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Prelat
Decrets
Barcelona, 8 de març de 2019
DECRET 30/19
Acceptada la instància que ens ha estat presentada per la Sra. Àngels Carrió, amb la
petició d’aprovació dels estatuts del Moviment d’Acció Catòlica General i la seva
erecció canònica a l’arxidiòcesi de Barcelona;
Havent emès informe favorable a l’aprovació dels esmentats estatuts tant la Secció Jurídica de l’Oficina de Transparència, Suport Jurídic i Retiment de Comptes
sobre entitats sotmeses a la jurisdicció episcopal, així com el Sr. Promotor de
Justícia d’aquest Arquebisbat;
Atès, doncs, que aquest Moviment compleix els requisits establerts en la disciplina
vigent de l’Església;
PEL PRESENT decret, d’acord amb els cànons 301 i 312 del Codi de dret canònic,
aprovem els estatuts del Moviment d’Acció Catòlica General i l’erigim en associació
pública de fidels a l’arxidiòcesi de Barcelona.
Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.
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† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera

Cartes
Carta als preveres i diaques en què convida a la Missa Crismal
Barcelona, 12 de març de 2019
Benvolguts preveres i diaques,
Amb aquestes lletres us invito a participar en la celebració de la Missa Crismal a la
catedral de Barcelona, el Dimarts Sant, 16 d’abril, a les 11.00 hores del matí. Aquesta
celebració posa en relleu la comunió i l’íntima fraternitat entre tots els membres del
presbiteri diocesà.
La Missa Crismal és un moment significatiu en la preparació per a la celebració de la
Pasqua. Perquè en les festes pasquals tot sigui nou, en la Missa Crismal es beneeixen
aquells olis (dels malalts, dels catecúmens, el Sant Crisma) que es faran servir a partir
de la Vetlla Pasqual, en totes les celebracions en què les diverses uncions formen part
del seu ritual. Us prego que vulgueu convidar a participar-hi els membres de vida
consagrada i els fidels laics de les vostres comunitats.
En la celebració de la Missa Crismal els preveres renovareu les promeses sacerdotals
que en el dia de la vostra ordenació presbiteral vàreu fer i que, amb l’ajut del Senyor
i la vostra col·laboració, heu anat portant a terme amb fidelitat i generositat. Al final
de la celebració es retrà homenatge als sacerdots diocesans i religiosos amb càrrec a
l’arxidiòcesi que celebren enguany els 50 i 25 anys d’ordenació.
Després de la celebració ens aplegarem al Seminari Diocesà per compartir amb joia la
taula del dinar, la fraternitat i l’amistat.
Agraint-vos ja des d’ara la vostra participació, us saludo amb tot afecte en Crist
Sacerdot.
† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Homilies i al·locucions
Paraules del cardenal Joan Josep Omella en la celebració «Sent
la Creu»
Basílica de la Sagrada Família, diumenge I de Quaresma, 10 de març de 2019, a les
18.00 hores. Abans de la celebració de la missa es varen escoltar els testimonis de dos
joves de Cambodja, Chen i Borja. A continuació, el cardenal Omella va pronunciar
aquestes paraules, amb què agraïa els testimonis presentats i com a introducció a la
celebració de l’eucaristia.
Damos las gracias al obispo y administrador apostólico de Battambang, que nos
acompaña, Kike Figaredo, que es natural de Oviedo, y que lleva muchos años en
Camboya. Muchas gracias por la labor que haces allí, en aquella tierra. Gracias a los
dos jóvenes que han venido con él. Gracias por vuestra presencia y por vuestro testimonio aquí esta tarde.
Nos habéis enseñado dos cosas. Una, que el sufrimiento está presente en todos
los rincones del mundo, pero el sufrimiento se puede asumir, superar y puede dar
fruto. Y esto es lo que de alguna manera nos enseña la misión de Battambang,
ayudando a los que han sufrido a causa de las minas antipersona, de las que está
sembrado todo el país. Muchísimas gracias por este testimonio de que se puede
superar la adversidad.
Segundo, nos habéis dado un testimonio muy bonito, que vale la pena entregarla por
los demás en el voluntariado, ayudando, como obispo, como jesuita, como sacerdote
y como laico. ¡Cuánto bien se puede hacer ayudando a los demás!
Tercera cosa: habéis traído la cruz. Una cruz que responde a la pregunta que todos nos
hacemos: ¿por qué tanto dolor en el mundo? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y esta cruz
lleva un Cristo con una pierna cortada. Él sufre con los que sufren. Él ha asumido el
dolor de todos. Y nos invita a que, primero, agradezcamos los dones que tenemos, que
son muchos, inmensos… «¿Qué tengo yo, Señor, que mi amistad procuras?» Podría
haber estado en otra situación… ¡Gracias, Señor!
Pero, además, tú, Señor, caminas con nosotros y nos enseñas a ayudar a otros a llevar
su cruz, como el Cireneo. Hoy queremos ser agradecidos con el Señor. Y acabaremos la eucaristía, en este comienzo de la Cuaresma, adorando esta cruz que viene de
Battambang, un Cristo que tiene una pierna rota. Y en esa cruz le daremos gracias al
Señor por todo su amor y le diremos que queremos ayudar y besar también a los que
sufren en el mundo. Como dice el papa Francisco, queremos «tocar la carne sufriente
de Cristo en el mundo».
