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Gaudí, arquitecte genial 
i cristià exemplar

Per ajudar a la preparació espiritual per a la visita del Sant Pare,
la diòcesi de Barcelona ha editat unes catequesis sobre el ser-
vei que presta el Sant Pare com a successor de l’apòstol Pere

per enriquir l’acolliment que hem de donar tots a Benet XVI els propers
6 i 7 de novembre. En aquestes catequesis també es proposen unes
reflexions sobre la figura d’Antoni Gaudí com a arquitecte genial i
cristià exemplar, i sobre el temple de la Sagrada Família.

Em sembla que l’acte de la dedicació del temple serà també un
acte de record de l’artista cristià que el va idear. Aquell dia veurem el
temple acabat en el seu interior, però sobretot el veurem ple de cris-

tians celebrant l’Eucaristia presidi-
da pel Sant Pare. Veurem aques-
ta bellíssima església fent el que
ha de fer, dedicada a la celebració
del culte litúrgic per lloar Déu per
part de tota l’assemblea, harmo-
nitzant la litúrgia i la bellesa.

Estic segur que serà un dia de
joia també per al Sant Pare, que
valora molt l’església de la Sagra-
da Família i el seu arquitecte, el
servent de Déu Antoni Gaudí, la
causa de beatificació del qual,
com se sap, ja s’ha completat a ni-
vell diocesà i ara és a Roma, a la
Congregació per a les Causes dels
Sants.

Gaudí fou l’arquitecte de Déu i va comprendre la seva professió com
una missió. Ell va sentir la urgència de portar l’Evangeli i la presència
de Déu a través de la seva obra al poble. Per això tenia el costum de
coronar els seus projectes amb el signe de la creu. I desitjava que
les seves obres arquitectòniques acostessin les persones que les con-
templaven a Déu. ¿Qui no recorda haver contemplat les torres del tem-
ple amb aquella inscripció llatina de lloança a Déu? Gaudí mateix ho
explicà amb aquestes paraules: «Aquestes inscripcions seran com una
cinta helicoïdal que s’enfilarà per les torres. Tothom qui les llegirà, àd-
huc els incrèduls, entonarà un himne a la Santíssima Trinitat a mesu-
ra que vagi descobrint el seu contingut: el Sanctus, Sanctus, Sanctus
que, tot llegint-lo, li conduirà l’esguard al cel.»

Per tot això, l’acte de la dedicació del temple serà un record en-
tranyable de l’arquitecte, exemple de senzillesa i humilitat, un
veritable exemple de l’esperit franciscà d’amor a la pobresa,

de valoració del sacrifici expiatori dels propis pecats i d’admiració de
la naturalesa. Per això, ell considerava que la contemplació de la na-
turalesa era la seva veritable mestra. «Tot surt del gran llibre de la
naturalesa —deia ell—; les obres dels homes són ja un llibre imprès.
Aquest arbre proper al meu obrador: aquest és el meu mestre!»

Són moltes les persones, sobretot des de l’anunci de la visita del
Sant Pare, que visiten el sepulcre de Gaudí, situat a la cripta del tem-
ple. Gaudí es va convertir en un cristià exemplar tot ideant i començant
aquesta gran església. Ho diu Josep Francesc Ràfols, primer biògraf
de Gaudí, amb aquestes paraules: «Cal tenir present que quan l’ar-
quitecte entrà de director al Temple Expiatori, les seves creences reli-
gioses no estaven prou consolidades.» I explica que l’ajudaren a con-
solidar-les la seva dedicació al Temple i l’amistat i les converses amb
el bisbe d’Astorga, Joan Baptista Grau, fill de Reus, que l’ajudaren en el
seu camí. «És així —conclou— com l’arquitecte esdevé un creient
exemplaríssim i propulsor de la litúrgia, un geni de la llum mediterrà-
nia, disposat a servir a Déu.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

GLOSSA

Medalla d’Or a l’Hospitalitat de Lourdes
◗◗ El passat 13 de juliol, en un acte celebrat al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona, l’alcalde Jordi Hereu lliurà la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona
a l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu de Llo-
bregat i Terrassa, amb motiu del centenari d’aquesta institució i com a reconei-
xement a la tasca assistencial que porta a terme, així com per la seva llarga tra-
jectòria. L’Hospitalitat de Barcelona fou la primera que es va fundar a Espanya.
Varen assistir a l’acte el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez
Sistach, Mons. Salvador Cristau, en representació de la diòcesi de Terrassa, i
Mn. Mateu Santacana, en representació del bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
També hi varen assistir el president Rafael Ribalta i els altres membres de la

Junta de l’Hospitalitat.

