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Un precursor 
de l’escola cristiana

Enmig del convuls segle XIX, l’Església catòlica a Espanya va viure,
entre d’altres, els sotracs de les exclaustracions i de la desamor-
tització del govern de Mendizábal. Però, com diu un dels nostres

historiadors, «en general, l’Església a Catalunya en sortí més ferma i es-
piritualitzada, amb un anhel d’assumir el repte d’una descristianització
—sobretot del món obrer que vivia la primera industrialització— i amb un
propòsit de renovar la vida cristiana i de sor tir al pas de les necessi-
tats socials que aquells temps plantejaven». Molts dels homes i dones
cristians que varen protagonitzar aquests propòsits han estat declarats
sants o beats, o hi estan en camí.

Fou tan ampli aquest fenomen entre
nosaltres que els historiadors de l’Esglé-
sia reconeixen que Catalunya mai no ha-
via tingut tants sants com en la generació
que s’originà en el segle XIX. L’historia-
dor Mn. Joan Bonet Baltà parlava del
pas dels sants al·ludint aquest feno-
men, que evidencia una notable rique-
sa espiritual i un fort desig de fer un ser-
vei social. 

Entre els principals factors que con-
tribuïren a aquest dinamisme de l’Esglé-
sia en el segle XIX hi ha unes dinàmiques
congregacions masculines i sobretot fe-
menines que influïren activament en la
societat. El Concordat de 1851 va pos-
sibilitar el restabliment d’alguns ordes
religiosos antics i també la creació de

nous instituts de vida religiosa que es recolzaven en l’espiritualitat d’algun
dels grans ordes històrics. Sovint era un grup de noies amb inquietuds es-
pirituals i socials que començaven una experiència de vida religiosa pro-
fessant la regla dels anomenats terços ordes, els terciaris i les terciàries
d’aquests ordes religiosos clàssics: dominicans, carmelites, agustinians,
trinitaris, franciscans, etc.

Es pot fer un elenc de més de vint congregacions que en aquells anys
varen néixer entre nosaltres. El proper 25 d’abril, l’arxidiòcesi de Bar-
celona viurà l’elevació als altars del fundador d’una d’aquestes congre-

gacions: el caputxí i també sacerdot de la nostra diòcesi pare Josep Tous i
Soler (Igualada 1811 - Barcelona 1871). La cerimònia se celebrarà a la basí-
lica de Santa Maria del Mar i la presidirà el cardenal Tarcisio Bertone, secre-
tari d’estat del Vaticà, el col·laborador més proper del Sant Pare Benet XVI.

Quan feia un any que era sacerdot caputxí, Josep Tous, a causa dels de-
crets d’exclaustració de 1835, hagué d’abandonar el convent de Santa Ma-
drona, a la Rambla, i viure un llarg exili a França i a Itàlia. Retornat a Bar-
celona l’any 1843, s’incardinà a la diòcesi com a sacerdot secular, però
sempre va ser fidel a la seva espiritualitat franciscana i a les observances
de religiós caputxí. Destinat a la parròquia de Sant Francesc de Paula de
Barcelona amb un grup de noies d’aquesta parròquia que el tenien com
a consiliari, fundà l’any 1850 les que avui s’anomenen Religioses Caputxi-
nes de la Mare del Diví Pastor.

Josep Tous fou a la vegada un home profundament contemplatiu i un ho-
me d’acció, com demanaven aquells nous temps. Sobretot fou un gran
fill espiritual de sant Francesc d’Assís. La seva activitat entre nosaltres
ens deixà el record d’una gran bondat, d’un esperit de servei social i d’u-
na gran preocupació per l’educació de la infància i la joventut, especial-
ment de la infància i la joventut femenines.

En aplicació de les disposicions de Benet XVI sobre les beatificacions,
l’arxidiòcesi de Barcelona —que visqué el passat 23 de gener la beatifi-
cació del doctor Josep Samsó a Mataró—, es prepara a viure aquesta no-
va beatificació, dóna gràcies a Déu i s’honora d’acollir la beatificació del
pare Tous, considerat amb tota justícia com un dels precursors de l’esco-
la cristiana a Catalunya.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Passar fent el bé

Una mestra amb una llarga expe-
riència, lliurada a la seva profes-
sió i als infants que té encoma-

nats, em comentava que, després de
pensar-hi molt, havia trobat una res-
posta a la pregunta que es feia d’un
temps ençà davant cer tes dificultats
del dia a dia a l’escola. La pregunta que
es formulava era: per a què educo? La
lectura d’un text dels Fets dels Apòstols
li havia fet albirar la resposta: «Jesús
de Natzaret va passar fent el bé» (Ac
10,38). Passar per la vida fent el bé és,
sens dubte, un repte que per als cris-
tians comporta fer-ho des de l’amor
concret a Déu i al proïsme i des del se-
guiment de Jesús, mestre bo i bon mes-
tre. Viure segons l’Evangeli, referir-hi la
vida i el fer de cada dia… Una invitació,
alhora, als pares, mestres, catequistes
i monitors a educar per passar per la
vida fent el bé; fer del bé, lliurement
assumit, un capteniment de vida, un
comportament habitual. Una missió
educativa esperançadora que justifica
dedicació i esforç i demana coherència
en la pròpia vida. Educar per obrar el
bé, per desenvolupar la pràctica de la

virtut i adquirir, mitjançant l’acció edu-
cativa i l’exercici de la voluntat perso-
nal, la capacitat de fer allò que és bo i
agradable als ulls de Déu. Sense obli-
dar que la pràctica habitual del bé apro-
pa i porta la felicitat. 

