
En un acte celebrat al Palau de la Generalitat, el passat dia 9 d’abril, el president
Artur Mas lliurà la Medalla d’Or de la Generalitat al cardenal Lluís Martínez Sis -
tach, en presència de la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert,

i d’una nombrosa assistència a l’acte





BAB 153 (2013) - abril [1]  185

Lliurament de la Medalla d’Or 
de la Generalitat 

al Sr. Cardenal Arquebisbe

En un acte celebrat el dimarts 9 d’abril de 2013, a dos quarts de vuit del vespre, al Sa -
ló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, fou concedida i lliurada la Medalla d’Or
de la Generalitat al Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach.

Ocuparen la presidència el M. H. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat; la M. H.
Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya, i l’Emm.i Rvdm. Sr.
Cardenal Lluís Martínez Sistach.

En llocs preferents varen assistir a l’acte la vicepresidenta del Govern de Catalu -
nya, Joana Ortega; Francesc Homs i altres membres del Govern de la Generalitat;
l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el M. H. Sr. Jordi Pujol, experesident de la Ge -
neralitat; el M. H. Sr. Joan Rigol, expresident del Parlament de Catalunya; les Sres.
Maria Antònia i Roser Martínez, germanes del Sr. Cardenal, amb altres familiars, i
Mn. Alfred Sabaté, secretari personal del Sr. Cardenal, amb altres membres de la Se-
cretaria particular del Sr. Cardenal Arquebisbe.
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Una àmplia representació

Una àmplia representació de la societat civil omplia el Saló de Sant Jordi, entre els
quals Xavier Puigdfollers, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat; Igna -
si Garcia Clavel, director general d’Afers Religiosos de l’Ajuntament; la diputada Glò -
ria Renom, i el Sr. Jordi López Camps, exdirector general d’Afers Religiosos de la Ge -
neralitat, entre altres.

La representació de l’episcopat català estava encapçalada per Mons. Jaume Pujol, ar-
quebisbe de Tarragona, acompanyat de Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe
d’Urgell i secretari de la CET; Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa;
Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona; Mons. Romà casanova, bisbe de Vic; Mons.
Xavier Novell, bisbe de Solsona; Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barce-
lona; Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona; Mons. Joan Godayol, bis-
be emèrit d’Ayaviri (Perú), resident a Barcelona; Mons. Carles Soler Perdigó, bisbe
emèrit de Girona; Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona. També hi varen
assistir el P. Josep M. Soler, abat de Montserrat; Mn. Jaume Berdoy, vicari general
del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en representació del Sr. bisbe, Agustí Cortés;
administrador diocesà de Tortosa, Mn. Josep Lluís Arín; el P. Màxim Muñoz, presi-
dent de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC); el Dr. Antoni Pujals, vicari de la
Prelatura de l’Opus Dei a Catalunya, i el P. Enric Puig, SJ, secretari general de la Fun -
 dació Escola Cristiana de Catalunya.

De la nostra arxidiòcesi hi eren presents els Vicaris episcopals, Mn. Joan Galtés, Mn. Je -
sús Sanz, Mn. Segimon Garcia, Mn. Salvador Bacardit, Mn. Joan Cuadrech i Mn. Lluís
Ramis; el secretari general i canceller, Mn. Sergi Gordo; el vicari judicial, Mn. San -
tia go Bueno; el degà del Capítol de la Catedral, Dr. Joan Guiteras, acompanyat dels
canonges Mn. Joan Benito, Mn. Francesc X. Bastida, Mn. Josep M. Martí Bonet; el
degà de la FTC, Dr. Armand Puig; el degà de la FFC, Dr. Jaume Aymar; el rector
del Seminari i canonge, Mn. Josep M. Turull; el delegat diocesà d’Economia, Mn. An -
toni Matabosch, amb el Sr. Pere Alegrí i altres membres de la Delegació; altres dele-
gats diocesans, com els de la pastoral dels cossos de seguretat i bombers, Mn. Josep
Lluís Fernández; el de MCS, Sr. Ramon Ollé; el director de Càritas, Jordi Roglà, i altres.

També hi havia membres del Consell Presbiteral i del Consell Pastoral Diocesà, dels
diaques permanents, Mn. Aureli Ortiz i Mn. Jordi-Albert Garrofé, i els seglars de la
diò cesi Esteve Camps, Eugeni Gay, Jordi Bonet, Josep M. Simón i Pere Alegrí, en-
tre altres. L’acte fou retransmès en directe per TV3 a través del Canal 3/24.

Glossa del Dr. Francesc Torralba

Obert l’acte pel Sr. President de la Generalitat, parlà en primer lloc, el Dr. Francesc
Torralba, doctor en Filosofia i Teologia i catedràtic de la URL, que va fer la glossa
de la trajectòria del Sr. Cardenal com a jurista i com a pastor. Va dir que volia fer un
perfil humà i espiritual exterior, però també interior d’una vida dedicada a l’Església
i al país.
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En una primera part, va recordar les fites principals de la biografia del Sr. Cardenal,
remarcant especialment que fou enviat a Roma per ampliar els estudis de Dret Civil
i Canònic, justament en els anys de la celebració del Concili Vaticà II, fet que marca -
ria profundament tota la seva vida. També esmentà les seves activitats pastorals, aca-
dèmiques i jurídiques com a jove sacerdot a la diòcesi de Barcelona primer, i després
com a bisbe auxiliar de Barcelona, com a bisbe de Tortosa, com a arquebisbe de Tar -
ragona i finalment com a arquebisbe i cardenal de Barcelona, recordant la seva re-
cent participació en el conclave per a l’elecció del Papa Francesc.

En la segona part de la seva exposició, el Dr. Torralba va explicitar alguns dels elements
nuclears del pensament del Dr. Martínez Sistach. En primer lloc, la unió de contem-
plació i acció, de mística i comprimís, citant amplis fragments del llibre del Car denal
titulat Una espiritualitat per al cristià d’avui (CPL, Barcelona, 2012). Després esmen -
tà la coherència entre la «forma mentis» i la «forma cordis» en temes com la litúrgia,
la col·legialitat i en general tot el que fa referència a l’esperit, la lletra i les apli cacions
del Concili Vaticà II. De manera especial, va recordar l’impuls en la teo logia i la pasto -
ral dels laics, cercant en tot moment la promoció dels seglars en l’Es glé sia i la rea lit    za -
ció de la seva missió en el món secular. També recordà la seva tesi doctoral sobre El
dret d’associació a l’Església, editada per la FTC, i les diverses edicions i traduccions
a diverses llengües —recentment al polonès— del llibre Les associacions de fi dels.

Un tercer aspecte posat en relleu pel Dr. Torralba va ser la voluntat de diàleg del Sr.
Cardenal, manifestat en iniciatives com la celebració a Barcelona de l’«Atri dels Gen-
tils», i el suport a activitats de diàleg fe i cultura, com les de la Fundació Joan Mara -
gall, o les del Centre Ecumènic de Catalunya. Va recordar l’impuls que ha donat al dià -
leg interreligiós en la celebració de la trobada interreligiosa internacional celebrada
a Barcelona en aplicació de l’anomenat «esperit d’Assís», promogut per la Comuni -
tat de Sant’Egidio. El darrer llibre del Cardenal, editat per la Llibreria Editrice Vatica -
na, porta aquest significatu títol: Cristiani nella società del dialogo e della convivenza
(Roma, 2013).

Un quart aspecte recordat fou el de l’arrelament del Sr. Cardenal al país i a la seva his -
tòria, tot recordant la seva admiració per figures com el canonge Carles Cardó, el car-
denal Vidal i Barraquer i el cardenal Jubany, així com la seva participació en la crea -
ció de les estructures pastorals de les diòcesis catalanes, com la creació i activitats de
la Conferència Episcopal Tarraconense i la celebració del Concili Provincial Tarraco -
nense (1995), amb els seus escrits jurídics i pastorals defensant una laicitat positiva
i una col·laboració entre autoritats civils i l’Església, en l’esperit del Vaticà II, tot fent
aquesta última una «funció nutrícia», espiritual i ètica, de la societat. Recordà també
el seu servei a la societat catalana amb motiu de la visita a Barcelona de Benet XVI
per a la dedicació de la Sagrada Família (2010).

El darrer aspecte recordat pel Dr. Torralba fou la sensibilitat social del cardenal de Bar -
celona, tot recordant els seus Plans Pastorals per a la diòcesi, les seves pastorals, es-
pecialment les titulades Evangelització i solidaritat i la recent Homes i dones de fe,
així com la seva constant promoció del treball de Càritas, sobretot per mitjà del
pro jecte en favor dels Joves a l’atur.
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El Dr. Torralba va acabar dient. «S’ha dit que el cardenal Martínez Sistach és un ju-
rista amb cor de pastor, jo crec que és més pastor que jurista. Per això, el dia que fou
ordenat bisbe auxiliar de Barcelona, uns joves portaven una pancarta a la catedral de
Barcelona que deia: “Els joves del Guinardó estem amb tu, Lluís”. Sr. Cardenal, fe-
licitats i per molts anys!».

Lectura del decret de concessió

Seguidament, el Sr. Jordi Baget, secretari del Govern de la Generalitat, llegí el decret
de concessió, que diu així:

«Departament de la Presidència. Decret 147/2013, de 2 d’abril pel qual s’atorga la
Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a l’Eminentíssim i Reverendíssim Doc-
tor Lluís cardenal Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona.

El Govern ha acordat concedir la Medalla d’Or de la Generalitat al cardenal Martí-
nez Sistach per la seva trajectòria al servei de la societat catalana i a l’impuls i reco-
neixement internacional de la llengua i la cultura de Catalunya, al capdavant de
l’arxidiòcesi de Barcelona, fet que ha permès reforçar la bona entesa i col·laboració
entre el Vaticà i Catalunya, com ho posà de manifest la visita del papa Benet XVI el
novembre de 2010 amb motiu de la Dedicació de la basílica de la Sagrada Família,
visita que tingué una gran repercussió a nivell mundial per a la ciutat de Barcelona
i per a Catalunya.

El Govern també vol reconèixer el paper del cardenal Martínez Sistach al cap da-
vant de l’Església catòlica a Catalunya el seu paper conciliador i dialogant amb la
resta de confessions religioses, per la seva defensa de la identitat, la llengua i la cul-
tura de Catalunya, i molt especialment, pel paper de suport constant als més desfavo -
rits a través de les institucions diocesanes i parroquials, com Càritas, que realitzen
una funció bàsica d’ajuda i suport a les persones en risc d’exclusió social i en situa-
ció de vulnerabilitat, molt especialment en els moments actuals de dificultats econò-
miques.

Nascut el 29 d’abril de 1937 a Barcelona, Lluís Martínez Sistach va cursar els seus
estudis eclesiàstics de Filosofia i Teologia al Seminari Major diocesà de Barcelona
i al mateix temps va obtenir el títol de Mestre a l’Escola Normal de Barcelona. L’any
1961 va ser ordenat prevere a la parròquia de Santa Maria de Cornellà. L’any següent
va marxar a Roma per ampliar els seus estudis de Dret Canònic, on va obtenir l’any
1967 el grau de doctor in utroque iure per la Universitat Pontifícia Lateranense amb
una tesi doctoral sobre «El dret d’associació a l’Església».

L’any 1979 el cardenal Narcís Jubany el va nomenar vicari general de Barcelona, amb
l’encàrrec especial d’assegurar la coordinació de tots els organismes de la Cúria Dio-
cesana i posteriorment se li confià també la coordinació dels tres consells diocesans
—l’Episcopal, el Presbiteral i el Pastoral— i la presidència de la comissió assesso-
ra de nomenaments parroquials.
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El papa Joan Pau II el va nomenar l’any 1987 bisbe auxiliar de Barcelona, uns anys més
tard, el 1991 bisbe de Tortosa i va ser un dels principals impulsors del Concili Pro vin -
cial Tarraconense. Posteriorment, l’any 1997 fou nomenat arquebisbe metropolità de
Tarragona i el 2004 arquebisbe de Barcelona, atès que a partir del 15 de juny de 2004
aquesta seu compta amb dues diòcesis sufragànies formant una província eclesiàstica.

En el consistori de 24 de novembre de 2007, el papa Benet XVI el va crear cardenal
amb el títol de la Basílica de Sant Sebastià de les Catacumbes, del qual prengué pos-
sessió el 20 de gener de 2008.

En l’àmbit docent, del 1970 al 1987, va ser professor de dret canònic a la Facultat de
Teologia de Catalunya, de l’Institut Teològic Martí Codolar dels Salesians i de l’Ins-
titut Superior de Ciències Religioses de Barcelona. L’any 1983 fou elegit president
de l’Associació Espanyola de Canonistes. Del 1999 al 2004 fou membre del Consell
Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya. És Gran Canceller de
la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia de Catalunya, pre-
sident de la Fundació Escola Cristiana i de la Fundació de la Junta Constructora de
la Sagrada Família.

És vicepresident de la Conferència Episcopal Tarraconense i encarregat de la pasto-
ral social en l’àmbit de Catalunya. A la Conferència Episcopal Espanyola, del 1990
al 2002 fou president de la Comissió Episcopal d’Assumptes Jurídics. Del 2005 al
2010 ha estat membre del Comitè Executiu i de la Comissió Permanent. Des de l’any
2010 és president de la Comissió Episcopal de Litúrgia i membre de la Comissió Per-
manent de la Conferència.

És membre de la cúria romana dels següents dicasteris: del Pontifici Consell per als
Laics des de 1996, del Pontifici Consell per als Textos Legislatius des de 2002, del
Tribunal Suprem de la Signatura Apostòlica des de 2006 i de la Prefectura per als
Béns Econòmics de la Santa Seu des de 2009.

Per tot això, i de conformitat amb el que disposa el Decret 22/2012, de 28 de febrer, pel
qual es regula la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb el Govern.

Decreto:

Article únic.

S’atorga la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya a l’Eminentíssim i Reveren-
díssim Doctor Lluís cardenal Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona, per la seva
tan destacada trajectòria al servei de la societat catalana i a l’impuls i reconeixement
internacional de la llengua i cultura de Catalunya al capdavant de l’Arxidiòcesi de
Barcelona.

Barcelona, 2 d’abril de 2013.

Artur Mas Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya.»
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Lliurament de la Medalla i paraules del Sr. Cardenal

Seguidament, el President de la Generalitat lliurà i imposà la Medalla d’Or al carde -
nal, enmig dels aplaudiments dels assistents a l’acte.

El Sr. Cardenal pronuncià aquestes paraules:

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, en la concessió de la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, Pa-
lau de la Generalitat, dimarts 9 d’abril de 2013

Sr. President de la Generalitat, Molt Honorable Artur Mas,
Sra. Presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable Núria de Gispert,
Srs. Presidents Pujol i Maragall,
Srs. Arquebisbes, Bisbes, Abats i Vicaris Episcopals,
Digníssimes autoritats, 
Benvolguda família,
Senyores i senyors,

Les meves primeres paraules que em plau moltíssim dir en aquest acte solemne i en-
tranyable són: Moltes gràcies! Moltes gràcies Molt Honorable Sr. Artur Mas, Presi-
dent de la Generalitat de Catalunya per a aquest guardó. Rebo amb agraïment aques -
ta distinció que crec que no sols m’honora a mi, sinó que és també un reconeixement
a tot el treball que fa l’Església a tot Catalunya, per mitjà de les diòcesis, les ordes
i congregacions religioses, els monestirs i les parròquies, els centres educatius i de
lleure, les diverses institucions d’evangelització i d’apostolat, d’assistència social i
de promoció humana i cristiana.

En aquests moments venen a la meva memòria —a més dels meus estimats pares i
germanes i tota la família— els prelats que m’han precedit en aquesta seu barceloni -
na, cap i casal de Catalunya. Penso especialment, per la seva proximitat en els temps,
en els cardenals Ricard M. Carles i Narcís Jubany. Permeteu-me repetir avui les pa-
raules que el cardenal Jubany va dir el dia 7 de febrer de 1991, en rebre també la
Medalla d’Or de la Generalitat. Les paraules del cardenal Jubany tenen per a mi una
especial autoritat, perquè vaig tenir la sort de la seva proximitat com a mestre pri-
mer, en els anys de la meva formació sacerdotal, i després com a Bisbe auxiliar seu,
en aquesta estimada arxidiòcesi de Barcelona.

El cardenal Jubany, home català, model de seny i ple de ciència jurídica i teològica
i de saviesa pastoral, que tant va fer per l’Església universal, especialment amb mo-
tiu del Concili Vaticà II —de l’inici del qual estem celebrant el cinquantè aniversa-
ri— i per l’Església a Catalunya, en rebre el preuat guardó de la Generalitat, va dir
aquestes paraules que avui faig també meves: «Tot el que sóc ho dec certament a
Déu, a l’Església i als meus familiars, amics i conciutadans. També a Catalunya, el
meu país. Amb tots els títols que acompanyen el meu nom, jo no sóc altra cosa que
un “ministre”, que en el seu sentit més original i ple, és una paraula que vol dir “el
qui serveix”. El qui intenta servir a Déu, tot reconeixent i mirant de fer fructificar
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aquells dons que la seva bondat ha posat a les meves mans. A Déu, doncs, en primer
lloc, tot honor i tota glòria».

Pel que fa a la meva persona, voldria dir que he cercat sempre que l’actitud de ser-
vei hagi estat el principi inspirador de la meva activitat, primer a l’arxidiòcesi de
Barcelona, després com a bisbe residencial a Tortosa i a Tarragona, i finalment de re -
torn a Barcelona, la meva ciutat i diòcesi de naixença. Voldria fer meves les parau-
les de l’Evangeli de Lluc, recollint l’ensenyament de Jesús sobre l’esperit de servei que
ha d’inspirar la vida dels seus deixebles: «Així també vosaltres, quan haureu fet tot
allò que Déu us ha manat, digueu: “Som uns servents que no mereixen recompensa:
hem fet només el que havíem de fer”» (Lc 17,10). Tant de bo que sempre hagués es -
tat així! 

Tanmateix, en aquests moments, deixeu-me transcendir la meva persona concreta
per parlar i per rebre aquest guardó en nom de l’Església, a la que represento. I quan
dic Església no sols em refereixo a la institució eclesial, ni únicament a la seva jerar -
quia, sinó a tots els seus membres, a tot el poble sant de Déu que és el que integra i
cons titueix aquest misteri de comunió i de salvació que fa visible Jesucrist enmig del
món.

L’Església, que el Papa Pau VI va qualificar com a «experta en humanitat», ens ha en-
senyat a tots a ser homes i dones de bé i de bondat, persones civilitzades; ens ha en co -
 ratjat a estar al servei els uns dels altres i de tot el país, per encarnar-hi la paraula
i la salvació de Jesucrist. Aquesta és la ciutadania pròpia d’un cristià, amb tot el seu
ésser arrelat a la terra concreta que l’ha vist néixer i on es desenvolupa la seva vi-
da. Ben obert a la història i als nous reptes que ens planteja la situació actual, i ben
atent a la vegada a les lliçons de la història i a la lectura dels «signes del temps».
Amb seny i amb prudència, però també amb coratge i amb visió de futur.

El servei que presta l’Església a la societat en l’ordre prepolític de les idees i valors
humans, de les imatges globals de l’home i de la vida, i en tots els camps de l’acti-
vitat humana, és de molta magnitud i molt necessari. L’Església a Catalunya està
present en el camp de l’espiritualitat, de la pobresa i marginació, de la cultura i l’en-
senyament, de la malaltia i de la vellesa, etc, ja que per als cristians, res del que és
humà no ha de ser aliè. És, doncs, un servei molt preuat i em plau moltíssim que
aquest hagi estat un motiu per a atorgar aquesta Medalla d’Or. 

En aquest temps de crisi econòmica amb conseqüències molt greus per a moltíssi-
mes persones i famílies l’acció social de l’Església a casa nostra, realitzada per Cà-
ritas, Parròquies, Congregacions Religioses, Moviments i Associacions eclesials, no
solament s’ha mantingut, sinó que s’ha incrementat, tant pel que fa a l’atenció mate -
rial i espiritual als qui es troben en situació de pobresa, com a la resolució de proble -
mes més urgents dels desnonaments, dels joves que no troben el seu primer treball,
dels qui sofreixen la manca de feina, de vivenda i d’autoestima. La tasca que realit -
za Càritas davant de tantes necessitats és reconeguda per la societat, ja que augmen-
ten els donatius, creix el nombre de voluntaris, sorgeixen iniciatives cíviques d’ajut
a Càritas i recentment el Parlament de Catalunya va atorgar per unanimitat la Me-
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dalla d’Or a Càritas Catalunya. Hem de tenir present que la pobresa a casa nostra
s’ha fet més propera, més intensa, més profunda i més àmplia.

Cal que sigui una prioritat de les Administracions i de la societat la preocupació pel
gran nombre d’aturats, per tantes famílies que viuen l’angoixa d’una possible pèr-
dua del treball o de vivenda per desnonament, pels joves que no troben treball i són
més del 50%, i pels avis que fan tants esforços i sacrificis per mantenir tota la famí-
lia. És hora, també de mirar endavant i de treballar més esforçadament pensant en
les generacions futures. Els agents socials —partits polítics, empresaris, sindicats,
treballadors— no han de decaure en l’esforç i, malgrat la duresa de les circumstàn -
cies, han de treballar conjuntament i amb esperança, fent-ho d’acord amb els grans
valors humans i cristians.

En el fons d’aquesta actual crisi econòmica i financera, hi ha una crisi de valors i
de fe. Quan l’home abandona Déu, es perd a si mateix. Quan les persones volen
construir una societat sense Déu, acaben deshumanitzant-se, perquè obliden la gran
pregunta de Déu a Caín, que travessa la història humana: «Què n’has fet del teu ger-
mà?» (Gn 4,9).

En aquest acte, sentint-me solidari amb totes les nostres comunitats cristianes voldria
dir que desitgem seguir essent profundament solidaris amb el poble català i volem
continuar estant, des de la nostra identitat i des de l’àmbit de la nostra missió, al ser-
vei de Catalunya. I ho volem fer mirant les seves arrels cristianes, la seva cultura i
la seva identitat i cercant d’aprendre les seves lliçons, però també procurant respon-
dre als reptes d’aquesta hora. Ho diré amb el títol de dos declaracions conjuntes dels
bisbes catalans, aquests dos documents —en els quals vaig tenir la fortuna de col·la-
borar-hi— es titulen «Arrels cristianes de Catalunya» i «Al servei del nostre poble»,
publicat, aquest darrer, en complir-se el vint-i-cinquè aniversari del primer.

