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Amor per la Litúrgia
Entrevista a Mons. Piero Marini, arquebisbe de Martirano i president de la Comissió
Pontifícia per als Congressos Eucarístics Internacionals, que ha estat guardonat
amb el V Memorial Pere Tena
12 Abril, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Mons. Piero Marini, arquebisbe de Martirano i president de la Comissió Pontifícia per als
Congressos Eucarístics Internacionals, ha estat guardonat amb el V Memorial Pere Tena de
Pastoral Litúrgica. “Sempre vaig considerar Mons. Tena el més gran expert espanyol de
teologia litúrgica. Així, rebre el Memorial que porta el seu nom m’és un gran honor”,
assegura Mons. Marini, que va ser de 1987 a 2007 Mestre de les Celebracions Litúrgiques
Pontifícies.
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Quin impacte personal li va causar col·laborar en l’aplicació de la Constitució
Litúrgica?
Des dels vint-i-tres anys, vaig tenir la gràcia de poder treballar amb les instàncies de la Santa
Seu que duien a terme la reforma, el Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra
Liturgia, i després a la Congregació per al Culte Diví. Així vaig poder respirar l’aire conciliar i
conèixer molts pares del Concili i, des del 1965, quasi tots els grans experts de litúrgia.

Amb els seus anys d’ensenyament, ha notat en l’Església universal un
aprofundiment de l’esperit del Concili?
He tingut ocasió de donar classes de litúrgia al Pontiﬁci Institut Litúrgic de Sant Anselm, de
1990 a 2017. Crec que el millor període per a la litúrgia va ser durant el pontiﬁcat de sant
Pau VI, en què es percebia l’acció de l’Esperit Sant que acompanyava la reforma. En canvi,
sembla com si avui, per damunt de la litúrgia, l’interès per les qüestions i els debats eclesials
se centri en temes com la família, l’educació, els pobres i en general els temes morals i
socials.

Com valora els vint anys de treball conjunt amb sant Joan Pau II?
El vaig poder acompanyar en les innombrables comunitats que va visitar. La seva sensibilitat
per la inculturació va permetre adaptar la litúrgia, segons l’esperit del Concili, a l’índole dels
diversos pobles. El considero el testimoni més autoritzat de la litúrgia volguda pel Vaticà II.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 14 d’abril
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