◗◗ Part defora de la ciutat, en un d’aquells indrets
on, indecisa entre l’aglomerar-se de les indústries
i l’eixamplar-se dels barris dels rics, serva enca-
ra l’encís del camp entre poblats, allí, com florida

de pedra en l’oasi, va alçant-se un temple.
Sembla que s’alçi ell tot sol, com arbre que creix amb lenta majestat.

◗◗ En las afueras de la ciudad, en uno de aquellos puntos donde, indecisa
entre el aglomerarse de las industrias y el ensancharse de los barrios de
los ricos, conserva todavía el encanto del campo entre poblados, allí, co-
mo un florecer de piedra en el oasis, va levantándose un templo.

Parece que se levante él solo, como un árbol que crece con lenta ma-
jestad.

(El Temple que naix, Diario de Barcelona, 1900. Tria, 1909)
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Gaudí desitjava que la contemplació
del seu temple invités a lloar Déu

L’avi esdevingué catequista

Un diumenge d’aquest darrer es-
tiu, en la missa major d’una pe-
tita població, un noi amb sín-

drome de Down s’acostà per primera
vegada a la taula de Jesús. Recorre-
gué la preparació prèvia de la mà d’un
bon catequista, el seu avi, que, lliurat
a la tasca, l’endinsà en el coneixement
adequat dels elements importants de
la nostra fe. Una catequesi que no es-
talvià continguts —manaments, benau-
rances, sagraments, obres de miseri-
còrdia, pregàries que cal conèixer…—
però que adaptà a les possibilitats del
noi, una catequesi que visualitzà i féu
vida el manament d’estimar Déu i els
altres: ajudar els necessitats mitjan-
çant el coneixement de l’acció de Cà-
ritas en una visita a la institució; visitar
el qui pateix una malaltia i acompa-
nyar-lo en el dolor anant a veure una
persona amiga en aquesta situació;
donar gràcies i demanar perdó en la
pregària personal, en el coneixement i
la comprensió de la pregària d’acció
de gràcies i de petició; lloar Déu es-
coltant la Paraula i pregant amb els
germans a l’eucaristia dominical…
Aquestes i d’altres esdevingueren ac-
cions preparatòries del gran moment
del trobament amb Jesús en el pa i el

vi eucarístics i donaren pas al desig
personal de participar-hi. 

L’avi sabia bé que la catequesi, l’e-
ducació en la fe, ha d’ajudar a créixer
interiorment per trobar la persona de
Jesús, desvetllar el desig de conèixer,
de comprendre el que diu i fa. Era tas-
ca seva introduir en el misteri del Crist,
anar d’allò que és visible a l’invisible.
Fer una catequesi de les benaurances
viscudes com a camí de la felicitat que
tota persona desitja i que el Pare ha
previst per a la humanitat. Catequesi
de les benaurances, espai per desco-
brir les vir tuts humanes i les vir tuts
cristianes. Portar al coneixement amo-
rós del Crist per desvetllar el desig de
seguir-lo i fer-lo present en el nostre dir
i fer, d’anunciar-lo, de fer-lo experiència
personal. «El rei els respondrà: Us ho
asseguro: tot allò que fèieu a un d’a-
quests germans meus més petits, a
mi m’ho fèieu» (Mt 25,40).

L’avi esdevingué catequista, la fa-
mília agombolà l’endinsament en els
coneixements i en els testimonis i el
noi continuà creixent als ulls de Déu i
dels qui l’envolten amb la seva esti-
mació i acompanyament.

Enric Puig Jofra, SJ



L’Evangeli d’avui toca un tema
característic dels profetes i en
especial d’Amós, el profeta de

la justícia que exercí el seu ministe-
ri en el segle VIII a.C. Es tracta del
bon o mal ús dels béns temporals:
possessions, riqueses, diners. Lluc
desglossa el tema en tres moments.
A la paràbola de l’administrador as-
tut segueix una exhortació a ser ge-
nerosos amb el pobres, una altra a
administrar amb fidelitat els béns
que el Senyor ens dóna i, a l’últim,
un avís sobre la incompatibilitat en-
tre servir Déu i servir el déu Diner.

A primera vista la paràbola de
l’administrador astut resulta des-
concertant. Sembla que Jesús apro-
vi la falsificació del balanç! Si la lle-

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 1a
setm.): Pr 3,27-34 / Sl 14 /
Lc 8,16-18 �� dimarts: Ef 4,
1-7.11-13 / Sl 18 / Mt 9,9-
13 �� dimecres: Pr 30,5-9 /
Sl 118 / Lc 9,1-6 dijous:
Coh 1,2-11 / Sl 89 / Lc 9,7-
9 �� divendres: Coh 3,1-11 /
Sal 143 / Lc 9,18-22 ( Bar-
celona: Jr 30,8-11 / Sl 125 /
He 12,2-7.11-13 / Jn 2,1-
11) �� dissabte: Coh 11,9-
12,8 / Sl 89 / Lc 9,43b-45
�� diumenge vinent, XXVI du-
rant l’any (lit. hores: 2a setm.):
Am 6,1a.4-7 / Sl 145 / 1Tm
6,11-16 / Lc 16,19-31. 

