «Aquesta mare és una
màrtir, perquè des de la concepció fins a l’educació, està donant la vida per als seus
fills.» 

4. La necessària ajuda a la família. La família, que Sant Crisòstom diu que és una
Església domèstica no ha de viure sola i aïllada, perquè això la tanca en si mateixa;
i en canvi cal que vagi més enllà de si mateixa. Hi ha un individualisme cristià que
destrueix les nostres comunitats cristianes. Cal que hi hagi una constant osmosi en-
tre la família i la comunitat cristiana. El proper Sínode es plantejarà aquest aspecte
comunitari de la família, i també la igual dignitat de l’home i la dona, la cultura del
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matrimoni, la identitat pròpia de l’home i de la dona, cercant donar una resposta con-
vincent a la «ideologia de gènere». També tractarà qüestions com els drets de la famí -
lia, els drets dels infants i dels ancians, el dret al descans, l’hivern demogràfic, la vio lèn -
cia familiar, la proliferació de trencaments matrimonials i de divorcis, la precocitat
de les experiències sexuals en els adolescents, l’educació sexual com a responsabili-
tat dels pares, entre altres.

A Barcelona —va dir finalment l’arquebisbe Paglia—, per preparar el proper Síno-
de i promoure un «Evangeli de la família», teniu un gran ajut en aquell gran creient
que fou Antoni Gaudí, que us ha deixat un gran monument cristià que recorda a la
ciutat i al món aquest veritable tresor per a l’Església i per al món, que és la família
entesa «com a comunitat d’amor i de vida».

Col·loqui amb els assistents

Durant 45 minuts, Mons. Paglia contestà les preguntes que li varen fer els assistents,
entre els qual hi havia molts membres dels moviments matrimonials. També hi havia
el Sr. Bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull; els Vicaris Episcopals, el Secretari ge-
neral i Canceller, Mn. Sergi Gordo, i el delegat de Pastoral Familiar, Dr. Manuel Cla-
ret, amb altres professors de la FTC i de la FFC.

A la pregunta sobre la incidència de la crisi econòmica sobre la família, Mons. Paglia
contestà que la família és aprofitada socialment, però poc ajudada pels polítics. La fa -
mília és com la primera empresa de la societat: té un sentit de l’estalvi i forneix nous
ciutadans; el descens de naixements i l’augment dels anys de vida, fa que creixin els
costos i disminueixin els treballadors de la societat, en disminuir els naixements.

A la pregunta sobre què farà el proper Sínode, l’Arquebisbe Paglia va dir que es pre-
veu que segurament proposarà acollir millor a l’Església els cristians divorciats que
s’han tornat a casar, que cal que les Esglésies d’Europa s’obrin a la dimensió comu -
nitària, i que es promouran els moviments d’espiritualitat matrimonial i familiar.

Davant d’una pregunta sobre què podem fer els pares si els seus fills tenen sentit
social i son generosos, però no van a l’Església, va dir «cal treballar perquè aquests
joves es trobin millor a la comunitat cristiana que als grups als que van aquests fills.
Hem de treballar perquè les nostres eucaristies no tinguin l’aire d’una classe, d’una ex -
plicació doctrinal, sinó que, essent com són un acte d’amor de Jesús, toquin el cor i
moguin les persones a estimar més el Senyor. 

Respecte del proper Sínode va dir que treballarà per respondre a les expectatives presen -
tades i amb el propòsit d’aplicar el «principi de la misericòrdia» i per fer —com vol
el Papa Francesc— que l’Església tingui consciència de ser un «hospital de campanya»
enmig del món, aplicant el principi que diu: Salus animarum, suprema lex.
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La Pontifícia Acadèmia per la Vida ha no-
menat la religiosa i metgessa catalana Mar -
garida Bofarull com a membre d’aquest
or ganisme de la Santa Seu. En aquests
moments ja són tres els docents de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya i de la
Fa  cultat de Filosofia de Catalunya que
són membres d’organismes vaticans: Xa -
 vier Morlans, Francesc Torralba i ara Mar -
garida Bofarull.