El Decret d’atorgament del guardó fa, també, esment explícit de la visita del Sant Pa-
re Benet XVI a Barcelona els dies 6 i 7 de novembre de 2010, per a la Dedicació de
la Basílica de la Sagrada Família. Aquesta visita fou un esdeveniment molt impor-
tant per a la nostra ciutat i per al nostre país. M’omplí de goig que el Papa acceptés
la meva invitació per venir a Barcelona a presidir la dedicació del nostre temple gau-
dinià, singular per la seva bellesa i per la seva simbologia bíblica, teològica, litúr-
gica i catequètica. Antoni Gaudí, «l’arquitecte de Déu», el «Dante de l’arquitectu-
ra», ens ha deixat una joia religiosa i artística que és valorada en tot el món, i això
fa que la Sagrada Família sigui una icona de Barcelona arreu.

La celebració a la Basílica, aquell inoblidable i joiós matí de diumenge 7 de novem-
bre, tingué un preuat complement amb la visita del Sant Pare a l’Obra Benèfico-So -
cial del «Nen Déu», de la ciutat de Barcelona, Fundació diocesana que té cura de
nens i nenes, nois i noies amb discapacitats físiques i psíquiques, amb escola, taller
i residència. Visitant aquesta institució, el Papa visitava d’alguna manera totes les
institucions i realitats que existeixen en el nostre país dedicades a persones amb difi -
cultats i necessitats especials que són moltes, tal com el mateix Sant Pare Benet XVI
ho va explicitar amb aquestes paraules: «En aquesta terra, Jesucrist ha impulsat molts
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fills de l’Església a dedicar les seves vides a l’ensenyament, la beneficència o la cu -
ra dels malalts i discapacitats. Inspirats en el seu exemple, us demano que continueu
socorrent els més petits i necessitats, donant-los el millor de vosaltres mateixos».

De Jesucrist, els teòlegs contemporanis, n’han donat una definició bellíssima, en qua -
lificar-lo com «l’home per als altres». L’Església —signe i sagrament de Crist, com
ens va recordar el Concili Vaticà II— també ha de ser «la institució per als altres».
Rebo aquest guardó, tot just arribat de Roma, on —amb els meus germans cardenals
de tot el món— hem donat a la diòcesi de Roma un nou bisbe i un successor de Sant
Pere per a l’Església universal. El nou Sant Pare Francesc —que ha estat el pastor
d’una gran metròpoli del món llatinoamericà— ens invita a superar els tics eclesials
d’autodefensa i de tancament; vol que l’Església surti de si mateixa, i vagi a l’encon -
tre dels homes i dones d’avui per oferir-los la Persona de Jesús, i demana a tota l’Es-
glésia «anar vers les perifèries, no únicament les perifèries geogràfiques, sinó també
les perifèries existencials del misteri, del pecat, de dolor, de la injustícia, les de la igno -
rància i l’absència de la fe, les del pensament i les de tota forma de misèria».

«Quan l’Església no surt de si mateixa per evangelitzar es torna autoreferencial, i
aleshores emmalalteix», ens va dir el que aleshores era cardenal arquebisbe de Bue-
nos Aires, i que uns dies després seria elegit Sant Pare, i que, amb el sentit de l’hu-
mor, al sopar del dia que l’elegírem ens va dir als cardenals que Déu ens perdonés
per la càrrega que havíem posat a les seves espatlles. I en la Missa Crismal del pas-
sat Dijous Sant, el Papa demanà als sacerdots que siguin «pastors enmig del propi
ramat» i «amb l’olor d’ovella», una imatge tan agosarada com plena de suggeri-
ments per als servidors de l’Església.

En rebre aquest preuat guardó de la Generalitat de Catalunya, desitjo també expres-
sar —i renovar davant de tots vostès— aquest nostre compromís al servei del nos-
tre poble. Un compromís que ha marcat la vida de l’Església a Catalunya i que ara
està cridat a fer-se més intens. I sobretot, per dir-ho novament amb les paraules del Pa -
pa Francesc, pronunciades el passat diumenge de Rams, «no us deixeu vèncer pel de s -
 ànim. I, per favor, no us deixeu robar l’esperança!». Moltes gràcies!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules finals del President Artur Mas

El President Mas començà agraint a tots la seva presència a la concessió de la més
alta distinció que té la Generalitat —la Medalla d’Or— al cardenal de Barcelona. Ex-
plicà que aquest acte s’havia d’haver fet anteriorment, coincidint amb les noces
d’or sacerdotals i amb les noces d’argent episcopals del Sr. Cardenal, però no es va
poder fer en aquells moments a causa d’unes eleccions. Recordà sobretot la projec-
ció internacional de Barcelona i de Catalunya amb motiu de la visita de Benet XVI
a Barcelona, invitat pel Sr. Cardenal; per aquesta raó, el cardenal mereix la Medalla
d’Or que es concedeix a «persones especialment rellevants i, al mateix temps, que
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han fet un servei destacat a Catalunya. I creiem que aquestes dues condicions es
donen en la persona del cardenal Lluís Martínez Sistach». «Al concedir-li la Meda-
lla d’Or a ell, penso també en totes aquelles persones anònimes que destaquen pel
seu exemple i la seva tasca i que cada dia fan un gran servei al nostre país».

I seguidament el President va esmentar quatre motius per a la concessió d’aquest
guardó al Dr. Martínez Sistach. El primer —va dir— «és el servei social que fa l’Es-
glésia, gràcies a milers i milers de persones de l’Església que treballen amb discre-
ció i eficàcia i que un actiu i un tresor impagable per a la societat». I recordà la re-
cent concessió de la Medalla d’Or del Parlament a Càritas-Catalunya i a Òmnium
Cultural. «Les circumstàncies actuals del nostre país porten a què aquesta xarxa de
solidaritat que existeix sigui clau per travar la cohesió social de la nostra població
que, en aquest moment, està amenaçada per les dures i persistents conseqüències
de la recessió».

«El segon motiu és que el Sr. Cardenal és una persona preparada i erudita i, al ma-
teix temps, propera, afable i accessible, de cara jove i esperit juvenil. A les persones
amb responsabilitats públiques ens diuen que el pes de la responsabilitat es deixa no-
tar en el nostre aspecte físic i en el nostre esperit. A vostè, Sr. Cardenal, això no se
li nota, i menys encara amb aquest somriure seu que agraïm...»

El tercer motiu de la concessió del guardó, va dir Artur Mas, «és el seu esperit de
bondat, de reconciliació i de concòrdia». Esmentant que aquell dia es complien 75
anys de l’afusellament del dirigent polític demòcrata-cristià Manuel Carrasco i For-
miguera, i dient que se li havia fet un homenatge a Montjuïc, cità un fragment de la
carta que va escriure a la seva família des de la presó, poc abans de ser afusellat, en
què demanava que la seva mort no fos objecte de revenges futures. I recordà que el
cardenal, amb motiu de la beatificació a Mataró del rector màrtir doctor Josep Sam-
só, va voler fer una visita de reconciliació a la filla de Joan Peiró, que també fou afu-
sellat acabada la guerra civil...

El darrer motiu de la concessió del guardó va dir que era l’ajut del cardenal Martínez
Sistach a l’apropament entre el Vaticà i Catalunya, sobretot amb motiu de la visita
del Papa Benet XVI a Barcelona. «Accions com aquella donen al nostre país una
dimensió de projecció exterior de primer nivell i són un gran acte de servei a Cata-
lunya que ens ajudarà». 

Finalment, va agrair al nostre Cardenal l’encert d’haver elegit el papa Francesc, «que
ens ha donat un nou aire que era necessari. Un aire de testimoniatge i de coherència
obert a l’esperança. I l’esperança ens és molt necessària en les actuals circumstàncies.
Senyor cardenal, enhorabona! Moltes felicitats! I sobretot, moltes gràcies»!

El cor de cambra Francesc Valls, que col·labora en les celebracions litúrgiques de la
nostra catedral, dirigit per David Malet, interpretà tres composicions musicals: «Can-
tate Domino», de G.O. Pitoni; «Muntanyes del Canigó», cançó popular catalana har-
monitzada per Nadal-Puig, i l’himne nacional de Catalunya, que els presents varen
escoltar dempeus. Finalment, es va servir un petit refrigeri al Pati dels Tarongers.
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Prelat

Cartes del Cardenal Secretari d’Estat 
al Sr. Cardenal Arquebisbe

SECRETARIA DE ESTADO
Primera Sección - Asuntos Generales

Vaticano, 16 de abril de 2013-05-06

Señor Cardenal:

Con una atenta carta, del pasado día 8, ha tenido la amabilidad de comunicarme la
concesión de la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya.

Le agradezco muy cordialmente la delicadeza de haberme hecho partícipe de esta
significativa distinción, y le felicito por este reconocimiento, muestra de aprecio per-
sonal y también de la estima que merece la Iglesia y sus obras a los ojos de la socie -
dad catalana.

Mientras le aseguro mis oraciones por su bienestar personal y su ministerio, aprove -
cho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi fraterna consideración y estima
en Cristo.

Cardenal Tarcisio Bertone
Secretario de Estado de Su Santidad

Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona
Barcelona

SECRETARÍA DE ESTADO
Primera Sección - Asuntos Generales

Vaticano, 16 de abril de 2013

Señor Cardenal:

Me complace acusar recibo del amable escrito que, el pasado 26 de marzo, ha teni-
do la bondad de dirigir a Su Santidad, enviándole también la carta que Vuestra Emi-
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nencia ha publicado con ocasión del Plan Pastoral de esa querida archidiócesis de
Barcelona.

Cumplo gustoso con el deber de transmitirle el vivo agradecimiento del Papa Fran-
cisco por este delicado gesto, asegurándole al mismo tiempo que el Sumo Pontífice
lo tiene muy presente en sus oraciones, pidiendo al Todopoderoso que siga alentan-
do a Vuestra Eminencia en la hermosa y ardua tarea de predicar el Evangelio de la
salvación y dar testimonio del amor que Dios tiene por todos los hombre, especial-
mente por aquellos más desfavorecidos y postergados.

Con estos sentimientos, y a la vez que invoca sobre Vuestra Eminencia y la grey
que ha sido encomendada a su solicitud pastoral la constante intercesión de María
Santísima, nuestra Madre del cielo, el Santo Padre le imparte de corazón la implora-
da Bendición Apostólica, prenda de abundantes dones celestiales.

Me es propicia la ocasión para testimoniarle, Eminencia, mi fraterna estima y con-
firmarme,

De Vuestra Eminencia Reverendísima
Devotísimo en el Señor

Cardenal Tarcisio Bertone
Secretario de Estado

Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona
Barcelona

Decrets

DECRET 12/13.— Barcelona, 24 de abril de 2013

Acceptada la petició presentada pel president de la Fundació Amics d’Emilie de Ville -
neuve en la qual ens sol·licita l’aprovació de modificació dels estatuts de l’esmenta-
da entitat així com una parcial modificació del nom de la Fundació; 

Atès que els estatuts modificats de l’associació compleixen tots els requisits establerts
en la disciplina vigent de l’Església; 

PEL PRESENT decret, a tenor del dret canònic vigent, aprovem les modificacions
dels esmentats estatuts i també la modificació parcial del nom de l’entitat que a
partir d’aquesta data es denomina Fundació Amics d’Emilie de Villeneuve Red Azul
de Solidaridad.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari General i Canceller

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Missa pel «Dia de la vida», a la Basílica de la Sa-
grada Família, 14 d’abril de 2013

Ens hem reunit a la nostra estimada Basílica de la Sagrada Família per celebrar l’Eu-
caristia en el tercer diumenge de Pasqua. Vivim la joia de la resurrecció del Senyor
durant aquest temps pasqual. I celebrem també el «Dia de la vida», de la vida huma-
na, que enguany té aquest lema: «Humà des del principi». La nostra vida és humana
i ho és des del primer moment de la seva concepció.

Celebrem aquest Dia de la vida humana amb l’Eucaristia perquè volem donar grà-
cies a Déu per la vida humana que és un do de Déu i per totes les persones i institu-
cions que treballen per protegir i defensar la vida humana que arreu es troba en pe-
rill, però especialment la més dèbil i innocent, la que està en el si de la mare després
de la seva concepció. Aquesta celebració la realitzem a la Basílica de la Sagrada Fa -
mília, precisament perquè la Sagrada Família de Natzaret va acollir la vida humana
del qui és l’autor i l’amo de tota vida humana, Jesús, Déu i home, i que en l’Antic
Testament ja ens recordà: «No mataràs», precepte que forma part del Decàleg que
Déu ens ha donat per al bé de la humanitat creada per Ell.

Com a Cardenal de Barcelona us he convocat amb la col·laboració de la Delegació
Diocesana de la Família i dels moviments que treballeu a favor de la vida humana i
contra l’avortament. L’Església sempre ha defensat la vida com un do preuat de Déu,
ja que l’home i la dona són les criatures més excelses que Déu ha creat i ha posat
tota la creació al servei de la seva realització integral.

Aquesta Jornada per a la vida, l’Església la vincula amb la festa de l’Anunciació
del Senyor. Maria per obra de l’Esperit Sant va concebre el Fill de Déu en les seves
entranyes virginals. Jesús és el «fruit beneït del ventre» de la Verge Maria. I és ben
cert que tots els concebuts i encara no-nascuts són també «fruits beneïts» de Déu, ja
que és Ell qui els ha atorgat l’existència en el si matern.

La família és el santuari de la vida. L’amor dels pares engendra la vida dels fills i
aquests necessiten que els esposos s’estimin, ja des del primer moment de la seva
concepció i, ja nascuts, per a la seva deguda formació humana i cristiana. La nostra
pregària en aquesta Eucaristia és també pels matrimonis i les famílies, perquè acu-
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llin amb generositat la vida humana dels seus fills i els ofereixin una llar plena d’a-
mor i de virtuts humanes i cristianes, on es visqui intensament la cultura de la vida i
es propagui al seu entorn. Els esposos i pares cristians han de ser apòstols de la vida.

En aquest sentit, el Concili Vaticà II, en el seu missatge conclusiu, féu aquesta mera-
vellosa crida a les dones amb aquestes paraules: «Vosaltres dones, esteu presents en
el misteri de la vida que comença (...). Reconcilieu els homes amb la vida». No hi ha
dubte que la mare admira el misteri de la vida i amb una intuïció singular comprèn
allò que porta dins d’ella. La mare accepta i estima com a persona el fill que porta en
el seu ventre.

Sentim la vigència de proclamar amb molta convicció l’Evangeli de la família i de la
vida, L’opció per a la vida és l’única porta vers un futur humà digne i decent, i és tam-
bé el gran distintiu dels cristians des de la resurrecció de Crist. Nosaltres els cristians
hem de ser uns defensors de la vida, en totes les seves fases fins al final: en els ja con-
cebuts i en els malalts i vellets; ajudar i estimar els qui promouen iniciatives de vida;
lluitar per l’abolició de la pena de mort i de tota mena d’esclavituds; valorar i animar
els matrimonis joves a acollir sense por i responsablement els fills i educar-los amb
amor.

El Beato Juan Pablo II, en su encíclica Centessimus annus, afirma que una parte inte -
grante del derecho fundamental a la vida es «el derecho a crecer bajo el corazón de
la madre después de haber sido engendrado, como lo es también el derecho a vivir
en una familia unida y en un ambiente moral favorable al desarrollo de la propia per-
sonalidad de cada niño».

En el evangelio que hemos escuchado, los apóstoles que eran pescadores compe-
tentes pasaron toda la noche sin pescar nada, pero por la mañana haciendo caso de
Jesús tuvieron una pesca maravillosa y milagrosa. Hemos de escuchar a Dios, autor
de la vida, que nos pide construir el evangelio de la vida, la cultura de la vida, en con-
tra de la cultura de la muerte que se fundamenta con el aborto y la eutanasia.

El aborto provocado no es progresista porque corresponde a la sociedad y a sus di-
rigentes, como afirma el documento pontificio Evangelium vitae, crear las condicio-
nes necesarias para que no sólo se respete, sino que también se estime la vida hu-
mana. No es posible construir el bien común de la sociedad sin reconocer, respetar,
proteger y tutelar el derecho a la vida. Sobre este derecho se fundamentan los demás
derechos de la persona humana. La sociedad no puede tener una base sólida si se con-
tradice a sí misma aceptando el desprecio y la violación de la vida humana y espe-
cialmente de los más necesitados como son los concebidos aún no nacidos. Hay
que recordar que todos los cristianos, pero especialmente los comprometidos en la
vida política, han de trabajar para que su actuación esté siempre al servicio de la de -
fensa, protección y promoción de la vida humana, de las persones y el bien común.
La vida humana es de Dios y es Sagrada, desde su origen hasta su término.

Els cristians hem de dir com els Apòstols —tal com hem escoltat a la primera lectu-
ra—, «hem d’obeir Déu abans que els homes». I el nostre Déu és el Déu de la vida i
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no de la mort, i ens demana que defensem sempre la vida humana des del primer mo-
ment de la seva concepció fins a la seva mort natural.

L’evangeli de la vida és avui un anunci profètic davant de la baixa natalitat del nos-
tre occident europeu, d’una Europa envellida. És una veu profètica per defensar els
fills concebuts i encara no-nascuts i per encoratjar la generositat dels esposos cris-
tians a ser molt generosos davant el bé i el do de la vida.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez
Sistach, en la Missa de Sant Jordi a la capella de la Generalitat, 23
d’abril de 2013 

Amb motiu de la solemnitat de Sant Jordi, Patró de Catalunya, ens hem reunit en
aquesta entranyable capella del nostre estimat Patró en el Palau de la Generalitat, seu
del Govern de Catalunya. Tots agraïm molt al nostre President i Consellers la seva
participació en aquesta eucaristia que és un dels actes importants que celebrem amb
motiu de Sant Jordi.

Catalunya és un poble que fa més de mil anys que camina pels viaranys de la histò-
ria; som un poble que viu, per això som un poble canviant. Però també permanent,
amb la voluntat de mantenir les nostres essències com a nació amb una identitat ober-
ta i acollidora. Hem estat i hem de ser sempre aquella «terra beneïda i poblada de
lleialtat», segons una expressió del rei Cerimoniós.

Catalunya és plena de les petjades que els cristians hi han deixat. La saba cristiana
va omplir de vida l’arbre tendre del nostre país naixent, va contribuir a ennoblir el
seu tronc i no ha deixat mai de córrer per les seves fibres i de fer esponerós l’arbre
de la pàtria comuna. El document dels bisbes «Arrels cristianes de Catalunya» ja afir-
ma que «el naixement, la història i la cultura de Catalunya són intensament amarats
de cristianisme».

La festa del nostre Patró Sant Jordi ens mena a pensar en el nostre país i pregar per
ell i, pel que fa a la nostra fe, a reflexionar sobre el servei que l’Església ha de fer a
la societat catalana. Sens dubte, el servei que presta en l’ordre prepolític de les idees
i valors morals, de les imatges globals de la persona humana i de la vida, és de mol-
ta magnitud. 

Les societats democràtiques tenen el risc de buidar-se èticament, de perdre la força in -
dispensable d’unes concepcions sobre la vida humana i de valors morals que inspi-
ren, dinamitzen i enforteixen la seva vida i els seu impuls per tirar endavant. És molt
necessària l’existència de grups socials, religiosos i culturals que ofereixin una irriga -
ció espiritual i ètica als ciutadans, per tal que aquests, en el lliure exercici dels seus
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drets i la seva participació política, enriqueixin espiritualment, culturalment i social-
ment la societat.

Per això, l’Església vol contribuir al discerniment d’alguns valors que estan en joc
en la societat i que incideixen en l’autèntica realització de la persona humana i de
la convivència social. L’Església no ha de pretendre imposar als altres la seva pròpia
veritat. Tanmateix ha d’oferir-la, com una proposta enriquidora que apel·la al valor
transcendent de la persona i salva la societat del risc d’un pensament únic, que tot ho
aplana i uniformitza. Els bisbes de Catalunya en el nostre últim document afirmem
que «seria el nostre conformisme el que privaria la societat d’una vella saviesa que
hem rebut de dalt i que ha estat present i activa en les arrels de la nostra antropolo-
gia i de la nostra història».

En aquest temps de crisi econòmica amb grans conseqüències per a moltíssimes per-
sones i famílies, l’acció social de l’Església a Catalunya, realitzada per Càritas, par -
ròquies, congregacions religioses i institucions eclesials presta una bona atenció ma-
terial i espiritual als qui es troben en situació de pobresa, i aquesta acció social de
l’Església treballa en la resolució dels problemes més urgents, com l’atenció als afec-
tats pels desnonaments, als joves que no tenen ni el primer treball i als qui sofrei-
xen per la manca de feina, de vivenda i d’autoestima.

El servei més important que l’Església ha d’oferir a la societat és l’anunci de l’Evan-
geli, comunicant la Bona Nova als pobres, que té en compte les necessitats espirituals
i materials de les persones. A l’Església dels primers segles era essencial exercir la
caritat organitzada. L’emperador Julià, l’apòstata, en el segle IV, decidí restaurar el
paganisme, l’antiga religió romana, però també volgué reformar-lo. En aquesta pers-
pectiva es va inspirar àmpliament en el cristianisme, i escrivia en una de les seves car-
tes que l’únic aspecte que l’impressionava del cristianisme era l’activitat caritativa
de l’Església. Així doncs, un punt determinant per al seu nou paganisme fou dotar la
nova religió d’un sistema paral·lel al de la caritat de l’Església. D’aquesta manera,
l’emperador confirmava que la caritat era una característica determinant de la comu-
nitat cristiana de l’Església.

L’actual crisi econòmica i financera té una causa important que és la crisi de valors
i de fe. Quan l’home abandona Déu, es perd a ell mateix. Quan les persones volen
construir una societat sense Déu, acaben deshumanitzantse, perquè obliden la gran
pregunta de Déu a Caim: «Què n’has fet del teu germà?» (Gn 4,9).

Cercar el bé de les persones, la tutela i promoció de la vida humana, del matrimoni
i de la família, la distribució més justa dels béns atenent preferencialment els po-
bres i necessitats, és una tasca qualificada dels qui viuen i exerceixen la vocació polí -
tica. En aquesta seu institucional cabdal de Catalunya és pertinent posar en relleu la
grandesa d’aquesta vocació i activitat. El Papa Pius XI, el Papa de l’Acció Catòlica,
afir mà que «res, fora de la religió, pot ser superior al terreny d’allò que és la políti-
ca, que fa referència als interessos de tota la societat i que, des d’aquesta perspec -
tiva, és el domini per excel·lència de la forma més àmplia de la caritat, la caritat po-
lítica». El compromís polític viscut amb esperit de servei ha estat qualificat com
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una «dura escola de perfecció» i com un «exigent exercici de virtut». I Benet XVI
afirma que «l’ordre just de la societat i de l’Estat és una tasca principal de la polí -
tica».

En aquesta eucaristia recordem el Papa Francesc, que fou el cardenal Jordi Màrius
Bergoglio, en el dia del seu sant. L’elecció del Papa Francesc ha estat un do de Déu
que ha donat una alenada d’aire renovador a l’Església per tal que aquesta transpa-
renti Jesucrist únic Salvador. L’Església pregà, l’Esperit Sant va il·luminar i els car-
denals seguírem aquesta llum en el Conclau.