Desenvolupar la pràctica de la virtut
implica treballar les vir tuts humanes
fonamentals que, seguint el Catecisme
de l’Església Catòlica, són: prudència,
justícia, for talesa i temprança. Quin
gran projecte! Discernir allò que és bo
i els mitjans rectes per aconseguir-ho,
tenir la voluntat de donar a cadascú
el que li correspon d’acord amb el bé co-
mú, ser constant i sacrificat en aques-
ta recerca del bé i equilibrat i discret
en l’ús dels béns creats. 

Us ho imagineu? Educar els nostres
infants, adolescents i joves en la pràc-
tica habitual de la virtut per procurar el
bé, i que aquesta pràctica disposi a la
pròpia felicitat i que contribueixi a la fe-
licitat dels altres. Passar fent el bé. Un
bon objectiu per a l’educació. Una bo-
na manera de viure i d’estimar.

Enric Puig Jofra, SJ

GLOSSA

Acció política i dimensió ètica
◗◗ La Facultat de Teologia de Catalunya, per mitjà del Seminari de Doctrina i Acció
Social de l’Església (SEDASE), del departament de Teologia moral, organitzà els
dies 8 i 9 de febrer unes jornades sobre «El valor de l’acció política i la seva di-
mensió ètica». Sota la presidència del cardenal Martínez Sistach, en la primera
sessió, com recull la foto, els ponents foren el Dr. Guzmán Carriquir y, sots-
secretari del Pontifici Consell dels Laics del Vaticà, i Joan Majó, exministre
d’Indústria i Energia. En la segona sessió els ponents foren Eugeni Gay, magis-
trat del Tribunal Constitucional, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, i Miquel

Roca Junyent, ex-diputats a Corts.

Pensaments de sant Joan M. Vianney
◗◗ El nostre diví Salvador, havent estat el nostre model en
tot, va voler ser-ho també en la temptació. Contra la temp-
tació hi ha tres coses absolutament necessàries: l’oració
per il·luminar, els sagraments per enfortir-nos i la vigilàn-
cia per preservar-nos.

◗◗ Nuestro divino Salvador, habiendo sido nuestro modelo en
todo, quiso serlo también en la tentación. Contra la tenta-

ción hay tres cosas absolutamente necesarias: la oración para iluminar,
los sacramentos para fortalecernos y la vigilancia para preservarnos.

(Cura de Ars, Su pensamiento, su corazón, 
Editorial La Hormiga de Oro, Barcelona 1994)

El P. Josep Tous i Soler serà 
beatificat el diumenge 25 d’abril a
la basílica de Santa Maria del Mar 



La litúrgia d’aquest tercer diumenge
de Quaresma és una crida a la con-
versió (metanoia, en grec). Que la

conversió és un dels punts essencials de
la predicació de Jesús ens ho demostra
molt especialment l’evangeli d’avui mit-
jançant dos relats molt diferents quant a
la forma, no tant quant al contingut.

En el primer relat Lluc narra dos episo-
dis que podríem qualificar de crònica ne-
gra: una repressió brutal de la policia
romana en el temple i la tragèdia de les di-
vuit víctimes causada per l’esfondrament
de la torre de Siloè. Com a bon mestre i
pedagog, Jesús utilitza aquests fets dramà-
tics, que tant impressionaren els qui l’es-

LECTURES DE LA
MISSA DIÀRIA

�� Dilluns (litúrgia hores: 3a
setm.): 2Re 5,1-15a / Sl 41 / Lc
4,24-30 �� dimarts: Dn 3,25.34-
43 / Sl 24 / Mt 18,21-35 �� Di-
mecres: Dt 4,1.5-9 / Sl 147 /
Mt 5,17-19 �� dijous: Jr 7,23-
28 / Sl 94 / Lc 11,14-23 �� di-
vendres: Os 14,2-10 / Sl 80 /
Mc 12,28b-34 �� dissabte: Os
6,1-6 / Sl 50 / Lc 18,9-14 �� diu-
menge vinent, IV de Quaresma
(lit. hores: 4a setm.): Js 5,9a.
10-12/ Sl 33 / 2Co 5,17-21 / Lc
15,1-3.11-32.

◗◗ Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 3,1-8a.10.13-15)

En aquells dies, Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot madia-
nita. Tot guiant el seu ramat desert enllà, arriba a l’Horeb, la muntanya de Déu. L’àn-
gel del Senyor se li aparegué en una flama enmig de la Bardissa. Va mirar, i s’ado-
nà que la Bardissa cremava, però no es consumia. Moisès es va dir: «Deixa’m anar
a veure aquesta visió extraordinària: què ho fa que no es cremi la Bardissa?». El
Senyor veié que s’acostava per mirar. Llavors Déu el cridà de la Bardissa estant:
«Moisès, Moisès». Ell respongué: «Aquí em teniu». Déu li digué: «No t’acostis aquí.
Descalça’t, que el lloc on ets és terra sagrada». I afegí: «Jo sóc el Déu del teu pare,
Déu d’Abraham, Déu d’Isahac, Déu de Jacob». Moisès es cobrí la cara, perquè no go-
sava mirar Déu.

