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El Diumenge de Rams 
i els joves

En la celebració del Diumenge de Rams tenen un protagonisme
especial els infants i els joves; els primers sobretot amb la be-
nedicció de la palma, recordant aquells infants que varen acla-

mar Jesús en la seva entrada a Jerusalem.
Jesús es va negar a tota temptativa de fer-lo un rei temporal, però

en aquest diumenge veiem com prepara els detalls de la seva entrada
messiànica a la ciutat de David. Jesús és aclamat com a «fill de David».
Hosanna vol dir salva!, dóna la salvació! El Salvador entra a la seva ciu-
tat muntat sobre un pollí, signe que no ve a conquerir-la amb l’astú-
cia o la violència, sinó amb la humilitat i amb l’ofrena de si mateix.

Jesús puja a Jerusalem per darrera
vegada disposat a morir-hi i acom-
plir així la «nova i definitiva Aliança
per vosaltres i per tots els homes
en remissió dels pecats».

Per això, el Diumenge de Rams
ens mostra que els primers súbdits
del seu regne són els infants, els
joves i els «pobres de Déu», que l’a-
clamen. La seva aclamació «Beneït

el qui ve en nom del Senyor», inspirada en el llibre dels Salms, l’Esglé-
sia l’ha feta seva en el Sanctus de la litúrgia eucarística per obrir el me-
morial de la Pasqua del Senyor.

«L’entrada de Jesús a Jerusalem —diu el Catecisme de l’Església
Catòlica— manifesta la vinguda del Regne que el Rei Messies va realitzar
per la Pasqua de la seva mort y resurrecció. Amb aquesta celebració
del Diumenge de Rams, la litúrgia de l’Església obre la Setmana Santa.»

Desitjo dirigir una paraula d’invitació a tots els catòlics de la diòce-
si a unir-se a les parròquies i altres comunitats cristianes en aquests
dies de tanta significació per als cristians. Les comunitats cristianes
sempre resten obertes per acollir els qui s’hi acosten per participar en
les celebracions de la fe. Però d’una manera ben especial ho estan
en aquests dies, amb el desig de rebre els anomenats practicants oca-
sionals.

La meva segona invitació va dirigida als joves. Aquests, com he dit,
estan especialment presents en la celebració del Diumenge de
Rams. Joan Pau II els va voler donar un protagonisme especial amb

la institució de la Jornada Mundial de la Joventut, que coincideix amb el
Diumenge de Rams els anys en els quals aquesta Jornada se celebra
en les Esglésies locals. 

Aquest any, però, toca celebrar la Jornada Mundial, que serà presidi-
da pel Sant Pare a Madrid del 16 al 21 del proper agost i que té com a
lema aquestes paraules de la carta de Sant Pau als Colossencs: «Arre-
lats i edificats en Crist, ferms en la fe» (cf. Col 2,7). Ja des d’ara invito
els joves cristians de la diòcesi a unir-se a aquesta Jornada Mundial en-
torn del Sant Pare, en què la nostra diòcesi es farà ben present.

Al mateix temps, del 12 al 15 d’agost, els joves visitaran moltes diòce-
sis del país. Són les anomenades «Jornades a les diòcesis», que són
una oportunitat de coneixement mutu i d’agermanament entre els joves
de diversos països. La nostra diòcesi té previst acollir prop de 15.000
joves de tot el món, però sobretot de les diòcesis franceses de París i
Marsella, Colònia i Milà, que han escollit Barcelona com a primera etapa
de la seva participació a la Jornada Mundial de Madrid. La Delegació dio-
cesana de Pastoral de Joventut ja treballa per tal d’organitzar una bona
acollida per a tots. I demano i agraeixo totes les formes de col·labora-
ció que els diocesans —adults i joves— puguin aportar per al bon aco-
lliment d’aquests joves que ens visitaran.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

El Diumenge de Rams ens recorda aquells
infants i joves que varen aclamar Jesús

Setmana Santa: 
Viatges, descans i pregària

E ls representants de diverses con-
fessions cristianes reunits a Barce-
lona volem fer-vos arribar els nostres

pensaments i reflexions per als pròxims
dies. Som a les portes d’una nova opera-
ció sortida per gaudir d’un merescut des-
cans, utilitzant mitjans de transport molt
diversos. Destaquen el cotxe i els autocars,
sense oblidar les motocicletes, les bici-
cletes i altres. Ara bé, tots som vianants
allà on siguem. 

Hem de ser conscients que ens devem
als altres i a nosaltres mateixos amb el
nostre comportament. Conduir ha de ser
un acte responsable, d’una banda, però
de benestar, de l’altra. Caminar és un ac-
te que fem per inèrcia, però no exempt de
risc per possibles faltes d’atenció (un se-
màfor vermell que no veiem, el pas zebra
que passem sense atendre a la circulació,
el mòbil que sona en un pas de vianants
i que contestem despreocupats, etc.) i
que, per desgràcia, pot acabar en un ac-
cident. 