La germana Bofarull va néixer a Barcelo -
na el 2 de febrer de 1961. És religiosa de
la Congregació del Sagrat Cor de Jesús
i ha estat provincial d’Espanya Nord de la
seva congregació des de 2005 al setem-
bre de 2011. És llicenciada en Medicina
i Cirurgia per la Universitat de Barcelona
l’any 1985. Llicenciada en Teologia, en
l’especialitat de Moral, per la Facultat de
Teologia de Catalunya l’any 1994. Té el
títol de Postgrau en Medicina Tropical per
la Universitat de Barcelona (Hospital Clí -
nic) l’any 1995. Vicepresidenta de la CON -
FER d’Espanya (des de novembre de 2009).
Professora de Moral a la Facultat de Teo -
logia de Catalunya i a la Universidad Cen -
troamericacana «José Simeón Cañas»
(UCA) de El Salvador.

El Papa Joan Pau II —informa l’agència
Flama Info— va instituir la Pontifícia Aca -
dèmia per la Vida amb el motu proprio ti -
tulat Vitae Mysterium el dia 11 de febrer
de 1994. Els objectius de l’Acadèmia són:

estudiar, informar i formar sobre els prin -
cipals problemes de la Biomedicina i del
Dret relatius a la promoció de la defensa
de la vida, sobretot en la relació directa
que aquests tenen amb la moral cristiana
i amb els ensenyaments del Magisteri de
l’Església. Per tal de realitzar aquestes fi -
nalitats, l’octubre de 1994 es va instituir
la Fundació Vitae Mysterium.

Aquesta Acadèmia té autonomia pròpia
i manté una estreta relació amb el Ponti -
fici Consell per a la Pastoral dels Agents
Sa nitaris i amb diversos organismes de la
Cú ria Romana compromesos amb el ser-
vei a la vida. Els membres de l’Acadèmia
són nomenats pel Papa i es procura que
hi estiguin representades les diferents
branques de les ciències biomèdiques i,
més particularment, les relatives a la pro-
moció i la de fensa de la vida. L’assemblea
plenària de l’Acadèmia es reuneix habi -
tual ment durant el mes de febrer.

El primer president va ser el professor Jé -
rôme Lejeune, que morí l’abril de 1994. El
seu successor fou el xilè Juan de Dios Vi -
dal Correa, que tenia com a vicepresident
el bisbe Elio Sgreccia, aleshores secreta-
ri del Pontifici Consell per a la Família.
L’any 2005 el bisbe Elio Sgreccia fou no -
menat president de l’Acadèmia. Després
va ser nomenat president Mons. Rino Fi-
sichella.

Informació

La germana Margarida Bofarull, nomenada
membre de la Pontifícia Acadèmia per la Vida 
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En rigor el títol exacte d’aquest llibre és
Memòries de l’Oratori de Sant Francesc
de Sales, del 1815 al 1855, encara que el
tí tol de la portada no enganya: es tracta
d’un llibre fonamental per entendre el fun -
 dador dels Salesians.

Com diu al lector el P. Àngel Asurmen -
di, provincial dels Salesians catalans, en
la presentació del llibre (Edebé, Barcelo-
na 2014, 248 pàgines), «tens a les mans
un regal. Al llarg de mes d’un segle, la
Família Salesiana ha ofert a l’Església i
a la societat catalanes el millor que té,
que és la manera de fer, l’estil i la manera
d’estimar els joves de Don Bosco. M’a-
grada pensar que, quan molts de vosal-
tres llegiu en aquestes memòries del ma-
teix Don Bosco el que ell feia amb els
nois de Valdocco, recordareu experièn-
cies que heu viscut a prop dels salesians,
les salesianes o els cooperadors, tant abans
com ara, i tant com a alumnes o membres
d’un esplai com fent vosaltres mateixos
d’educadors».

Com recorda el P. Provincial, durant la
primavera de l’any 1886, poc després que
s’iniciessin els Tallers de Sarrià, Don Bos -
co va visitar Barcelona. El recordat P. Ra -
mon Alberdi va ser un historiador ben
objectiu d’aquella visita, que fou històri-
ca. Consta que per a l’Església de Barce-
lona va ser molt més que una visita: va ser
un regal magnífic, recordat durant dèca-
des. «Ara, quan s’acosta el bicentenari
del naixement del nostre Fundador —diu
Asumendi—, tenim una altra oportunitat
de proporcionar a tothom el millor regal:
Don Bosco mateix, a través del seu escrit
més personal (tan personal que no tenia
pas la intenció de publicar-lo). És la pri-

mera traducció catalana d’un llibre de Don
Bosco. Podem seguir-hi no tan sols la in-
tencionalitat pedagògica i pastoral, sinó
també l’evolució espiritual de qui inspi-
ra arreu del món, i també a casa nostra,
tantes iniciatives a favor de la joventut.