Llavors el Senyor li digué: «He vist les penes del meu poble al país d’Egipte i he
sentit el clam que li arrenquen els seus explotadors. Conec els seus sofriments. Bai-
xaré, doncs, a alliberar-lo del poder dels egipcis i a fer-lo pujar d’aquell
país cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel».

Moisès digué a Déu: «Quan aniré a trobar els israelites i els diré:
“El Déu dels vostres pares m’envia a vosaltres”, si ells em pregunten
quin és el seu nom, què he de respondre?» Déu li contestà: «Jo
sóc el qui sóc». I afegí: «Respon així als israelites: “Jo-sóc m’envia a
vosaltres”». Déu digué encara a Moisès: «Digues això als israelites:
“Jahvè (el qui és), el Déu dels vostres pares, Déu d’Abraham, Déu
d’Isahac, Déu de Jacob, m’envia a vosaltres.

Aquest serà el meu nom per sempre, amb aquest nom em tin-
dran present totes les generacions.”»

◗◗ Salm responsorial (102)

R. El Senyor és compassiu i benigne.

Beneeix el Senyor, ànima meva, / del fons del cor beneeix el seu sant
nom. / Beneeix el Senyor, ànima meva, / no t’oblidis dels seus favors. R.

Ell et perdona les culpes / i et guareix de tota malaltia; / rescata de
la mort la teva vida / i et sacia d’amor entranyable. R.

El Senyor fa justícia als oprimits, / sentencia a favor d’ells. / Ha re-
velat a Moisès els seus camins, / el seu estil d’obrar, als fills d’Is-
rael. R.

«El Senyor és compassiu i benigne, / lent per al càstig, ric en l’amor». / El seu amor
als fidels és tan immens / com la distància del cel a la terra. R.

◗◗ Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint (1Co 10,1-6.10-12)

Germans, no vull que us passi per alt una lliçó de la història. Els nostres pares es-
taven tots emparats per aquest núvol, tots passaren el Mar Roig i tots, en el núvol i
en el mar, van rebre com un baptisme que els unia a Moisès. Tots es van alimentar
amb el mateix menjar espiritual, tots van beure la mateixa beguda espiritual, ja que
bevien d’una roca espiritual que els acompanyava i aquesta roca significava el Crist.
Malgrat tot, la gran majoria no foren agradables a Déu ja que quedaren estesos pel
desert. Tot això era un exemple per a nosaltres, perquè no desitgem allò que no és
bo, com ells ho feren. No murmureu, com ho feren alguns d’ells que van morir a
mans de l’Exterminador. Tot això que els succeïa era un exemple, i va ser escrit per
advertir-nos a nosaltres ja que els segles passats s’encaminaven cap als temps que
vivim. Per tant, els qui es creuen estar ferms, que mirin de no caure.

◗◗ Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 13,1-9)

Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d’uns gali-
leus, com Pilat havia barrejat la sang d’ells amb la de les víctimes que oferien en sacri-
fici. Jesús els respongué: «¿Us penseu que aquells galileus van ser malmenats perquè
havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no: si no us
convertiu, tots acabareu igual. I aquells divuit homes que van morir quan els caigué a
sobre la torre de Siloè, ¿us penseu que eren més culpables que tots els altres habi-
tants de Jerusalem? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual».

I els digué aquesta paràbola: «Un home que tenia una figuera a la vinya, anà a cer-
car-hi fruit i no n’hi trobà. En veure això, digué al vinyater: “Mira, fa tres anys que vinc
a cercar fruit d’aquesta figuera i no n’hi trobo. Talla-la d’una vegada. Per què la tinc,
si no fa més que ocupar la terra?” Ell li contestà: “Senyor, deixeu-la encara aquest
any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d’ara endavant; si no, ja la po-
dreu tallar”».

COMENTARI

◗◗ Lectura del libro del Éxodo (Ex 3,1-8a.13-15)

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de
Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte
de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés
se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar es-
te espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza.» Viendo el Señor
que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés.» Respon-
dió él: «Aquí estoy.» Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias de los pies,
pues el sitio que pisas es terreno sagrado.» Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres,
el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.» Moisés se tapó la cara, te-
meroso de ver a Dios. 

El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas
contra los opresores, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de

los egipcios, a sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra
fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel.»

Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los israelitas y les diré: “El
Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.” Si ellos me pre-
guntan cómo se llama, ¿qué les respondo?» Dios dijo a Moisés:
«“Soy el que soy”; esto dirás a los israelitas: “‘Yo-soy’ me envía a vo-
sotros”.» Dios añadió: «Esto dirás a los israelitas: “Yahvé (Él-es), Dios
de vuestros padres, Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob,
me envía a vosotros. 