◗◗ Lectura de la profecia d’Amós (Am 8,4-7)

Escolteu això, vosaltres que us abraoneu sobre els pobres per anorrear els
desvalguts del país, vosaltres que dieu: «Quan haurà passat la festa de la llu-
na nova per poder vendre queviures! Quan haurà passat el dissabte per po-
der obrir els graners! Vendrem el gra amb mesures més petites i, per cobrar,
pesarem la moneda amb pesos més grans. Farem trampa amb les balances
i vendrem el rebuig barrejat amb el gra. Per tenir un esclau, comprarem amb
diners gent necessitada, amb un parell de sandàlies comprarem un pobre.»

El Senyor ho jura per la glòria de Jacob: «No oblidaré mai tot això que fan.»

◗◗ Salm responsorial (112)

R. Lloeu el Senyor, que treu el pobre de la cendra.

Servents del Senyor, lloeu-lo, / lloeu el nom del Senyor. /
Sigui beneït el nom del Senyor, / ara i per tots els se-
gles. R.

El Senyor és excels, als ulls de tots els pobles, / la seva
glòria s’eleva més enllà del cel. / Qui és com el Senyor,
el nostre Déu? / Té molt amunt el seu tron, / i des d’allí
s’inclina / per veure el cel i la terra. R.

Aixeca de la pols el desvalgut, / treu el pobre de la cen-
dra, / per asseure’l entre els poderosos, / els poderosos
del seu poble. R.

◗◗ Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu
(1Tm 2,1-8)

Primer de tot us recomano que feu a Déu pregàries,
oracions, súpliques i accions de gràcies per tots els ho-
mes, pels reis i per tots els qui tenen autoritat, perquè
puguem portar una vida tranquil·la i serena, tota donada
a la pietat i a l’honestedat. Pregar així és bo i agradable a Déu, el nos-
tre salvador, que vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixe-
ment de la veritat. Hi ha un sol Déu. El mitjancer entre Déu i els homes
és també un de sol, l’home Jesucrist, que es donà ell mateix per resca-
tar tots els homes. El testimoniatge sobre tot això ha estat fet públic al
temps apropiat, i jo n’he estat fet herald i apòstol, mestre per instruir
en la fe i en la veritat els qui no són jueus. Això que dic és veritat, no
menteixo. Desitjo que els homes preguin per tot arreu, i que puguin
alçar les mans netes, evitant les baralles i les discussions.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 16,1-13)

En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «L’home que és fidel
en els béns que valen poc, també ho serà en els de més valor, i l’home
infidel en els béns que valen poc, també ho serà en els de més valor.

Per això, si no fóssiu fidels en l’administració de les riqueses enganyoses,
qui us confiaria les riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les riqueses
que són d’un altre, qui us confiaria les que de dret us corresponen? Ningú
no pot servir dos amos: si estima l’un, no estimarà l’altre, si fa cas de
l’un, no en farà de l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses.»

COMENTARI

◗◗ Lectura de la profecía de Amós (Am 8,4-7)

Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los misera-
bles, diciendo: «¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el trigo, y
el sábado, para ofrecer el grano?» 

Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con tram-
pa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias,
vendiendo hasta el salvado del trigo. 

Jura el Señor por la gloria de Jacob que no olvidará jamás vuestras
acciones.

◗◗ Salmo responsorial (112)

R. Alabad al Señor, que alza al pobre.

Alabad, siervos del Señor, / alabad el nombre del Se-
ñor. / Bendito sea el nombre del Señor, / ahora y por
siempre. R.

El Señor se eleva sobre todos los pueblos, / su gloria so-
bre los cielos. / ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, /
que se eleva en su trono / y se abaja para mirar / al cie-
lo y a la tierra? R.

Levanta del polvo al desvalido, / alza de la basura al po-
bre, / para sentarlo con los príncipes, / los príncipes de
su pueblo. R.

◗◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a
Timoteo (1Tm 2,1-8)

Querido hermano: Te ruego, lo primero de todo, que ha-
gáis oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias
por todos los hombres, por los reyes y por todos los que
ocupan cargos, para que podamos llevar una vida tranqui-

la y apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato ante los
ojos de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno, y
uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo
Jesús, que se entregó en rescate por todos: este es el testimonio en
el tiempo apropiado: para él estoy puesto como anunciador y apóstol
—digo la verdad, no miento—, maestro de los gentiles en fe y verdad.
Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar, alzando
las manos limpias de ira y divisiones.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 16,1-13)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que es de fiar en lo
menudo también en lo importante es de fiar; el que no es honrado en
lo menudo tampoco en lo importante es honrado. Si no fuisteis de fiar
en el injusto dinero, ¿quién os confiará lo que vale de veras? Si no fuis-
teis de fiar en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará?