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Con esta actitud de acción de gracias y de solidaridad, y también con esta actitud de
responder a la llamada que sintamos ya cada uno de nosotros en el corazón, empezamos la eucaristía.
(Al final de la celebració de l’eucaristia, el cardenal Omella va pronunciar aquestes paraules.)
Ara, després de la benedicció, beneiré també les creus que han portat, i seguidament
passarem tots a adorar la Creu que han portat des de Cambodja. Podem venerar la Creu
del Senyor i en aquesta Creu veure-hi tots els malalts, tots els discapacitats, tots els pecadors. També el pecat és una discapacitat en la nostra vida. Veure el Senyor, adorar-lo i
demanar-li al Senyor que ens doni aquesta salvació que ell ha portat amb la Creu.
I vull agrair la seva presència a tots els grups de joventut que tenim a la diòcesi, que
estan coordinats pel Secretariat de Pastoral amb Joves. Moltíssimes gràcies pel treball
que feu per viure amb més fidelitat la fe i per mostrar-la sense vergonya al món d’avui.
No es tracta de fer proselitisme, però sí de viure la fe amb joia. Gràcies per aquest testimoni que doneu. I, al mateix temps, no oblideu que podreu donar aquest testimoni
amb joia si esteu units a Crist per la pregària i els sagraments.
Però falta una segona cosa, que és molt important, i és viure la comunió entre nosaltres. I avui s’ha manifestat aquesta comunió amb la presència de tots els grups que
formem –o que formeu– la pastoral de joventut de la nostra diòcesi. Us dono les
gràcies per voler viure aquesta comunió i per voler mostrar-la al món. Units a Crist
i units entre nosaltres. I units sobretot als pobres, perquè això és la verificació de la
nostra joia i de la nostra fe; units als més pobres. Perquè així sigui i perquè ho visquem
així, rebem ara la benedicció del Senyor.
† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Homilia en l’ordenació de sis diaques a la basílica de la Sagrada
Família
Basílica de la Sagrada Família (Barcelona), 12 de març de 2019
Germans preveres i diaques,
Benvolguts ordenands,
Benvolguts pares, familiars i amics d’aquests ordenands,
Germans i germanes en el Senyor,
És un gran goig per a mi i per a tota la comunitat diocesana rebre aquests joves que desitgen ser ordenats diaques per posar-se al servei de Déu i de la comunitat. I ho fan després
d’un llarg discerniment i havent vençut resistències internes i externes que, a vegades, se’ls
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han presentat en el camí. Estan, doncs, preparats per a aquesta nova etapa. Enhorabona,
benvolguts Carlos Bosch, Alberto Para, Carlos Pérez, Pablo Pich-Aguilera, Antoni Vidal i
Agustí Vives, per la vostra valentia i generositat a seguir la crida del Senyor.
1. Sabeu perfectament que és Déu qui tria i qui convida a treballar a la seva vinya. Per
això, la primera paraula que us surt de la boca aquesta tarda és: GRÀCIES. Gràcies
pel preciós regal de la vocació al ministeri.
Segur que deveu haver dit al Senyor més d’una vegada, com el poeta:
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras,
qué interés se te sigue, Jesús mío, que, a mi puerta,
cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras?
(Lope de Vega)
I, avui, els qui estem participant en aquesta celebració ens unim a la vostra acció de
gràcies, perquè la vocació és un do de Déu a la seva Església.
Acció de gràcies que inclou, també, les mediacions que us han ajudat a descobrir la
vocació, a créixer i a madurar en la resposta. Entre aquestes mediacions hi ha la família. Ella ha estat, i és, la bona terra on germina la llavor que Déu ha dipositat en els
vostres cors. És cert que la llavor vocacional també pot créixer fora de la bona terra,
però el més habitual és que creixi en el si d’una família creient, orant, que viu amb
senzillesa el servei i el despreniment, que viu diàriament la virtut de la caritat cristiana. ¡Que bé que ho descriu el P. Aimé Duval, SJ, en el seu diari!:

Yo era el quinto hijo de una familia de nueve hermanos. En casa, nada de piedad
expansiva y solemne. Solo cada día la oración de la noche en común, pero es algo
que recuerdo claramente y lo recordaré mientras viva. Mi hermana Elena recitaba las oraciones. Demasiado largas para los niños, poco a poco iba aumentando
en velocidad, embrollándose, abreviando, hasta que mi padre le decía: «Vuelve a
empezar.» Y entonces yo iba aprendiendo que hace falta hablar con Dios despacio, seria

y delicadamente. Me acuerdo de la postura de mi padre. Se arrodillaba, los codos sobre
la silla, la frente entre sus manos, sin mirar a sus hijos, sin un movimiento, sin toser, sin
impaciencia. Y pensaba «¡Qué grande debe ser Dios para que mi padre se arrodille ante
Él!, y ¡debe ser muy bueno para que se ponga a hablarle sin mudarse de ropa!» Mi

madre siempre rezaba sentada, con el delantal puesto y el hermano más pequeño
en sus brazos. Y yo pensaba: «Debe ser muy sencillo Dios cuando se le puede hablar
teniendo un niño en brazos y con el delantal puesto.» Las manos de mi padre, los
labios de mi madre me enseñaron de Dios mucho más que mi catecismo. Dios es
una persona. Muy cercana. A la que se habla con gusto después del trabajo.