Éste es mi nombre para siempre: así me llamaréis de generación
en generación.”»

◗◗ Salmo responsorial (102)

R. El Señor es compasivo y misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su santo nombre. /
Bendice, alma mía, al Señor, / y no olvides sus beneficios. R.

Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermedades; / él
rescata tu vida de la fosa / y te colma de gracia y de ternura. R.

El Señor hace justicia / y defiende a todos los oprimidos; / enseñó
sus caminos a Moisés / y sus hazañas a los hijos de Israel. R.

El Señor es compasivo y misericordioso, / lento a la ira y rico en
clemencia; / como se levanta el cielo sobre la tierra, / se levanta su bondad sobre
sus fieles. R.

◗◗ Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios (1Co 10,1-6.10-12)

No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la
nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y
el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y todos bebieron la misma be-
bida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo.
Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos
en el desierto.

Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal
como lo hicieron aquéllos. No protestéis, como protestaron algunos de ellos, y pere-
cieron a manos del Exterminador. Todo esto les sucedía como un ejemplo y fue es-
crito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las eda-
des. Por lo tanto, el que se cree seguro, ¡cuidado!, no caiga.

◗◗ Lectura del santo evangelio según san Lucas (Lc 13,1-9)

En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya
sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó: «¿Pensáis
que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos, porque acabaron así?
Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos diecio-
cho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos
pereceréis de la misma manera.»

Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a
buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves: tres
años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Pa-
ra qué va a ocupar terreno en balde?” Pero el viñador contestó: “Señor, déjala
todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no,
la cortas.”»

coltaven, per fer-los reflexionar sobre la se-
va conducta i exhortar-los a la conversió.
Aquells morts no eren ni més ni menys cul-
pables que els altres. Per això, cal estar
sempre preparats, cal estar sempre atents
als missatges que Déu ens envia, de vega-
des de forma inesperada o quasi imper-
ceptible, perquè poden ser definitius per a
la nostra vida.

En el segon relat Jesús explica una
paràbola, molt breu, que té com a protago-
nista una figuera estèril. La paràbola con-
sisteix en un diàleg entre l’amo de la vinya
on està plantada la figuera i el servent en-
carregat de cuidar-la. Mentre l’amo es
mostra decidit a tallar la figuera perquè en

els últims tres anys no ha donat cap fruit,
el servent li suggereix esperar un any més,
tot comprometent-se a fer tot el que calgui
perquè fructifiqui. Interpretem ara la parà-
bola. L’amo de la vinya és Déu i el servent
pacient i esperançat és Jesús que interce-
deix per la humanitat indiferent i infructuo-
sa (la figuera). 

Els cristians, doncs, estem cridats a
la conversió i estem cridats a donar
fruit. Això vol dir que el Senyor espera
de nosaltres un cor purificat, una res-
posta dialogant, un compromís moral,
humà i religiós.

Dra. Núria Calduch-Benages

Cal convertir-se
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DIUMENGE III DE QUARESMA

Crist, el Salvador. Fragment d’una pintura
del Greco. Museu del Prado, Madrid
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Des del mes de gener 
els preveres catalans
compten amb una revista

mensual —en format electrònic—,
El Bon Pastor (www.elbonpastor.cat);
que s’envia per correu-e a tothom
qui la vulgui rebre. La iniciativa va
sorgir del Dr. Armand Puig, 
degà de la Facultat de Teologia que
va convidar un grup de professors 
a promoure una revista mensual
«que fes visibles uns quants
denominadors comuns als preveres
de Catalunya, compartits igualment
per molts altres preveres: 
comunió fraterna, eclesialitat
convençuda i caritat pastoral 
envers una societat cada cop 
més necessitada d’Evangeli». 
Mn. Norbert Miracle, rector 
del Seminari Major Interdiocesà, 
és membre de l’equip de direcció
de la revista.

Per què era necessària una eina
com aquesta per a preveres… 
i no preveres?
L’Any Sacerdotal que ha proposat 
el papa Benet XVI cerca promoure el
compromís de renovació interior
dels preveres de cara a un millor
testimoniatge enmig del món. 
En aquest sentit, pensem que amb
aquest espai de comunicació entre
nosaltres podem promoure aquest
mateix compromís.

Quin és l’objectiu d’El Bon Pastor?
El Bon Pastor vol ajudar a unir
ministeri i comunicació de l’Evangeli
per tal d’enfortir la confiança i la
fraternitat entre els qui hem estat
cridats a ser deixebles i ministres
del Senyor i servidors dels homes 
i les dones d’avui.

Quins són els continguts de la
revista?
Sempre partint de la base que són
preveres els qui hi escriuen i que
fonamentalment és a preveres 
a qui s’adreça, la revista té unes
seccions fixes: un comentari a un
fet d’Església, un comentari a 
un fet de la societat, una reflexió a
partir d’un text bíblic, una reflexió 
a partir d’un text patrístic, 
diversos comentaris en referència a
l’espiritualitat presbiteral, 
a l’exercici de la pastoral i a la
celebració litúrgica. També hi ha
l’escrit d’un bisbe i una aportació
sobre un llibre, pel·lícula, 
o esdeveniment cultural d’actualitat.