L’obsequi de la rosa i del llibre amb motiu de la festa de Sant Jordi, és tot un signe
del nostre poble que vol respectar i estimar les persones i conèixer cada dia més i mi-
llor la realitat del què som, conscients que el coneixement de la veritat ens fa lliures
i ens ajuda a assumir els nostres compromisos per la construcció del nostre poble.
Que Sant Jordi ens hi ajudi!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, a la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, San-
tuari de Montserrat, 27 d’abril de 2013

Ens hem aplegat amb joia i devoció en aquesta entranyable Basílica de la Mare de
Déu de Montserrat, als peus de la Moreneta, per celebrar l’Eucaristia en la solemnitat
de la nostra Patrona de Catalunya. Avui fem presents en aquesta celebració a la mu-
nió de cristians de casa nostra i aimants de la Mare de Déu de Montserrat que sovint
pugen a la Muntanya per a invocar la protecció de la Moreneta.

Enguany celebrem aquesta solemnitat en un context eclesial diferent. En l’Església
hi ha hagut recentment dos esdeveniments molt importants. L’onze de febrer, el Pa-
pa Benet XVI anunciava la renúncia al seu ministeri de Bisbe de Roma i Successor
de Sant Pere. Aquest anunci era insòlit durant gairebé sis segles. Els Papes tenen dret
a renunciar al seu ministeri, però aquest dret gairebé no s’havia exercit. Benet XVI mo -
tivà la seva voluntat conscient i lliure, dient que no podia ja exercir el seu ministeri
per servir bé i adequadament l’Església. Havia acceptat aquest ministeri que Déu li de-
manà per servir l’Església i ho havia fet fins on ell, en consciència davant Déu, con si -
derava que podia. 

Aquesta voluntat de Benet XVI posa en relleu el seu amor profund a l’Església que
sem pre havia desitjat servir i que ara considerava que no ho podia fer-ho ni bé ni ade-
quadament. Significa, també, una gran humilitat i una adequada coherència. Penso que
aquesta decisió de Benet XVI ha estat un autèntic testimoniatge per a tots, en el sen tit
de no servir-nos de l’Església, sinó servir l’Església, seguint Jesús que no va venir
per a ser servit, sinó per a servir. 
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L’altre esdeveniment ha estat l’elecció del Papa Francesc. Amb motiu de la seu va-
cant, el poble de Déu va pregar insistentment per l’Església i per l’elecció del nou
Bisbe de Roma i Successor de Pere. Tots tenim experiència d’aquesta pregària, a imi-
tació de la primera comunitat de Jerusalem que pregava per l’apòstol Pere. Tots vos -
altres —com també tota l’Església— participàreu en el Conclave amb el vostre amor
a l’Església de Roma i a l’Església una i única de Crist, i amb la vostra pregària. Els
cardenals electors treballàrem, pregàrem i desitjàrem ser fidels a les mocions de l’Es-
perit Sant que certament va actuar eficaçment i ben aviat el Conclave va oferir una
«fumata bianca», elegint al Papa Francesc, que amb pocs dies s’ha guanyat el cor dels
membres de l’Església i la simpatia d’una munió de persones de bona voluntat. Fran-
cesc, a imitació de Sant Francesc d’Assís, ens ha il·lusionat, ens fa respirar un aire
renovat amb els seus gestos, les seves accions i les seves paraules. Ell desitja que
l’Església transparenti Jesucrist, únic Salvador i que l’Església sigui pobre per als po-
bres. Els nostres germans del continent sud-americà, després de cinc-cents anys de
presència de l’Església, ens ha donat un Bisbe de Roma i un Papa per a tota l’Esglé -
sia universal. N’estem molt contents i donem gràcies a Déu que és qui porta l’Església
pels camins que Ell desitja.

Catalunya és plena de les petjades que els cristians hi hem deixat i hi estem deixant.
Els cristians hem de reflexionar constantment sobre el servei que l’Església ha de fer
a la societat catalana. El servei més important que l’Església ha d’oferir és l’anunci
de Jesús i del seu Evangeli que té en compte les necessitats espirituals i materials
de les persones. És el servei de l’amor. Com Maria que anà decididament a ajudar
la seva cosina Elisabet que esperava un fill i es va quedar amb ella tres mesos fins
al naixement de Joan.

Aquesta actitud de Maria, la Mare del Fill de Déu, és la que estem imitant els cris-
tians en aquest temps de crisi econòmica amb greus conseqüències per a moltíssimes
persones, famílies i institucions de benestar social. Cal posar en relleu el treball que
estan realitzant Càritas, parròquies, congregacions religioses i d’altres institucions
d’Església per ajudar persones i famílies sense subsidi d’atur, sense treball —penso
especialment en els joves dels quals un 53% no tenen feina ni troben el seu primer
treball—, sense vivenda o amb els problemes dels desnonaments, sense autoestima, etc.

Aquest servei de l’Església, a imitació de Maria, és possible gràcies a moltíssims vo-
luntaris, que en aquest temps de crisi han augmentat, com també han augmentat el
nombre de persones que donen diners o espècies i també a les diverses iniciatives que
sorgeixen en les parròquies i realitats eclesials. Com a pastor de l’Església em plau
moltíssim agrair tota aquesta riquesa de serveis i ajuts als necessitats i especialment
la gran riquesa de l’amor amb què es fan aquests serveis i aquests ajuts. Perquè tant
o més important és l’amor que es dóna quan donem quelcom.

Tanmateix la crisi econòmica i financera té una causa important que és la crisi de va-
lors i de fe cristiana. Quan l’home abandona Déu, es perd a ell mateix. Quan les per-
sones volen construir una societat sense Déu, acaben deshumanitzant-se, perquè obli-
den la gran pregunta de Déu a Caïm, que travessa tota la història humana: «Què n’has
fet del teu germà?» (Gn 4,9).
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La caritat i ajut fratern és un element constitutiu de l’Església, juntament amb l’evan-
gelització i la celebració de la fe. La solidaritat és una clau d’interpretació de l’auten -
ticitat de les altres dues dimensions essencials de l’Església. A l’Església dels primers
cristians era constitutiu exercir la caritat organitzada. L’emperador Julià, l’Apòstata,
en el segle IV, decidí restaurar el paganisme, l’antiga religió romana, però també vol-
gué reformar-lo. En aquesta perspectiva es va inspirar àmpliament en el cris tianis-
me, i escrivia en una de les seves cartes que l’únic aspecte que l’impressionava del
cristianisme era l’activitat caritativa de l’Església. Així, un punt determinant per al
seu nou paganisme fou dotar la nova religió d’un sistema paral·lel al de la cari tat de
l’Església.

El Papa emèrit Benet XVI, en la seva visita a l’Obra del Nen Déu de Barcelona, el 7
de novembre de 2010, ens va dir: «En aquests moments, en els quals moltes llars pas-
sen serioses dificultats econòmiques, els deixebles de Crist hem de multiplicar els ges -
tos de solidaritat efectiva i constant, manifestant així que la caritat és el distintiu de
la nostra condició cristiana». Demanem-ho a la Moreneta amb paraules del nostre
poeta: «Rosa de caritat, foc que sense consumir escalfa, traieu de Catalunya l’espe-
rit de discòrdia i ajunteu tots els seus fills amb cor de germans». 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Invitació al pelegrinatge diocesà (7/04/2013)

Visitarem el Papa Francesc

Del 18 al 20 del proper mes de maig celebrarem el pelegrinatge de l’arxidiòcesi de
Barcelona a Roma amb motiu de l’Any de la Fe. Tindrem, també, el goig d’estar amb
el Papa Francesc en la missa de Pentecosta. Us convido a participar-hi. Tenim el desig
d’anar, en nom de tota l’arxidiòcesi, a resar el Credo a la basílica de Sant Pere, sobre
el sepulcre de l’apòstol escollit per Jesucrist per confirmar en la fe els seus germans.

Benet XVI en la seva carta La porta de la fe ens va dir que aquest any tindrem l’opor -
tunitat de confessar la fe en el Senyor ressuscitat per tal que cadascú senti amb for-
ça l’exigència de conèixer i transmetre millor a les generacions futures la fe de sem pre.
També el Sant Pare Francesc, en l’homilia de la missa amb els cardenals el dia 14 de
març, parlava sobre la importància de fer camí, d’edificar l’Església amb pedres vi-
ves sobre la pedra angular que és el Senyor i de confessar Jesucrist ressuscitat.

Aquest pelegrinatge serà també una ocasió per reafirmar els vincles amb el Sant Pa -
re Francesc. Seran tres dies de peregrinació, de fraternitat, d’amistat, de pregària. I tam -
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bé d’enriquiment cultural visitant llocs emblemàtics de la nostra identitat cristiana i
de la nostra cultura llatina. Seran tres dies ben intensos durant els quals visitarem les
quatre basíliques majors de la ciutat —Sant Pere, Santa Maria la Major, Sant Joan
del Laterà i Sant Pau Extramurs— i la basílica de Sant Sebastià a les catacumbes.
Aquesta basílica i les catacumbes que hi ha sota tenen per a mi un sentit especial, per-
què fou l’església que Benet XVI em va voler assignar al incloure’m en el Col·legi
dels cardenals.

Aquesta basílica, situada a la històrica Via Appia, d’entrada a Roma, es creu que du -
rant un temps acollí els sepulcres de Sant Pere i Sant Pau i els cristians dels primers
segles allí els veneraven. Per aquesta raó, fins al segle XII fou coneguda com la Basí-
lica dels Apòstols Sant Pere i Sant Pau. I és també una de les set basíliques de Ro-
ma que es visiten durant la celebració dels Anys Sants.

Us repeteixo la meva invitació a participar en aquesta peregrinació. Serà una bona opor -
tunitat per expressar la comunió de la nostra Església de Barcelona amb el nou bis-
be de Roma i successor de Sant Pere i també per viure més intensament la joia de la
nostra fe, de l’esperança i de la caritat. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Gaudí evangelitzador (14/04/2013)

La nova evangelització necessita evangelitzadors laics que, amb un nou ardor i nous
mètodes —per mitjà de la seva presència i del seu compromís en les realitats del
món— anunciïn Jesucrist i el seu Evangeli a tots els homes i dones d’avui.

Antoni Gaudí i Cornet, arquitecte del temple de la Sagrada Família, fou un veritable
evangelitzador amb la seva vida i la seva professió com a laic cristià. Va tenir una cla-
ra consciència que, com a arquitecte de Déu, havia de lliurar-se plenament a l’exerci -
ci de la seva professió per a servir Déu i considerà que per a ell la millor manera era
dedicar-se a l’arquitectura.

Les seves obres les culminava amb la creu de quatre braços, com per a significar el
valor salvífic de la creu de Jesús oberta als quatre vents. En totes les obres que realit -
zava buscava la bellesa i sempre que hi havia ocasió destacava la simbologia religio-
sa, desitjant que aquelles obres que ell construïa portessin a Déu.

Aquest propòsit de Gaudí apareix amb una especial claredat en el seu gran temple de
la Sagrada Família. Ho mostra el fet que projectà les seves tres grans façanes del Nai-
xement, de la Passió i de la Glòria, com a tres grans retaules situats no a l’interior si-
nó a l’exterior del temple amb imatges expressives de la fe cristiana.

L’arquitecte de Déu mostra igualment la seva intenció evangelitzadora en les caracte -
rístiques torres i en les seves inscripcions.. Gaudí deia: «Aquestes inscripcions seran
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com una cinta helicoïdal que s’enfilarà per les torres. Tothom qui les llegirà, àdhuc
els incrèduls, entonarà un himne a la Santíssima Trinitat a mesura que vagi desco-
brint el seu contingut: el Sanctus, Sanctus, Sanctus... que, tot llegint-lo, els condui-
rà l’esguard al cel».

La riquesa simbòlica, bíblica, teològica i litúrgica de la Basílica de Gaudí motiva que
s’hagi dit que és com la Summa Theologica de Sant Tomàs d’Aquino traslladada a
l’arquitectura. És coneguda l’entusiàstica afirmació del que fou nunci del Sant Pare
a Espanya, des del 1913 al 1929, Francesco Ragonesi. Després d’escoltar de llavis
de Gaudí les grans línies del seu projecte de la Sagrada Família, li va dir: «Vostè és
el Dant de l’Arquitectura, i el seu treball és el més excels poema cristià escrit en pe -
dra!».

Durant les sessions del recent Sínode dels bisbes sobre la nova evangelització, tot
escoltant les diverses intervencions, recordava sovint el nostre gran arquitecte, en es -
pe cial quan es referien a la via pulchritudinis, és a dir, el camí de la bellesa per tal d’a -
companyar els homes i les dones d’avui cap a la trobada amb Jesucrist i el seu Evan-
geli en l’Església. Em sembla que es poden considerar com a especialment dirigides
a Gaudí aquestes paraules del missatge final dels pares sinodals: «En l’art, en les
seves variades formes, des de les més antigues fins a les més recents, en quat tendeix
a donar forma a la tensió de l’home vers la bellesa, hi reconeixem una manera espe-
cialment significativa d’expressió de l’espiritualitat». Gaudí ens recorda que, també
avui, la via de la bellesa és un camí particularment eficaç de la nova evangelització.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Els patrons de Catalunya (21/04/2013)

Aquesta setmana celebrem les festes patronals de Catalunya: el dimarts Sant Jordi i
el dissabte la Mare de Déu de Montserrat. Sant Jordi fou un màrtir molt venerat a
l’antigor. Sembla que era un soldat romà de l’Orient, que es va fer cristià i morí com
a màrtir de Crist en les persecucions del segle III. Des de l’Orient la devoció a aquest
gran màrtir —fou anomenat el megalomàrtir o el màrtir per excel·lència— es va es-
tendre cap a Occident, on avui continua essent el patró de molts països, entre els quals
hi ha Catalunya.

La llegenda de Sant Jordi és d’una gran bellesa: sant Jordi és el cavaller que venç el
drac i salva la princesa de les seves urpes. És una llegenda molt emblemàtica, que ens
recorda que hem de lluitar contra el mal, contra tot allò que fa mal a les persones. Tan -
mateix, sant Jordi fou sobretot un cristià convençut de la seva fe en Jesús que renun -
cià a tot, fins i tot a la vida, per ser fidel a l’Evangeli.

A Catalunya la seva festa és també la festa de les roses i dels llibres, expressió de l’es-
timació que es té a les persones que obsequiem amb un rosa. I estimació també de la
cultura que es manifesta en el regal d’un llibre.
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Pocs dies després de la festa de Sant Jordi s’escau la de la Mare de Déu de Montser -
rat. La geografia, la història, els monjos benedictins, els escolans i la pietat del poble
cristià han construït la història de Montserrat, que té també la seva llegenda. Aques-
ta llegenda diu que es tracta d’una imatge que, per motiu d’una invasió de la penín-
sula, va ser amagada en una cova de la muntanya, al lloc de l’actual Santa Cova, i que
després hi va ser trobada per un pastor. I la llegenda continua explicant que, quan la
volien traslladar cap a Manresa, la imatge va fer-se tan pesada, que va ser impossi-
ble de moure-la del lloc on ara hi ha el santuari i el monestir benedictí, i que allà es
va quedar fins avui.

Els nostres patrons ens han d’ajudar per tal que les arrels cristianes de Catalunya do-
nin molt de fruit. Sobretot, com a primer, el fruit de la fe. La primera de les invoca-
cions de la Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, escrita pel bisbe Torras
i Bages, demana precisament el do de la fe que valorem i agraïm molt en aquest Any
de la Fe que celebrem, dient: «Verge prodigiosa, tron puríssim on reposà l’eterna Sa-
viesa quan vingué al món a ensenyar el camí de salvació, aconseguiu per als vostres
catalans aquella fe que enfonsa les muntanyes, omple les valls i fa planer el camí de
la vida». 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Els Papes del Concili Vaticà II (28/04/2013)

Estem celebrant l’Any de la Fe, que es va iniciar amb motiu d’haver-se acomplert,
l’any passat, els 50 anys de l’inici del Concili Vaticà II. Són del beat Joan Pau II aques -
tes paraules: «Sento més que mai el deure d’indicar el Concili com la gran gràcia de
la qual l’Església s’ha beneficiat en el segle XX». I són del seu successor, Benet XVI,
aquestes altres: «Si el llegim i acollim guiats per una hermenèutica correcta, pot ser
i esdevenir cada cop més una gran força per a la renovació sempre necessària de l’Es-
glésia».

En aquest breu comentari voldria fer un record del dos Papes del Concili: el beat
Joan XXIII i el seu successor, Pau VI. Celebrem també mig segle d’uns esdeveniments
relacionats amb aquests dos grans pontífexs romans del segle XX.

El 3 de juny de 1963 moria Joan XXIII, quan tot just havia començat el Concili Vati -
cà II, que només havia celebrat la primera sessió i li quedava molta feina per fer. Uns
dos mesos abans, el dia 11 d’abril d’aquell any de 1963 —ara fa 50 anys— el bon
Papa Joan havia publicat la seva encíclica Pacem in terris, un veritable testament seu
a l’Església i al món, amb aquest document dedicat als drets humans i a la pau.

El Sant Pare que va tenir la inspiració de convocar el Concili, dirigia aquesta encícli-
ca «sobre la pau entre tots els pobles que ha de fonamentar-se en la veritat, la justícia,
l’amor i la llibertat» i que adreçà a tots els bisbes, els fidels de tot el món i —signifi -
cativa novetat— també «a tots els homes de bona voluntat». 
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El 21 d’aquell juny en que moria Joan XXIII —per tant ara fa també mig segle— era
elegit Pau VI, que tingué la missió de continuar el Concili i portar-lo a bon port. Ell
va tenir la tasca de cloure el Concili i de començar la seva aplicació. Foren un temps
de moltes novetats i de fruits, però també un temps de dificultats, tensions i sofri-
ments. A Pau VI li va tocar dirigir l’Església catòlica en els difícils anys successius
al Concili. 

Pau VI va inaugurar el viatges del Sant Pare a diversos països del món, una pràctica
que ha esdevingut habitual ens els Papes que l’han succeït. El 10 de desembre passat
Benet XVI aprovà el decret de les «virtuts heroiques» del Papa Montini, primer pas
cap a la seva beatificació. D’aquesta manera, els dos Papes del darrer Concili són pro-
posats a tots els fidels com a models de vida cristiana. Aquella vida cristiana que
el Concili Vaticà II va voler envigorir i impulsar i que estem cridats a continuar sota el
guiatge del nou Sant Pare.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Lliurament de la Medalla d’Or de la Generalitat al cardenal arque -
bisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha rebut aquest
dimarts a la tarda la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya de mans del presi-
dent, Artur Mas. La cerimònia ha començat amb la glossa del Dr. Francesc Torralba,
que ha resumit la biografia del cardenal Sistach i ha destacat que «la correlació en-
tre mística i compromís, acció i contemplació, és un element clau per a comprendre
la seva vida».

En la glossa inicial, el Dr. Francesc Torralba també ha descrit el cardenal Sistach com
un home que «ha defensat una laicitat positiva, la independència entre església i es-
tat però la necessitat de correlació entre ambdós».

Després de rebre la Medalla d’Or, amb honor i gratitud, l’arquebisbe de Barcelona
va dirigir-se als presents. «Rebo amb honor aquesta distinció. Crec que és un reconei -
xement a la tasca de l’església a Catalunya, per la seva assistència social», va apun-
tar el cardenal Sistach qui també va expressar que «el servei que presta l’església
en la societat és de molta magnitud i molt necessària». I va afegir: «L’església està al
servei del poble de Catalunya».

BAB 153 (2013) - abril [23]  207



El cardenal Sistach també va fer referència a la visita del Papa a Barcelona. I és que,
«Gaudí ens ha deixat una joia que és valorada per tot el món».

Finalment, també va esperançar tots els presents: «És hora de mirar endavant. Mal-
grat la duresa de la situació, s’ha de treballar amb esperança. Com va dir Francesc,
no us deixeu vèncer pel desànim i no us deixeu robar l’esperança».

El president de la Generalitat va explicar que, en teoria, l’acte s’hauria d’haver fet a
finals de l’any passat perquè «se celebraven els 50 anys de sacerdoci del cardenal Sis-
tach i feia 25 anys de bisbat. I, a més, coincidia amb els 2 anys de la visita del Sant
Pare», però va expressar que aquest mes «també té una simbologia perquè és el mes
que va néixer el cardenal Sistach i és el mes que celebrem els patrons de Catalunya».
Posteriorment, Artur Mas va mencionar els motius pels quals l’arquebisbe de Barce-
lona havia merescut la Medalla d’Or: «La Medalla té a veure amb el servei social
de l’església, que lliga amb les persones anònimes que destaquen pel seu exemple. Te -
nir persones compromeses en aquesta situació és un tresor impagat». El president de
la Generalitat també ha remarcat les relacions entre església i estat: «La dimensió na-
cional i la dimensió social van sempre agafades de la mà, íntimament lligades».

Artur Mas va expressar la seva opinió sobre el Papa Francesc: «Cal agrair el carde-
nal Sistach que, participant al Conclave, tinguessin l’encert de fer l’elecció del Pa-
pa Francesc. Han donat un aire que era necessari, el del testimoni de l’exemple, de
coherència entre la paraula i l’acció».

L’acte va finalitzar amb el cant del cor Francesc Valls i l’Himne dels Segadors.

Barcelona, 10 d’abril de 2013

Articles i declaracions

Reflexiones sobre relaciones actuales Iglesia-Estado en el 1700 ani-
versario del Edicto de Milán

Ponencia presentada por el Cardenal Martínez Sistach en la sesión de clausura de
las XXXIII Jornadas de Actualidad Canónica, organizadas por la Asociación Es-
pañola de Canonistas. Facultad de Derecho Canonico de la Universidad Pontifica
de Comillas. Madrid, 5 de abril de 2013

El Edicto de Milán, inicio de la libertad

Ante todo deseo agradecer a la Presidenta y Junta Directiva de nuestra querida Aso-
ciación que me hayan invitado a concluir estas interesantes Jornadas. Quiero deciros
que me encuentro muy bien entre vosotros, pues todos somos colegas, canonistas y
juristas, y me une con muchos la amistad y muy buenos recuerdos.
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Este año celebramos el 1700 aniversario del Edicto de Milán y es pertinente recordar -
lo y situarlo en las relaciones entre la religión y la sociedad, entre la Iglesia y el Esta -
do. Con el Edicto empezaba una era nueva respecto a estas relaciones. Sería más pre-
ciso hablar del inicio de una evolución de tales relaciones. Se ha dicho que el Edicto
de Milán fue una especie de «fracaso de entrada». De hecho, los acontecimientos que
siguieron abrieron una larga y accidentada historia, que de alguna manera se identifi -
ca con la historia de la libertad religiosa.