Ningún siervo puede servir a dos amos, porque, o bien aborrecerá a
uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.»

gim amb atenció, en canvi, desco-
brim que el que Jesús pretén no és
presentar com a model l’actuació in-
justa de l’ecònom sinó la seva habi-
litat i promptitud a l’hora de resoldre
una situació urgent. Al final, ell va
ser acomiadat per infidel, però lloat
pel seu enginy. Casos com aquest
segurament eren freqüents en aque-
lla època com, per desgràcia, també
ho són en la nostra.

La immoralitat de l’administrador
dóna peu a una reflexió molt profito-
sa. Si els que només s’afanyen per
les riqueses d’aquest món solen ser
tan hàbils en la gestió dels propis
interessos, per què no fan el mateix
els seguidors del Crist? És un fet
que els cristians sovint ens mos-

trem incapaços, desganats i poc
creatius quan es tracta de difondre
l’Evangeli, de treballar pel Regne, de
proposar un estil de vida diferent,
és a dir, quan es tracta de promou-
re els interessos de Déu. Per què
no ens espavilem en lloc de viure la
nostra fe mig endormiscats i sense
empenta?

Aquesta paràbola sorprenent ens
ofereix tres consignes: generositat,
fidelitat i llibertat. Generositat amb
els qui passen necessitat, fidelitat
en l’administració dels diners i lliber-
tat d’esperit per no viure esclaus del
béns materials, com si aquests fos-
sin el valor suprem en la nostra vida.

Dra. Núria Calduch-Benages

L’administrador astut
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Faç de Crist. Pintura sobre fusta
atribuida a Pedro Berruguete.
Museu Diocesà de Palència
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D ’aquí tot just un any, 
el 18 setembre de 2011, 
se celebrarà el cinquantè

aniversari de la mort de Dag
Hammarskjöld, suec universal. 
A més de ser un dels estadistes 
més influents dels nostres temps 
—va ser secretari general de les
Nacions Unides entre 1953 i 1961— 
i Premi Nobel de la Pau, Hammarskjöld
és considerat un dels místics i
escriptors espirituals més destacats
del segle XX. Miquel Calsina, professor
de la Universitat Ramon Llull, estudia
l’obra i la trajectòria personal,
espiritual i política d’aquest referent,
poc conegut al nostre país.

Quina és l’especificitat de Dag
Hammarskjöld?
La vida de Dag Hammarskjöld ens
mostra un camí i una experiència
religiosa forjada en una paradoxa: 
la solitud profunda d’un home d’acció,
d’un polític compromès fins a les
darreres conseqüències amb la pau
mundial, en plena Guerra Freda, 
i a qui alhora podem situar entre 
els grans místics d’avui, en la línia
d’altres autors com Edith Stein, 
Etty Hillesum, Simone Weil, 
Dietrich Bonhoeffer o Thomas Merton.

Per què se’l considera un místic del
segle XX?
Els temes i els llocs propis 
de la tradició mística cristiana
ressorgeixen amb força en el diari
personal de Hammarskjöld, amb un
estil i un contingut que enllacen 
amb grans mestres espirituals com
Eckhart, sant Joan de la Creu 
o Pascal… Els seus escrits i
anotacions són fites, marques 
d’un camí interior i de fe, que
responen també a interpel·lacions
vitals pròpies d’un context històric
convuls com és el de la primera
meitat del segle passat.

Dues coses —mística i política—
aparentment difícils de conjuminar,
no?
Si Carles de Foucauld va unir mística
i retir, Hammarskjöld aconsegueix
mantenir unides mística i política. 
El seu viatge cap a l’interior és l’altra
cara d’una política del bé comú.
Entén l’exercici de la política no 
pas com a simple gestió dels afers
col·lectius ni com a dominació o
exercici del poder sinó com a servei 
i donació absoluta de si mateix. 
Una figura francament exemplar 
i a tenir en compte en temps de fort
desprestigi de l’acció pública.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ MIQUEL CALSINA

ENTREVISTA

Mística i política

19. c Diumenge XXV durant l’any. Sants
Andreu Kim Taegon, prev., Pau Chong Ha-
sang i altres companys, mrs. a Corea (1839,
1846 i 1866); sant Eustaqui, l’esposa Teo-
pista i els fills, mrs.; santa Càndia o Càndi-
da, vg. i mr.

20. Dilluns. Sant Mateu o Leví, apòstol i
evangelista, de Cafarnaüm, fill d’Alfeu i ex-
cobrador d’impostos, venerat a Salerno, pa-
tró dels banquers; santa Ifigènia, vg.; santa
Celina, vg.