Des del moment que ens donen la vida
els nostres pares hem rebut molt, però
cada un de nosaltres té també els seus
dons, segons ens explica sant Pau en la
primera carta als Corintis (12,4-7), que
diu: «Hi ha dons diversos: però l’Esperit
és el mateix. Hi ha tasques diferents, pe-
rò el Senyor és el mateix. Les activitats
són diverses, però Déu, que les promou

NOTA DE DIVERSES CONFESSIONS CRISTIANES

totes, és el mateix. En qualsevol cas, l’Es-
perit es manifesta present atorgant a ca-
dascú el seu do de cara al bé de la comu-
nitat.»

Quanta saviesa amaguen aquestes pa-
raules: treballs diferents (transport de
mercaderies, de viatgers, etc.); activitats,
amb i sense conducció, responsabilitats
molt diverses i, ara, unes vacances amb
desplaçaments sobre rodes o com a via-
nants, acompanyats, generalment, per
persones que estimem. I sense oblidar en
cap moment que, si volem, Déu és present
en cada un de nosaltres, fem el que fem. 

¿No ens fa pensar que tots tenim uns
dons que hem de regalar? Conduint o cami-
nant tinguem present que som cristians,
units pel baptisme, i cadascú amb els seus
carismes. Hauríem de procurar fer arribar
aquest missatge al nostre entorn amb vis-
ta al bé de la comunitat. 

Viatjant o a casa us desitgem «uns feli-
ços i fructífers dons de l’Esperit». 

Pastor Felip Carmona 
Església Evangèlica de Catalunya 

Pastor Alfredo Villanueva
Església Cristiana Adventista del Setè Dia 

M. Rosa Ocaña 
Laica i delegada d’Ecumenisme

Església Ortodoxa 

Mn. Josep Lluís Fernández i Esteve Rifà
Església Catòlica

Divendres Sant: Diada dels Sants Llocs
Amb el lema «Terra Santa, Església de comunió i
testimoni», s’anuncia aquest any que el Diven-
dres Sant se celebra la col·lecta per a les obres
cristianes de la terra del Senyor. El comissari de
Terra Santa a les diòcesis catalanes és el P. Ma-
nuel Pradós, OFM. (c/ Santaló 80 - 08021 Barce-
lona), tel. 932 092 090, tel. i fax 932 022 757,
c/e: terrasanta@franciscans.cat.

Mons. Rino Fisichella a Barcelona
◗◗ Els dies 20 i 21 del passat mes de març visità Barcelona Mons. Rino Fisichella, pre-
sident del nou dicasteri de la Cúria romana creat per Benet XVI: el Pontifici Consell
per a la Nova Evangelització. Mons. Fisichella fou hoste del cardenal Martínez Sistach,
amb el qual apareix en la foto davant del cartell de la recent visita del Sant Pare a Bar-
celona. Mons. Fisichella pronuncià una conferència de Quaresma sobre la nova evan-
gelització a la basílica de la Puríssima Concepció. Com es recordarà, Mons. Fisichella
ha declarat que la basílica de la Sagrada Família serà el temple emblemàtic del nou
organisme i en la primera sessió d’estudi sobre la missió d’aquest nou dicasteri, que
va convocar a Roma els dies 11 i 12 de març, va demanar la participació de dos teòlegs
catalans, el Dr. Salvador Pié i el Dr. Xavier Morlans, professors de la Facultat de Teo-

logia de Catalunya.



E l relat de la passió i la mort de Je-
sús és el més impressionant dels
evangelis. De fet, n’hi ha quatre

de diferents, un a cada evangeli, que
són complementaris entre ells. Són
quatre visions dels mateixos fets, que
responen a la sensibilitat d’autors i de
comunitats diferents. Les narracions
evangèliques de la passió contenen el
nucli de la fe cristiana, i combinen els
fets i la interpretació. En poques pàgi-
nes dramàtiques i colpidores hi ha ex-
pressat el més gran error humà i la més
gran acció salvadora de Déu. La procla-
mació de la passió és un pòrtic excel-
lent a les celebracions de la Setmana
Santa.

La passió segons sant Mateu s’ins-
pira en l’evangeli de Marc, i el segueix

◗◗ Lectura del llibre del profeta Isaïes (Is 50,4-7)

El Senyor Déu m’ha donat una llengua de mestre perquè, amb la paraula,
sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un altre, em desvetlla l’orella, perquè
escolti com un deixeble. El Senyor Déu m’ha parlat a cau d’orella i jo no m’he
resistit ni m’he fet enrera: he parat l’esquena als qui m’assotaven i les gal-
tes als qui m’arrancaven la barba; no he amagat la cara davant d’ofenses i
escopinades. El Senyor Déu m’ajuda: per això no em dono per vençut; per
això paro com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit.

◗◗ Salm responsorial (21)

R. Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?

Tots els qui em veuen es riuen de mi, / amb els llavis i amb
el cap prenen aires de mofa: / «S’ha adreçat al Senyor,
que l’alliberi, doncs; / que el salvi, si tant se l’estima». R.

M’envolta una munió de gossos, / em rodeja un estol de
malfactors, / m’han lligat les mans i els peus, / puc comp-
tar tots els meus ossos. R.

Es reparteixen entre ells els meus vestits, / es juguen als
daus la meva roba. Almenys vós, Senyor, no us allunyeu; /
força meva, cuiteu a defensar-me. R.