Como muy bien afirmaba Gabrio Lombardi —que recuerdo con afecto por sus clases
de instituciones de derecho romano en la Lateranense, aquellos años de mi juventud
y claramente del siglo pasado— «el Edicto de Milán de 313 tiene una importancia
trascendental porque marca el libertatis initium del mundo moderno»1. Esta manifes-
tación indica que las medidas firmadas por dos emperadores, Constantino y Licinio,
significaron no solamente el final progresivo de la persecución contra los cristia-
nos, sino sobre todo el acto del nacimiento de la libertad religiosa. Puede decirse que
con el Edicto de Milán surgieron por primera vez en la historia dos dimensiones que
hoy denominamos libertad religiosa y laicidad del Estado.

El cardenal Scola, arzobispo de Milán, recuerda dos significativas enseñanzas de San
Ambrosio, arzobispo de aquella sede. Recordaba a sus diocesanos, en primer lugar,
que los cristianos debían ser fieles a la autoridad civil y, en segundo lugar, que esta
autoridad debía garantizar a los ciudadanos la libertad religiosa tanto en el plano per-
sonal como en el social.

La declaración Dignitatis Humanae, del Concilio Vaticano II, constituye un hito im-
portante en la definición de la libertad religiosa. Este documento conciliar superó la
doctrina clásica de la tolerancia y reconoció que «la persona humana tiene derecho
a la libertad religiosa». Y como afirma Nikolaus Lobkowiz, «la cualidad extraordi-
naria de la declaración conciliar consiste en haber pasado el tema de la libertad reli-
giosa de la noción de verdad a la de los derechos de la persona humana. Si el error
no tiene derechos, una persona tiene derechos incluso cuando se equivoca. Queda
claro que no se trata de un derecho delante de Dios; es un derecho respecto a las otras
personas, la comunidad y el Estado»2. 

No obstante el Edicto de Milán, 1.700 años después el derecho a la libertad religiosa
no es plenamente reconocido en el mundo. El pasado mes de octubre, en un diario de
tirada estatal en España se leía: «Alrededor de 350 millones de cristianos sufren per-
secución o discriminación religiosa en el mundo. Además, los ataques contra los cris-
tianos han aumentado un 309% entre 2001 y 2010»3. La noticia es fruto del último
informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo dado a conocer por Ayuda a la Iglesia
Necesitada. Y sin llegar a persecuciones con víctimas humanas, cabe considerar el
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4 Cf. Mc 12,13-17; Mt 22, 15-22; Lc 10,20-26.
5 Audiencia general, 17 de noviembre de 2008.
6 Cf. Compendio de la doctrina social de la Iglesia, n. 50.

trato dado a la religión en la cultura actual y en las legislaciones de los Estados, en
muchos casos con marcado acento laicista.

Fuente evangélica del Edicto de Milán

El Edicto o Constitución Imperial, aprobado conjuntamente con otra serie de medi-
das, establecía lo siguiente: «Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no de-
be ser cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad
de cada cual se ejercite en las cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos san -
cionado que, tanto todos los demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y obser van -
cia de su secta y religión… que a los cristianos y a todos los demás se conceda la libre
facultad de seguir la religión que a bien tengan… Así, pues, hemos promulgado con
saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en
absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien,
sea lícito a cada uno dedicar el alma a aquella religión que estimare conveniente».

El contenido del Edicto de Milán obedece a una expresión de Jesús que se ha con-
vertido en patrimonio de la humanidad. Se preguntó al Señor si era lícito pagar el tri-
buto al César. La pregunta encerraba mucha malicia e intentaba conseguir del Maes-
tro una respuesta comprometedora tanto si respondía afirmativamente como si lo hacía
negativamente4. La respuesta de Jesús lejos de ser comprometedora, ofreció un prin-
cipio de perpetua actualidad para las relaciones entre lo espiritual y lo temporal, en-
tre la religión y el Estado, entre la Iglesia y el Estado.

Son muy conocidas estas palabras de Jesús: «Dad al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios». Aquí está el fundamento antropológico del Edicto de Milán, del
derecho fundamental de libertad religiosa que dio por terminada la persecución de
los cristianos en el imperio romano. Y, asimismo, las palabras de Jesús fueron el mo-
tivo de los mártires cristianos en el imperio romano antes de aquel Edicto por no
reconocerse la libertad religiosa y aquella distinción que establece el Señor.

Benedicto XVI, después de su viaje a París, de noviembre de 2008, comentando es-
ta máxima evangélica, afirmó: «Si en las monedas romanas estaba impresa la efigie
del César y por eso se le debían dar, en el corazón del hombre está la impronta del
Creador, único Señor de la vida. La auténtica laicidad no consiste en prescindir de la
dimensión espiritual, sino en reconocer que ésta, radicalmente, es garante de nuestra
libertad y de la autonomía de las realidades terrenas»5. La separación entre autorida-
des políticas y religión, o entre Estado e Iglesia constituye una aportación propia del
cristianismo. La distinción no ha surgido en contra de la tradición cristiana. Es en
el seno del cristianismo donde se afirman desde sus comienzos la distinción entre la
esfera religiosa y la esfera política, los ámbitos competenciales de los poderes polí-
ticos y de los poderes religiosos6. El principio de distinción y de mutua colaboración
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7 Cf. N. 76.
8 Concilio Vaticano II, Dignitatis humanae, 13.
9 Dignitatis humanae, 13.

10 Cf. Una sana laicidad, Madrid 2007, 183 pp.
11 Mt 22,21.

entre las dos esferas se ha de mantener en todos los modelos de relación entre ambas
esferas, como explicita la Gaudium et spes del Concilio Vaticano II7.

En los documentos de los pontífices más recientes, la Iglesia ha ido poniendo el acen-
to en el hombre y en los derechos inalienables de la persona y de la sociedad. Juan
Pablo II afirmó que el camino de la Iglesia es el hombre. También cabe subrayar que
las relaciones de la Iglesia con la política no puedan encuadrarse exclusivamente ya
en sus relaciones con el Estado. Más bien la Iglesia ha de valorar y mejorar su pre-
sencia y sus relaciones con la sociedad; también con el Estado, pero dentro del mar-
co de las relaciones que la Iglesia tiene que mantener con toda la sociedad y con
sus diferentes grupos o sectores.

El peso de la historia de la Iglesia sobre tan difícil tema gravita, aún después del Con-
cilio Vaticano II —en el cual se proclamó solemnemente el principio de la libertad
religiosa—, sobre la gran necesidad de la reconciliación y la sana convivencia ciuda-
danas. Se ha pasado de una concepción fundamentada en el antiguo derecho público
eclesiástico al régimen de libertad religiosa.

La Iglesia necesita libertad para anunciar a Jesucristo y realizar su misión en la socie -
dad, de tal manera que «la libertad de la Iglesia es el principio básico de las relacio-
nes entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el orden civil»8. Por ello, el Conci-
lio Vaticano II afirmó que «donde está vigente el principio de la libertad religiosa,
proclamado no sólo con palabras, ni solamente sancionado con leyes, sino también
llevado a la práctica con sinceridad, allí, al fin, la Iglesia logra la condición estable
de derecho y de hecho para la necesaria independencia en el cumplimiento de su mi-
sión divina que las autoridades eclesiásticas reivindican cada vez más insistentemen-
te dentro de la sociedad»9.

La laicidad en la palestra

En Francia, Italia y España especialmente se debate sobre la laicidad. Recientemen -
te, Angelo Scola, ha publicado un libro sobre la nueva laicidad10. El concepto de
laicidad no es algo extraño y ajeno a la tradición cristiana. Benedicto XVI ha subra-
yado su inequívoca matriz cristiana. Su fundamento se encuentra en aquella famosa
sentencia de Jesús sobre el César y sobre Dios que antes hemos recordado11. El mis-
mo Pontífice, en su visita al Presidente de la República italiana, el 24 de junio de 2005,
pronunció estas palabras: «Es legítima una sana laicidad del Estado, en virtud de la
cual las realidades temporales se gobiernan según las normas que le son propias, sin
excluir sin embargo las referencias éticas que encuentran su fundamento último en
la religión». 
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12 Discurso al LVI Congreso Nacional de Juristas Católicos italianos, de 9 de diciembre de 2006.

Tratando de la laicidad considero que se debe insistir en dos aspectos fundamenta-
les. Ante todo la asunción crítica de la modernidad por parte de los cristianos. Esto
pide dar importancia al nexo verdad-libertad y reconocer que la libertad está llama-
da a valorar y servir a la verdad. Y, además, la modernidad ha sido concebida a me-
nudo como laica, en el sentido de considerar la religión como un hecho meramente
privado. Es necesario, por tanto, pensar de nuevo en el significado del término «laico».

En este sentido, Benedicto XVI, en su discurso a los Juristas Católicos italianos, ma-
nifestó que «todos los creyentes, y de una manera especial los creyentes en Cristo,
tienen el deber de contribuir a elaborar un concepto de laicidad que, por un lado,
reconozca a Dios y a su ley moral, a Cristo y a su Iglesia, el lugar que le correspon-
de en la vida humana, individual y social, y que, por otro lado, afirme y respete la le-
gítima autonomía de las realidades temporales que tienen sus leyes y valores propios
que el hombre ha de descubrir y ordenar»12.

El problema planteado por la laicidad hace referencia a una realidad más amplia que
la que puede plantearse en el tema concreto de las relaciones entre la Iglesia y el
Estado. Debe situarse en el contexto más general de la presencia del hecho religio-
so en general y de la Iglesia en particular en las diversas culturas y, más precisamen-
te, en la vida de las comunidades políticas.

Es evidente que en la afirmación de la dignidad de la persona humana, cada uno pue-
de apoyarse en razones propias en la afirmación de la dignidad de la persona huma-
na, y no tienen por qué coincidir con las razones de los demás. Entre estas razones
están también las que derivan de la propia fe religiosa. Esa influencia del hecho reli-
gioso, aún siendo real, en ningún modo debe ser interpretada como una indebida
intromisión de la religión en el ámbito de lo temporal.

Es una manifestación clara y fundamental de que una pretendida separación entre
lo «temporal» y lo «espiritual», como si se tratara de cosas diferentes que nada tienen
que ver entre sí, es insostenible. Se hace así presente la ineludible cuestión del «es-
píritu» que ha de animar la concepción «humanista» del bien común de la sociedad.

La convivencia de las personas en la sociedad es algo connatural al ser humano y la
presencia del fenómeno religioso es también una realidad que no puede ser vivida,
ni individualmente ni colectivamente, fuera de la sociedad. Por ello, es normal que
nos preguntemos por qué algo que debería ser natural, ha de plantearse en términos
de conflicto y enfrentamientos cuando queremos hablar de las relaciones entre el Es-
tado y la Iglesia. 

Laicidad y laicismo

El hecho religioso está presente en la sociedad y el Estado no puede ignorarlo. Pre-
tender que el Estado laico haya de actuar como si ese hecho religioso, incluso como
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cuerpo social organizado, no existiera, equivale a situarse al margen de la realidad.
El problema fundamental del laicismo, que excluye del ámbito público la dimensión
religiosa, consiste en que piensa y quiere organizar una sociedad que no existe, que
no es la sociedad real. La creencia y la increencia son objeto de una opción que los
ciudadanos han de realizar en la sociedad, y ello configura una sociedad pluralista
desde el punto de vista religioso.

La mutua independencia y autonomía de la Iglesia y la comunidad política no signi -
fica en absoluto una laicidad o aconfesionalidad del Estado que pretenda reducir la
religión a la esfera puramente individual y privada, desposeyéndola de todo influjo
o relevancia social. Esto es laicismo. El Estado ha de promover un clima social sere-
no y una legislación adecuada que permita a cada persona y a cada religión vivir li-
bremente su fe, expresarla en los ámbitos de la vida pública y disponer de los medios
y espacios suficientes para poder aportar a la convivencia social las riquezas espiri-
tuales, morales y cívicas. La laicidad significa la actuación estatal de reconocimien -
to, garantía y promoción jurídicas del factor religioso13. 

El estudio comparado sobre la libertad religiosa y las relaciones Iglesia y Estado en las
Constituciones contemporáneas pone de relieve la diferencia que se da según que lo
religioso sea estimado como un valor de la sociedad o, por el contrario, se considere
como un elemento negativo. En el primer caso, el Estado no sólo reconoce y tutela
la religión, sino que la apoya y la fomenta respetando siempre el principio de liber-
tad religiosa. En el segundo caso, se limita a lo sumo a tutelarla14.

Si la religión es valorada negativamente, la laicidad se convierte en laicismo. Si, por
el contrario, es concebida positivamente, como una posibilidad de enriquecimiento
para la edificación común de la sociedad civil, la laicidad tiene su significado autén -
tico de respeto y de colaboración con esta aportación al bien de las personas y de la
sociedad. 

Es el caso de la Constitución española de 1978. Esta considera la religión como un
elemento positivo para el bien común y, consecuentemente, el art. 16,3 establece que
«los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espa-
ñola». Con ello se está indicando que la sociedad española no es laica, ya que en ella
hay ciudadanos de diversas creencias religiosas. Y el texto constitucional continúa
estableciendo que se «mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación entre
la Iglesia Católica y las demás confesiones». Son los Acuerdos Santa Sede y Estado
Español y las tres leyes acuerdos para los judíos, los protestantes y los musulma-
nes, respectivamente. Y esta cooperación no es ningún privilegio; en cuanto tal es un
instrumento jurídico que armoniza con la libertad religiosa. 
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15 Cf. Neutralidad política de la Iglesia. Fundamentos y consecuencias, en Butlletí Oficial de l’Ar -
quebisbat de Barcelona, 119 (1979) 317-331.

16 Cf. Gaudium et spes, 12.

Juan Pablo II, en su discurso a los obispos franceses con motivo del centenario de
la ley de 1905 de separación de la Iglesia y del Estado, afirmó que «unas relaciones
y unas colaboraciones de confianza entre la Iglesia y el Estado sólo pueden tener
efectos positivos para construir juntos aquello que el Papa Pío XII ya llamaba “la le-
gítima y sana laicidad”, que no sea un tipo de laicismo ideológico o de separación
hostil entre las instituciones civiles y las confesiones religiosas».

La Iglesia sirve a la sociedad

El servicio que presta la Iglesia a de la sociedad —en el orden prepolítico de las ideas
y valores morales, de las imágenes globales del hombre y de la vida— es de mucha
magnitud y muy importante. El querido cardenal Narcís Jubany habló de la impor-
tante función «nutricia» de la Iglesia en la sociedad15. Las sociedades democráticas
tienen el riesgo de vaciarse éticamente, de perder la fuerza indispensable de unas con-
cepciones sobre la vida humana y de unos valores morales que inspiren, dinamicen
y fortalezcan su vida y sus impulsos hacia adelante.

En una sociedad democrática deben existir grupos sociales, religiosos y culturales que
se ocupen de una irrigación espiritual y ética de los ciudadanos, para que luego ellos,
en el libre ejercicio de sus derechos y su participación política, transmitan al Estado
el reflejo de estas sensibilidades morales y exijan a quienes aspiran al poder políti-
co o lo ejercen, el respeto, la protección y la promoción de esta savia espiritual sin la
cual no puede existir una sociedad libre ni una ciudadanía responsable.

En este sentido, creo que en nuestra sociedad hay un déficit de debate social sereno,
plural y respetuoso sobre los temas de calado antropológico y ético, que evite el ries-
go de excesiva politización y confrontación. Se pasa demasiado deprisa y fácilmen-
te de los resultados sociológicos al Parlamento. Esta aportación de las realidades so-
ciales, culturales y religiosas, ayudaría al debate parlamentario enriqueciéndolo con
las reflexiones que las referidas instituciones ofrecerían. Se debería realizar un ma-
yor esfuerzo para conseguirlo.

La presencia de la Iglesia en la sociedad y las relaciones de la jerarquía con las autori -
dades civiles han de ser de diálogo leal y de colaboración constructiva desde la pro-
pia identidad. La Iglesia quiere contribuir al discernimiento de algunos valores que
están en juego en la sociedad y que inciden en la auténtica realización de la persona
humana y de la convivencia social. La Iglesia desea hacer oír su voz dialogante y pro-
fética, con actitud de colaboración ya que busca el bien de la persona humana crea-
da a imagen y semejanza de Dios y «todo lo que existe en la tierra debe ordenarse al
hombre como su centro y culminación»16. 

Por ello, a nadie debería de incomodar la voz profética de la Iglesia sobre la vida fa -
miliar, social y política, también cuando va a contracorriente de estados de opinión
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ampliamente difundidos. Si no pronunciara esta voz se privaría a la sociedad de una
antigua sabiduría que hemos recibido de lo alto y que ha estado presente y activa en
las raíces de nuestra antropología y de nuestra historia. La historia del siglo XX nos
advierte sobre los males de la confrontación excluyente: los cristianos no queremos
ni contribuir a la confrontación ni ser víctimas de ella.

¿Hacia una laicidad de la sociedad? 

Será absolutamente necesario distinguir lo que es la «laicidad del Estado» y lo que
es una «sociedad laica». No se puede ignorar que la laicidad del Estado está al ser-
vicio de una sociedad plural en el ámbito religioso. Por el contrario, una sociedad
«laica» implicaría la negación social del hecho religioso o, al menos, del derecho a
vivir la fe en sus dimensiones públicas y esto sería precisamente algo contrario a la
laicidad del Estado. La laicidad del Estado no puede suponer ni pretender hacer que
la sociedad sea «laica».

El Estado es laico, pero la sociedad no es ni puede ser laica. En ella hay hombres y
mujeres que son creyentes y no creyentes y los que tienen una religión la viven y la
celebran en el seno de la convivencia social, de la sociedad. Porque la persona es so-
ciable por naturaleza y vive también la fe en la convivencia social. Tal como vemos
nuestras sociedades de la Europa occidental, cabe preguntarse si caminamos hacia la
laicidad de la sociedad.

La sana laicidad recibe hoy fuertes presiones que tienen su origen en corrientes muy
diferentes, pero que se pueden conjugar y reforzar mutuamente para ir creando un cli -
ma cultural y social laicista, ya que la laicidad de la sociedad es laicismo. Las referi -
das corrientes pretenden ir eliminando la presencia de la religión en la sociedad. De-
searía señalar algunas de estas corrientes que las propugnan grupos de la sociedad. 

Hoy se propugna una laicidad que es hija de la secularización. Esta laicidad no es com -
bativa —a diferencia de otras corrientes—, pero por el camino de los hechos propi-
ciados por una política contribuyen a eliminar lo religioso de la sociedad. Aquí no se
trata de combate o de lucha, sino simplemente de ignorancia e indiferencia hacia lo
religioso. Esto significa un debilitamiento de la presencia social de las religiones y de
la Iglesia.

Esta laicización de la sociedad se manifiesta de muchas maneras por parte de los ayun -
tamientos como poder disponer de las rectorías cuando el sacerdote no las ocupa, el
uso cultural de los lugares de culto para conciertos, exposiciones, espectáculos, sin
percibir bien la dimensión religiosa de los templos e iglesias, la supresión de las ca-
pillas de los hospitales y residencias de ancianos, el trabajo dominical para tener en
cuenta intereses económicos.

En algunas sociedades occidentales se da la laicización del espacio público. En Fran-
cia hay una corriente militante que pretende reducir la expresión pública y social de
las religiones. Se trata de una forma de laicismo que quiere encerrar lo religioso en
el dominio de lo privado prohibiendo toda forma de expresión en el espacio público.
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17 Le Monde, 18 de marzo de 2012.

Muchos de nuestros contemporáneos no quieren que las religiones expresen con fuer-
za y pasión militante sus propias convicciones. De aquí el sentido negativo de la pa -
labra «proselitismo», por su falta de respeto a la libertad y por tanto debe ser recha-
zado. Pero no debe confundirse con la posibilidad de proponer la propia fe a los otros
respetando su libertad, ya que ello forma parte de la libertad de expresión.

Otra corriente actual se manifiesta en la oposición a las expresiones públicas de las
religiones. Aquí también la laicidad de la sociedad se la identifica con el laicismo.
Esto se manifiesta en las intervenciones públicas de los responsables de la Iglesia
pro  nunciándose sobre contenidos y hechos de la vida social y política. Estos pro -
nuncia mientos se consideran como una intervención indebida y que va contra la
laicidad. Pero la verdadera laicidad nos ofrece plena libertad para ofrecer la reflexión
sobre cuestiones que tocan la dignidad de la persona humana y sus derechos funda-
mentales.

Hay, también, la tendencia de cambiar los días de las fiestas religiosas. Puede obede -
cer a una hostilidad o indiferencia a la historia del país que en nuestro occidente euro -
peo está fuertemente marcado por el catolicismo. Puede ser fruto de ofrecer a cada
religión celebrar sus propias fiestas religiosas. Obedece, asimismo, a criterios econó -
micos de la sociedad. Sin embargo, en el fondo hay por parte de grupos la convicción
de que ocultar sistemáticamente toda una parte de la historia y de la cultura del país
marcada por la religión, es bueno para el presente y el futuro. Se olvida la importan -
cia de las raíces cristianas de nuestro occidente europeo que marcan positivamente
nuestra identidad sin la cual no sabríamos quienes somos.

Debido a nuestra inmigración musulmana, ha habido en los países receptores de di-
cha inmigración reacciones suscitadas por el Islam. Concretamente en Francia, la ley
de 15 de marzo de 2004 prohíbe llevar signos que manifiesten pertenecer a una reli-
gión en las escuelas públicas y en los liceos públicos. Una tal disposición se puede en -
tender si se conculca el orden público por jóvenes arbolando signos religiosos os ten -
sibles y provocadores. Si no es este el caso, tal disposición se ve como una infracción
del principio de libertad religiosa. Como se ha dicho, de esta manera se hace de la es-
cuela pública un santuario del Estado en el cual las religiones no caben. Son intere-
santes las manifestaciones del Presidente del Consistorio Central de los Judíos en
Francia, Joël Mergui: «Arreglos de sentido común han permitido siempre a los ju díos
de Francia respetar las tradiciones religiosas. Pero se va perdiendo este espíritu en nom -
bre de una radicalización de la laicidad. Ahora bien, si la laicidad se endurece, los ju-
díos serán los grandes perdedores»17.

Finalmente quiero fijarme en una concepción que pretende justificar la no presen-
cia de las autoridades públicas en celebraciones religiosas en nombre y como exigen-
cia de la laicidad del Estado. Aquella presencia parece como una contradicción con
el Estado laico, o como una situación propia del Estado confesional.
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18 Cf. Gaudium et spes, 76.
19 Discurso a la Asamblea eclesial nacional italiana, de 19 de octubre de 2006.