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Aquest va ser l’humus perquè naixés la seva vocació al sacerdoci.
Gràcies, benvolgudes famílies d’aquests ordenands. Sou el goig dels vostres fills i sou
el goig de l’Església. Gràcies per la vostra fe viscuda amb senzillesa i generositat. Gràcies pel lliurament d’un fill a la bella missió de l’evangelització. Sapigueu que Déu
no es deixa vèncer en generositat i que qui dona generosament, rebrà generosament
i abundantment.
2. Rebre el diaconat és entrar en el camí del servei tal com el Senyor ens el va ensenyar
i com Ell mateix el va viure. Crist diu en l’Evangeli: «Soc entre vosaltres com el que
serveix.» «No he vingut a ser servit, sinó a servir.» «El que vulgui ser el primer que es
faci l’últim i el servidor de tots.»
I això ens ho fa palpable i visible en el preciós relat del lavatori dels peus. Sí, en l’últim
Sopar, Jesús s’aixeca de la taula, se cenyeix la tovallola i renta els peus dels apòstols. I
afegeix: «Us he donat exemple perquè tal com jo us ho he fet, ho feu també vosaltres»
(Jn 13,15).
Jesús ens ve a recordar que tot en la seva vida ha estat servei. Servei humil i generós.
Servei a tots i en tot. «En tot servir i estimar», dirà sant Ignasi de Loiola. Servei total i
fins a la mort. Servei als més pobres, als pecadors, fins i tot a aquells que ens traeixen
(com ho va fer Judes).
Aquest és el secret del nostre ministeri pastoral. No és un assumpte de dignitats,
d’ascensos, d’escalafó…, és un assumpte de servei, de desgastar-se servint els germans;
desgastar-se perquè ells recuperin la seva dignitat; desgastar-se perquè es reconeguin i
siguin reconeguts com a persones […] com a fills i filles de Déu.
Ser apòstol, ser missioner, avui aquí, a Barcelona, o en qualsevol part del món és ser
servidor com Crist. I això requereix abandonar l’orgull i fer-se pobre amb els pobres,
marginat amb els marginats i ser, des de la solidaritat i l’amor, constructor del Regne.
3. Y recibir el diaconado es ser portador de la Palabra de Dios a comunidad. El obispo
os hará entrega del Evangeliario a cada uno de vosotros y os dirá:
Recibe el Evangelio de Cristo,
del cual has sido constituido mensajero;
convierte en fe viva lo que lees,
y lo que has hecho fe viva enséñalo,
y cumple aquello que has enseñado.
Proclamar la Palabra de Dios es nada más y nada menos que poner a cada oyente en
contacto con el mismo Dios, ya que esa Palabra proclamada brota del corazón de
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Dios. Esa Palabra es el mismo Hijo de Dios que nos revela el amor sin medida del
Padre a todos los hombres, a cada hombre, a cada mujer.
De ahí que sea necesario un don especial para proclamarla dignamente y para
que, al pronunciarla, el lector sea un buen instrumento que haga posible que el
oyente pueda experimentar que es el mismo Dios quien le habla. De manera que
el oyente, y los oyentes, puedan decir como los discípulos de Emaús: «¿No ardía
nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» (Lc 24,32)
Por eso, queridos ordenandos, recordad siempre que antes de proclamar la Palabra
de Dios es necesario que la meditéis, que la rumiéis bien en vuestro corazón de
discípulos. De manera que, cuando la pronunciéis en medio de la asamblea, se note
que la habéis hecho vuestra, que la veneráis y que la amáis como un gran tesoro.
San Gregorio Magno escribió a un seglar, amigo suyo y médico en Constantinopla:
«Nuestro Dios del cielo te ha escrito unas cartas y tú ¿no alcanzas a leerlas con corazón ardiente, apasionado? Estudia, por favor, y medita todos los días las palabras de
tu Creador. Aprende a discernir el corazón de Dios en las palabras de Dios («disce
cor Dei in verbis Dei»), para que aspires con más ardor a las cosas eternas y que tu
espíritu arda con un deseo más fuerte de las alegrías celestes» (Epistolarium, lib. IV,
Ep. XXXI, Pl 77, 706 B).
4. Que Santa Maria, la Mare de Déu de la Mercè, model i mare de tot creient, primera
evangelitzadora, ja que va ser la primera a lliurar el seu Fill als homes, us ajudi a ser
valents, humils i generosos servidors de l’Evangeli en aquesta estimada arxidiòcesi de
Barcelona, en aquesta estimada Europa envellida, on s’ha perdut, en molts llocs i en
molts cors, «el preciós record de Déu» (sant Basili).