Anunciaré als meus germans el vostre nom, / us lloaré en-
mig del poble reunit. Fidels del Senyor, lloeu-lo, / fills de
Jacob, glorifiqueu-lo, / reverencieu-lo, fills d’Israel. R.

◗◗ Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
(Fl 2,6-11)

Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guar-
dar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va
fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se
fet semblant als homes i començant de captenir-se com
un home qualsevol, s’abaixà i es féu obedient fins a acceptar la mort i una
mort de creu. Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està
per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra,
doblegui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist
és Senyor, a glòria de Déu Pare.

◗◗ Passió de nostre Senyor Jesucrist segons sant Mateu (Mt 26,14-27,66)
(Fragment)

Des del migdia fins a mitja tarda s’estengué una foscor sobre tota la terra.
Cap a mitja tarda Jesús crida amb tota la força: «Eli, Eli, lema sabactani?» Que
vol dir: «Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?» Alguns dels qui eren
allí deien: «Ara crida Elies.» Un d’ells anà corrents a prendre una esponja xo-
pa de vinagre i la posà al capdamunt d’una canya perquè begués. Però els al-
tres li deien: «Deixa’l estar. A veure si ve Elies a salvar-lo.» Jesús tornà a cridar
amb tota la força i expirà. (Pausa, agenollats) 

En aquell moment la cortina que tancava el santuari s’esquinçà en dos
trossos de dalt a baix, la terra tremolà, les roques s’esberlaren, els sepul-
cres s’obriren i ressuscitaren molts cossos dels sants que hi reposaven; des-
prés de la resurrecció de Jesús sortiren dels sepulcres, anaren a la Ciutat
Santa i s’aparegueren a molts. Quan el centurió i els soldats que guardaven
Jesús veieren el terratrèmol i tot el que havia passat, s’esveraren molt i
deien: «És veritat: Aquest home era Fill de Déu.»

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro de Isaías (Is 50,4-7)

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido
una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído, para que escu-
che como los iniciados. El Señor me abrió el oído; y yo no resistí ni me eché
atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesa-
ban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayu-
da, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado.

◗◗ Salmo responsorial (21)

R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Al verme, se burlan de mí, / hacen visajes, menean la cabe-
za: / «Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; / que lo li-
bre, si tanto le quiere.» R.

Me acorrala una jauría de mastines, / me cerca una banda
de malhechores; / me taladran las manos y los pies, pue-
do contar mis huesos. R.

Se reparten mi ropa, / echan a suertes mi túnica. / Pero
tú, Señor, no te quedes lejos; / fuerza mía, ven corriendo
a ayudarme. R.

Contaré tu fama a mis hermanos, / en medio de la asam-
blea te alabaré. / Fieles del Señor, alabadlo; / linaje de
Jacob, glorificadlo; / temedlo, linaje de Israel. R.

◗◗ Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses (Flp 2,6-11)

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde
de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su
rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de
tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se

rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso
Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»;
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tie-
rra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de
Dios Padre.

◗◗ Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (Mt 26,14-27,66)
(Fragmento)

Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda
aquella región. A media tarde, Jesús gritó: «Elí, Elí, lamá sabaktaní.» (Es
decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?») Al oírlo algu-
nos de los que estaban por allí dijeron: «A Elías llama este.» Uno de ellos
fue corriendo; en seguida cogió una esponja empapada en vinagre y, suje-
tándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: «Déjalo, a ver si vie-
ne Elías a salvarlo.» Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. (Pausa,
arrodillados)

Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tem-
bló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de san-
tos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó salieron de las
tumbas, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. EI centurión
y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba
dijeron aterrorizados: «Realmente este era Hijo de Dios.»

força de prop, si bé amb accents pro-
pis. S’hi fa evident la grandesa de Je-
sús que, enmig de la incomprensió i
del rebuig injust que pateix, es manté
ferm i serè. Al seu costat, en canvi, des-
taca la feblesa dels deixebles: un el
traeix, un altre nega d’haver-lo conegut,
tots l’abandonen... En el text abunden
les al·lusions a l’Antic Testament, per
mostrar que els esdeveniments no són
un fracàs imprevist, sinó que encaixen
de manera sorprenent en el pla de Déu,
insinuat en alguns Salms o en els textos
sobre el servent del Senyor del profeta
Isaïes.

També són rellevants les referències
a la festa jueva de la Pasqua, que és el
marc en el qual es produeixen els dar-
rers fets de la vida de Jesús, i que ajuda

a entendre el sentit de la seva mort: Je-
sús és el nou anyell pasqual, que amb
la seva mort porta la llibertat i la salva-
ció definitiva a tota la humanitat.

Escoltar o rellegir el relat de la Pas-
sió és una invitació a resseguir amb
sorpresa i admiració el camí de Jesús,
que no es deixa enganyar en cap mo-
ment per la violència. Jesús estima
fins a l’extrem, dóna la vida pel poble
que el rebutja. Una vida així no pot
acabar en el sepulcre. Des de la creu
s’albira ja en la llunyania la llum del
matí de Pasqua. Però abans cal passar
per totes les etapes de la Setmana
Santa, per identificar-se amb Jesús,
amb els seus sentiments i la seva do-
nació.