A este respecto considero que el Estado laico, con una laicidad sana, no prohíbe ni
contradice que las autoridades públicas creyentes o no creyentes puedan asistir a
celebraciones religiosas. Las autoridades están al servicio de los ciudadanos y de los
grupos, asociaciones y movimientos de la sociedad. Su presencia en un acto religio -
so valorado y participado por ciudadanos de una religión —más aún si es reconoci-
da por el Estado— es una manifestación más del respeto que la autoridad pública tie-
ne a sus ciudadanos y de su deseo de participar en aquello que los ciudadanos de una
religión estiman y celebran. El caso más claro se da en las celebraciones religiosas
de las fiestas patronales de las ciudades y pueblos. La presencia de las autorida-
des en tales actos consiste en una presencia solidaria concretamente con los católi-
cos del lugar y es una expresión del valor que dan al acto y del agradecimiento por
la presencia y la participación de estos ciudadanos y de su religión al bien común
de la socie dad.

La expresión pública y social de la fe forma parte del derecho de cada creyente. Es-
to debe ser posible en toda sociedad, porque una sociedad democrática es una socie -
dad plural en donde, dentro del respeto al orden establecido, todas las expresiones
públicas de las religiones han de poder manifestarse. Aquí conviene repetir que el Es-
tado es laico, pero la sociedad no. La sociedad tiene una misión: permitir a las reli-
giones que aporten toda su riqueza espiritual y humana y enriquecer de esta manera
la vida social. En una sociedad democrática, la laicidad bien entendida permite la co-
municación entre las diversas tradiciones espirituales y religiosas del Estado. Un sa-
no diálogo entre el Estado y las Iglesias y religiones favorece el desarrollo integral de
la persona humana y la armonía de la sociedad.

Quien tiene una visión religiosa de la existencia, podrá sacar de ella las urgencias des -
de las que ha de construir el bien común, el servicio a las personas y a la sociedad.
Podrá incluso tratar de mostrar las dimensiones positivas que para la realización del
bien de las personas y de la sociedad pueden derivarse de ellas, si son asumidas por
la sociedad, desde las libertad personal de cada ciudadano. Lo que no deberá ser in-
terpretado como una rechazable voluntad de imponer «obligaciones religiosas» a to-
dos los ciudadanos incluso a los no creyentes. El Estado no es independiente con res-
pecto a la ética, ya que está al servicio de los derechos del hombre. La Iglesia no se
excede en su responsabilidad de interpelar a los poderes públicos cuando el ser hu-
mano y los derechos de la persona o su dimensión trascendente no son respetados18.

La Iglesia no es ni quiere ser un agente político, «pero —como afirma Benedicto XVI—
tiene un profundo interés por el bien de la comunidad política, cuyo alma es la jus-
ticia, y le ofrece en dos niveles su contribución específica. En efecto, la fe cristiana
purifica la razón y le ayuda a ser lo que debe ser […]. Con su doctrina social contri-
buye a hacer lo que se puede reconocer eficazmente y luego realizar también lo que
es justo»19. La Iglesia debe, por ello, asumir positivamente la totalidad de su misión
evangelizadora, frente a cualquier posicionamiento intraeclesial meramente «defen -
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20 Cf. Ll. Martínez Sistach, Las Iglesias y las Comunidades Religiosas en la futura Constitución euro -
pea, en «Iglesia, Estado y Sociedad internacional», Madrid 2003, 640.

21 A. M. Rouco, Relaciones Iglesia-Estado en la España del siglo XIX, Salamanca 1996, 36-37.
22 Cf. A. Scola, L’Edicte de Milà: initium libertatis, en Documents d’Església 48 (2013) 124.

sivo», tanto en lo relativo al anuncio de la fe del Evangelio, como a la capacidad del
transmitir a la sociedad civil un «espíritu» que pueda hacerla más humana.

Ciertamente, el pleno reconocimiento del verdadero ámbito de lo religioso es com-
pletamente vital para una adecuada y fecunda presencia de la Iglesia en la sociedad.
Lo religioso va más allá de los actos típicos de la predicación y del culto; repercute
y se expresa por su propia naturaleza en la vivencia moral y humana, que se hace
efectiva en los campos de la educación, del servicio social, de la vida, del matrimonio
y la familia y de la cultura20. Todo ello «presupone una aceptación, no recortada ju-
rídicamente, de su significación pública»21. Cabe hablar de una esfera pública plu-
ral cualificada religiosamente, en la que las religiones desempeñan un papel de suje-
to público, claramente separado de las instituciones del Estado y, al mismo tiempo,
presente en la sociedad civil.

Libertad religiosa y paz social

Tratando hoy de la libertad religiosa, se ha planteado la problemática de la relación
entre libertad religiosa y paz social. Podría parecer abstractamente que una ley con
posibilidades de reducir el alcance de la diversidad religiosa también puede reducir
e incluso eliminar los conflictos que puedan derivarse. No obstante, la praxis y diver-
sos estudios realizados han demostrado que entre libertad religiosa y paz social hay
una correlación muy estrecha. Se ha demostrado que como más el Estado impone
restricciones en el ejercicio de la libertad religiosa, aumentan más los conflictos de
contenido religioso. Imponer o prohibir por ley prácticas religiosas comporta aumen-
tar aquellos resentimientos y frustraciones que se manifiestan más tarde como conflic-
tos en la vida pública22.

Scola se plantea el problema de la relación entre libertad religiosa y orientación del
Estado respecto a las comunidades religiosas en la sociedad civil. Se observa hoy una
evolución en la política de los Estados democráticos. Hasta hace poco era una refe-
rencia substancial y explicita a estructuras antropológicas generalmente admitidas co -
mo dimensiones constitutivas de la experiencia religiosa: el nacimiento, el matrimo -
nio, la generación, la educación y la muerte. Pero hoy esta referencia identificada en
su origen religioso, empieza a ser o es ya cuestionada y considerada inutilizable. El
problema clásico del juicio moral sobre las leyes se ha ido transformando cada vez más
en un problema de libertad religiosa, que en si no lo es. 

El concepto francés de laicidad se basa en la idea de la indiferencia que se define como
neutralidad de las instituciones del Estado respecto del fenómeno religioso. Este es un
concepto muy extendido en la cultura jurídica y política europea, llegando a confun-
dirse las categorías de libertad religiosa y de la denominada neutralidad del Estado.
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23 Cf. A. Scola, Buone ragioni per la vita in comune, Mondadori, Milán 2010, 16-17.

La neutralidad se manifiesta bastante problemática porque no es aplicable a la socie-
dad civil, cuya precedencia el Estado ha de respetar, limitándose a regularla y no pre-
tendiendo manejarla. 

En nuestras sociedades europeas actuales las divisiones más profundas son entre la cul-
tura secularista y el fenómeno religioso, y no tanto entre diversas religiones. Si no se
tiene en cuenta esta observación, el Estado democrático bajo la idea de neutralidad, ha
ido dando soporte a una visión basada en la idea secular y atea, en detrimen to de la jus-
ta libertad religiosa. Fácilmente el Estado «neutral» hace su propia cultura secularista
que a través de la legislación se convierte en cultura dominante y acaba ejerciendo un
poder negativo en relación a otras identidades y, especialmente, las religiosas presen-
tes en la sociedad civil, tendiendo a marginarlas si no a expulsarlas del ámbito público.

Ante esta realidad constatable, parece que la solución consiste en que se repiense el
tema de la aconfesionalidad del Estado en el marco del pensamiento renovado de la
libertad religiosa. El Estado no ha de interpretar su aconfesionalidad como un distan-
ciamiento, o una imposible neutralidad, sino que ha de abrir espacios en donde cada
persona y sociedad puedan aportar su contribución a la construcción del bien común23. 

El cristianismo en el pasado y presente de nuestro país

La identidad de España es incomprensible sin el cristianismo, y precisamente en él
se encuentran aquellas raíces comunes que han hecho madurar la civilización de
nuestro país y de todo el continente europeo, su cultura, su dinamismo, su capacidad
de expansión constructiva. Pero la concepción cristiana no radica solo en unos oríge -
nes judeocristianos más o menos lejanos, como algunos querrían hacer creer, sino
que se asienta en el centro de la Ilustración y llega por diversas vías hasta nuestro tiem -
po, culminando en la máxima expresión que significa la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que hubiera sido imposible sin el fundamento cristiano. 

Esta realidad histórica y presente de nuestro país tiene unas consecuencias, y a la vez
unas exigencias, si queremos ser coherentes con nuestra propia identidad. Se trata,
en primer lugar, de conocer y valorar esta identidad. Esto significa que es absoluta-
mente necesario tener un conocimiento adecuado de los contenidos del cristianismo
que han impregnado nuestra cultura y nuestra identidad. Sin este conocimiento no
sabríamos quienes somos, de donde venimos y a donde vamos. Es inexplicable la rea -
lidad, las manifestaciones culturales, nuestra historia sin la presencia y actuación
de la Iglesia. Esta es una razón, además de otras también muy importantes, que pide
que los alumnos reciban clase de religión católica. Sin el conocimiento de los conteni -
dos de la fe, de la Biblia, de la historia sagrada y de la Iglesia no se puede enten der ca -
si nada de la historia y cultura de nuestro país.

Sin embargo es necesario también valorar nuestra identidad. Por desgracia hoy, qui zá
porque no se conocen debidamente los contenidos cristianos que han formado nues-
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tra identidad, esta identidad no se valora e incluso se hace de ella objeto de burla o
de menosprecio. Esto no ayuda a la realización personal y social y tampoco facilita
la acogida de la multitud de inmigrantes de distintas etnias y culturas que hoy lle-
gan a España y a Europa.

El Cardenal Ratzinger, el año 2002 se preguntaba si en nuestro tiempo hay una iden-
tidad de Europa que tenga futuro y a la cual podamos dar soporte desde dentro, y res-
ponde que para los padres de la unificación europea posteriores a la devastación de
la segunda guerra mundial —Adenauer, Schumann y De Gasperi— estaba claro que
este fundamento existía y que descansa en la herencia cristiana de cuanto el cristianis -
mo había hecho en nuestro continente24. Si el sustrato religioso de Europa, pese a su
evolución y su pluralismo actual, fuese marginado en su papel inspirador de la ética
y en su eficacia social, se negaría aquella rica herencia del pasado europeo, incidiría
muy negativamente en el futuro digno del hombre europeo creyente o no creyen te,
y a la vez se correría el riesgo de construir una casa común encerrada en sí misma, ol-
vidando su solidaridad con los otros pueblos del mundo. Pienso que estas observa-
ciones sobre Europa se pueden aplicar plenamente a España porque es Europa y por-
que tiene vocación europea.

Una de las exigencias ante la que la Iglesia ha de ser cada vez más sensible es la de
buscar y posibilitar caminos adecuados de presencia «comunitaria» que acompañe
a los cristianos de esta sociedad en la que se hace cada vez más difícil ser creyente
«en solitario». La Iglesia que es «institución», cuyos derechos habrá que defender,
ha de ser también una Iglesia de «comunión», que se realice en comunidades concre-
tas, de dimensiones humanas, en las que sea posible la fraternidad cristiana.

La libertad religiosa empezó con aquellas lapidarias palabras de Jesús. Continuó en el
Edicto de Milán hace 1.700 años. Ahora más que nunca, la libertad religiosa repre-
senta la prueba de fuego más sensible del grado de civilización de nuestras socieda-
des plurales. La libertad religiosa aparece hoy como el índice de un desafío mucho
más grande, el de la elaboración y de la práctica, a nivel local y universal, de las nue-
vas bases antropológicas, sociales y cosmológicas de la convivencia propia de las so-
ciedades civiles de este tercer milenio.

Madrid, 5 de abril de 2013

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona
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Article a l’Osservatore Romano

I cinquecento anni della cattedrale di Salamanca
Con il vescovo attorno all’altare

«La funzione della cattedrale nell’Anno della fede. Il suo contributo alla nuova evan-
gelizzazione» è stato il tema dell’intervento che il cardinale arcivescovo di Barcello-
na ha tenuto ieri, giovedì 25, aprendo il convegno internazionale per il quinto cente -
nario della cattedrale di Salamanca. Pubblichiamo, in una nostra traduzione, ampi
stralci relativi al rapporto tra cattedrale e comunità diocesana. (l’Osservatore Roma -
no, 27.04.2013).

di LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH

Le cattedrali sono in forte simbiosi con la comunità locale, con la sua storia, la sua
cultura e la sua particolare forma artistica. La comunità diocesana e la società locale
hanno costruito la cattedrale e in tale costruzione si vede riflessa la vita di entrambe.
E ciò proprio perché la costruzione delle cattedrali storiche — come la nuova catte-
drale di Salamanca — si è protratta nei secoli ed è stata influenzata della storia de-
lla Chiesa diocesana e della società. Una cattedrale è il riflesso della vita della Chie-
sa che in essa si riunisce e celebra, come una casa riflette la vita della famiglia che vi
abita.

Un’altra caratteristica della cattedrale è la sua unicità. C’è una sola cattedrale in og-
ni diocesi ed è essa l’edificio che riunisce la Chiesa-comunità locale in Chiesa-assem -
blea. Esiste una corrispondenza diretta tra l’edificio materiale della cattedrale e l’edi -
ficio spirituale fatto di pietre vive. In linea di principio solo la cattedrale è il luogo
sempre aperto a tutti. 

Paolo VI riassunse in un testo molto bello tutta la dottrina della chiesa cattedrale co -
me segno della Chiesa diocesana. Il Cerimoniale dei vescovi lo riprende traendo le
conseguenze: «La chiesa cattedrale nella maestà delle sue strutture architettoniche,
raffigura il tempio spirituale che interiormente si edifica in ciascuna anima, nello
splendore della grazia, secondo il detto dell’apostolo: «Voi infatti siete il tempio
del Dio vivente» (2Corinzi 6,16). La cattedrale poi è anche possente simbolo della
Chiesa visibile di Cristo, che in questa terra prega, canta e adora; di quel corpo misti -
co, in cui le membra diventano compagine di carità, alimentata dalla linfa della gra-
zia. Per questo la chiesa cattedrale giustamente deve essere considerata il centro de-
lla vita liturgica della diocesi» (nn. 43-44). 

Sant’Ignazio di Antiochia ci ha detto che «dove sta il vescovo, là sia la comunità, co-
me dove c’è Gesù Cristo, là è la Chiesa cattolica» (Lettera agli smirnioti, 8, 3). La
cattedrale è la chiesa della comunità diocesana, ma esiste perché ha un vescovo che
la riunisce nell’unità dello Spirito Santo. La chiesa cattedrale è la chiesa madre ne-
lla diocesi. Ricordiamo l’iscrizione della cattedrale di Roma, San Giovanni in Latera -
no: «Mater et caput omnium ecclesiarum urbis et orbis». È quindi la stessa cosa di-
re che la cattedrale è la chiesa del vescovo e dire che è la chiesa della diocesi. 
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Il vescovo, in virtù della sua missione apostolica, è in grado di introdurre il suo popo -
lo nel cuore del mistero della fede, dove potrà incontrare la persona viva di Gesù Cris -
to. I fedeli capiranno così che tutta l’esperienza cristiana ha la sua origine e il suo pun to
di riferimento ineludibile nella Parola di Gesù (cfr. Pastores gregis, n. 27). Il pasto re
diocesano svolgerà questo importante servizio costantemente e in ogni luogo della
sua diocesi, ma soprattutto nella sua cattedrale.

La Chiesa cattolica e apostolica non esiste senza la cattedra episcopale, ossia senza
la presenza della successione apostolica che assicura la testimonianza del Vangelo
con l’autorevolezza della sua interpretazione autentica, così come non esiste la comu -
nione ecclesiale senza l’altare per riunire il popolo di Dio nella celebrazione del me-
moriale del Signore morto e risorto. 

Il Cerimoniale dei vescovi afferma che «la chiesa cattedrale è quella nella quale si
trova la cattedra del vescovo» (n. 42). La cattedra nella chiesa-edificio acquisisce il
proprio significato nella Chiesa della fede e allo stesso tempo colui che siede sulla
cattedra è il garante della fede della Chiesa. È interessante ricordare la preghiera
del Pontificale medievale: «Concedigli la cattedra episcopale». E, in un testo del dia-
logo cattolico-ortodosso, s’illustra splendidamente questo pensiero: «La successio-
ne apostolica è più di una pura trasmissione di poteri. È successione in una Chiesa,
testimonianza della fede apostolica, in comunione con le altre Chiese, testimonian-
za anch’esse della stessa fede apostolica. La sede (cattedra) ha una funzione fonda-
mentale nell’inserimento del vescovo nel cuore stesso dell’apostolicità ecclesiale.
D’altro canto, una volta ordinato, il vescovo diviene nella sua Chiesa garante de-
ll’apostolicità, colui che rappresenta la propria Chiesa all’interno della comunione
delle Chiese, il vincolo con le altre Chiese». 

La cattedra non interessa come semplice oggetto, ma come simbolo di colui che, se -
dendo su di essa, è il pastore della Chiesa attraverso la parola del Vangelo. L’esorta-
zione apostolica Pastores gregis, di Giovanni Paolo II, del 16 ottobre 2003, afferma
quanto segue: «Con l’ordinazione episcopale ciascun vescovo ha ricevuto la fonda-
mentale missione di annunciare autorevolmente la Parola. Ogni vescovo infatti, in
forza della sacra ordinazione, è dottore autentico che predica al popolo a lui affida-
to la fede da credere e da applicare nella vita morale» (n. 29). Questo stesso docu-
mento pontificio indica che i «fedeli hanno bisogno della parola del proprio vesco-
vo, hanno bisogno della conferma e della purificazione della loro fede» (ibidem),
ricordando gli ambiti specifici in cui questa necessità si avverte maggiormente. Uno
di essi è il primo annuncio o kerygma e un altro è quello della catechesi, con un ri-
ferimento esplicito al Catechismo della Chiesa cattolica. In effetti la cattedrale è il
luogo dove il vescovo ha la propria cattedra dalla quale educa e fa crescere il suo po-
polo nella fede attraverso la predicazione. Dalla cattedra il vescovo appare dinanzi
all’assemblea dei fedeli come colui che presiede in loco Dei Patris. Così, secondo
un’antichissima tradizione, dell’Oriente come dell’Occidente, solo il vescovo può se-
dere sulla cattedra episcopale. Il Cerimoniale dei vescovi afferma che «la chiesa cat-
tedrale è quella nella quale si trova la cattedra del vescovo, segno del magistero e de-
lla potestà del pastore della Chiesa particolare, nonché segno dell’unità di coloro che
credono in quella fede che il vescovo proclama come pastore del gregge» (n. 42). 
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Sebbene il vescovo eserciti il suo ministero di santificazione in tutta la diocesi, egli
ha il proprio centro nella chiesa cattedrale, che è come la chiesa madre e il punto di
convergenza della Chiesa particolare. Bisogna ricordare qui un brano molto significa -
tivo della costituzione Sacrosanctum concilium, del concilio Vaticano II, dove si sot-
tolinea la grande importanza che tutti devono dare «alla vita liturgica della diocesi
che si svolge intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale, convinti che
c’è una speciale manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di
tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla me-
desima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il ves-
covo circondato dai suoi sacerdoti e ministri» (n. 41). Osserviamo che il testo parla
di «speciale manifestazione della Chiesa». Fu provvidenziale il fatto che questo do-
cumento conciliare fosse il primo a essere approvato dal concilio in quanto orientò il
lavoro successivo e anche quello della costituzione dogmatica Lumen gentium. «Ne-
lla cattedrale — afferma l’esortazione apostolica Pastores gregis —, dove si realizza
il momento più alto della vita della Chiesa, si compie pure l’atto più eccelso e sacro
del munus sanctificandi del vescovo, che comporta insieme, come la liturgia stessa
che egli presiede, la santificazione delle persone, il culto e la gloria di Dio» (n. 34).
La cattedra unica della cattedrale convoca i fedeli attorno all’altare unico della catte -
drale. 

L’altare della cattedrale non interessa tanto come oggetto quanto come simbolo. È
vero che il vescovo ha il proprio altare in qualsiasi assemblea eucaristica della dioce -
si, come afferma la Lumen gentium con queste parole: «In ogni comunità che parte-
cipa all’altare, sotto la sacra presidenza del vescovo viene offerto il simbolo di que-
lla carità e unità del corpo mistico, senza la quale non può esserci salvezza» (n. 26).
Tuttavia, ciò non toglie valore simbolico all’altare della cattedrale, essendo tale tem-
pio aperto a tutta la Chiesa diocesana. 

La cattedrale come chiesa della diocesi e del vescovo è intimamente legata alla vita
cristiana dei diocesani. Questi fanno parte di quella porzione del popolo di Dio che
è la diocesi nella quale è presente e agisce tutta la Chiesa di Cristo. I battezzati vivo-
no la propria vita cristiana in una Chiesa diocesana presieduta da un vescovo succes-
sore degli apostoli. La vita cristiana è apostolica ed ecclesiale. In questo Anno della
fede, che invita i cristiani a essere più coerenti nel vivere la fede, questi ultimi an-
drebbero aiutati a scoprire o riscoprire la loro cattedrale e il simbolismo che essa pos-
siede in seno alla Chiesa diocesana e nella loro vita cristiana. Ciò comporta una co-
noscenza e un apprezzamento della cattedrale per quello che essa rappresenta nella
loro vita cristiana ed ecclesiale. La cattedrale è solitamente conosciuta dai diocesa-
ni come chiesa grandiosa, bella e storica. Ma ciò non basta, perché i cristiani devono
anche conoscere e vivere la simbologia ecclesiale religiosa di questa chiesa della dio-
cesi e del vescovo. Frequentare, conoscere e apprezzare la cattedrale costituisce per
i diocesani un arricchimento della loro vita cristiana, con una maggiore consapevo-
lezza di appartenere alla Chiesa di Cristo in una Chiesa diocesana e di essere mem-
bri della Chiesa cattolica. La ricchezza ecclesiale del ministero del vescovo diocesa-
no, successore degli apostoli, e della Chiesa diocesana, sono fondamentali perché i
cristiani conoscano le diverse dimensioni della loro vita cristiana e della loro condi-
zione di membri della Chiesa.
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

15.04.13.— Rvd. Sr. Anthony J. Laureta, rector de la parròquia personal filipina Im-
maculada Concepció i Sant Lorenzo Ruiz de Barcelona.

19.04.13.— Rvd. Sr. Saturnino Rodríguez Rodríguez, administrador parroquial de la
parròquia de la Mare de Déu del Pilar, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

08.04.13.— Causa de canonització de la serventa de Déu Rosa Deulofeu González:
Sra. Chiara Rostagno, notaria actuària del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, perso-
na idònia per compulsar i/o autenticar els escrits trobats de la Sra. Rosa Deulofeu
González i legitimar les signatures dels mateixos escrits.

22.04.13.— Federació de Cristians de Catalunya: confirmació en el càrrec de president
de l’esmentada associació del Sr. Antoni Comas Baldellou.