Òscar Bardají i Martín

◗◗ NORBERT MIRACLE

ENTREVISTA

Bons pastors

7. c Diumenge III de Quaresma. Santa
Perpètua i la seva serventa Felicitat,
mrs. a Cartago (203); sant Teòfil, bisbe.

8. Dilluns. Sant Joan de Déu (1495-
1550), rel. portuguès, fund. a Granada
de l’Orde Hospitalari (OH), patró dels
malalts i dels bombers; sant Veremon
(Bermudo) d’Irache, abat; santa Aurèlia
de Niça, mr.

9. Dimarts. Santa Francesca Romana
(1384-1440), rel. viuda, fund. Oblates
benedictines; sant Pacià, bisbe de Bar-
celona (s. IV); sant Dagobert, laic.

10. Dimecres. Sant Simplici, papa
(468-483); sant Macari, bisbe de Jeru-
salem; sant Càndid o Candi, mr.; bea-

ta Maria-Eugènia Milleret de Brou, vg.,
fund. de les Religioses de l’Assump-
ció.

11. Dijous. Sant Eulogi, prev. de Còr-
dova i mr. (859); santa Àurea (Oria),
vg., abadessa de Villavelayo (Castella);
santa Rosina, vg.

12. Divendres. Sant Innocenci I, papa
(401-417); sant Maximilià, militar mr.
(295); sant Bernat, bisbe; sant Teòfa-
nes, monjo; beat Lluís Orione, prev. sa-
lesià.

13. Dissabte. Sant Roderic (Rodrigo) i
sant Salomó, mrs. (863) a Còrdova;
santa Patrícia, mr.; sant Ramir (s. VI),
monjo i mr.

SANTORAL

C reure és acceptar el missatge de
la predicació, és l’acceptació del
kerygma. Aquest kerygma, se-

gons sant Pau, és la predicació del Mes-
sies crucificat (1Co 1,23). És evident
que Pau no posa punt final en la crucifi-
xió sinó que aquesta és el pòrtic del
misteri pasqual complet que abasta la

Creu i la glorificació.
L’evangeli que Pau predica, del qual el kerygma és el

nucli, el formen aquests quatre elements, segons l’explí-
cit ensenyament de la Primera Carta als Corintis 15,3-4:
a) Crist morí segons les Escriptures;
b) fou sepultat;
c) ressuscità el tercer dia segons les Escriptures;
d) es deixà veure: s’aparegué a Pere i als apòstols.

El kerygma és Crist crucificat i ressuscitat. És el Mes-
sies en el seu misteri de Pasqua (entrega per amor fins

La fe és creure la bona notícia predicada
a la mort i glorificació en l’Esperit Sant per l’Amor del Pa-
re). Per tant, no hi ha kerygma si no és per relació amb
Jesucrist. I Jesucrist fa coincidir el seu missatge i la
seva persona en la seva entrega per amor fins a la mort
i en la resposta del Pare que glorifica Jesús.

El contingut de la fe és Déu revelat en Crist crucifi-
cat i glorificat. Creure en la paraula predicada per uns ho-
mes com nosaltres és, per tant, equivalent a creure en
el Verb de Déu que parla un llenguatge humà i que té un
rostre humà. Creure en la Paraula equival a entregar-
me tot jo a aquesta Paraula divina. El cristianisme su-
posa un règim o estructura de revelació constituït per
la presència en el món del Logos de Déu que ens porta
un missatge en els conceptes humans i en els signes
sensibles de l’amor de Déu, tot i que Ell roman invisible,
transcendent, en la fase pròpiament divina (escatolò-
gica).

Josep M. Rovira Belloso
(La fe cristiana en la societat actual, Edicions 62)

FE CRISTIANA I SOCIETAT ACTUAL

La amarga soledad
de los hijos

Un experto profe-
sional de la men-
te, Luis Rojas

Marcos, en su pionero
libro de referencia La
pareja rota, expone
que: «Con excepción
de la muerte de la pa-

reja amada, la separación y el divorcio
son para la mayoría de las personas
las experiencias más traumáticas y pe-
nosas de su vida». Y estos amargos
sentimientos están presentes tanto en
los ex cónyuges como en los hijos. 

La mayoría de autores coincidimos
en que la separación y sus consecuen-
cias son uno de los mayores aconteci-
mientos estresantes (life event, lo lla-
man los angloparlantes) que pueden
vivir los niños. La ruptura matrimonial
evoca en su mente una aguda y dolorosa
sensación de shock, de encontrarse blo-
queado, de intenso miedo, envuelto to-
do en un sentimiento de gran confusión.
La separación significa el colapso de la
estructura familiar, y el hijo se siente
tremendamente solo y muy asustado.

Aunque cuando la convivencia fami-
liar está muy deteriorada este hecho
produce también un sentimiento de li-
beración.

El resultado de las situaciones ten-
sas de convivencia hace que aumente
la irritabilidad y los trastornos emocio-
nales de los hijos, apareciendo con ma-
yor frecuencia las rabietas de los pe-
queños y los brotes de rebeldía en los
mayores. Resulta que a los padres, aho-
ra menos padres, se les hace muy difí-
cil imponer la más mínima disciplina. 