Agustí Borrell

Passió segons sant Mateu
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DIUMENGE DE RAMS O DE LA PASSIÓ DEL SENYOR

Entrada de Jesús a Jerusalem. Fresc del Giotto
(fragment). Capella Scrovegni, Pàdua (Itàlia)

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 2a setm.): Is
42,1-7 / Sl 26 / Jn 12,1-11 �� dimarts:
Is 49,1-6 / Sl 70 / Jn 13,21-33.36-38
�� dimecres: Is 50,4-9a / Sl 68 / Mt 26,
14-25 dijous: Missa de la Cena del
Senyor: Ex 12,1-8.11-14 / Sl 115 /
1Co 11,23-26 / Jn 13,1-15 �� diven-
dres: Celebració de la Passió del Senyor:
Is 52,13-53,12 / Sl 30 / He 4,14-
16;5,7-9 / Jn 18,1-19,42 �� dissabte.

Comença el temps de Pasqua
Diumenge vinent, Pasqua de la Re-

surrecció del Senyor (lit. hores: pròpia):
Vetlla: Després dels textos de la Llei i
dels Profetes, Rm 6,3-11 / Sl 117 / Mt
28,1-10. Missa del dia: Ac 10,34a.37-
43 / Sl 117 / Col 3,1-4 (o bé: 1Co 5,
6b-8) / Jn 20,1-9 (o bé: Mt 28,1-10).
Per a la Missa vespertina, l’Evangeli
pot ser: Lc 24,13-35.
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ENTREVISTA

Hemos perdido 
autoridad

Claro está que
ahora es más di-
fícil educar! An-

taño había una per-
fecta confabulación
educativa en la que to-
dos los estamentos

sociales se complementaban con efi-
ciencia. En la actualidad las diversas
opciones educativas —cuando no son
claramente deseducativas— dificul-
tan la idea de unificar criterios entre
los miembros de nuestra comunidad.

Literalmente, las familias han per-
dido la autoridad. Lo cierto es que mu-
chos progenitores —y educadores
en general, y aquí incluyo a los maes-
tros— han perdido la autoridad. Co-
mo se dice popularmente, han tirado
la toalla. Y alguien tiene que recoger-
la y ponérsela sobre los hombros
con energía y convencimiento.

Algunos psiquiatras nos apresura-
mos a puntualizar que es cierto que
los hijos de padres autoritarios se re-
belan y viven la aventura de transgre-
dir las reglas hasta reorganizar sus
propias normas, pero los niños cria-
dos sin normas carecen de referentes
para organizar su propia vida. Acos-
tumbrados a hacer su santa volun-
tad, se sorprenden cuando alguien
les plantea una exigencia, un esfuer-
zo o una obligación. La flexibilidad,
un valor muy importante para educar,
no puede confundirse con la toleran-
cia generalizada o la permisividad sis-
temática.

A modo de conclusión, para edu-
car hay que imponer disciplina, con
objetivos claros y concretos, mante-
niendo la coherencia entre lo que de-
cimos y lo que hacemos. Marcar un
camino recto y profundo. Los hijos de-
mandan límites que les ayuden a desa-
rrollarse adecuadamente.

Dr. Paulino Castells
(Tenemos que educar, Ed. Península. 

Hem d’educar, Ed. Columna)

EDUCAR

E l periodista Ignasi Miranda,
director del programa El primer
cafè de Ràdio Estel i coordinador

de La Missa de La 2 de TVE, ha tancat
el seu particular període de pregàries
dels cicles litúrgics. Amb la publicació
del llibre Pregàries de tu a tu del cicle A
(Ed. Claret), finalitza el recull de 
textos amb les pregàries que recita
amb veu en off cada diumenge per
ambientar el moment previ al cant de
la comunió i acció de gràcies de la
Missa de TVE Catalunya. L’Ignasi
Miranda fa un text en cada celebració,
tot i que el llibre n’inclou més per
completar el calendari litúrgic —alguns
festius no hi ha missa en català per
TVE. Són fragments pensats «per fer
de la pregària un instrument més
proper a la persona sigui quina sigui 
la seva situació de cada moment».

Ara has publicat el tercer i últim llibre
de Pregàries de tu a tu, el del cicle A.
Com valores tota l’experiència?
Tinc la sensació d’haver completat tot
un projecte, senzill i sense grans
pretensions. Pregàries de tu a tu és
una eina que no caduca. A partir d’ara,
seguint els tres cicles de la litúrgia,
tothom podrà pregar amb aquest llibre
tots els diumenges i dies de festa
religiosa. Aquest any, la gran novetat
és que el llibre ha començat a sortir
també en castellà (Oraciones de tú a tú).

Quina importància té i com es
concreta la pregària per al cristià?
La pregària és fonamental per al cristià
perquè posa la persona en contacte
amb Déu. Trobar sovint aquella estona
per parlar amb el Senyor, amb el Déu
creador que ens estima o particularment
amb Jesucrist, sigui quina sigui 
la manera de fer-ho, dóna una gran
satisfacció al creient. Penso que 
la pregària es concreta en la petició 
a Déu d’un favor o un bé, en l’acció 
de gràcies, en les reflexions des de
l’interior de cadascú i en l’espontaneïtat
a l’hora de comunicar-nos amb Ell. 
Tot plegat ajuda a fer que els espais
de pregària siguin una obertura de cor
més que no pas una llista d’objectius.