24.04.13.— Constitució del nou patronat de la Fundació Amics d’Emilie de Villeneuve
Red Azul de Solidaridad que queda constiuït com segueix: Sr. Joan Amat Carbonell,
Gna. Felicitas Cembranos Nistal, Sr. Jesús Corominas Malet, Sr. Armando Cuen ca Díaz,
Sra. Inmaculada Díez Benito, Sra. Neus Duxans Marilach, Sr. Tomàs Gonzá lez Roig,
Gna. M.a Jesús Miguel Miguel, Gna. Justina Muñoz Cibrian i Sr. José Luís Torres Gar -
cía.

In pace Christi

Mn. Josep Comas i Gros

Lliurà la seva ànima a Déu, a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, el dia 29
d’abril de 2013. Havia vingut a aquest món a la mateixa ciutat de Barcelona el dia 4 d’a -
bril de 1915. Era canonge honorari de la catedral.
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Va fer els estudis eclesiàstics al Seminari Diocesà i fou ordenat prevere el 9 de juny
de 1940, a la capella del Seminari.

Durant un temps, en la primera etapa de la seva vida ministerial, fou capellà castren-
se (1940). Reincorporat a la diòcesi, fou vicari de Molins de Rei (1963) i de la parrò-
quia de Collblanc (1947). I el 17 de juliol de 1948 fou nomenat rector de Corró d’A-
munt (Les Franqueses del Vallès) i encarregat de Santa Coloma de Marata (1949).

El dia 7 de setembre de 1959 fou nomenat beneficiat de la catedral i durant vint anys
estigué al servei de Mons. Gregori Modrego Casaus, arquebisbe-bisbe de Barcelona,
residint al Palau Episcopal. L’any 1964 fou nomenat vocal de la Comissió Diocesa-
na de Sagrada Litúrgia. L’any 1972 compaginà aquestes dedicacions amb la capella-
nia de Nostra Senyora del Mar i el 1976 passà a ser, també, consiliari de l’Escola d’ATS
de dit Hospital i capellà de les Religioses Darderes (Franciscanes Missioneres de la
Nativitat de Nostra Senyora). L’any 1976 fou nomenat capellà de la Residència de
les Germanetes dels Pobres del carrer Borrell, de la ciutat de Barcelona, i fou confes -
sor de diverses comunitats de religioses. El 6 de juny de 1996, en atenció a la seva
llarga dedicació al servei de la diòcesi, fou nomenat canonge honorari de la nostra
catedral.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar el dimarts 30 d’abril de
2013, a les 11 hores, a la capella de la Residència Sacerdotal de sant Josep Oriol. Les
va presidir Mons. Pere Tena, el qual, al final de la celebració va expressar el condol
i la unió espiritual del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, el qual
no va poder presidir la celebració exequial. Mons. Pere Tena va concelebrar l’euca-
ristia acompanyat a l’altar pel Dr. Joan Guiteras, degà del capítol de la catedral, i per
Mn. Francesc Raventós, canonge i rector de la Residència Sacerdotal. També varen
concelebrar els canonges Francesc Muñoz, Joan Benito, Joan Noguera, Xavier Basti -
da, Josep M. Turull, Josep Vives i els preveres residents a la casa.

A l’homilia, el Sr. Bisbe Tena comentà les lectures bíbliques (1Co 15,20-24a.25-28,
Salm 22 i Evangeli de sant Lluc 12,35-40) i la pregària exequial que diu «que et re-
bi Crist que t’ha cridat», i va dir que tots som cridats per Crist. Cridats, com Mn. Jo -
sep Comas, a la vocació cristiana, a la vocació al ministeri i a la vocació a la resur -
recció. «La mort —va dir

-
és certament una vall tenebrosa, però sabem que caminem

cap a la resurrecció. Animós com era, així ho ha experimentat Mn. Comas en el seu
pelegrinatge».

Fent referència a l’Evangeli de Sant Lluc que s’havia llegit, va dir que Mn. Comas ha -
via estat un servidor fidel en els diversos ministeris que li confià l’Església, sobretot
remarcà que havia excel·lit en la celebració del culte diví, acomplert segons les dis-
posicions de l’Església, amb el detall d’haver volgut deixar a la biblioteca de la Resi -
dència la seva col·lecció de la revista litúrgica Notitiae, dedicada a l’aplicació de la
reforma litúrgica del Vaticà II. «Mn. Comas ha estat també un servidor fidel i prudent
del bisbe de Barcelona. Amb Mn. Francesc Muñoz, va servir amb molta fidelitat el
Dr. Gregori Modrego, manifestant així que «els preveres estem cridats, en els minis-
teris que sigui, a ser servidors, col·laboradors i amics del bisbe diocesà». Mons. Tena
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també va recordar que Mn. Comas, a la Residència, sempre estava fent alguna cosa
per a servir en el que fes falta la comunitat de preveres jubilats. «D’aquesta manera,
ell ens ha ensenyat que estem cridats a ajudar-nos els uns als altres». Acabà encoma-
nant Mn. Comas a Crist, «que és el gran Servidor, perquè vingué al món per portar
la humanitat al Pare. Crist mateix es fa el servidor dels seus servidors fidels i pru-
dents, i per això tenim la confiança que ara posarà Mn. Comas a la taula del cel per
donar-li la participació en el banquet celestial.»

Al final de la missa, els presents varen entonar un cant de comiat, amb una lletra que
Mn. Joaquim Vives, un dels preveres de la Residència, va escriure per a mossèn Co -
mas i que, entre altres coses, deia:

«Has estat un prevere admirable
fins tot just els noranta-vuit anys,
dedicat, bondadós, incansable,
al teu Déu, als fidels i als companys.

(...)

Tu que veus el bon Déu cara a cara
i frueixes del goig que és etern,
il·lumina’ns la fe amb la llum clara
i l’amor amb un foc ben fratern.»

Religioses difuntes

La Gna. María Immaculada Galceran Blanch (en religió Maria Pura), hospitalària de
la Santa Creu, va morir el dia 4 d’abril de 2013, als 85 anys d’edat i 64 de vida reli-
giosa.
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Conferència Episcopal Espanyola

CI Assemblea plenària 
de la Conferència Episcopal Espanyola

Els màrtirs del segle XX a Espanya,
testimonis de la fe ferms i valents

Missatge amb motiu de la Beatificació 
de l’Any de la Fe a Tarragona,

el 13 d’octubre de 2013

«Per la fe, els màrtirs van entregar la seva vida com a testimoniatge de la veritat de
l’evangeli, que els havia transformat i fet capaços d’arribar fins al do més gran de l’a-
mor amb el perdó dels seus perseguidors.»

Benet XVI, Carta apostòlica Porta fidei, 13

Estimats germans,

1. Us anunciem amb gran alegria que, si Déu vol, el diumenge dia 13 d’octubre de
2013, se celebrarà a Tarragona la beatificació d’uns cinc-cents germans nostres en la fe
que van donar la vida per amor a Jesucrist a diferents llocs d’Espanya, durant la per-
secució religiosa dels anys trenta del segle XX. Van ser molts milers els qui llavors van
oferir aquest testimoniatge suprem de fidelitat. L’Església reconeix ara solemnement
aquest nou grup com a màrtirs de Crist.

Segons el lema d’aquesta festa, ells van ser «testimonis ferms i valents de la fe» que
ens estimulen amb el seu exemple i ens ajuden amb la seva intercessió. Convidem els
catòlics i les comunitats eclesials a participar en aquest gran esdeveniment de gràcia
amb la seva presència a Tarragona, si els és possible, i, sinó, unint-se espiritualment
a la seva preparació i celebració.

I. Els màrtirs, models en la confessió de la fe i principals 
intercessors

2. A la Carta apostòlica Porta fidei, per la qual es convoca l’Any de la Fe que estem
celebrant, el papa Benet XVI diu que en aquest Any «serà decisiu tornar a recórrer la
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1 Cf. Benet XVI, Carta apostòlica Porta fidei, n. 13.
2 Concili Vaticà II, Cons. Lumen gentium, 42. «L’estat de persecució» —escriu el cardenal Bergo-

glio, avui papa Francesc— «és normal en l’existència cristiana, només cal que es visqui amb la
humilitat del servidor inútil i allunyat de qualsevol desig d’apropiació que el porti al victimisme.
[…] Esteve no mor només per Crist, mor com ell, amb ell, i aquesta participació en el mateix mis-
teri de la passió de Jesucrist és la base de la fe del màrtir» (fragment traduït de Mente abierta,
corazón creyente (2012), Madrid 2013, 60).

3 Concili Vaticà II, Cons. Lumen gentium, 50.

història de la nostra fe, que contempla el misteri insondable de la confluència de la
santedat i el pecat». Segons recorda Benet XVI, els màrtirs, després de Maria i dels
Apòstols —majoritàriament, també màrtirs— són exemples destacats de santedat, és
a dir, de la unió amb Crist per la fe i l’amor als quals estem tots cridats.1

3. El concili ecumènic Vaticà II parla repetidament dels màrtirs. Entre d’altres mo-
tius, celebrem l’Any de la Fe per a commemorar els cinquanta anys de l’obertura del
Concili i per a rebre més i millor els seus ensenyaments. Per això és bo recordar ara
el passatge preciós en què el Concili, en exhortar tothom a la santedat, ens presenta
el model dels màrtirs:

4. «D’ençà que Jesús, el Fill de Déu, va expressar la seva caritat donant la vida per
nosaltres, ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida per ell i pels seus ger-
mans (cf. 1Jn 3,16; Jn 15,13). 

Fou justament a donar aquesta màxima expressió d’amor davant de tothom, sobretot
davant els perseguidors, que alguns cristians ja des dels primers temps foren cridats
i ho seran sempre. Per tant, el martiri, gràcies al qual el deixeble es fa semblant al
mestre que acceptà la mort per la salvació del món, bo i conformant-se a ell en l’efu -
sió de la seva sang, és considerat per l’Església com un do excepcional i la suprema
prova de la caritat. I si això es concedeix a pocs, cal que tothom estigui preparat a
confessar Crist davant dels homes i a seguir-lo pel camí de la creu enmig de les perse -
cucions que mai no manquen a l’Església.»2

5. A més de confessors modèlics de la fe, segons l’ensenyament del Concili, els màr-
tirs són també intercessors principals en el Cos místic de Crist: «Quant als Apòstols
i als màrtirs de Crist que amb l’efusió de la sang havien fet la més gran afirmació
de fe i d’amor, l’Església sempre ha cregut que ens estan estretament units en el Crist,
els ha venerats amb un afecte especial juntament amb la benaurada Verge Maria i els
sants àngels i ha implorat piadosament l’auxili de llur intercessió.»3

II. Màrtirs del segle xx a Espanya beatificats en l’Any de la Fe

6. En dirigir una mirada de fe al segle XX, els bisbes espanyols donàvem gràcies a
Déu, amb el beat Joan Pau II, perquè «en acabar el segon mil·lenni, l’Església ha tor-
nat a ser de nou Església de màrtirs» i perquè «el testimoniatge de milers de màrtirs
i sants ha estat més fort que les insídies i violències dels falsos profetes de la irreligio -
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4 LXXIII Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, La fidelidad de Dios dura
siempre. Mirada de fe al siglo XX (26 de novembre de 1999), 4 i 14.

5 Concili Vaticà II. Cons. Gaudium et spes, 21.
6 El llibre tindrà les mateixes característiques que els dos anteriors: cf. M. E. González Rodríguez,

Los primeros 479 santos y beatos mártires del siglo XX en España. Quiénes son y de dónde vienen,
EDICE, Madrid 2008; i Id. (Ed.) Quiénes son y de dónde vienen. 498 mártires del siglo XX en Es-
paña, EDICE, Madrid 2007.

sitat i de l’ateisme».4 El Concili diu també que la millor resposta al fenomen del secula -
risme i de l’ateisme contemporanis, a més de la proposta adequada de l’Evan geli, és
«el testimoniatge d’una fe viva i madura». «Un testimoniatge insigne d’aques ta fe el
donen molts màrtirs.»5 El segle XX ha estat anomenat, amb raó, «el segle dels màrtirs».

7. L’Església que peregrina a Espanya ha estat llorejada amb un gran nombre d’a-
quests testimonis privilegiats del Senyor i del seu evangeli. Des de 1987, quan va te-
nir lloc la beatificació dels primers d’ells —les carmelites descalces de Guadalaja-
ra—, han estat beatificats mil un màrtirs, dels quals onze han estat també canonitzats.

8. Ara, amb motiu de l’Any de la Fe —per segona vegada després de la beatificació
de 498 màrtirs celebrada a Roma l’any 2007— s’ha reunit un grup nombrós de màr-
tirs que seran beatificats a Tarragona la propera tardor. El Sant Pare ja ha signat els
decrets de beatificació de tres bisbes: els servents de Déu Salvi Huix, de Lleida; Ma-
nuel Basulto, de Jaén, i Manuel Borràs, de Tarragona. Seran beatificats també un bon
grup de sacerdots diocesans, sobretot de Tarragona. I molts religiosos i religioses: be-
nedictins, germans hospitalaris de Sant Joan de Déu, germans de les escoles cristia-
nes, serventes de Maria, filles de la caritat, redemptoristes, missioners dels Sagrats Cors,
claretians, operaris diocesans, fills de la Divina Providència, carmelites, francis cans,
dominics, fills de la Sagrada Família, calassàncies, maristes, paüls, merceda ris, caput -
xins, franciscanes missioneres de la Mare del Diví Pastor, trinitaris, carmelites descal -
ços, mínimes, jerònims, també seminaristes i laics, la majoria d’ells joves; també hi
ha persones grans, homes i dones. Abans de la beatificació, sortirà a la llum, si Déu
vol, el tercer llibre de la col·lecció Qui són i d’on vénen, en què es recollirà la biogra -
fia i la fotografia de cada un dels màrtirs d’aquesta Beatificació de l’Any de la Fe.6

III. Testimonis de la fe ferms i valents

9. La vida i el martiri d’aquests germans, models i intercessors nostres, presenta trets
comuns, que farem bé de meditar en les seves biografies. Són veritables creients que,
ja abans d’afrontar el martiri, eren persones de fe i de pregària, particularment cen-
trats en l’eucaristia i en la devoció a la Mare de Déu. Van fer tot el possible, a vega-
des amb veritables dosis d’imaginació, per a participar en la missa, combregar o resar
el rosari, fins i tot quan suposava un perill gravíssim per a ells o els estava prohibit,
en la captivitat. Van mostrar en tot això, d’una manera molt notable, aquella ferme-
sa en la fe que sant Pau s’alegrava tant de veure en els cristians de Colosses (cf. Col
2,5). Els màrtirs no es van deixar enganyar «amb especulacions sàvies: […] purs mi-
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7 Concili Vaticà II, Declaració Dignitatis humanæ, 11.
8 CCXXV Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola, Declaració Ante la crisis,

solidaridad (3 d’octubre de 2012), 7.
9 Ibid.

ratges basats en tradicions humanes, en els poders que dominen aquest món, i no en
Crist» (Col 2,8). Per contra, van ser cristians de fe madura, sòlida, ferma. Van re-
butjar, en molts casos, els afalacs o les propostes que els feien per arrancar-los un sig-
ne d’apostasia o simplement de menyspreu de la seva identitat cristiana.

10. Com Pere, màrtir de Crist, o Esteve, el protomàrtir, els nostres màrtirs van ser
també valents. Aquells primers testimonis, segons ens expliquen els Fets dels Apòs-
tols, «comunicaven amb valentia la paraula de Déu» (Ac 4,31) i «no van tenir por
de contradir el poder públic quan s’oposava a la voluntat santa de Déu: «Cal obeir
Déu abans que els homes» (Ac 5,29). Aquest camí és el que van seguir innombrables
màrtirs i fidels en tot temps i pertot arreu (Ac 5,29). És el camí que van seguir innom-
brables màrtirs i fidels en tot temps i lloc.»7 Així, aquests germans nostres tampoc es
van deixar intimidar per cap coacció, ni moral ni física. Van ser forts quan eren ve-
xats, maltractats o torturats. Eren persones senzilles i, en molts casos, febles huma-
nament. Però en ells es va complir la promesa del Senyor als qui el confessin davant
dels homes: «No tingueu por […]. A tot aquell qui em reconegui davant els homes,
també jo el reconeixeré davant el meu Pare del cel» (Mt 10,31-32), i van abraçar l’es-
cut de la fe, on s’apaguen els dards encesos del maligne (cf. Ef 6,16).

IV. Una hora de gràcia

11. La Beatificació de l’Any de la Fe és una ocasió de gràcia, de benedicció i de pau
per a l’Església i per a tota la societat. Veiem els màrtirs com models de fe i, per tant,
d’amor i de perdó. Són els nostres intercessors, perquè pastors, consagrats i fidels
laics rebem la llum i la força necessàries per a viure i anunciar amb valentia i humi-
litat el misteri de l’evangeli (cf. Ef 6,19), en el qual es revela el designi diví de mi-
sericòrdia i de salvació, així com la veritat de la fraternitat entre els homes. Han d’a-
judar-nos a professar amb integritat i valor la fe de Crist.

12. Els màrtirs van morir perdonant. Per això són màrtirs de Crist, que a la creu va
perdonar els seus perseguidors. Celebrant la seva memòria i acollint-se a la seva in-
tercessió, l’Església vol ser sembradora d’humanitat i reconciliació en una societat
castigada per la crisi religiosa, moral, social i econòmica en la qual creixen les ten-
sions i els enfrontaments. Els màrtirs conviden a la conversió, és a dir, «a apartar-se
dels ídols de l’ambició egoista i de la cobdícia que corrompen la vida de les perso-
nes i dels pobles, i a apropar-se a la llibertat espiritual que permet estimar el bé co-
mú i la justícia, fins i tot a costa de la seva inutilitat material immediata aparent.»8 No
hi ha llibertat espiritual més gran que la de qui perdona els que li prenen la vida. És
una llibertat que brolla de l’esperança de la Glòria. «Qui espera la vida eterna, per-
què ja en gaudeix per endavant en la fe i els sagraments, mai no es cansa de tornar a
començar en els camins de la pròpia història.»9
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V. La Beatificació a Tarragona

13. A Tarragona es conserva la tradició dels primers màrtirs hispans. Allí, a l’amfi-
teatre romà, l’any 259 van donar la vida per Crist el bisbe sant Fructuós i els seus dia-
ques sant Eulogi i sant Auguri. Sant Agustí es refereix amb admiració al seu martiri.
El bisbe Manuel Borràs, auxiliar de la seu tarragonina, juntament amb diverses dese -
nes de sacerdots d’aquella diòcesi, tornen a fer d’aquesta, en el segle XX, una Esglé -
sia preclara per la sang dels seus màrtirs. Per aquests motius, la Conferència Episco-
pal ha acollit la petició de l’Arquebisbe de Tarragona que la beatificació del nombrós
grup de màrtirs de tot Espanya, prevista gairebé com a conclusió de l’Any de la Fe,
se celebri en aquella ciutat.

14. Exhortem cadascú i les comunitats eclesials a participar ja des d’ara espiritual-
ment en la Beatificació de l’Any de la Fe. Convidem tothom qui vulgui a acudir a Tar -
ragona, per celebrar, amb germans de tot Espanya, aquest esdeveniment de gràcia.
Preguem pels fruits de la beatificació, que, amb l’ajuda divina i la intercessió de la Ver -
ge Santíssima, augurem que seran abundants per a tothom:

Oh Déu, que vau enviar el vostre Fill, perquè morint i ressuscitant ens donés
el seu Esperit d’amor: els nostres germans, màrtirs del segle XX a Espanya,
van mantenir l’adhesió a Jesucrist de manera tan radical i plena que els vau
permetre vessar la sang per ell i amb ell. Doneu-nos la gràcia i l’alegria de
la conversió per assumir les exigències de la fe; ajudeu-nos, per la seva inter-
cessió, i per la de la Reina dels màrtirs, a ser sempre artífexs de reconciliació
en la societat i a promoure una comunió viva entre els membres de la vostra
Església a Espanya; ensenyeu-nos a comprometre’ns, amb els nostres pastors,
en la nova evangelització, fent de les nostres vides testimonis eficaços de l’a-
mor a vós i als germans. Us ho demanem per Jesucrist, el testimoni fidel i
veraç, que viu i regna pels segles dels segles. Amén.

Madrid, 19 d’abril de 2013

ELS ACTES A TARRAGONA:

Dissabte, 12 d’octubre de 2013

• Vespres solemnes a la Santa Església Catedral.
• Ocasió per a actes i celebracions dels diferents grups de pelegrins.
• Representacions de la Passió de Sant Fructuós i dels màrtirs del segle XX.

Diumenge, 13 d’octubre de 2013

• A les 12 h: Beatificació i santa missa, al Complex Educatiu (antiga Universitat La -
bo ral).

Més informació a www.beatificacion2013.com
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Organismes diocesans

Carta dels responsables de Catequesi, 
Litúrgia i Catecumenat

A l’atenció dels preveres i diaques de l’Arquebisbat de Barcelona

Benvolguts,

Tots estem immersos en el treball a l’entorn del Pla Pastoral Diocesà Feu tot el que
Jesús us digui (Joan 2,5) per al període 2011-2015. El segon objectiu d’aquest Pla
està orientat a la pastoral de la iniciació cristiana, un aspecte que està en íntima con -
nexió amb el primer objectiu: l’anunci de Jesucrist als qui no el coneixen, i que obre
la porta al tercer objectiu: la solidaritat, expressió de la fe cristiana.

La preocupació per acollir, acompanyar i iniciar en la vida cristiana a qualsevol per -
sona que se sent interpel·lada per Jesucrist ha estat sempre una constant en la vida de
l’Església, adoptant accents diversos segons les èpoques i circumstàncies.

D’un temps ençà ens trobem amb una realitat nova: persones adultes que demanen
ser cristianes o completar la seva iniciació cristiana, infants que s’acosten a la cate-
quesi parroquial sense encara haver estat batejats. Aquestes noves realitats troben la
seva resposta en una institució quasi tan antiga com la mateixa Església, el catecu-
menat, que ha estat represa a l’Església catòlica arran del Concili Vaticà II (cf. SC 64
i AG 14) i a la nostra diòcesi des de fa onze anys.

El catecumenat és un itinerari una experiència diocesana, rica en possibilitats tant per
a la persona que s’hi sent implicada com també per a la comunitat cristiana que té
el goig d’acompanyar aquest itinerari. Ens parla d’un Crist que continua interpel·lant
als homes i dones del món contemporani; d’una comunitat que sap acollir i acom -
pa nyar el camí dels qui vénen a la fe; que sap compaginar, en complementarietat
i rique sa, catequesi i celebració litúrgica, treball personalitzat i experiència comu-
nitària.