21. Dimarts. Sant Maurici (o Mori), venerat
a Suïssa, i altres companys, mrs.; santa Dig-
na, vg. i mr.; sant Fèlix IV, papa (526-530). 

22. Dimecres. Santa Tecla, vg. i mr., asso-
ciada a sant Pau, venerada a Selèucia i pa-
trona de Tarragona; sant Andreu, mr.; sant

Lli o Linus, papa (toscà, 67-76) i mr.; sant
Pius de Pietrelcina (pare Pio), prev. caputxí.

23. Dijous. Mare de Déu de la Mercè (s.
XIII), patrona de Barcelona (ciutat i arxidiò-
cesi, 1868; festa de precepte a Barcelona
ciutat); sant Gerard o Grau, bisbe; sant
Pacífic, prev. franciscà; beat Marc Criado,
prev. trinitari. 

24. Divendres. Sant Dalmau Moner (1291-
1341), rel. dominicà, de Santa Coloma de
Farners (Selva); Mare de Déu de la Miseri-
còrdia (Reus); santa Aurèlia, vg.

25. Dissabte. Sants Cosme i Damià (ano-
menats els sants metges), germans bes-
sons mrs. de Síria, patrons dels metges i
els farmacèutics; sant Nil, abat; santa Jus-
tina, vg. i mr.

SANTORAL

Oriol: —Mare, Déu odia el sexe?
Gràcia: —No fill, de cap manera. Per què ho
dius això?
—Perquè sempre se l’associa al pecat.
—Déu estima tot el que és humà i ha creat

l’ésser humà perquè visqui el misteri i
la meravella de la vida sexual.

—Sembla que per a la religió estigui prohi-
bit el sexe.

—És falsa aquesta associació.
—Ah sí?
—Déu va crear l’ésser humà com un ésser sexuat. El podia

haver fet d’una altra manera, però li va donar una di-
mensió corporal i va arrelar en ell el desig de comple-
mentarietat. Altres espècies es reprodueixen sense ne-
cessitat d’unió sexual, però nosaltres sentim el desig d’u-
nir-nos i aquesta unió és la base de la procreació. L’home
està fet per a la dona i la dona està feta per a l’home.
El desig sexual és el fonament i la base de la vida.

Déu odia el sexe?
—Però un dels manaments de la Llei de Moisès diu: «No co-

metràs actes impurs.»
—I què creus que és la impuresa?
—El sexe.
—No, fill. El sexe per si sol no és impur. És una font

d’experiència que cal saber viure responsablement i
tendrament, amb fidelitat i respecte vers l’altre. No és
un joc, certament, però de cap manera és una impu-
resa.

—Aleshores, què és la puresa?
—La puresa és la intenció neta que neix d’un cor net.
—I la impuresa, què és?
—És viure conforme a l’ego, conforme als propis interes-

sos. És utilitzar el cos de l’altre com a divertiment, com
a font de plaer. És no tenir en compte els seus desigs, el
seu ritme, la seva fragilitat. La impuresa és l’egoisme.

Francesc Torralba
(Ah, sí? Com parlar de Déu als infants, Editorial Claret)

DIÀLEGS SOBRE LA FE

No pienses 
que eres inútil

Por razones fami-
liares o profesio-
nales he com-

partido mi vida con
múltiples personas an-
cianas y todas ellas,
tengo que decirlo, mos-
traban grandes ganas

de vivir y ni un ápice de ganas de mo-
rirse. Eran personas normales, con los
achaques propios de su edad o con pro-
blemas más serios de salud, con sus
limitaciones y dependencias. Pero to-
das ellas, me consta, tenían un deno-
minador común: eran queridas por su
entorno familiar y social, y ellas corres-
pondían a ese cariño que recibían que-
riendo a los demás.

Creo que el quid del asunto radica
en saber darse a quienes están a nues-
tro alrededor. Y en esta capacidad de
entregarse a los demás va incluida
de manera implícita nuestra perma-
nencia física y espiritual entre los se-
res que nos rodean, porque aunque
nosotros consideremos que el cuerpo
que nos alberga ya está decrépito
y que ya no somos productivos para la
sociedad, somos sumamente valiosos
para ellos y, en familia, se nos valora
por cómo somos.

Nuestras propias vidas benefician a
los demás sencillamente por la segu-
ridad de saber que estamos aquí. Así,
al abuelo que tiene la sensación de
que ya es un estorbo y mejor le sería
desaparecer, le diría que piense en la
gente cuya contribución hacia él con-
sistió simplemente en el hecho de
existir a su alrededor, porque su pre-
sencia en el mundo le daba seguridad
y cierto sentido de la dirección.