Com es fa el pas de l’esperit 
de pregària a la formulació d’un text
concret de pregària?
Des de la meva experiència a l’hora
d’escriure el llibre Pregàries de tu a tu,
puc dir que elaborar un text per parlar
amb Déu és més fàcil del que hauria
imaginat abans. Fàcil no vol dir que tot
surti automàtic, però estic segur 
que l’esperit de pregària ja prepara
l’interior de l’ésser humà a dir alguna
cosa al Pare bo que ens estima. 
Per a mi, la formulació dels textos 
surt de les imatges i les situacions
humanes recollides en la Litúrgia 
de la Paraula que l’Església ens
proposa cada setmana. Això, unit 
a pensaments sobre realitats concretes
del nostre món, m’ha ajudat molt 
a fer les pregàries.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ IGNASI MIRANDA

Pregar de tu a tu

Sólo una madre tiene el amor que: no va, ni viene, ni se pierde, ni men-
gua, ni se cansa», escribió Mn. Costa i Llobera, inspirándose en san
Juan de la Cruz. El Viernes Santo contemplamos la misión de la Madre

de Jesús: estar «de pie», «junto a» su Hijo en la cruz. 

Ser madre es:
—Agudizar los oídos —noche y día— para atender al hijo; 
—Servir a sus necesidades y curar sus heridas;
—Remediar sus penas y calmar sus dolores;
—Enjugar sus lágrimas y secar de raíz sus llantos;
—Ahuyentar miedos y remediar males; 
—Atender al hijo enfermo o al más desvalido;
—Acompañar al hijo que está solo, al más necesitado;
—Velar, estar siempre «allí», «de pie», «junto» al ser amado. 

Santa Teresa del Niño Jesús afirmaba: «La obra maestra más hermosa
del corazón de Dios es el corazón de una madre.»

J. M. Alimbau

Portada del último libro de J. M. Alimbau: La madre, con el subtítu-
lo La tuya y la mía, y la frase de Giusti: «Nadie te amará nunca con
el amor de una madre.» (Ed. Claret, col. «Ayuda personal», Barcelo-
na 2011).

RELIGIÓ I COMUNICACIÓ

El corazón de la madre

17. c Diumenge de Rams. Sants Elies,
Pau i Isidor, monjos i mrs. a Còrdova;
sant Anicet, papa (siríac 155-166) i
mr.; sant Robert, abat; beata Marianna
de Jesús, vg.; beat Baptista Spagnoli,
rel. carmelità.

18. Dilluns. Sant Eleuteri, bisbe, i la se-
va mare Antia, mrs.; beat Andreu Hi-
bernon, rel. franciscà, d’Alcantarilla;
beata Maria de l’Encarnació, rel. car-
melitana.

19. Dimarts. Sant Lleó IX, papa (alsa-
cià, 1049-1054); sant Vicenç de Cot-
lliure, mr.

20. Dimecres. Sant Sulpici, mr.; santa
Agnès de Montepulciano, vg. dominica-
na; santa Oda, vg.

21. Dijous. Sant Anselm (1033-1109),
abat de Bec, bisbe de Canterbury i doc-
tor de l’Església, nat a Aosta; sant Sil-
ví, mr.; sant Conrad de Parzham, rel. ca-
putxí.

22. Divendres. Sant Caius o Gai (de Dal-
màcia) i sant Soter, papes i màrtirs;
sant Agapit I, papa; santa Senorina,
verge. 

23. Dissabte. Sant Jordi, soldat mr. (s.
IV), nat a Lidda i mort a Capadòcia, pa-
tró de Catalunya (1456); sant Gerard o
Grau, bisbe; sant Adalbert (956-997),
bisbe de Praga i màrtir; beat Gil d’As-
sís, rel. franciscà; beata Elena d’Udi-
ne, rel. agustina; beata Teresa-Maria
de la Creu, vg. carmelitana.

SANTORAL

En Històries i personatges ens cen-
trarem en la reflexió al voltant de
cinc figures de l’Antic Testament:

Abraham, Isaac, Jacob, Josep i Moisès. Es
tracta dels protagonistes principals del
Pentateuc. Ara bé, el fil conductor d’a-
quest llibre serà un indret geogràfic amb
un gran valor simbòlic: la muntanya de
Nebó.

En una de les sessions del curs que vaig fer per a un
grup de joves, una noia em preguntà per quin motiu Moi-
sès no va poder entrar a la Terra Promesa. En un primer
moment li vaig contestar amb una resposta convencio-
nal, correcta des del punt de vista exegètic; vaig al·ludir
a l’incident de Meribà. Però després em vaig adonar que
la pregunta anava més enllà d’una simple curiositat per
un fet puntual de la Bíblia.

Si la vocació de Moisès culminava en la Terra Prome-
sa, quin sentit té que al final Déu li prohibeixi d’entrar-
hi? Per a algú que s’està plantejant una vocació concre-

ta, que és capaç d’invertir totes les seves energies en
un projecte religiós, no és pas una pregunta irrellevant.