Les Delegacions diocesanes de Catequesi i de Litúrgia i el Servei Diocesà per al Ca-
tecumenat volem, d’una banda, continuar un treball de reflexió sobre aquesta reali-
tat en la qual ens hi descobrim implicats seriosament. I, d’altra banda, estem al vos-
tre servei per orientar-vos en aquest camp específic de la pastoral.

232 [48] abril - BAB 153 (2013)



BAB 153 (2013) - abril [49]  233

Rebeu una molt cordial salutació,

Mn. Felip-Juli Rodríguez Mn. Enric Termes Mn. Joan Obach
Delegat del Catecumenat Delegat de Catequesi Delegat de Litúrgia

Barcelona, 23 d’abril de 2013-05-02

Delegació de Mitjans de Comunicació 

Carta als mossens

Benvolgut mossèn,

Ens dirigim a vostè per donar-li a conèixer una proposta que pot interessar-li per pro-
moure la presència de la seva realitat parroquial a internet, dins el marc del pla dio-
cesà de mitjans de comunicació de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

L’any passat, des de la Delegació de Mitjans de Comunicació, es va desenvolupar una
plataforma per a la creació de pàgines web dinàmiques, que també ofereix un gestor
de comunicació. Aquesta plataforma està pensada perquè qualsevol persona auto rit -
zada, fins i tot sense coneixements informàtics, la pugui actualitzar.

Per facilitar-ne l’actualització ràpida s’ha creat un editor que permet fer-ho des de la
mateixa pàgina web en qüestió de segons.

Aquesta eina permet escollir entre 5 dissenys diferents, així com també permet la con -
nexió entre serveis d’agenda de «Google calendar», cosa que facilitaria una agenda
diocesana amb tota l’amplitud real del que es fa a la nostra diòcesi. 

En els enllaços que teniu a continuació podeu veure-la implementada per una par -
ròquia que ha promogut el projecte: www.medallamiraculosa.org i www.pastoraldel-
sord.org.

S’ha desenvolupat també un programa web especialment dissenyat per poder infor-
mar —via mail, SMS i presència a les xarxes socials— de tota l’activitat de la institu -
ció i dels seus grups. 

Ara, la Delegació de Mitjans de Comunicació posa a disposició de les parròquies i ins -
titucions aquesta plataforma sense cap cost d’adquisició; només caldrà abonar 440 E
el primer any per la posada en marxa i formació d’usuaris. Els següents anys s’abo-
narà només 150 E com a cost d’ajotllament. 

Properament, ens anirem posant en contacte per concertar una visita i oferir-li més
informació. Junts aconseguirem que el nostre Arquebisbat faci un pas important en
l’adopció de les noves tecnologies.



Per a qualsevol dubte o aclariment, restem a la seva disposició. Rebi una cordial sa-
lutació 

Ramon Ollé Ribalta
Delegat de Mitjans de Comunicació 

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Carta del delegat de Mitjans de Comunicació 
sobre la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials

Als preveres, diaques, religiosos i religioses, laics i laiques de l’Arxidiòcesi de Barce -
lona

El proper dia 12 de maig celebrem, en la Solemnitat d’Ascensió del Senyor, la Jorna -
da Mundial de les Comunicacions Socials que, com cada any, celebra l’Església.
Aquest any el lema de la jornada porta per títol «Xarxes socials: portals de veritat i
fe; nous espais per a l’evangelització». Aquest document, que va ser preparat per Be-
net XVI, subratlla la importància que tenen en la nostra cultura les xarxes socials i
com aquestes formen part avui de la vida i dels nous estils de comunicació a la socie -
tat, remarcant també el significat que tenen com a noves formes d’expressió popu-
lar que depenen moltes vegades de la seva dimensió global i de la immediatesa. Ai-
xò comporta a que moltes vegades la gran quantitat d’informació no deixi donar es-
pai a l’argumentació. Per això Benet XVI ens anima a utilitzar nous llenguatges
que trobin cabuda en aquests nous mitjans de comunicació, de forma que la infinita
riquesa de l’Evangeli pugui arribar a la ment i el cor de totes les persones.

Ens cal entendre que, avui dia, les generacions més joves representen allò que s’ha
descrit com l’homo videns, unes generacions per les quals la paraula escrita esdevé
superada per la narrativa d’imatges, música i paraula, i que sols amb la utilització
adequada i dosificada d’aquests mitjans es pot arribar a captar la imaginació i les sen-
sibilitats personals, a fi que trobin en aquests mitjans una forma d’apropar-se al mis-
teri de Jesús. Les xarxes socials, per tant, esdevenen un instrument modern i a l’abast
de la majoria de la població, i una eina d’ajuda a l’evangelització perquè permet com-
partir recursos, cultures i formes d’entendre la vida a tot el món, de manera que si-
guin el denominador comú de la fe que professen; i que també ajudin a obrir espais
de coneixement i contacte que facin possible i ens manifestin la universalitat de l’Es-
glésia. Però no podem oblidar tampoc que la importància de les xarxes socials ha
de venir reforçada amb tot allò que representa l’experiència comunitària com a lloc
de trobada personal amb els altres membres que la formen, que fan que aquesta co-
munitat sigui un lloc de pregària, de trobada i una forma de fer camí plegats.

Voldria també fer notar que, dins del Pla Pastoral dissenyat a la nostra diòcesi, s’han
posat els mitjans perquè internet sigui un espai d’informació, de presentació i ense -
nyament, amb una interacció àmplia amb Facebook, Twitter i les agendes pròpies que
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suporten tota la informació i activitats de la mateixa diòcesi. Hem incorporat un llen-
guatge més visual, amb més reportatges, més fotografies, més informació, més vídeos,
i hem ampliat la virtualitat de la Realitat Augmentada als nostres mitjans de comuni -
cació, com és el Full Dominical i alguns articles de Catalunya Cristiana. D’aquesta
manera, es creen formes i expressions digitals que creiem que són apropiades per a les
generacions postliteràries, buscant una implicació més interactiva amb les qüestions
de la nostra diòcesi. Ara també ens cal ampliar l’activitat a les nostres parròquies dio-
cesanes i centres pastorals per tal d’aconseguir una xarxa de comunicació capil·lar,
de manera que pugui presentar, d’una forma interrelacionada i coherent, la presèn -
cia de la nostra Església a l’arxidiòcesi de Barcelona.

Aprofitem per seguir atents perquè totes les veus significatives en la nostra Església
diocesana estiguin presents en aquests nous espais. Volem seguir ampliant les nos-
tres infraestructures per tal que puguin estar actives amb una comunicació oberta i
responsable: plataformes per a comunicar l’Evangeli i donar testimoni de la seva
realitat en les nostres comunitats, i eina que ajudi a la formació i a la informació
per ser sempre testimonis de la bona notícia de l’Evangeli.

Es tracta també d’aprofitar aquests nous espais que ens ofereix la tecnologia per sin-
cronitzar i donar a conèixer, d’una forma ben visible, tot allò de bo que es fa al llarg
i ample de la nostra arxidiòcesi i fer que la Delegació de Mitjans de Comunicació pu-
gui ser un centre que col·labori per donar a conèixer la Bona Nova a través de les
moltes tasques i compromisos amb la nostra societat. 

Des d’aquí, us convidem a tots a participar, tot reiterant-vos la nostra disponibilitat a
fer arribar les vostres informacions a la nostra Delegació o a qualsevol de les adre-
ces de correu electrònic que tenim. Tot el nostre equip diocesà està al vostre servei i
rebrem amb goig les vostres propostes.
Ben cordialment,

Ramon Ollé Ribalta
Delegat de Mitjans de Comunicació

Barcelona, 30 d’abril del 2013
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Crònica

Les Germanetes dels Pobres celebren el 150è 
aniversari de la seva arribada a Barcelona

El dissabte dia 13 d’abril, a les 11 hores, es va celebrar a la catedral de Barcelona
l’eucaristia en acció de gràcies amb motiu del 150è aniversari de l’arribada de les
Germanetes dels Pobres a Barcelona, i que representà la primera casa oberta per
aquesta congregació a Espanya. Presidí la celebració el cardenal Lluís Martínez Sis-
tach, que va concelebrar amb 10 preveres, diocesans i religiosos, entre els quals hi
havia els canonges Mn. Josep A. Arenas i Mn. Josep Vives; els capellans diocesans
de les cases de la congregació a la plaça de Tetuán i al carrer de Sant Salvador, al ba-
rri de Gràcia de Barcelona i els preveres regulars —sobretot dels Pares Dominics—
que col·laboren pastoralment amb la congregació.

La catedral estava plena de religioses de la congregació —moltes vingudes de tota
Espanya—, residents, amics, familiars, voluntaris, treballadors i benefactors que es
van unir a la celebració d’aquest aniversari. Entre les religioses hi havia les tres ma-
res provincials d’Espanya: Rosa Chantal de Maria, Elena Maria de Crist i Maria del
Carme Iracema.

En el presbiteri s’hi va col·locar un gran retrat de santa Joana Jugan (1792-1879), fun-
dadora de la congregació de les Petites Soeurs des Pauvres, canonitzada per Benet
XVI el 2009, als peus del qual hi havia un ram de flors i un ciri encès, col·locat en
el moment de l’ofertori. En atenció a les persones arribades de tota Espanya, la
missa fou bilingüe. Els cants foren interpetats per tota l’assemblea i alguns pel Cor
de cambra Ars Animae, dirigit per Eugenio Malm.

Una religiosa, en començar la celebració, llegí aquestes paraules sobre el sentit de la
celebració: «Sigueu benvinguts i benvingudes a aquesta eucaristia que ens congre-
ga per fer memòria d’aquell 19 de març de 1863, quan un petit grup de Germanetes
arribava a Barcelona, a un edifici del carrer Canuda. Tres anys més tard es varen
adquirir els terrenys de l’actual casa de la plaça Tetuán, amb la finalitat de construir
el primer asil amb capacitat per a 150 residents. L’any 1890 les Germanetes també
es varen instal·lar en una casa del carrer Sant Salvador, al barri de Gràcia, i així poc
a poc la nostra presència es va anar estenent per tot el país. Avui estem presents a
29 ciutats, cercant de mantenir viu el carisma de servei a les persones grans amb
escassos recursos econòmics. Els 150 anys de presència sumen molts dies d’entre-
ga al servei dels ancians, però estem convençudes que sense ells les Germanetes no
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existiríem, no podríem formar aquest esperit de família que ens anima i ens sostè.
Avui més que mai això és una crida a l’esperança, a la confiança incondicional en
la Providència divina que no deixa mai de mimar-nos i de prodigar-nos, por mitjà de
tants amics i benefactors, el sosteniment diari. La nostra Mare Fundadora acostuma-
va a dir, “si Déu està amb nosaltres, això es farà”, aquesta convicció, que fem nostra,
ens invita a l’acció de gràcies per al passat i viure amb alegria el present.»

Els textos de la missa foren els propis de la santa fundadora. La primera lectura fou
de la carta als Colossencs (3,12-17) i la lectura evangèlica fou de l’Evangeli segons
sant Joan (15,9-17).

Homilia del Sr. Cardenal Martínez Sistach

El Sr. Cardenal Arquebisbe, a l’homilia, comentà els dos textos, remarcant com els
va complir santa Joana Jugan, filla de la Bretanya, dient que ben jove renuncià al ma-
trimoni per a viure una caritat heroica envers els ancians necessitats, havent iniciat
aquest propòsit quan trobà al carrer una anciana abandonada, que portà a casa seva
i la posà al seu mateix llit per tenir-ne cura. «La caritat es pensa —va dir el carde-
nal— però sobretot es viu. Avui donem gràcies a Déu per la Fundació de les Germa -
netes dels Pobres, pel seu carisma i per les moltes religioses que a Barcelona, a Cata -
lunya i a tot Espanya han fet un gran bé en aquests 150 anys.

Citant el text de la carta als Colossencs, el cardenal va dir que les virtuts esmentades
per sant Pau són imprescindibles per crear un veritable esperit de família en les ca-
ses gestionades per les Germanetes i per a assolir una vida humana i cristiana en tots
els seus membres. I citant el text de l’Evangeli de sant Joan va remarcar la gran nove -
tat que inclouen aquestes paraules de Jesús: «Tal com el Pare m’estima, també jo us
estimo a vosaltres». «Déu ens estima amb un amor etern, pur i gratuït. Déu ens esti-
ma, en la nostra individualitat intransferible, des de tota l’eternitat i per a tota l’eter ni -
tat. El seu amor és gratuït perquè nosaltres ni el podem comprar ni el podem merèixer.

El Sr. Cardenal, que va parlà en català i en castellà, també va comentar especialment
aquestes altres paraules de Jesús: «A vosaltres us he dit amics perquè us he fet conèi -
xer tot allò que ha sentit del meu Pare. Ja no us dic servents, perquè el servent no sap
què fa el seu amo. A vosaltres us he dit amics, perquè us he fet conèixer tot allò que
he sentit del meu Pare», posant en relleu la intimitat del cristià —i especialment del
cristià que ha assumit el compromís de la vida religiosa.

També comentà aquestes altres paraules del text de l’Evangeli que es va llegir: «No
m’heu escollit vosaltres a mi, sóc jo que us he confiat la missió d’anar per tot arreu
i donar fruit i un fruit que duri per sempre. Això us demano: que us estimeu els uns
als altres». En aquest punt parlà de la vocació religiosa i del fruit de les bones obres,
de les anomenades obres de misericòrdia, obres com les que va fer santa Joana Jugan.
El cardenal va acabar la seva homilia amb aquestes paraules: «Gràcies, Senyor, per ha -
ver-nos donat santa Joana Jugan i pel gran servei fet per les Germanetes dels Pobres,
durant 150 anys, en la nostra diòcesi i en el nostre país».
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Lectura de la carta de la Superiora General

Al final de l’eucaristia, una religiosa va llegir una carta de la mare general de la con-
gregació, sor Celina de la Visitació, en què s’excusava de no haver pogut participar
en la celebració i donava les gràcies al Sr. Cardenal per haver presidit l’eucaristia i
als sacerdots i a tots els presents per la seva participació i per haver compartit l’alegria
de les Germanetes dels Pobres i dels residents a les seves cases.

«La meva oració agraïda —deia la carta— prega també per tots aquells que han es-
tat instruments de la Providència durant aquests 150 anys, tots els qui per la seva ge-
nerositat desinteressada han permès a les Germanetes acollir a tants ancians».

«Molt unida a totes les Germanetes de Barcelona, de Catalunya i de tota Espanya, re-
presentades aquí per les tres Mares provincials, demano a Sant Josep, protector de la
congregació, i a Santa Joana Jugan, que tant estimà els ancians, que continuïn vetllant
per les cases de Barcelona així com per totes les altres cases que posteriorment han
estat fundades a Espanya. Que la Santíssima Verge, invocada a Catalunya sota l’ad-
vocació de la Mare de Déu de Montserrat, així com totes les altres advocacions ma-
rianes d’aquest estimat país, faci néixer moltes vocacions per poder continuar l’obra
començada fa 150 anys a Espanya per les nostres primeres Germanetes, seguint les
petjades de santa Joana Jugan».

Celebració de la «Missa per la Vida» 
a la basílica de la Sagrada Família

El dia 14 d’abril de 2013, diumenge tercer de Pasqua, el nostre Cardenal Arquebis-
be, Dr. Lluís Martínez Sistach, presidí a les 17 hores l’anomenada «Missa per la Vi-
da» a la basílica de la Sagrada Família.

Amb el Sr. Cardenal varen concelebrar la missa Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxi -
liar; els vicaris episcopals Mn. Salvador Bacardit, Mn. Joan Cuadrench i Mn. Lluís
Ramis; el delegat diocesà de Pastoral Familiar, Mn. Manuel Claret, altres preveres
vinculats als moviments de defensa de la vida i de l’espiritualitat conjugal i familiar,
i rectors d’algunes parròquies de la ciutat. Va coordinar la celebració i actuà com a
mestre de cerimònies Mn. Josep M. Turull, canonge de la catedral i rector del Semi -
na ri Conciliar. També varen col·laborar a la celebració els diaques Mn. Josep Vidal
i Mn. Jordi Albert Garrofé, acompanyats d’altres diaques permanents.

Unes 5.000 persones varen omplir la basílica, on hi havia representants dels moviments
en defensa de la vida i del matrimoni cristià i de la família, com Provida, L’Encontre
Catòlic de Nuvis (ECN), l’Encontre Matrimonial (EM), l’Acció Familiar (AFA), el
Moviment Familiar Cristià (MEC), els Equips de la Mare de Déu (EMD), el Centre
de Preparació al Matrimoni (CPM), els Focolars i els Metges Cristians de Catalu nya.
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Representants d’aquestes entitats varen participar en les lectures de la missa —que
foren les del diumenge tercer de Pasqua— en la pregària dels fidels i en la presenta-
ció de les ofrenes al Sr. Cardenal Arquebisbe. Un nombrós grup de voluntaris, coor -
dinats pel Sr. Francesc Xavier Gambús, va assegurar el servei d’ordre; del protocol
en va tenir cura el Sr. Eduard Subirà. 

Lectura del Manifest per la vida

A l’inici de la celebració, una representant dels moviments en favor de la vida va lle-
gir el següent Manifest per la vida:

«Benvolguts tots que heu vingut per participar en aquesta eucaristia.

Cada any el dia 25 març es celebra la festivitat de l’Anunciació del Senyor. Amb el
si de Maria, el Verb es va encarnar en les seves entranyes. Aquest any perquè va coin-
cidir amb el dilluns de la Setmana Santa, i per poder celebrar-lo amb tota solemnitat,
l’Església va traslladar la seva celebració al dia vuit d’aquest mes d’abril.

Tradicionalment, l’Església en el dia de la festivitat de l’Encarnació prega perquè
s’estimi i es respecti la vida humana des del principi fins a la seva fi. És el que nosal-
tres, en aquesta Basílica de la Sagrada Família, ens disposem a fer en aquest moment.
La vida és el gran do que manifesta la grandesa i l’amor de Déu. Ell ens l’ha volgut
fer participar a través de la creació, que troba la seva més gran obra quan al principi
de la creació digué: «Fem l’home a la nostra imatge i semblança». L’home és una
icona de Déu. Remet i evoca al mateix Déu. Déu és amor, per amor ha creat el món
i l’home. Amor de Déu que es manifesta principalment en la comunió de l’home i
la dona en ser una sola carn, un sol cos i un sol esperit. D’aquest mutu amor, d’aques-
ta comunió, per voluntat de Déu, sorgeixi la vida humana.

L’home ha de servir a la vida. Ho fa quan respecta i fa créixer la natura. Quan la con-
templa, la transforma i la posa al servei dels homes. 

Joan Pau II diu que el món actual ha de canviar la cultura de la mort en cultura de la
vida. Aquest és el drama, que el mal es fa present en la vida. El Vaticà II el defineix
bé quan diu que «tot el que atempta a la vida humana —homicidis de qualsevol classe,
genocidis, avortaments, l’eutanàsia i el suïcidi deliberat— tot el que viola la integri -
tat de la persona, com són les mutilacions, les tortures morals o físiques, els intents
sistemàtics de voler a dominar la ment humana; tot el que ofèn la dignitat de la vida
humana, com són les condicions infrahumanes de vida, les detencions arbitràries, les
deportacions, l’esclavitud, la prostitució, la tracte de blanques i de joves, o les condi -
cions laborals degradants... totes aquestes pràctiques i d’altres de semblants són en si
mateixes infamants, degraden la civilització humana, deshonoren més als seus autors
que a les víctimes, i són contràries a l’honor degut al Creador». (GS 28)

Però sobretot s’atempta contra la vida quan creix en la societat una mentalitat contrà -
ria a ella, quan a través de la mentida o d’uns fals vocabulari, es proposa l’avortament
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com l’exercici d’un dret civil. Mai no es pot justificar la mort de l’innocent. La socie -
tat ha d’oferir suport, acolliment i ajuda a tantes mares que en situacions difícils es
poden trobar desesperades i sense forces per afrontar la defensa de la vida que por-
ten en el seu si. Cal ajudar-les a fi que estimin el do de la vida. En aquests casos el
mal empre s’ha de rebutjar, però, com també diu el Vaticà II, «l’home que s’equivo-
ca conserva la dignitat de persona... perquè Déu és el darrer jutge i escrutador del cor
de l’home» (GS 28).

Estimar la vida, també a la seva fi, oferint l’acolliment, el suport i la tendresa als an -
cians i malalts, Acompanyar, oferir els mitjans i el suport mèdic, material i espiritual
que necessiten les persones grans és una manera d’estimar i respectar la vida.

Jesús ha vingut perquè tinguem vida, i la tinguem en abundància. En el temps de Pas-
qua participem especialment de la vida de Jesús. Ens cal la força del seu amor i del
seu esperit per a ser fidels a la veritat i a la seva vida. Per els cristians, Maria sempre
ha estat i serà un exemple de saber dir sí a la vida de manera incondicional.

Avui pregarem perquè tots entenguem, estimem i servim el do de la vida que té en Déu
el seu origen i la seva fi.

Disposem-nos a participar en la celebració.»

Pregària dels fidels

Les lectures i les pregàries foren les pròpies del diumenge. El Sr. Cardenal pronun-
cià l’homilia utilitzant el català i el castellà. El text íntegre es publica a la secció del
Prelat. Els cants foren interpretats per tota l’assemblea i per la Coral Canticorum, di-
rigida per Constantí Sotelo i Paradela; l’organista fou Juan de la Rubia. El cant de
preparació de la celebració fou AltaTrinità beata. El cant d’entrada fou «Ple de vi-
da Crist ens ha salvat» i els cants finals foren el «Rosa d’abril» i el «Canticorum jubi -
lo», de Händel.

Aquestes foren les peticions, fetes en català i en castellà, en el moment de la pregà-
ria dels fidels. A cada una de les pregàries, l’assemblea responia dient: «Doneu-nos,
Pare, el vostre amor».

• Pel Papa Francesc: que Déu li concedeixi saviesa, prudència i força per guiar el po-
ble de Déu pels camins de l’Evangeli.

• Por nuestro obispo, el cardenal Lluís Martínez Sistach, por el obispo auxiliar Sebas -
tià, por los sacerdotes y diáconos: para que sean buenos pastores a imagen de Jesu-
cristo.

• Per les nostres famílies: que Déu les beneeixi i les ajudi a estimar-se cada dia més.
• Por las familias que sufren problemas económicos: para que puedan encontrar pron-

to la ayuda necesaria para salir adelante.
• Per les famílies que passen dificultats: que l’amor pugui tornar a resplendir en el seu

interior per a refer plenament la vida familiar.
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• Por las madres que esperan un hijo: para que sirvan a la vida que llevan en sus entra -
ñas con todas sus fuerzas y tengan confianza en el futuro.

• Pels membres de les nostres famílies que s’han allunyat de la fe: perquè trobin en
nosaltres un bon testimoni del goig de ser cristians.