Algunos niños tienen la suerte de
contar con el consuelo y el apoyo mo-
ral de una persona con ascendencia
sobre ellos, como pueden ser los abue-
los, el padrino o la madrina, el sacer-
dote de la parroquia, el profesor o la
profesora del colegio, los compañeros
del club recreativo juvenil… Otros no
cuentan con el más mínimo soporte.

Dr. Paulino Castells
(Los padres no se divorcian de sus hijos,

Editorial Aguilar, Barcelona 2009)

PADRES E HIJOS

—Enjugar las lágrimas de quien llora
—Acompañar al enfermo
—Estar al lado de quien sufre
—Quitar oscuridades y miedos…

Esto es seguir a Jesús y embellecer la vida.

—Apartar las piedras y obstáculos del camino
—Aligerar el peso de quien va cargado
—Dar sentido a la vida y a la muerte
—Escuchar y atender el grito angustioso de socorro… 

Esto es seguir a Jesús y ganar en calidad de vida.

—Dar ánimos ante la dificultad
—Aventar desasosiegos perjudiciales
—Dar coraje para arrostrar las dificultades
—Sonreír, ayudar, curar, empujar… 

Esto es seguir a Jesús y embellecer la vida.

—Hagamos desaparecer toda tristeza perjudicial
—Acojamos y ayudemos a los excluidos
—Recibamos y ofrezcamos el perdón y la paz…

Esto es seguir a Jesús: vivir, amar y embellecer la vida. Vivamos la
santa Cuaresma haciendo el bien.

J. M. Alimbau

Embellecer la vida
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PALABRA Y VIDA

algunas órdenes religiosas antiguas y también la creación
de nuevos institutos de vida religiosa que se apoyaban en
la espiritualidad de alguna de las grandes órdenes histó-
ricas. A menudo se trataba de un grupo de chicas con
inquietudes espirituales y sociales que empezaban una
experiencia de vida religiosa profesando la regla de las lla-
madas terceras órdenes, los terciarios y las terciarias
de estas órdenes religiosas clásicas: dominicos, carme-
litas, agustinos, trinitarios, franciscanos, etc.

Se puede hacer un elenco de más de veinte congre-
gaciones que en aquellos años nacieron entre nosotros.
El próximo 25 de abril, la archidiócesis de Barcelona vi-
virá la elevación a los altares del fundador de una de es-
tas congregaciones: el capuchino y también sacerdote de
nuestra diócesis padre Josep Tous i Soler (Igualada
1811-Barcelona 1871). La ceremonia se celebrará en
la basílica de Santa María del Mar y será presidida por el
cardenal Tarcisio Bertone, secretario de estado del Va-
ticano, el más cercano colaborador del Santo Padre Be-
nedicto XVI.

Cuando hacía un año que era sacerdote capuchino,
Josep Tous, a causa de los decretos de exclaustración
de 1835, tuvo que abandonar el convento de Santa Ma-
drona, en la Rambla, y vivir un largo exilio en Francia y en
Italia. Así que retornó a Barcelona en el año 1843, se in-

En medio del convulso siglo XIX, la Iglesia católica en
España vivió entre otras las sacudidas de las ex-
claustraciones y de la desamortización del gobier-

no de Mendizábal. Pero, como afirma uno de nuestros
historiadores «en general, la Iglesia en Cataluña surgió
de esas contrariedades más firme y espiritual, con ga-
nas de asumir el reto de una descristianización —sobre
todo del mundo obrero que vivía la primera industrializa-
ción— y con el propósito de renovar la vida cristiana y de
dar respuesta a las necesidades sociales que aquellos
tiempos planteaban». Muchos de los hombres y mujeres
cristianos que protagonizaron estos propósitos han si-
do declarados santos o beatos, o están en camino.

Fue tan amplio este fenómeno entre nosotros que los
historiadores de la Iglesia reconocen que Cataluña nun-
ca tuvo tantos santos como en la generación que se ori-
ginó en el siglo XIX. El historiador Mn. Joan Bonet Baltà
hablaba del paso de los santos, aludiendo a este fenó-
meno que evidencia una notable riqueza espiritual y un
fuerte deseo de hacer un servicio social.

Entre los principales factores que contribuyeron a es-
te dinamismo de la Iglesia en el siglo XIX hallamos unas
dinámicas congregaciones masculinas y sobre todo fe-
meninas que influyeron activamente en la sociedad. El
Concordato de 1851 hizo posible el restablecimiento de

cardinó en la diócesis como sacerdote secular, pero
siempre se mantuvo fiel a su espiritualidad franciscana
y a las observancias de religioso capuchino. Destinado a
San Francisco de Paula de Barcelona, con un grupo de
chicas de esta parroquia que lo tenían de consiliario, fun-
dó el año 1850 a las que hoy se llaman Religiosas Capu-
chinas de la Madre del Divino Pastor.