Tal vegada Nebó sigui una metàfora d’aquesta post-
modernitat tan actual. ¿És un indret on s’escenifica la fi
de la història, el final d’un viatge que ha donat sentit a
milers de persones i ja s’han acomplert les promeses de
Déu, és a dir, ha culminat el progrés, com diu F. Fukuya-
ma, teòric del «fi de la història»? O, ben al contrari, és el
final de la història perquè no s’han assolit els seus ob-
jectius, com afirma el teòric de la postmodernitat J. F. Lyo-
tard? Quin sentit té la vida quan ja s’ha arribat al final
del camí. I ara què?

Potser Moisès i els altres protagonistes de la Bíblia
siguin uns bons companys de viatge per als homes i
les dones que, immersos en la postmodernitat, senten
que ha acabat una història per a ells i no saben del cert
vers on es dirigeixen.

Josep Otón
(Històries i personatges. 

Ed. Claret, Barcelona 2009)

BÍBLIA I SOCIETAT ACTUAL

Nebó, final de trajecte

¡«
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PALABRA Y VIDA

«La entrada de Jesús en Jerusalén —dice el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica— manifiesta la veni-
da del Reino que el Rey Mesías realizó por la Pascua
de su muerte y resurrección. Con esta celebración del
Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la Se-
mana Santa.»

Deseo dirigir una palabra de invitación a todos los
católicos de la diócesis para que se unan a las parro-
quias y otras comunidades cristianas en estos días
tan significativos para los cristianos. Las comunida-
des cristianas siempre permanecen abiertas para
acoger a los que se acercan para participar en las
celebraciones de la fe. Pero de manera muy espe-
cial lo están estos días, con el deseo de recibir a los
llamados practicantes ocasionales.

Mi segunda invitación va dirigida a los jóvenes. Es-
tos, como he dicho, tienen presencia especial en la
celebración del Domingo de Ramos. Juan Pablo II qui-
so darles un protagonismo especial con la institución
de la Jornada Mundial de la Juventud, que coincide con
el Domingo de Ramos los años en los que esta Jorna-
da se celebra en las Iglesias locales.

Pero este año toca celebrar la Jornada Mundial,
que será presidida por el Santo Padre en Madrid del

En la celebración del Domingo de Ramos tienen
un protagonismo especial los niños y los jóve-
nes; los primeros sobre todo en la bendición de

ramos, cuando imitan a aquellos niños que aclama-
ron a Jesús en su entrada a Jerusalén.

Jesús nunca aceptó ser tenido como rey temporal,
pero en este domingo vemos como prepara los deta-
lles de su entrada mesiánica en la ciudad de David.
Jesús es aclamado como «hijo de David». Hosanna sig-
nifica «¡salva!», «¡da la salvación!». El Salvador entra
en su ciudad montado en un pollino, signo de que no
viene a conquistarla con astucia y violencia, sino con
humildad y ofreciéndose a sí mismo. Jesús sube a
Jerusalén por última vez dispuesto a dar allí la vida
y cumplir así la «nueva y definitiva Alianza por voso-
tros y por todos los hombres en remisión de los peca-
dos».

Por eso, el Domingo de Ramos nos muestra que
los primeros súbditos de su reino son los niños, los
jóvenes y los «pobres de Dios», que le aclaman. Su
aclamación «Bendito el que viene en el nombre del Se-
ñor», inspirada en el libro de los Salmos, la Iglesia la
ha hecho suya en el Sanctus de la liturgia eucarísti-
ca para abrir el memorial de la Pascua del Señor.

16 al 21 del próximo agosto y que tiene como lema
estas palabras de la carta de San Pablo a los Colo-
senses: «Arraigados y edificados en Cristo, firmes
en la fe» (cf. Col 2,7). Ya desde ahora invito a los jóve-
nes cristianos de la diócesis a unirse a esta Jornada
Mundial en torno al Santo Padre, en la que nuestra
diócesis se hará muy presente.

A la vez, del 12 al 15 de agosto, los jóvenes visita-
rán muchas diócesis del país. Se trata de las llamadas
«Jornadas en las diócesis», que son una oportunidad
de conocimiento mutuo y de hermanamiento entre los
jóvenes de diversas naciones. Nuestra diócesis pre-
vé acoger a unos 15.000 jóvenes del mundo entero,
pero sobre todo de las diócesis francesas de París
y Marsella, Colonia y Milán, que han elegido Barcelo-
na como primera etapa de su participación en la Jor-
nada Mundial de Madrid. La Delegación diocesana de
Pastoral de Juventud ya trabaja para dar una buena
acogida a todos ellos. Pido y agradezco todas las for-
mas de colaboración que los diocesanos —adultos
y jóvenes— puedan aportar a la buena acogida de es-
tos jóvenes que nos visitarán.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

El Domingo de Ramos y los jóvenes
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El invitado imprevisto,
de Joaquín Romero Sa-
lord. Un pequeño gran
libro. Un testimonio ad-
mirable de lucha contra
la enfermedad. Naci-
do en Barcelona el año
1968, el segundo entre
cinco hermanos varones,
encontró de pronto obs-
taculizada su carrera
profesional como arquitecto técnico por
causa de una enfermedad inesperada.
Afronta su nueva situación y crea una em-
presa de adaptación de viviendas para dis-
capacitados. Libro de 80 páginas, editado
por Noticias Cristianas (Ctra. de Vallvidre-
ra al Tibidabo 106, 08035 Barcelona). 