• Por todos nosotros: para que seamos siempre portadores de la paz y el amor de Je-
sucristo.

• La conclusió del Sr. Cardenal deia el següent: «Acompanyats de la pregària de la
Sagrada Família i de tots els sants, us demanem, Pare, que vesseu el vostre amor
sobre les nostre famílies i sobre tots els homes i dones, perquè aquest món nostre
sigui cada cop més una llar amable per a tothom, on Vós, Pare, sigueu joiosament
co negut i estimat i, així, formem tots una sola i veritable família. Per Crist, Senyor
nostre.

Al final de la celebració, el Sr. Esteve Camps, president delegat del Patronat de la
Jun ta Constructora de la Sagrada Família va pronunciar aquestes paraules dirigides
al Sr. Cardenal:

«Bona tarda. Abans d’acabar aquesta celebració, voldria dir unes paraules de felicita -
ció al nostre Sr. Cardenal Arquebisbe. En nom del Patronat de la Junta Constructora
de la Sagrada Família, del qual n’és president nat l’arquebisbe Dr. Lluís Cardenal Mar -
tínez Sistach, li volem manifestar la nostra més cordial i sincera felicitació per la Me-
dalla d’Or de la Generalitat, que li fou lliurada el passat dia 9 d’abril per l’Honora-
ble Sr. President Artur Mas. Li volem expressar, Sr. Cardenal, la nostra felicitació i
la seguretat de la nostra col·laboració. I, com a manifestació d’això, li prego que rebi
el nostre sincer aplaudiment».

El Sr. Cardenal donà les gràcies i va recordar el que va dir en aquell acte, “Rebo aquest
guardó com a reconeixement de tot el que fa l’Església a Catalunya”. I, per tant, tam-
bé com a reconeixement del que feu tots vosaltres, i concretament del treball que feu
els moviments en defensa de la vida i en favor de l’espiritualitat i promoció del ma-
trimoni i la família. Gràcies i que Déu us ho pagui». 

Simposi sobre el sentit de l’educació avui

El 15 i 16 d’abril es va celebrar a Barcelona un simposi dedicat al tema «Repensar l’e -
 ducació avui». Professors, mestres, responsables i directors de centres docents, mem-
bres dels consells escolars, pares i mares d’alumnes i la comunitat acadèmica en
general es varen aplegar per tractar sobre l’educació. Varen convocar el simposi la
Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), La Salle (URL), la Facultat de Filo -
sofia (URL), la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport de Blanquer-
na (URL) i l’Arquebisbat de Barcelona.

Es va treballar a partir de dues ponències marc: «L’essència de la formació», per Jo -
sep M. Esquirol, professor de la UB i coordinador de l’àrea d’Humanitat La Salle, i
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«Les finalitats de l’escola», per Carles Armengol, secretari general adjunt de la
FECC. Per al Dr. Esquirol «l’essència de la formació personal és un procés i no un
resultat. La tensió de l’ànima cerca sobretot un sentit. El problema avui no és la man-
ca de models, sinó que en sobren perquè són aquells que són assumits molt ràpida-
ment i sense cap crítica. L’humanisme avui ha de consistir a tornar-nos a posar a la
intempèrie. Cercar el sentit de la vida i confiar que existeix». Carles Armengol insis-
tí dient que «l’escola és una història d’èxit. No obstant això, hi ha insatisfacció i pre-
ocupació, cosa que provoca un desconcert educatiu».

Amb realisme, es va reconèixer que la crisi que vivim afecta també l’escola. I es va
proposar que el sistema educatiu s’adapti més a les persones, aspecte en el qual in-
sistí sobretot Ferran Ruiz, president del Consell Escolar de Catalunya, que demanà
ser crítics amb la trajectòria actual de l’educació. 

Al llarg del simposi es va insistir en la necessitat de recuperar el sentit de l’escola com
a lloc d’acollida i d’acompanyament. En aquest sentit, Anna de Montserrat, vicede-
gana d’Educació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i Esport Blan-
querna, va dir que «si l’escola és un lloc d’acollida i acompanyament reals, ajudarem
el nen a habitar el món i a fer-lo més humà».

Per la seva part, Ester Bonald, professora de l’Escola Superior de Música de Catalu -
nya, i Pilar Benajam, pedagoga, varen insistir en la necessitat de viure una passió per
l’educació —amb els pilars de l’honestedat i la valentia— i un amor per l’alumne,
perquè la vocació de l’educador fa vida i la fa viure en plenitud. Va indicar que són
quatre les qualitats que ha de tenir un bon mestre: «creure que ser mestre és molt im-
portant; la passió pel coneixement; valorar molt la pràctica reflexiva i educar com a
acte de respecte, d’amor i d’esperança».

Mn. Manuel Claret, delegat de Pastoral Familiar de l’arquebisbat de Barcelona,
va aportar una anàlisi de la realitat de la família avui i posà en relleu que «la fa-
mília espera que l’escola sigui la institució que col·labori amb l’educació dels seus
fills, però que no suplanti la tasca educadora que correspon a la família». També va
demanar que l’escola transmeti els veritables valors i la dimensió religiosa i espi-
ritual.

Va cloure el simposi el P. Enric Puig, SJ, secretari general de la FECC, que va dema-
nar a tots els participants que sortissin del simposi amb una idea clara: l’esperança.
«No hem de témer els canvis, sinó promoure’ls. Les nostres escoles necessiten testi -
monis, no simples ideòlegs. Cal educar en virtuts, en l’opció i en la decisió i en la fide -
litat als compromisos adquirits. L’escola ha d’estar compromesa amb la justícia, amb
una especial sensibilitat envers els més necessitats i oberta al món. Continuem treba-
llant amb esperança i des de l’esperança».
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Jornada Interdiocesana de Poblet 
amb motiu de l’Any de la Fe

El dilluns dia 22 d’abril de 2013, en el marc de la celebració de l’Any de la Fe, els
arquebisbes i bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) van celebrar
una Jornada interdiocesana amb els preveres i diaques de les seves diòcesis, al Mo-
nestir de Santa Maria de Poblet. Acollits pel P. Abat de Poblet, dom Josep Alegre,
hi van assistir l’arquebisbe de Tarragona i president de la CET, Mons. Jaume Pujol;
el cardenal arquebisbe de Barcelona i vicepresident de la CET, Lluís Martínez Sis-
tach; l’arquebisbe-bisbe d’Urgell i secretari de la CET, Mons. Joan-Enric Vives; el
bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo; el bisbe de Lleida, Mons. Joan Piris; el bis be
de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés; el bisbe de Solsona, Mons. Xavier
Novell; el bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz; el bisbe de Vic, Mons. Romà
Casanova; els bisbes auxiliars de Barcelona i Terrassa, Mons. Sebastià Taltavull
i Mons. Salvador Cristau; l’administrador diocesà de Tortosa, Mn. Josep Lluís Arín i
els bisbes emèrits de Girona, Solsona i Ayaviri (Perú), Mons. Carles Soler, Mons. Jau -
me Traserra i Mons. Joan Godayol. També hi va assistir el P. Abat de Montserrat, dom
Josep Maria Soler, el president de la Unió de Religiosos de Catalunya, P. Màxim Mu-
ñoz, el vicari de la delegació de la prelatura a Catalunya, Dr. Antoni Pujals i més de
cinc-cents preveres i diaques de les deu diòcesis catalanes.

La Jornada va començar amb una conferència del cardenal arquebisbe de Viena,
Christoph Schönborn, OP, sobre «El ministeri sacerdotal en la nova evangelització».
El cardenal Schönborn, a partir dels documents conciliars i del Catecisme de l’Es-
glésia Catòlica, va exposar allò que és propi del sacerdoci comú de tots els cristians
per la gràcia que han rebut en el baptisme i allò que és propi del sacerdoci ministe-
rial dels bisbes i dels preveres, que és un mitjà volgut per Déu per fer possible la ple-
nitud del sacerdoci comú dels fidels, que s’encamina a la santedat. El cardenal Schön -
born va precisar diverses característiques del ministeri sacerdotal i subratllà, com a
més importants, la de ser testimonis de la misericòrdia de Déu enmig del món i la de
despertar, alimentar i acompanyar els fidels laics en la seva vocació baptismal d’e-
vangelitzar tothom i arreu.

L’Eucaristia va estar presidida pel mateix cardenal arquebisbe de Viena i concelebra-
da per l’arquebisbe de Tarragona i pel cardenal arquebisbe de Barcelona, amb els al-
tres bisbes i preveres, assistits pels diaques. A l’homilia, el cardenal Schönborn va
animar els preveres a donar testimoni de la seva experiència de fe i de la seva vocació
sacerdotal, tal com sant Pere i sant Pau ho van fer en els inicis de la història de l’Es -
glésia, tal com recullen els Fets dels Apòstols.

La Jornada va concloure amb el dinar de germanor a l’hostatgeria externa del mateix
Monestir de Poblet. La Jornada va ser una continuació de les altres, també convoca-
des pels bisbes de la CET: l’any 2010, a Mataró, amb motiu de l’Any Jubilar de Sant
Joan Maria Vianney i la beatificació del Dr. Josep Samsó; la del 2009, a Tarragona,
coin cidint amb els 1.750 anys del martiri del bisbe Fructuós i els diaques Auguri i
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Eulogi, en la qual es va presentar la carta pastoral Pau, apòstol del nostre poble; el 2002,
a Vic, coincidint amb l’any Verdaguer; el 2000, a Montserrat, amb motiu del Jubileu
de l’Any Sant; el 1996, també a Montserrat, amb motiu del 150 aniversari del naixe-
ment del Dr. Torras i Bages i com a acció de gràcies per la celebració del Concili Pro-
vincial Tarraconense i el 1992, a Poblet, en el IX Centenari de la restauració de la Seu
de Tarragona.
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Publicació pel nostre Arquebisbat del llibre
«Aprofundir la fe»
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de formació permanent encara més ben
presentats, gràcies a la col·laboració del
Centre de Pastoral Litúrgica (CPL), que
els ha editat. Aquest llibre pot ajudar tam -
bé els religiosos, religioses, laics i laiques
de les parròquies, comunitats, moviments
i realitats eclesials. Desitjo agrair moltís-
sim els ponents que han preparat desinte -
ressadament aquests temes de formació
permanent».

«A tots, benvolguts preveres i diaques,
us invito amb tot el cor a participar ben
activament en les sessions arxiprestals de
la formació permanent. El període d’a-
questa formació permanent durarà fins al
final de l’Any de la Fe, el 24 de novem-
bre de 2012, solemnitat de Crist Rei».

El llibre inclou set temes. En el primer,
titulat «L’anunci del Crist ressucitat», el
Dr. Morlans exposa de manera molt con-
creta, clara i vivencial el que comporta la
teologia kerigmàtica o l’anomenat «pri-
mer anunci» de Jesucrist, tema que ell ha
treballat en els seus llibres, articles i po-
nències.

«L’Església, sagrament de salvació» és el
títol del segon tema. El Dr. Pié, que tant
està treballant sobre la teologia de l’Esglé -
sia, planteja la visió d’aquesta, d’acord
amb el Vaticà II «com un sagrament» (ve -
luti sacramentum) i veu aquesta categoria
teològica com a expressió d’una eclesio-

Informació

Amb motiu de l’Any de la Fe, el nostre
Ar quebisbat ha promogut la publicació
del llibre Aprofundir la fe (Barcelona,
2013, 128 pàgines), en què han col·labo-
rat el nostre Cardenal Arquebisbe, Dr.
Lluís Martínez Sistach, i quatre teòlegs
de la nostra comunitat diocesana: Xavier
Morlans, Salvador Pié, Francesc Torral-
ba i Enric Termes. És un volum editat pel
Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelo -
na, que inclou els temes de formació per-
manent per a preveres i diaques durant
tot l’Any de la Fe en les reunions de for-
mació que es fan en l’àmbit d’arxiprestats. 

«Estem vivint com a pastors l’Any de la
Fe —escriu el cardenal en la presenta-
ció— que el Papa Benet XVI joiosament
ha proposat a tota l’Església. A tots els ba -
tejats aquest esdeveniment ens demana
redescobrir la joia de la fe i un renovat
es forç perquè la nostra fe sigui una fe pro -
fessada, viscuda, celebrada i comunica-
da. L’Any de la Fe s’emmarca en el gran
repte que té l’Església: la nova evangelit-
zació.»

«Com cada curs —afegeix el Dr. Martí-
nez Sistach— oferim uns materials adients
per a la formació permanent dels sacerdots
i diaques de l’arxidiòcesi. Amb motiu de
l’Any de la Fe hem escollit els temes que
corresponen als que la Congregació per
a la Doctrina de la Fe ha proposat. En-
guany podem disposar d’aquests temes



logia relacional i com a categoria teolò-
gico-hermenèutica per a comprendre l’es -
sència i missió eclesial. És especialment
interessant la nota final sobre les pers-
pectives eclesiològico-pastorals del con-
cepte de sagrament, que permet integrar
i harmonitzar allò que és visible i invisi -
ble en l’Església.

El tercer tema, preparat també pel Dr.
Mor lans, director de la nostra Escola Dio -
cesana d’Evangelització, de forma molt
didàctica recorda els elements que for-
men part del procés global de l’evange-
lització, i ofereix una taula orientativa de
com passar del diàleg sobre experiències
humanes fonamentals a propiciar l’ober-
tura a la dimensió religiosa, aprofitant la
seva experiència pastoral dels darrers
anys com a promotor de la iniciativa de-
nominada «Tornar a creure».

Els temes 4 i 5 els ha preparat el Dr. Fran -
cesc Torralba i es titulen respectivament
«Fe i incredulitat» i «Fe i vida eterna».
En el primer, que és un dels temes més
llargs del llibre —28 pàgines— el nostre
professsor de la Facultat de Filosofia de
Catalunya (URL). Analitza les formes i
les causes de la descreença i l’actitud dels
creients davant la incredulitat (la pedago -
gia del diàleg, els camins vers la fe i els
preàmbuls de la fe. Des de la filosofia i
des de la teologia, el Dr. Torralba no obli -
da els temes de frontera en l’anàlisi de la
fe com a acte humà, com a acte lliure,
com a do de Déu i com a resposta de la
persona, amb un dinamisme creient que
és obra de tota la persona i de tota la se-
va biografia.

En el tema titulat «Fe i vida eterna», el
Dr. Torralba presenta en 18 pàgines una
veritable «cartografia del més enllà», per
dir-ho amb les seves paraules. És el tema
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dels novíssims: mort, judici, purgatori,
cel i infern, sense deixar-se un suggestiu
excursus sobre Dante. 

El tema 6 és obra del Dr. Pié i presenta
una anàlisi molt suggestiva del famós
discurs de Benet XVI (22/12/2005) amb
motiu dels 40 anys del Vaticà II: presen-
ta l’hermenèutica de la reforma en la con -
tinuïtat i analitza amb una especial aten-
ció els cinc criteris de la interpretació del
Concili proposats pel Sínode dels bisbes
de 1985. Ofereix també uns punts de re-
ferència per a una lectura essencial de les
quatre constitucions conciliars i sobre el
sentit de la qüestió clau del Concili: la «co -
munió jeràrquica».

El tema 7 i darrer té per autor Mn. Enric
Termes, delegat diocesà de Catequesi i
rector de la parròquia de Sant Josep Oriol.
Planteja les funcions del Catecisme de
l’Església Catòlica en l’atenció pastoral
ordinària, i presenta la finalitat de la ca-
tequesi —la comunió amb Jesucrist— i
les seves tasques principals —ajudar a
conèixer, celebrar, viure i contemplar el
misteri de Crist—. Cada uns dels 6 pri-
mers temes del llibre acaba amb unes
«pis tes de reflexió i diàleg», però Mn.
Ter mes presenta aquestes pistes de refle-
xió al final de cada un dels 5 apartats en
què es divideix el seu tema, sens dubte per
raó de l’aspecte més directament pas to -
ral de les seves reflexions.

Considerant la totalitat del llibre, es pot
dir que constitueix una eina molt bona i
oportuna per aprofundir —en el cinquan -
tè aniversari del seu inici— en els con-
tinguts i orientacions d’aquest gran esde-
veniment espiritual i eclesial que fou el
Vaticà II, el darrer dels concilis ecumè-
nics.— J.P.



Presentació del llibre «Antonia Valencia 
y las Darderas», de Ana M. Lander 

y Josep M. Martí Bonet
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tiu pel qual morí a Buenos Aires l’any
1939.

La congregació tingué el seu origen a
Barcelona i concretament a l’Hospital de
la Santa Creu —més tard, Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau— en la donació
que féu el metge Francesc Darder de tots
els seus béns a la Causa Pia Darder, per
al manteniment d’una associació de dones
seglars que havien d’atendre les malaltes
pobres de l’Hospital de la Santa Creu. El
1883 esdevingué congregació religiosa afi -
liada al Tercer Orde Franciscà, de la qual
fou fundadora i primera superiora ge ne -
ral la Mare Isabel Ventosa (1876-1895).

El Dr. Martí Bonet explicà el context ge-
neral de l’època estudiada en el llibre,
remarcant que s’han publicat estudis so-
bre els màrtirs de la persecució religiosa
dels anys de la guerra civil, s’han publi-
cat estudis sobre els efectes de la perse-
cució religiosa sobre els béns religiosos
—com el seu llibre «El martiri dels tem-
ples»—, però s’ha publicat poc sobre la
vida ordinària durant aquells anys. En es -
pecial es coneix poc el culte clandestí.
«Per això —va dir— aquest llibre i altres
recullen la vida diària en aquells anys de
dues congregacions molt estimades a l’Es -
glésia de Barcelona, nascudes a l’antic
Hospital de la Santa Creu: les Hospitalà-
ries de la Santa Creu i les Franciscanes
Missioneres de la Nativitat de Nostra Se -
nyora (Darderes). El Dr. Martí Bonet va
insistir en què «hi ha haver una forta per-
secució religiosa; nosaltres no hem de
jutjar les persones, però hem d’aclarir la
veritat històrica».

El dissabte dia 20 d’abril de 2013, a la
sala de la Mare de Déu de la Mercè, de
la catedral de Barcelona, tingué lloc l’ac-
te de presentació del llibre Antonia Va-
lencia y las Darderas, años 1901-1939,
escrit per la religiosa Ana M. Lander Az-
cona y pel Dr. Josep M. Martí Bonet, di-
rector de l’Arxiu Diocesà i canonge de la
catedral. L’acte fou presidit per Mn. Peio
Sánchez i per la superiora general de les
Germanes Franciscanes Missioneres de
la Nativitat de Nostra Senyora, Mare Ma -
ria Pilar Rodríguez, amb els autors del
llibre presentat. La presentació del lli-
bre es va complementar amb una petita
exposició de fotografies de les Darderes
—amb algunes portades del diari La Van -
guardia sobre els fets esmentats en el lli-
bre— i també amb objectes sagrats dels
temps de la persecució religiosa i la dar -
rera guerra civil espanyola.

Amb una sala plena de persones vincula-
des per treball o per amistat amb les reli-
gioses Darderes, obrí l’acte la Mare Maria
Pilar Rodríguez, que explicà el contingut
d’aquest volum, el quart que publiquen
els autors sobre la història d’aquesta con -
gregació catalana que té per finalitat el
servei als malalts, amb una àmplia publi-
cació de documents. Aquest volum, edi-
tat per la Congregació, Barcelona, 2013,
910 pàgs.), està especialment dedicat a la
religiosa Antònia Valencia, que fou du-
rant 38 anys (1901-1939), superiora ge-
neral i fundà 27 comunitats en 10 diòce -
sis, sobre tot a la de Barcelona, encara que
també fundà a Argentina, on hagué de tras -
lladar-se a causa de la persecució re ligio -
sa a l’Espanya dels anys 1936-1939, mo-



La religiosa Ana Maria Lander, coautora
del llibre, explicà detalladament la vida
de les religioses en els primers dies de la
guerra civil i durant la duració del con-
flicte, remarcant que les religioses varen
haver de viure la seva fe en la clandesti-
nitat i que, en la mesura que els va ser
possible, varen continuar fent el seu ser-
vei als malalts, anant a tenir-ne cura als
domicilis d’aquests, com era freqüent
aleshores. També va dir que algunes va-
ren sofrir persecució i martiri a causa de
la seva fe i la seva condició religiosa i
donà les gràcies a les persones i famílies
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que els van donar suport en aquells mo-
ments. 

Varen cloure l’acte la superiora general i
Mn. Peio Sánchez. La superiora general
va remarcar el missatge espiritual d’un
amor maternal a les religioses i als ma-
lalts de la mare Antonia Valencia. Mn.
Peio, per la seva part, va dir que el testi-
moni de fe que ens han deixar els cris-
tians i cristianes d’aquella generació és
un gran punt de referència per anar ara
endavant en el nostre testimoniatge com
a cristians. 

Presentació de la guia elaborada per la Comunitat
de Sant’Egidio de Barcelona

La Comunitat de Sant’Egidio va presen-
tar el dimecres 13 de febrer a la Casa de
sant Llàtzer la novena edició de la guia
On menjar, dormir, rentar-se, corresponent
a l’any 2013, adreçada a les persones que
dormen al carrer.

«Aquesta guia s’elabora gràcies a l’ex -
pe  riència i a la tasca voluntària de les
persones de la Comunitat de Sant’Egi-
dio, que treballen amb els sense sostre de
Bar  celona des de l’any 1989 amb un xar-
xa de més d’un centenar de voluntaris»,
va explicar Jaume Castro, responsable de
la Comunitat de Sant’Egidio a Barcelo-
na.

L’exhaustiva informació que recull aques -
 ta guia —en català i en castellà— s’es -
truc tura en 208 pàgs., 737 entrades i 14
sec cions. Enguany s’han imprès dos mil
exemplars que seran distribuïts pel carrer
a persones necessitades i institucions i ser-
veis públics que s’ocupen dels sense sos-
tre.

Per la seva banda, Raquel Sancho, membre
de la Comunitat de Sant’Egidio, va dir que
«més de la meitat de les entitats que surten
a la guia són d’inspiració cristiana i de pa-
rròquies. Per moltes de les persones sense
sostre, la Comunitat és la família que no te-
nen, aquella que els fa costat amb amistat.
És la història de moltes amistats amb els
pobres pels carrers de la nostra ciutat».

També va destacar el fort increment en el
nombre d’àpats: es donen 2.110 àpats
calents al dia a tot Barcelona, 560 més
que l’any 2012. Això no obstant, va afegir
que «el dormir és encara el servei més de -
ficitari».

Àngel Miret, gerent de l’àrea de Qualitat
de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament
de Barcelona, va expressar el somni que
algun dia Barcelona no tingui necessitat
d’editar una guia com aquesta. Això vol-
dria dir que el col·lectiu de persones afec -
tades per la pobresa i l’exclusió social ja
no existiria, i que tot aniria molt millor».
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