Que ella us protegeixi sempre amb el seu amor maternal. I aquesta tarda li diem una
vegada més:
Sota la vostra protecció, ens refugiem,
oh Santa Mare de Déu;
no desoïu les nostres súpliques
en les nostres necessitats;
de tots els perills deslliureu-nos sempre,
Verge gloriosa i beneïda.
† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Cartes dominicals
«Quaresma, temps de gràcia» (3 de març de 2019)
El proper dimecres, 6 de març, ens endinsem en la Quaresma amb el signe de la imposició de la cendra. Aquest moment va acompanyat d’unes paraules evangèliques,
que són resum del temps que iniciem: «Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli.» Dit
d’una altra manera: atureu-vos, reviseu la vostra vida a la llum de l’Evangeli, retrobeu
l’essencial i torneu a emprendre el camí.
La Quaresma és el temps que l’Església ens proposa per renovar la nostra adhesió a
Jesucrist. La Paraula de Déu i les pràctiques penitencials ens ajuden a redescobrir el
que és realment important en la nostra vida i a refer el nostre esquema de valors. És
un temps meravellós per tornar a començar, per deixar enrere tot allò que hem anat
incorporant a la nostra vida i que no només no ens ajuda, sinó que ens afeixuga el
camí. L’Església ens proposa tres actituds fonamentals per poder fer aquest exercici de
transformació interior: la pregària, el dejuni i l’almoina.
Els quaranta dies quaresmals, partint de l’experiència viscuda per Jesús al desert, són
una invitació a tenir moments de desert enmig del soroll del nostre món, a reservar
espais per assaborir la Paraula de Déu i a obrir-nos al diàleg amb Ell.
El dejuni ens ajuda a reflexionar i a valorar el que tenim de franc, com caigut del cel.
I del cel cau el més important per sobreviure en aquest planeta: l’aigua. Pensem-hi
una mica! Utilitzem l’aigua, però no la malbaratem. Us proposo que fem un dejuni
d’aigua, fent-ne un consum responsable. Com? Per exemple, fem dutxes més curtes i
rentadores a plena càrrega. Racionalitzem la despesa d’aquest bé tan preuat.
També us animo a racionalitzar els conflictes entre germans. Fem que aquest any sigui
un veritable temps de fraternitat. Fem dejuni de lluites innecessàries que ens omplen
de rancor i ens deixen buits. En aquest sentit, el papa Francesc deia ara fa uns dies a
Abu Dhabi: «Per preservar la humanitat de la destrucció, Déu demana a Noè que entri a l’arca amb la seva família. També avui, per salvaguardar la pau, necessitem entrar
junts com una mateixa família en una arca que pugui navegar pels mars tempestuosos
del món: l’arca de la fraternitat.»
Incorporem també l’almoina a la nostra vida, com a actitud que ens apropa a Jesucrist. Siguem generosos amb els nostres germans més pobres. Convé que estiguem
amatents a tantes persones que necessiten ser ateses materialment i espiritualment.
El temps de Quaresma és un camí vers la Pasqua que passa per la Passió i la Creu.
En aquest temps de preparació, us convido a créixer cristianament. Què vol dir això?
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teix per viure, entregar-se per retrobar-se, empobrir-se per enriquir-se… Encara que
sembli una paradoxa, aquest és el camí de la vida, de la joia i de la veritable felicitat.
Benvolguts germans, que la Quaresma d’aquest any sigui un temps de gràcia especial
per a tots nosaltres.
† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«La família, gresol d’amor i esperança» (10 de març de 2019)
Avui, primer diumenge de Quaresma, acaba la Setmana de la Família convocada per
les diòcesis amb seu a Catalunya, per promoure els valors familiars i pregar per la
família. Ha estat una setmana plena de propostes i activitats diverses, que palesen la
gran varietat d’iniciatives destinades a enfortir la vida matrimonial i familiar. Aprofito
l’oportunitat per agrair tot l’esforç que fan tantes entitats d’Església en favor de la
família, així com la seva disponibilitat a l’hora de treballar de manera eficaç en coordinació amb el nou Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar.
El lema d’aquest any és «La família, bressol i referència de la nova humanitat». La
família en què regna l’amor és el millor regal que pot rebre una persona. La família és
la cèl·lula bàsica de la societat on l’ésser humà descobreix que és estimat i aprèn a estimar. No hi ha societat sense família! De fet, així ho demostren les dades de moltes enquestes que reconeixen la família com la institució més valorada per la societat. Com
ens recorda el papa Francesc, la família és una molt «bona notícia» per al món, és
l’espai social ideal per mostrar al nostre món que viure «la joia de l’amor» és possible.
Animo els nostres polítics i agents socials a estimar cada dia una mica més la família
i que aquest amor es manifesti en obres. Com? Amb unes polítiques que afavoreixin
la vida familiar, que assegurin els recursos econòmics necessaris i facin possible una
conciliació familiar real. Tant de bo puguem assolir el grau de protecció de la família
d’altres estats europeus. Actualment som el país d’Europa, després de Grècia, que
menys percentatge de despesa social dedica a la família. I potser per aquest motiu
Espanya, amb un índex de fecunditat de l’1,34, és el país de l’Europa dels 28 amb
menor taxa de natalitat.