«La traducció al català de les Memòries
de l’Oratori —afegeix el P. Provincial—
ens arriba en un moment clau per a la his -
tòria de la Congregació a les nostres ter -
res. En el Capítol General 26, el Rector
Ma jor dels Salesians va llençar el Projec -
te Europa, davant el repte de ressituar-nos
millor en el context de la situació euro pea
i espanyola, i davant la necessitat de do nar
resposta als desafiaments de la rea litat so -
cial, el món juvenil i les noves pobre ses.»

«L’actualització del carisma i de la mis sió
s’ha de fer amb creativitat i la creati vitat
no es porta a terme sense tenir en comp te
la memòria. Les respostes noves enfonsen
les arrels en les respostes apreses. Gran
part de les operacions que anomenem
creatives es fonamenten en una hàbil ex-
plicació de la memòria. No pot ha ver-hi
creativitat on no hi ha memòria.»

«En aquest exercici de fidelitat crea ti va i
dinàmica —conclou el P. Provincial—,
cal comptar amb el vent de l’Esperit i retor -
nar a Don Bosco, a les seves genuïnes in -
tuïcions. Aquest és l’exercici que ens pro -
posem de cara a la celebració del bicen-
tenari del naixement de Don Bos co. Per tot
plegat, em sembla molt oportu na i conve -
nient aquesta traducció de les Memòries
de l’Oratori.»

El llibre, a més de la presentació del P.
Àngel Asurmendi, inclou un extens estu-

Publicació en català de Memòries de l’Oratori, 
de Sant Joan Bosco
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di introductori d’Aldo Giraudo, sacerdot
salesià italià, i una nota sobre aquesta
edició de Xavier Timoneda i Perarnau,

filòleg, editor i traductor al català d’aques-
ta obra. En annex, es publica una taula
cronològica molt interessant.— J.P.

L’Ajuntament de Barcelona ha atorgat les
Medalles d’Honor de la Ciutat cor res po -
nents a aquest any a 25 persones, entitats
i associacions que per la seva labor pro -
fessional o social contribueixen al desen-
volupament de la consciència ciu tadana
i als valors cívics.

Ens unim a la joia per aquesta concessió
i també en l’agraïment a tots els guar do -
nats —persones i institucions— per la se -
va aportació al civisme.

Estem segurs que hi ha nombrosos cris -
tians i cristianes treballant, sovint d’una
manera anònima, entre aquestes persones

i institucions. Especialment, volem esmen -
tar els noms de sor Genoveva Massip, fi-
lla de la Caritat, tan coneguda per la seva
labor social, sobretot en l’obra que porta
el nom de Santa Lluïsa de Marillac; de
Jordi Bonet Armengol, que ha dedicat i
dedica la seva vida professional a la rea -
lització de la Sagrada Família, l’obra de
Gaudí que és avui l’admiració del món; i
al Taller Escola Sant Camil, que porten
els Germans Missioners dels Malalts Po-
bres al barri del Guinardó.

A tots i a totes, el nostre reconeixement
i la nostra felicitació.

Diverses persones i obres cristianes entre 
les Medalles d’Honor de la Ciutat de Barcelona

En un acte celebrat a la Sala Prat de la Ri -
ba, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC),
es va presentar el document «Unes hu-
manitats amb futur», del text íntegre del
qual es publica a continuació.

Varen intervenir en aquest acte el Dr. Joan
Domènec Ros, president de l’IEC; el Dr.
Salvador Giner, antic president de l’IEC,
el Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de
Teologia de Catalunya (FTC) i altres repre -
sentants de diversos àmbits culturals, cien-

tífics i socials que s’han adherit al do cu -
 ment, promogut per professors de dife rents
disciplines sota l’empara de l’IEC i de la
FTC per fer prendre consciència a la socie  tat
civil que les mancances personals i fun cio -
nals en humanitats afebleixen el pa tri mo -
ni cultural i deterioren el diàleg de la nos -
 tra cultura amb les altres cultures del món.