Así lo sentirán también sus hijos y
sus nietos hacia él. Seguro que el
abuelo contribuyó, y sigue contribu-
yendo, más a sus vidas de lo que se
imagina… Atrévase a preguntárselo al-
gún día. Piense en este refrán: «Con-
vertirse en abuela es maravilloso: en
un momento eres madre, luego sabia
y de pronto prehistórica.»

Dr. Paulino Castells
(Queridos abuelos, Ediciones Ceac. 

Estimats avis, Ed. Columna)

QUERIDOS ABUELOS

Hoy es beatificado por el Papa Benedicto XVI en Bir-
mingham John Henry Newman. Nació en Londres (1801)
y falleció en Birmingham (1890). Fue presbítero de la

Iglesia anglicana (1825) y catedrático de Oxford. Creó el
Movimiento de Oxford (1833), que llevó a la Iglesia a centena-
res de ministros y miles de fieles, no solamente anglicanos,
sino también de otras confesiones. El Movimiento de Oxford
persiste vigoroso aún en nuestros días. 

Convertido al catolicismo (1845) y alumno del Colegio Ur-
bano de Propaganda Fide (1846), es ordenado sacerdote en Roma (1847).
Fundó el Oratorio de San Felipe Neri en Birmingham y Londres (1849). Promovió
y fue rector de la Universidad Católica de Irlanda (1854). 

Sus escritos abarcan cerca de 80 volúmenes que, en la actualidad, son fuen-
te de orientación para la existencia de numerosísimos cristianos en todo el mun-
do. Nombrado cardenal por León XIII (1879), vivió una larga vida dedicado a la
exposición de la fe de la Iglesia. 

Uno de sus biógrafos, G. Velocci, escribe: «Me atrevería a afirmar que, des-
pués de san Agustín y santo Tomás, Newman es el autor más citado en docu-
mentos y discursos pontificios en los últimos cien años. Según Pío XII, es un doc-
tor de la Iglesia, aún sin la proclamación oficial.» 

El historiador anglicano Chadwick considera que «ningún pensador católico ha
ejercido mayor influencia en el pensamiento del siglo XX. 

»Es un hombre inteligente que sabe que la conciencia hace más por la verdad
que la inteligencia. 

»Una persona elocuente que desconfía de la oratoria. 
»Un lógico sutil que apenas estima la originalidad. 
»Un pensador que deshecha la idea de especular. 
»Un razonador, en fin, que desea ver a la razón situada en el lugar que le co-

rresponde: un lugar más bien modesto, en el orden de la creación.»
Newman decía: «Únicamente los santos pueden ver al Santo.»

J. M. Alimbau

Beatificación del cardenal Newman
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PALABRA Y VIDA

sabe, ya se ha completado a nivel diocesano y aho-
ra se halla en Roma, en la Congregación para las Cau-
sas de los Santos.

Gaudí fue el arquitecto de Dios y comprendió su pro-
fesión como una misión. Él sintió la urgencia de llevar el
Evangelio y la presencia de Dios por medio de su obra al
pueblo. Por eso tenía la costumbre de coronar sus pro-
yectos con el signo de la cruz. Y deseaba que todas sus
obras arquitectónicas acercaran a Dios a las personas
que las contemplaban. ¿Quién no recuerda haber con-
templado las torres del templo con aquella inscripción
latina de alabanza a Dios? El mismo Gaudí lo explicó con
estas palabras: «Estas inscripciones serán como una
cinta helicoidal que se elevará por las torres. Todo aquel
que las lea, incluso los incrédulos, entonará un himno a
la Santísima Trinidad a medida que vaya descubriendo
su contenido: el Sanctus, Sanctus, Sanctus que, al leer-
lo, le conducirá la mirada hacia el cielo.»

Por todo esto, el acto de la dedicación del templo se-
rá un recuerdo entrañable del arquitecto, ejemplo de sen-
cillez y de humildad, un verdadero ejemplo del espíritu
franciscano de amor a la pobreza, de valoración del sa-
crificio expiatorio de los propios pecados y de admiración

Como ayuda a la preparación espiritual de la vi-
sita del Papa, la diócesis de Barcelona ha edi-
tado una catequesis sobre el servicio que

presta al Santo Padre como sucesor del apóstol Pedro
para enriquecer la acogida que hemos de dar todos a
Benedicto XVI los próximos 6 y 7 de noviembre. En
estas catequesis se presentan también unas refle-
xiones sobre la figura de Antonio Gaudí como arqui-
tecto genial y cristiano ejemplar y sobre el templo
de la Sagrada Familia.

Me parece que el acto de la dedicación del templo
será también un acto de recuerdo del artista cristia-
no que lo ideó. Aquel día veremos el templo acabado
en su interior, pero sobre todo lo veremos lleno de
cristianos celebrando la Eucaristía presidida por el
Papa. Veremos esta bellísima iglesia haciendo lo que
ha de hacer, dedicada a la celebración del culto li-
túrgico para alabar a Dios por parte de toda la asam-
blea, armonizando liturgia y belleza.