Estimar la família és valorar i estimar la societat. Com bé sabeu, el nostre objectiu
pastoral per a aquest curs és edificar la fraternitat. El nostre desig, que coincideix amb
el desig més profund de Déu, és fer de la nostra societat una gran família de famílies.
Per Jesucrist sabem que Déu també es fa present en l’amor que es viu dins la família,
on es crea confiança, emoció i alegria, on es comparteix la vida i on es pot donar als
fills uns valors que sempre els acompanyaran.
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En el diàleg que mantinc amb matrimonis, sovint surt el problema de l’educació dels
fills. Aquest és un gran repte per a les famílies actuals. Cal sembrar amb esperança.
Pares i mares, ja sabeu que eduqueu més amb el vostre exemple que amb sermons.
Feu-vos testimonis de l’amor, de la compassió i de la misericòrdia de Jesucrist. Si els
fills veuen que ho viviu, ells també ho faran. I, sobretot, no perdeu mai l’alegria ni
l’esperança. En l’educació, els fruits es recullen amb el temps.
Benvolguts germans, que la família sigui el llevat que faci créixer l’amor, l’esperança
i l’alegria en el món. Que en aquest temps de Quaresma el Senyor ens concedeixi
créixer en fraternitat i en comunió.
† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«El Seminari, una família que creix» (17 de març de 2019)
Com va el Seminari? Quants seminaristes hi ha a Barcelona? Aquestes són algunes de
les preguntes que molt sovint responc vagi on vagi, sigui en el marc de la visita a una
comunitat cristiana o en una trobada amb intel·lectuals. El Seminari, sigui pel que
sigui, interessa.
Avui, en la proximitat de la festa de Sant Josep, celebrem el Dia del Seminari. Etimològicament, el mot «seminari» significa lloc on creixen les llavors (semina en llatí).
Dins l’àmbit de l’Església és l’espai on s’acullen i acompanyen les llavors de vocació
sacerdotal en un clima de família per tal que, a poc a poc, vagin brollant futurs servidors de Déu i de la comunitat. Avui és el dia en què els cristians prenem consciència
d’una manera particular de la importància del Seminari; preguem amb intensitat per
les vocacions al sacerdoci i col·laborem econòmicament per al seu sosteniment.
«Encara hi ha joves que volen ser capellans?», em pregunten sovint. Doncs sí. Tinc
l’alegria d’informar-vos que aquest curs han començat 10 joves al Seminari Conciliar de Barcelona. Al nostre seminari hi viuen i es formen un total de 43 seminaristes;
34 són de l’arxidiòcesi de Barcelona i 9 de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Són
joves amb estudis universitaris i alguns, fins i tot, amb experiència laboral. La missió
del Seminari és ajudar-los a completar la formació humana, espiritual, intel·lectual
i pastoral per al seu futur servei. Una missió que posaran al servei de l’Església i de
tota la societat.
Avui tinc el goig de comunicar-vos que aquesta tarda a les cinc, a la basílica de la Sagrada
Família, ordenaré sis nous diaques: el Carlos Bosch, l’Alberto Para, el Carlos Pérez, el
Pablo Pich-Aguilera, l’Antoni Vidal i l’Agustí Vives. Tots sis estan fent l’etapa de formació pastoral en diverses parròquies i un d’ells està estudiant a Roma. Seran diaques
que, si Déu vol, rebran més endavant l’ordenació sacerdotal. Donem-ne gràcies a Déu!
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«El Seminari, missió de tots» és el lema del Dia del Seminari d’aquest any. És realment
així. El Seminari és una missió de les famílies, perquè molt sovint les vocacions neixen
en el si d’una família que comprèn i acompanya el jove cridat a esdevenir sacerdot. El
Seminari és també missió dels mateixos capellans. Amb la nostra entrega generosa i la
nostra alegria despertem en els joves la vocació que porten a l’interior. El Seminari és
també missió de la societat que respecta i estima l’entrega total que fan aquests joves al
servei de Déu i dels homes. No us sembla impressionant que un jove renunciï a tantes
coses per donar-se a Déu i a tota la societat?
Benvolguts germans, continueu col·laborant amb el vostre testimoni, amb la vostra
pregària i amb la vostra estima, perquè puguin prosperar les vocacions sacerdotals
plantades per Déu en el cor d’alguns joves. Tinguem molta esperança, perquè […]
Jesucrist no abandona mai la seva Església!
† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«La fraternitat, camí de pau» (24 de març de 2019)
«No hi ha alternativa: o construïm un futur junts o no hi haurà futur.» Va pronunciar aquesta frase el papa Francesc en el recent viatge que va fer a Abu Dhabi, als
Emirats Àrabs Units (EAU), del 3 al 5 del passat febrer. Ha estat un viatge històric
per molts aspectes, però em sembla, sobretot, que marcarà un estil en el camp de
les relacions interreligioses i, més concretament, en les relacions entre l’islamisme i
el cristianisme.