El manifest s’ha lliurat als màxims res-
ponsables d’Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya: Irene Rigau, conselle-

Presentació del document 
«Unes humanitats amb futur»



ra d’Ensenyament i Antoni Castells, secre -
tari general d’Universitats. Prop de 400
intel·lectuals, professors i diferents insti-
tucions culturals i acadèmiques ja s’hi han
adherit.

Tot seguir presentem el text íntegre.

1. Les darreres transformacions en el món
de l’ensenyament, els vastos processos
culturals de canvi i les convulsions de
la situació econòmica i política, amb
el predomini de la lògica del mercat
capitalista, són factors que incideixen
en el conreu de les que, en els països
oc cidentals, es coneixen com a «hu-
manitats». Les humanitats han confi-
gurat la cultura occidental des dels seus
inicis (Atenes, Roma, Jerusalem), mit -
jançant un lligam amb les ciències i la
tècnica, el qual es manifesta sobretot
en el Renaixement i es perllonga fins a
la modernitat. Aquesta es fonamenta en
l’esperit crític i dialogal, la democrà-
cia, la tolerància, el respecte a la ciència,
el pluralisme de creences i el coneixe -
ment filosòfic. Allunyar-se de les hu-
manitats empobreix i aïlla. Occident
ha forjat una visió del món en la qual
l’autonomia i la dignitat de la persona
i la seva constitució espiritual són a la
base d’un sentiment comú.

2. La intensa preocupació, plenament
justificada, dels governs i de la socie-
tat civil pel foment de la ciència, la tec -
nologia i les noves formes de transmis -
sió del coneixement i de la informació,
ha anat acompanyada d’una minva en
l’atenció envers les humanitats. Igual-
ment, altres factors, com la pèrdua dels
grans relats històrics i dels referents
col·lectius, han contribuït a afeblir el
conreu de les humanitats. Les dificul-
tats amb què es troben les humanitats
s’inscriuen en una crisi més general
del saber, també del saber científic, so -
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vint valorat tan sols per les seves apli-
cacions pràctiques i sense que se’l re-
lacioni amb la pregunta pel sentit.

3. La minva de la cultura humanística
com porta l’empobriment del pensa-
ment, la precarietat del discurs ètic i
la pèrdua de la cohesió de la nostra ci -
vilització. En aquest sentit, és urgent
sor t ir de l’analfabetisme funcional i
simbòlic, que deixa grans buits en el
siste ma de referències personals i col -
lectives i permet submissions i mani -
pulacions. Cal una recuperació del sím -
bol, començant pel llenguatge mateix,
en els seus horitzons filosòfic i religiós,
com un dels senyals distintius d’una
cultura humanística completa. La cul-
tura humanística és una inversió ne-
cessària.

4. Les humanitats són percebudes com a
mancades d’atracció, com si fossin po -
ca cosa més que un llegat arcaic i sen-
se interès. Tanmateix, porten dins d’e -
lles la passió per la bellesa i per un món
més humanitzat, lliure i feliç. Les hu-
manitats són interessants i útils, perquè
ajuden la persona humana a examinar -
se a si mateixa i a valorar i admirar el
que rep d’altres persones, perquè con -
tribueixen a articular críticament el pro -
pi pensament i a expressar-lo de ma-
nera intel·ligible, perquè discernir i
tenir criteri és imprescindible per viu-
re i per orientar-se. Cal, però, recuperar
l’entusiasme per totes les creacions de
l’esperit humà i restablir i potenciar la
figura del mestre que conrea i comu-
nica les humanitats amb passió.

5. L’educació s’ha erigit en un repte cab -
dal en un món que tendeix a l’indivi-
dualisme i a la desvinculació de les
res ponsabilitats compartides. La trans -
missió del saber i de la saviesa no pot
quedar al marge de la societat del co-
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neixement. Més aviat la tecnosfera ha
de permetre una circulació àmplia de la
cultura humanística. Igualment, en els
mitjans de comunicació, les propostes
de tipus humanístic han de trobar-hi un
ressò rigorós i de qualitat. Les huma -
nitats formen part del «nucli dur» de
les formes espirituals de vi da, més en-
llà del materialisme i de l’u tilitarisme.