◗ BREUS

Trasllat de les restes mortals de Mn. Gil
Parés. El passat 11 de març, el cardenal
Lluís Martínez Sistach presidí el trasllat
a la cripta del temple de la Sagrada Famí-
lia de les restes mortals de Mn. Gil Parés,
que fou capellà del temple en els temps
de Gaudí. Mn. Parés fou recordat per Benet
XVI durant les paraules a l’hora de l’an-
gelus el dia de la dedicació de la basílica.
Fou immolat durant la persecució religio-
sa dels anys 1936-1939. Té iniciat el pro-
cés de beatificació amb altres persones,
totes elles com a màrtirs de Crist.

◗ IN MEMORIAM

Mn. Jordi Moya Ródenas.
Morí a Barcelona el 19 de
març de 2011. Aquest jove
prevere, de 32 anys, afec-
tat d’un vessament cere-
bral, fou internat a l’hospi-
tal Clínic de Barcelona, on
va rebre la visita del car-
denal arquebisbe. La mis-
sa exequial presidida pel cardenal va ce-
lebrar-se a la basílica de Sta. Maria de Ma-
taró el dilluns 21 de març. Va servir com
a diaca i després com a prevere les comu-
nitats de St. Pacià, St. Genís de Vilassar
de Dalt, Sta. Teresa del Nen Jesús i Mare de
Déu del Roser de Barcelona.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

XI Viacrucis a la Ram-
bla Catalunya. El 22
d’abril, Divendres Sant,
es realitzarà, per 11è
any consecutiu, el Via-
crucis Camí de pregà-
ria al cor de la ciutat,
organitzat per les par-
ròquies de St. Ramon de Penyafort i la Ma-
re de Déu dels Àngels. Començarà a les
10.30 h a la Pquia. de St. Ramon i seguirà
per la Rbla. Catalunya i c/ València fins ar-
ribar a la Pquia. M. D. dels Àngels. Pquia.
St. Ramon de Penyafort: tel. 932 150 237,
Pquia. M. D. dels Àngels: tel. 932 152 730.
Celebracions a la Pquia. de la Puríssima
Concepció (c/ Aragó, 299). Dijous 21 (19
h), concert de música sacra per a orques-
tra de cambra i veus, en memòria de Mn. Do-
mènec Cols; 19.30 h, Missa de la Cena
del Senyor (polifonia i solistes); 22.30 h,
vetlla de pregària. Divendres 22 (8 h), Ofi-
ci cantat de Tenebres i Laudes; 12 h, cele-
bració i cant de la Passió del Senyor; 18 h,
Viacrucis amb el beat Samsó (text de Mn.
Corts), pels carrers de l’Eixample; 19.30 h,
concert Rèquiem de Mozart. Diumenge 24
(19 h), vespres solemnes amb processó a
les fonts baptismals.
Celebracions a la Pquia. de la Mare de Déu
dels Àngels (c/ Balmes, 78). Dijous (19.30
h), Cena del Senyor; 21.30 h, vetlla euca-
rística. Divendres (9.30 h), Ofici de lectura
i laudes; 15 h, meditació; 17.30 h, Comme-
moració de la mort del Senyor; 19 h, medi-
tació per la imatge i la música. Dissabte
(10 h), Ofici i laudes; 19.30 h, vigília pas-
qual. Diumenge (12.30 h), Missa Solemne.
Celebracions al Tibidabo. Dijous Sant (8 h),
laudes; 18.30 h, Sopar del Senyor; 21.30
h, hora santa; 23 h, vetlla extraordinària.
Divendres Sant (8 h), laudes; 11.30 h, ofi-
ci de lectura; 12 h, viacrucis; 17 h, Passió
del Senyor. Dissabte Sant (8.30 h), laudes;
23 h, solemne vetlla pasqual.
Celebracions al Monestir de Sant Maties
(c/ Mercè Rodoreda, 7). Dijous (19 h), So-
par del Senyor; 23 h, hora santa. Divendres
(8.15 h), laudes; 11 h, ofici de lectura; 16.30
h, Passió del Senyor. Dissabte (8.15 h), lau-
des; 11 h, ofici de lectura; 19 h, vespres;
22 h, Vetlla Pasqual. Diumenge (8.15 h),
laudes; 11h, Eucaristia; 19 h, vespres.
Recés a la ciutat 2011 (c/ Casp 27, P. je-
suïtes). Dijous 21 (19.30 h), Cena del Se-

nyor; 22 h, meditació. Divendres 22 (11.30
h), pregària; 17 h, Passió de Jesús; 19 h,
viacrucis; Dissabte (11.30 h), pregària;
20.30 h, Vetlla Pasqual.

Associació d’Antics Alumnes del Col·legi
Maristes La Immaculada de Barcelona.
Inaugura el seu centenari amb una confe-
rència del Dr. Francesc Torralba sobre «Edu-
car amb entusiasme», i l’actuació de l’Orfeó
Badaloní. Divendres 29 d’abril (19.30 h) al
saló d’actes del col·legi (c/ València, 370).