El Sant Pare va fer una crida a superar «sense vacil·lació qualsevol forma de violència que es pugui justificar en nom de la religió.» Va fer aquesta crida durant aquesta
trobada interreligiosa. «Les religions, especialment, no poden renunciar a la feina de
construir ponts entre els pobles i les cultures», va dir el Papa, després d’anunciar la
firma d’un document de Fraternitat Humana amb el gran imam de la Universitat
d’Al-Azhar, Ahmet al Tayeb, amb qui havia mantingut una anterior trobada durant el
viatge del Summe Pontífex a Egipte.
«He acceptat venir aquí com un creient assedegat de pau, com un germà que busca
la pau amb els germans», va assegurar el papa Francesc. I, de retorn a Roma, un dia
després d’acabar aquest viatge als EAU, en la seva «catequesi» durant l’audiència
general del dimecres 6 de febrer, va dir: «Per primera vegada, un Papa ha anat a la
península aràbiga. I la Providència ha volgut que hagi estat un Papa que porta el
nom de Francesc, 800 anys després de la visita de sant Francesc d’Assís al sultà Malik al-Kamil. He pensat sovint en Sant Francesc durant aquest viatge: m’ajudava a
portar l’Evangeli en el cor, l’amor de Jesucrist, mentre vivia els diversos moments
de la visita.»
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D’aquesta trobada per la fraternitat han quedat moltes fotografies i, sens dubte,
moltes ganes de pau. Fem que aquestes ganes se’ns encomanin i condicionin les
nostres vides.
«Portar l’Evangeli i l’amor a Jesucrist en el cor.» El Papa ens confirma aquest objectiu
dient que «el sentit de la vida a la terra és aquí, en la comunió amb ell i en l’amor
pels altres». Aquestes paraules del Sant Pare ens recorden que el nostre Pla Pastoral
Diocesà, durant tot aquest curs, ens proposa un objectiu: «Des de la trobada amb la
persona de Jesucrist, promoure la fraternitat».
Germans, aquesta Quaresma ens convida a fer realitat aquest camí. Sens dubte, avui
les nostres societats occidentals són cada vegada més multiculturals i multireligioses.
També és cert que moltes persones tenen el desig de donar un sentit a les seves vides.
Recordeu la invitació que us vaig fer a l’inici de la Quaresma. Us convidava a treballar
per la fraternitat. Animem-nos tots a fer dejuni de lluites innecessàries entre germans
que ens omplen de rancor i ens deixen buits.
† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

«Amb l’aigua no s’hi juga» (31 de març de 2019)
A l’inici d’aquesta Quaresma us proposava, entre altres coses, fer dejuni d’aigua, fentne un consum responsable. El dejuni ens ajuda a reflexionar i a valorar el que tenim
de franc. En aquest sentit, us animava a utilitzar l’aigua amb seny, sense malbaratar-la.
Més enllà del consum racional de l’aigua, existeix un greu problema en l’accés a aquest
bé essencial. Segons dades de Nacions Unides, a una de cada quatre persones al món
no els arriba aigua potable a la llar.
El 8 de novembre de 2018, en una conferència internacional dedicada a l’aigua, el
papa Francesc assenyalava que és indispensable: promoure uns estils de vida responsables i solidaris que vetllin per assolir una ecologia integral; assegurar l’accés a l’aigua
potable com un dret que brolla de la dignitat humana, i considerar l’aigua un bé
essencial i necessari, i no pas un producte qualsevol, que pugui ser objecte de mercantilització.
El Sant Pare afegia: «La Santa Seu i l’Església estan compromeses en favor de l’accés
a l’aigua potable per a tots. Aquest compromís es manifesta en moltes iniciatives,
com la creació d’infraestructures, la formació, la consultoria i l’assistència a poblacions en perill, en què el subministrament d’aigua no està garantit.» Hi ha moltes
entitats de l’Església, com Mans Unides i Càritas, que treballen i ajuden a resoldre
aquest greu problema. No obstant això, encara ens queda molt camí per recórrer. Us
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convido i em convido, en la mesura de les nostres possibilitats, a col·laborar amb la
nostra almoina quaresmal i us animo a sensibilitzar el nostre entorn sobre aquesta
situació dolorosa.
El passat 22 de març vam celebrar el Dia Mundial de l’Aigua amb una proposta
clara: «No deixar ningú enrere.» Aquest lema explica que des d’ara fins al 2030 cal
aconseguir l’abastiment, la gestió sostenible i el sanejament de l’aigua per a tothom.
Aquest objectiu queda recollit en l’Agenda 2030, un compromís aprovat pels principals mandataris del món en una cimera per al desenvolupament sostenible que va
tenir lloc el 2015.
Avui en dia milions de persones viuen encara sense aigua potable –a la llar, a l’escola,
a la feina, a la granja, a la fàbrica– i lluiten per sobreviure i prosperar. Sovint, s’obliden els grups especialment afectats per aquesta realitat: dones, nens, refugiats, pobles
indígenes, persones amb discapacitat i molts d’altres.