Josep Tous fue a la vez un hombre profundamente
contemplativo y un hombre de acción, como reclama-
ban aquellos tiempos nuevos. Fue sobre todo un gran hi-
jo espiritual de san Francisco de Asís. Su actividad entre
nosotros nos dejó el recuerdo de una gran bondad, de un
espíritu de servicio social y de una gran preocupación por
la educación de la infancia y la juventud, en especial
de la infancia y la juventud femeninas.

En aplicación de las disposiciones de Benedicto XVI
sobre las beatificaciones, la archidiócesis de Barcelona
—que vivió el pasado 23 de enero la beatificación del
doctor Josep Samsó en Mataró—, se prepara a vivir es-
ta nueva beatificación, da gracias a Dios y se honora de
acoger la beatificación del padre Tous, considerado con
toda justicia como uno de los precursores de la escuela
cristiana de Cataluña.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arzobispo de Barcelona

Un precursor de la escuela cristiana

A G E N D A Madre Teresa), Delhi, Rajasthan, Jaipur,
Agra y Goa del 6 al 16 de julio. Ruta del
Éxodo (Sinaí, Petra y Tierra Santa) del 4
al 15 de octubre. Información e inscrip-
ciones: 932 073 138 o 932 187 572.

◗ CURSETS

II Jornades de cinema. Sobre el tema «Ci-
nema i Història». Al Casal Sant Martí de
Campelles (Ripollès). Tel. 972 727 288 i
csm@spdd.org.
Curset per a organistes d’església. Del
29 d’abril a l’1 de maig, visitant els
orgues de Vallbona de les Monges, Cer-
vera, Tàrrega i Rocallaura. Organitza la
Conferència Episcopal Tarraconense i el
Monestir de Montserrat. Informació: Do-
lors Casanovas, telèfon 626 924 414 o
mariadolorscasanovas@yahoo.es.

◗ BREUS

Visita del cardenal Martínez Sistach a
Cervera. Els 5 i 6 de febrer, el Cardenal
visità Cervera, on presidí, acompanyat de
Mons. Jaume Traserra, bisbe de Solsona,
la tradicional celebració de les Completes
i Matines en honor del Santíssim Misteri.

◗ LLIBRES

Una biografía del P.
Josep Tous. Ante la pró-
xima beatificación del
P. Josep Tous, en San-
ta Maria del Mar, el 25
de abril, adquiere es-
pecial interés este li-
bro, que es una bio-
grafía muy amplia y
documentada del P. Tous, escrita en cas-
tellano por el que fue sacerdote de la dió-
cesis de Barcelona, Mn. Ernest Ros Le-
conte. Su título es Vida y obra del padre
José Tous y Soler (408 páginas), editado
por las Hermanas Capuchinas de la Ma-
dre del Divino Pastor. Existen ejemplares
de la segunda edición, publicada el año
1985. Puede pedirse a dicha congrega-
ción (c/ Bailén 40, 08010 Barcelona),
telèfon 932 656 540.

◗ ACTES I CONFERÈNCIES

Admissió als ordes en l’any sacerdo-
tal. En el marc de l’any sacerdotal que
celebra tota l’Església, tindrà lloc l’ad-
missió als ordes dels seminaristes
que es preparen per ser ordenats pre-
veres. La cerimònia serà a la parrò-
quia de Sant Joan M. Vianney de Bar-
celona (c/ Melcior de Palau 56, tel.
933 391 439), el dimecres 10 de
març (20 h), en una celebració oberta
a tots els diocesans que hi vulguin
participar, i presidida pel cardenal
Lluís Martínez Sistach. Els seminaris-
tes que seran admesos als ordes
són: Fernando Acosta, Carles Barba,
Carles Barroso, Joan Ramon La Parra,
Pedro Rivero, Josep Rodríguez i Ra-
mon Santos, de l’arxidiòcesi de Bar-
celona; i Francesc Camón, de la diò-
cesi de Sant Feliu de Llobregat.

Homenatge a Mn. Josep Urdeix.
Organitzat pel Centre de Pastoral Li-
túrgica, el dijous 18 març (12 h), al Se-
minari Conciliar de Barcelona (c/ Di-
putació 231), en reconeixement a la
seva dedicació al llarg de molts anys
al servei de la litúrgia. Hi intervindran:
Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emè-
rit de Barcelona, Jaume Fontbona,
president del Centre de Pastoral Litúr-
gica, i Jaume González Padrós, pro-
fessor de l’Institut Superior de Litúr-
gia. Informació: Telèfon 933 022 235.

Visita pastoral als arxiprestats de la Cisa
i Vall d’Hebron. El cardenal Lluís Martínez,
amb el bisbe auxiliar, els vicaris episco-
pals, els arxiprestos i els delegats dioce-
sans, es disposa a continuar la Visita
pastoral a aquests dos arxiprestats de la
diòcesi. Tots els fidels som invitats a pre-
gar perquè la pastoral diocesana sigui
més missionera i més evangelitzadora.

Delegació de Pastoral de la Salut. Dime-
cres 10 març (18 h), conferència del
Gmà. Angel López, religiós camil espe-
cialista en counseling, sobre «La relació
d’ajuda amb el malalt i en el dol», al CEP
(c/ Rivadeneyra 6, 3r).