Estoy seguro de que será también un día de alegría
para el Santo Padre, quien valora mucho la iglesia de
la Sagrada Familia y a su arquitecto, el siervo de Dios
Antoni Gaudí, cuya causa de beatificación, como se

ante la naturaleza. Por eso, él consideraba que la con-
templación de la naturaleza era su verdadera maestra.
«Todo sale del gran libro de la naturaleza —decía él—;
las obras de los hombres son ya un libro impreso. Este
árbol próximo a mi taller, ¡este es mi verdadero maestro!»

Muchas son las personas, sobre todo desde el
anuncio de la visita del Papa, que visitan el sepulcro
de Gaudí, situado en la cripta del templo. Gaudí se
convirtió en un cristiano ejemplar al idear y empezar
esta gran iglesia. Lo afirma Josep Francesc Ràfols,
primer biógrafo de Gaudí, con estas palabras: «Se ha
de tener en cuenta que cuando el arquitecto entró co-
mo director del Templo Expiatorio sus creencias reli-
giosas no estaban suficientemente consolidadas.» Y
explica que le ayudaron a consolidarlas su dedicación
al Templo y la amistad y las conversaciones con el
obispo de Astorga, Joan Baptista Grau, hijo de Reus.
«Así es —concluye— como el arquitecto llega a ser
un creyente ejemplarísimo y propulsor de la litur-
gia, un genio de la luz mediterránea, dispuesto a ser-
vir a Dios.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Gaudí, arquitecto genial y cristiano ejemplar

A G E N D A
◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Festa de sant Pio de Pietrelcina. Els
devots i el grup d’oració «Amics del Pa-
re Pio» celebraran la commemoració del
sant amb una Eucaristia, a la parròquia
de la Concepció de Barcelona (Aragó
299), el dijous 23 de setembre, a les
6 de la tarda. Predicarà la Missa fra Va-
lentí Serra, caputxí. Aquesta celebració
eucarística serà ja de la solemnitat de
la Mare de Déu de la Mercè. En acabar,
es donarà a besar la relíquia de sant
Pius. Hi haurà també una trobada del
grup d’oració. 

Solemnitat de la Mare de Déu de la
Mercè. A la seva Basílica parroquial.
Diumenge 19: 17 h processó pels car-
rers del Barri Gòtic fins a la Catedral,
ofrena floral de la Germandat de la Mare
de Déu de la Mercè, retorn a la Basílica
i celebració de l’Eucaristia. Dijous 23,
misses a les 12 i 19 h; 19.40 h vespres
cantades amb participació de la Federa-
ció de Cristians de Catalunya; 21.30 h
vetlla de pregària dirigida per la Anfe,
missa i matines. Divendres 24, solem-
nitat de la Mare de Déu: 8 h ofrena floral
dels Trabucaires de Barcelona, misses
a les 9, 10.30 (Missa solemne presidida
per l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal arque-
bisbe metropolità, el Dr. Lluís Martínez
Sistach, i ofrena floral de les Cases re-
gionals a l’ofertori), 12 i 13 h (Misa con
ofrenda floral de las comunidades his-
panoamericanas y filipinas); 18 h, mis-
sa interpretada amb signes per a sords;
20 h, missa de cloenda de les festes.

Pregària itinerant del 4t diumenge. Pro-
pera trobada del dia 26 de setembre,
a les 6 de la tarda, a la parròquia de St.
Jordi (Vallcarca).

◗ BREUS

Trobada de professors universitaris.
La funció de la universitat com a con-
tribució a la justícia social, des de la
perspectiva de l’encíclica social de Be-
net XVI Caritas in veritate, fou l’eix de
reflexió de la cinquena trobada de pro-
fessors universitaris de tot l’Estat espa-
nyol, que se celebrà a Barcelona del 16
al 18 de juny passat. Organitzà la tro-

PREPAREM LA VISITA
DEL SANT PARE

14. Dr. Lluís Martínez
Sistach, cardenal 

arquebisbe de Barcelona:
«Apropar-se a Déu a través

de la bellesa»

«La visita del Sant
Pare serà l’esde-
veniment més im-
portant de l’arxi-
diòcesi i estem
molt il·lusionats.
Volem que aques-
ta visita, encara
que és un esdeveniment extraordi-
nari, s’emmarqui en la nostra vi-
da pastoral quotidiana. Hem pre-
parat unes catequesis: tres sobre
el ministeri de Pere, dues sobre
Gaudí i dues sobre la Sagrada Fa-
mília. S’estan enviant a les parrò-
quies de l’arquebisbat de Barce-
lona, de Catalunya i d’Espanya, a
tots els qui ho demanin.» 