En un moment històric en què la tecnologia és present a tot arreu per fer-nos la vida
més fàcil i per fer càlculs més precisos, els pagesos continuen mirant al cel per saber si
plourà en moltes zones del món i preguen perquè així sigui. Preguem perquè plogui
el necessari i no ens falti l’aigua, però també perquè ploguin moltes iniciatives que
permetin fer arribar l’aigua a tots els racons del planeta.
Benvolguts germans, cal que assegurem l’accés a l’aigua potable arreu del món. És
un bé essencial per a la vida, un recurs natural limitat amb el qual no es pot jugar.
Garantir que ningú es quedi enrere és un repte de tots.
† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa
La Província Eclesiàstica de Barcelona es dotarà d’un equip d’experts laics per a l’atenció a víctimes d’abusos
Barcelona, 7 de març de 2019. La Província Eclesiàstica de Barcelona, formada per
les diòcesis de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat, han acordat dotar-se
d’un equip de tècnics laics, interdisciplinari i independent, per poder desenvolupar una tasca de recepció, mediació, acompanyament, atenció i suport a les víctimes d’abusos sexuals. Aquests experts, dones i homes dels camps de la psicologia,
l’acompanyament o el dret, ajudaran a totes aquelles persones que s’adrecin a qualsevol de les tres diòcesis, que apleguen aproximadament a la meitat de la població
de Catalunya.
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En principi està previst que, a més, ajudi a l’anàlisi dels casos i, posteriorment, acompanyi la persona a afrontar el procés canònic i el civil. També, evidentment, per afrontar el seu futur. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, creu que
aquest equip podria començar a funcionar en poc temps. «El Papa, amb la cimera de
protecció als menors, ens ha posat les piles a tots, i d’ella emanaran noves directrius.
De moment, però, nosaltres volem avançar.»
Omella creu que l’àmbit d’actuació d’aquest equip de laics pot posar-se al servei també dels ordes religiosos del territori i, per extensió, podria replicar-se a altres diòcesis
si elles així ho consideren. El cardenal opina que «en aquest problema global hem
de fer tot el possible per rearmar moralment l’Església i la societat. Ho llevarem de
l’Església, esperem-ho, però hem de treballar també per erradicar aquest drama de
tota la societat.»
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Vicariat General
«Com puc ajudar el meu fill a descobrir qui és Déu?»
Versió completa de l’article publicat al número de març de 2019 de la revista SIC que
edita el Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears.
Benvolgut Quim: Déu te guard.
Gràcies per adreçar-me la teva pregunta amb tota confiança. El teu interrogant posa
de manifest el teu gran amor pel teu fill. I d’això es tracta: d’amor, però «un amor
més gran», l’amor que ve de dalt, l’Amor en majúscules, Déu mateix. Jesús, «com
un nen a la falda de la mare» (salm 131), amb molt d’amor pregava a Déu dient-li
«abbà», terme arameu que, traduït, vol dir el terme carinyós i entranyable dels
infants quan diuen «papà», «papa». El teu fill, ja de ben petit als teus braços, sense
que ni tan sols li diguis cap paraula, viu i experimenta la confiança joiosa de ser
estimat del tot pel seu pare i per la seva mare. Sou així els seus primers «catequistes»,
els qui en el vostre fill li «feu ressonar la fe», tastant ell ja de ben petit la confiança,
l’esperança, la caritat. L’inicieu així perquè al llarg dels seus anys de creixement en
la fe ell pugui «tastar i veure que n’és de bo el Senyor» (salm 34) i ell mateix pugui
pregar tot dient «Pare nostre».
A mi m’agrada molt cantar. Des d’infant que he cantat cançons de tota mena, també
cançons que m’han ajudat a pregar i, alhora, a anar captant des de ben petit qui és
Déu. N’hi ha una que la cantava molt al grup de catequesi de postcomunió i feia així:
«És tan a prop meu que fins i tot el puc tocar, Jesús és aquí.»
Jesús és aquí! En efecte, resulta que per descobrir qui és Déu cal que conegui, estimi
i segueixi Jesucrist ja que ell és l’amor de Déu encarnat. Jesús, camí, veritat i vida, és
qui ens descobreix, qui ens ha revelat qui és Déu. (Joan 1, 18).
Si parles de Jesús al teu fill, el que ell va dir, el que ell va fer, el que ell pregava, com
va estimar-nos fins a l’extrem, morint a la creu, ressuscitant i lliurant-nos la força
de l’amor més gran que és l’Esperit Sant, si li ho dius feliç i joiós ja que per a tu
Jesús és el millor que t’ha passat en la vida, segur que el teu fill no pensarà que li
estàs explicant cap rotllo teòric sinó al contrari: restarà meravellat i et farà amb sana
inquietud noves preguntes.
Aleshores t’emocionaràs i tu mateix veuràs que no es tracta només de «parlar DE Jesús» al teu fill, sinó també de «parlar AMB Jesús» tot pregant amb el teu fill.