Pastoral Familiar. La Delegació diocesa-
na de Pastoral Familiar, en col·laboració
amb el Centre d’Estudis Pastorals, propo-
sa dues conferències sobre el tema: «La
fe a l’interior de la família: afer privat o co-
munitari?». Dijous 11 març, amb Mons
Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar; dijous
18 març amb el P. Enric Puig, director de
la Fundació d’Escoles Cristianes. Amb-
dues a Rivadeneyra 6, 3r (19-20.45 h).
Entrada gratuïta. Aforament limitat. 

Conferències quaresmals a la parròquia
de Santa Anna (Rivadeneyra 3). Predica-
des per Mn. Joan Galtés, vicari episcopal,
amb el lema: «Anuncieu a tothom l’Evan-
geli», dies 8, 9 i 10 març (19 h). Organit-
zades per l’Orde del Sant Sepulcre.

«Reptes de l’Església al segle XXI». Di-
marts 9 març (20 h), parròquia de Sant
Eugeni I, papa (c/ Borrell 303), amb Te-
resa Forcades, religiosa benedictina, met-
gessa i teòloga. Dimarts 16 març (20 h),
parròquia de la Mare de Déu del Pilar (c/
Casanova 175), amb Lluís Font, director
general de la Fundació Blanquerna. 

Parròquia de Santa Anna. Divendres 12
març (20 h), actuació del Cor Argentum de
la Facultat de Química de la UB, dirigit per
Víctor Frigola. 

Centre Cristià dels Universitaris (CCU).
Celebració de l’Eucaristia cada dijous (21 h)
(c/ Villarroel 81).

Casal de Cultura Robert Brillas (c/ Àngel Gui-
merà 38, Esplugues de Llobregat). Dimarts 9
març (20.30 h) «La Pregària del Silenci», amb

Berta Meneses, religiosa Filipense i mestra
zen (Kamakura, Japó, des de 1992).
Hospitalitat de la Mare de Déu de Lour-
des. En l’any del seu centenari celebra
l’assemblea general ordinària el diumenge
14 març a partir de les 10 h al Seminari
Conciliar de Barcelona (c/ Diputació 231).
Facultat de Filosofia de la URL. Dissabte
13 març (10.30-12 h), Jornada de Portes
obertes (c/ Diputació 231). Tel. 934 534
338; facultat@filosofia.url.edu.
Església de sant Gaietà P. Teatins (c/
Consell de Cent 293); Diumenge 7 març
(18 h), concert del Cor Aglepta, dirigit per
Oriol Castanyer. 1a part: Brahms, Rachma-
ninof, Duruflé… 2a part: Música Popular
catalana. Diumenge 14 març (18 h), con-
cert de piano, amb el nen de 8 anys, Mi-
chael Andreas Häringer. 
Llibres que marquen època. Catalunya
dins l’Espanya moderna (1962) de Pierre
Vilar, obra presentada per Jaume Dantí.
Dia 8 març (19.30 h), a l’auditori de Cris-
tianisme i Justícia (c/ Llúria 13).
Trobada de Joves de «Cristianisme i Jus-
tícia». Sobre «Presència pública de l’Esglé-
sia. La laïcitat», amb la participació de Ja-
vier Vitoria. Dissabte 13 març (10-13.30 h),
(c/ Roger de Llúria 13).
Peregrinaciones 2010. Organizadas por
las parroquias de Gracia. Caravaca de La
Cruz (Año Santo), del 22 al 24 de marzo.
Turín (Año Jubilar de la Sábana Santa), Mi-
lán, Padua… del 24 abril al 2 mayo. India
(ruta de S. Francisco Javier, orfanato de

Josep Tous, amb el nom religiós de fra
Josep d’Igualada, cursà la carrera ecle-
siàstica a redós dels convents caput-

xins situats a les poblacions de Calella-Pi-
neda —dit de Dues Viles—, Girona, Valls i
Vilanova de Cubelles. Rebé l’orde del presbi-
terat a la capella del palau episcopal de Bar-
celona el dia 24 de maig de 1834, de mans
del bisbe Pedro Martínez. Poc després vin-
drien els decrets d’exclaustració del juliol de
1835, promoguts pel govern de Mendizábal
en una societat que ja havia començat un
procés de descristianització. En aquesta cir-
cumstància tan adversa per a la vida religio-
sa, Josep Tous fou expulsat del convent bar-

BEATIFICACIÓ DEL P. JOSEP TOUS

celoní de Santa Madrona (situat a la Ram-
bla, on ara hi ha la plaça Reial), i hagué de
compartir amb els seus germans de comu-
nitat, i altres religiosos de Barcelona, l’em-
presonament a les Drassanes i al castell de
Montjuïc, en un clima de gran incertesa,
mentre planaven forts interrogants sobre el
futur immediat dels frares i monjos que ha-
vien estat forçats a l’exclaustració per una
injusta disposició governamental. També en
aquests temps incerts el P. Tous fou fidel i
perseverant, bo i mantenint la fe i confiança
en Déu.

Fra Valentí Serra de Manresa
Arxiver dels caputxins

2. Josep Tous. L’impacte de l’exclaustració