Per tot això, fem les propostes següents:

1. Les llengües i la literatura, la filosofia,
la història i les arts són els pilars fona -
mentals de la civilització i la cultura.
Per això, és imprescindible garantir
que tothom sàpiga parlar, llegir i es-
criure correctament. En relació a Se-
cundària, els escriptors clàssics, grecs
i llatins, i els grans relats de la Bíblia
(l’antiga «història sagrada») han de
ser referents culturals que han de tro-
bar el seu lloc en el currículum esco-
lar. Per això, cal impulsar l’aprenen-
tatge de les llegües modernes i de les
llengües clàssiques (grec i llatí), les
quals s’han de mantenir com a matè-
ries optatives però no residuals. D’al-
tra banda, pel que fa a la literatura, cal
establir un cànon obert d’autors i d’o-
bres que resumeixi els fruits del co-
neixement humanístic que tothom hau -
ria d’assimilar. En no poques cultures
europees, tot emulant la familiaritat
dels grecs amb Homer, es tendeix a
promoure el coneixement dels clàssics
respectius durant la Secundària. Aques -
ta tendència ha de ser mantinguda en
el cas de la cultura catalana, que no ha
de menystenir els grans valors de la li-
teratura universal, entesa com a patri-
moni de la humanitat.

2. La Universitat ha de combinar l’espe-
cialització amb una consideració global
dels sabers. La connexió i la trans ver -
salitat es fan, doncs, especialment ne-

cessàries. Cal plantejar fórmules intel -
ligents que facin presents les huma ni -
tats a l’interior dels currículums de les
carreres tècniques. Concretament, en
els currículums escolars i universitaris
s’ha de trobar l’equilibri entre les dis-
ciplines tècniques i les humanitats. No
es poden confinar les humanitats a les
«carreres de lletres». Les ciències neces -
siten les humanitats, i les humanitats
no poden desvincular-se de la ciència.

3. Les humanitats han de procurar esta-
blir aliances estratègiques amb les cièn -
cies, amb les tecnologies i amb el món
de la comunicació. La cultura huma-
nística s’ha de valer de tots els aliats
possibles per tal de contribuir eficaç-
ment a l’esperit del temps. És conve-
nient, per exemple, que la cultura hu-
manística empri les noves tecnologies
sense abandonar del tot els formats
tradicionals, sinó fent veure la com-
plementarietat entre tradició i innova-
ció, i buscant la millor manera de di-
fondre i impulsar allò que és essencial
al món del pensament: l’autoritat de
la raó. Les humanitats necessiten una
discriminació positiva. En aquest sen-
tit, seria convenient fomentar el gust
per la lectura, l’escriptura i el coneixe -
ment dels clàssics.

4. Els mitjans de comunicació —també
aquells que utilitzen els nous codis
comunicatius— són vehicles potents
de difusió cultural, i en darrer terme
han esdevingut «educadors», sobretot
de les generacions més joves. La cul-
tura humanística ha d’entrar dins el
món de la comunicació, i cal recepti-
vitat per part dels mitjans perquè això
sigui factible. Les humanitats tindran
futur en la mesura que siguin enteses
com a factor d’humanització, de res-
ponsabilitat moral i cívica i de creixe-
ment de l’esperit humà.
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L’Institut Emmanuel Mounier de Catalu -
nya i la Facultat de Filosofia de Catalunya
han decidir atorgar el Reconeixement Em -
manuel Mounier 2014 a la Fundació Ar -
rels, institució que ofereix atenció integral
(allotjament, alimentació i atenció social
i sanitària) a les persones sense llar, a fi
que, malgrat la situació d’exclusió social,
esdevinguin el més autònomes que sigui
possible.

El guardó serà lliurat el dia 15 de maig de
2014, a les 19 h, a la Sala Sant Jordi de la
Facultat de Filosofia de Catalunya (c/ Di -
putació, 231 de Barcelona), en un acte pre -
vi a la sessió ordinària de l’Aula Mounier
prevista per a aquesta data.

El Reconeixement Emmanuel Mounier 2014, 
a la Fundació Arrels
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