Pastoral del Sordo de Barcelona. Celebra-
ciones de Semana Santa con signos para
sordos. Jueves Santo (19 h): misa de la Ce-
na del Señor, en la pquia. Mare de Déu de
la Medalla Miraculosa (c/ Consell de Cent,
114). Viernes Santo (12.30 h): la Pasión
del Señor; 14 h, comida solidaria; 15 h, via-
crucis con proyección, en la pquia Sta. Te-
resa de l’Infant Jesús (Via Augusta, 68 - c/
Benet Mercadé, 25). Vigilia Pascual, sába-
do 23 de abril (21 h): celebración pascual
y misa en la pquia. Mare de Déu de la Me-
dalla Miraculosa (c/ Consell de Cent, 114).

Parròquia Sant Antoni de Pàdua (Rda. St.
Antoni, 67-71 - Llefià, Badalona). Procesión
del Santo Entierro con los pasos del San-
tísimo Cristo Redentor y de Nuestra Señora
de la Soledad. Viernes 22 a las 18.30 h.

◗ EXERCICIS

Casa de Betània. Exercicis espirituals i li-
túrgia del Tríduum Pasqual del dia 20 al 24
d’abril. Dirigirà el P. Pere Suñer, S.I. Adre-
ça: c/ Bonavista 37, Cornellà de Llobregat,
tel. 933 751 102, c/e: info@hermanasde-
betania.es.

◗ PELEGRINATGES

Pelegrinatges a Lourdes organitzats per
les Missioneres Creuades de l’Església. 1)
Dies 6, 7 i 8 de maig. 2) Dies 11, 12 i 13
de juny. Informació: Escola Santa Maria
dels Apòstols, tel. 933 149 011.

Pelegrinatge a Lourdes organitzat per la
parròquia de Sant Pere de les Puel·les, del
dia 11 al 13 de juny. Inscripcions al despatx
parroquial (c/ Lluís el Piadós, 1), dimarts i
dijous (18.30-20 h), tel. 932 080 742.

Parroquia Virgen de Nazaret (Barcelona).
Peregrinación a Medjugorje y viaje a Croa-
cia, visitando Split, el parque nacional de Plit-
vice, Mostar, Duvrovnik, Trogir, Korkula y
Montenegro. Del 7 al 14 de julio. Informa-
ción e inscripciones: P. Fermín Delgado,
O.M., tel. 934 284 042 (dejar mensaje con
número de teléfono en caso de ausencia).

◗ LLIBRES

El darrer llibre de Mn. Fran-
cesc Malgosa. És ben co-
neguda la labor publicísti-
ca de Mn. Francesc Malgo-
sa i Riera, poeta i escriptor,
cofundador —amb Mn.
Joan E. Jarque— del set-
manari Catalunya Cristia-
na. Ara ens ofereix, pulcra-
ment editat, un llibre en prosa titulat Dià-
legs íntims amb el cor a la mà, amb un proe-
mi de Teresa Pou i unes il·lustracions de
Montserrat Gudiol. Com diu Mn. Malgosa
en el pròleg, es tracta de diàlegs humans
escrits des de l’home i per a l’home, però
també a la llum de la fe cristiana. Llibre
editat per l’autor. 

Noces d’or del Sr. Cardenal Arquebisbe i noces 
d’or i plata de preveres i diaques de la diòcesi

Publiquem els noms del Sr. Cardenal Arquebisbe i dels preveres i diaques diocesans o
religiosos amb càrrec pastoral que, juntament amb ell, celebren el 50è i el 25è aniversa-
ri d’ordenació.

Noces d’or sacerdotals (1961-2011): Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sis-
tach, Mn. David Boix Soriano, Mn. Pere Boixaderas Sadurní, Mn. Miquel Carci Duran, Mn.
Pere Cornelles Tubau, P. Ignasi Elejalde Roqueñi, msc, Mn. Enric Enguix Morant, Mn. Ma-
nuel Fernández-Velilla Álvarez, Mn. Rufí García Alvaro, Mn. Lluís Hernández Alcàsser, Mn.
Jordi Jorba Navarro, Mn. Josep M. Martí Bonet, Mn. Enric Olivé Turu, Mn. Miquel, Mn. Pa-
reja Baygual, Mn. Jordi Piquer Quintana, P. Manuel Ribas Boixeda, sj, Mn. Joan Sanmar-
tí Roset, Mn. Salvador Torres Romeu i Mn. Josep M. Tubau Suqué.

Noces de plata sacerdotals (1986-2011): Mn. Jaume Aymar Ragolta, Mn. Guillem Bros-
sa Tort, Mn. Jordi Cussó Porredón, Mn. Jaume Fontbona Missé, Mn. Francesc Perarnau
Cañellas, Mn. Pedro Sánchez Rodríguez i Mn. Adolf Solà-Sert Julià.

Noces de plata diaconals (1986-2011): Mn. Vicenç Bernal Latorre, Mn. Lluís Nadal
Arrufat i Mn. Josep Romero Zapata.