El Papa arribarà a Barcelona pro-
cedent de Santiago de Compos-
tel·la. Quines perspectives li sug-
gereixen aquests dos escenaris?
Barcelona i Santiago de Compos-
tel·la són ciutats històriques de
ressonància mundial. La de l’apòs-
tol parla d’una Europa de segles,
i la ciutat comtal d’una Europa
oberta al món mediterrani. En de-
finitiva, totes dues parlen de les
arrels cristianes d’Europa. Un con-
tingut abundós, i molt actual, per
als discursos de Benet XVI. A Bar-
celona presidirà la dedicació del
temple de la Sagrada Família, del ge-
nial arquitecte Antoni Gaudí, un
monument religiós amb un riquís-
sim missatge bíblic i catequètic.
Per als no-creients és una mena
d’atri dels gentils que pot acostar-
los a Déu a través de la bellesa. 

Fragment traduït de les declaracions 
a María Paz López, 

La Vanguardia, 18.07.2010
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13. Regal de Reis

Acasa tenim aquella butaca que sembla feta a la nostra mi-
da, on llegim, mirem la televisió o fem una becaineta. I com
més grans ens fem, més la fem servir. Dic això perquè la vi-

gília de la festa de Reis de 2009 feia cinc anys del traspàs de la
nostra filla Rosa i la meva dona i jo érem a les nostres butaques,
de costat, tot comentant coses d’ella, quan va sonar el telèfon i
una veu em va dir: «Un moment que parlarà amb el Sr. Cardenal
Lluís.» I el Sr. Cardenal em va dir: «Els he de fer el regal de Reis:

avui he anunciat als sacerdots de la província eclesiàstica de Barcelona, reunits en
la 5a Jornada Sacerdotal, l’obertura del procés de canonització de la Rosa.»

No recordo el que vaig aconseguir contestar, només sé que l’afectuosa trucada del
Sr. Cardenal ens va emocionar molt. Els ulls se’ns van omplir de llàgrimes i quan vaig
penjar l’aparell ens vam posar a resar donant una vegada més gràcies al bon Déu.

L’endemà de Reis, en la celebració de l’Eucaristia que cada any fem a Sant Agustí,
que sempre presideix el nostre estimat cardenal, ja vaig ser capaç de parlar-ne una
mica més. I de les seves paraules i amb les meves reflexions he entès que no es
tracta de cap títol nobiliari, es tracta en tot cas que serveixi, sobretot per als joves,
d’exemple de vida, perquè entenguin que sent en el món i fent una vida normal es
pot seguir Jesús plenament. 

Penso que això ens ha de servir, a tots els que continuem recordant la Rosa, a
la qual també li demanem ajut com ho fèiem quan era entre nosaltres —però ara per-
què intercedeixi davant del bon Déu—, per confiar plenament en el Crist redemptor
i salvador. 

Acabo recordant el lema de l’Aplec de l’Esperit de 1998, que a la Rosa li agrada-
va molt: «L’Esperit és amb tu, deixa’l fer.»

Joan Deulofeu

bada la subcomissió d’Universitats de
la CEE, amb el suport de la delegació
de Pastoral universitària de l’Arquebis-
bat de Barcelona. La darrera sessió es
va celebrar al monestir de Montserrat,
amb una conferència del Pare Abat, Jo-
sep M. Soler. 

Nova superiora general de la Congrega-
ció de les Serventes de la Passió. En el
XV Capítol General d’aquesta Congrega-
ció celebrat els dies 22 al 29 de juliol
ha estat elegida superiora general per
al proper sexenni la Gna. Milagros Ló-
pez Gutiérrez. 

◗ PELEGRINATGES

Peregrinación a Tierra Santa. Del 11 al
18 de octubre, con los colaboradores/as

de la M. Teresa de Calcuta de Barcelo-
na. Organización: P. Franciscanos. Ins-
cripciones: Juan Mayol, 679 394 136.

Pelegrinatge a Lourdes. Organitzat per
Conesti, del 24 al 26 de setembre. Pla-
ces molt limitades. Tel. 650 810 933
(Mn. Miquel).

◗ LLIBRES

Parròquia del Bon
Pastor: 75 anys.
S’ha publicat el llibre
Parròquia El Bon Pas-
tor (1935-2010). 75
anys de vida del bar-
ri, del qual és autor
Ignasi Oliete. El prò-
leg l’ha escrit el Dr.
Josep M. Martí Bo-
net. Editat per la par-
ròquia, el llibre fou presentat pel Dr.
Martí Bonet el passat 10 de juny. L’im-
pacte de Mn. Joan Cortinas en el barri
i en la parròquia fou decisiu.

ROSA DEULOFEU EN EL MEU RECORD