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Ja veuràs que el fet de pregar quotidianament amb el teu fill és una experiència meravellosa i us unirà de per vida. Que el teu fill s’adoni que al Senyor li podem parlar com un
amic parla amb un altre amic, ja que el Senyor sempre escolta el nostre cor. Jesús també
ho va dir: quan preguem no hem de dir moltes coses, no hem de fer llargs discursos sobre
Déu sinó obrir-li el nostre cor. Hem d’obrir el nostre cor tal com és. Ell ens escolta així.
De mica en mica, el teu fill anirà vivint la seva pròpia experiència de trobar el Senyor a la vida de cada dia, a la família, estimant molt la mare i el pare, els germans i
germanes, els avis i els tiets i cosins. Ara bé, aquest estimar no és pas fruit del nostre
esforç només. És també una gràcia que rebem del Senyor. I és una gràcia que cal que
conreem, com qui rega una planta. El teu fill anirà aprenent a regar cada dia la gràcia
d’estimar molt la seva família. I així trobarà Déu present a la seva llar i arreu on ell
juga, canta, riu, plora, s’emociona, estudia i prega.
Ah! I et recomano que portis el teu fill des del primer dia amb tu, la teva esposa i família tota a la vostra comunitat cristiana, on celebreu joiosament el goig de ser deixebles
del Senyor. Que el vostre fill vagi creixent com creixia Jesús, «en edat i enteniment»,
vivint el caliu de la fe a la «gran família» de l’Església.
No oblidis de fer-li fer un petó cada dia a una imatge de la Mare de Déu que tingueu
a casa vostra. Que l’estimi molt ja de ben petit ja que ella «ens posa amb Jesús», com
li agradava dir a Sant Ignasi de Loiola.
Prova de fer-ho i ja veuràs com tu mateix experimentes el goig profund, que serà el teu
fill qui, paradoxalment, t’està fent descobrir meravellosament, dia rere dia, qui és Déu.
Una abraçada ben gran i la meva benedicció per a tu, per a la teva esposa i per al vostre
estimat fill!
† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe auxiliar de Barcelona

Catequesi quaresmal de
Mons. Antoni Vadell a Mataró
Ser deixeble, un camí de despullament cap al Pare
Sant Pau VI va deixar escrit al seu testament que la vida és «dolorosa, dramàtica,
magnífica». Dolorosa i dramàtica perquè amb el pas dels anys la consciència íntima
de la mateixa fragilitat esdevé una presència cada cop més real i significativa, i s’erigeix
davant nostre com el recordatori permanent de la limitació i feblesa de la condició
humana. Magnífica, perquè gràcies a l’experiència del límit i al reconeixement de la
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mateixa nuesa ens trobem en les millors condicions per iniciar un camí de despreniment i senzillesa que ens portarà als braços d’un Pare que ens vol fills estimats.
És per això que vull convidar-te a fer un pelegrinatge quaresmal que ens portarà a
descobrir diferents personatges de la Bíblia i de l’Església en el seu procés de despullament per esdevenir fills, i millor seguir el Senyor.
Cada una de les estacions d’aquest pelegrinatge van acompanyades d’una cita bíblica
i d’unes preguntes per a la reflexió.
Adam, on ets? Descobreixen la fragilitat i es «vesteixen» (Gn 3, 7-13)
7 Llavors a tots dos se’ls obriren els ulls i es van adonar que anaven nus. Van cosir
fulles de figuera i se’n feren faldars.
8 Quan l’home i la dona van sentir els passos del Senyor-Déu, que es passejava pel
jardí a l’aire fresc de la tarda, es van amagar entremig dels arbres del jardí, perquè el
Senyor-Déu no els veiés.
9 Però el Senyor-Déu cridà l’home i li va dir:
–On ets?
10 Ell li va respondre:
–He sentit que et passejaves pel jardí i, com que vaig nu, he tingut por i m’he amagat.
11 El Senyor-Déu li replicà:
–Qui t’ha fet saber que anaves nu? És que has menjat del fruit de l’arbre que jo t’havia
prohibit?
12 L’home va respondre:
–La dona que has posat al meu costat m’ha ofert el fruit de l’arbre i n’he menjat.
13 Llavors el Senyor-Déu va dir a la dona:
–Per què ho has fet, això?
Ella va respondre:
–La serp m’ha enganyat i n’he menjat.
És molt interessant la pregunta que el Senyor fa a Adam: On ets? És la pregunta de
Déu a la humanitat: on et trobes?, on t’ubiques?, on tens posat el cor? Es tracta d’una
pregunta feta des de l’amor de Pare, des de la preocupació sincera i tendra del qui t’estima i vol saber on ets, per protegir-te, per compartir la teva situació, per fer-te sentir
que està al teu costat de manera incondicional. Passi el que passi.
Fixa’t que la resposta de l’home és que ha tingut por, perquè s’ha adonat que anava nu.
És la primera vegada que apareix la paraula «por» a la Bíblia. Ho farà moltes vegades
més. La serp els ha promès que si menjaven de l’arbre serien com déus, i quan han
menjat han descobert la gran veritat de les seves vides: van nus, són fràgils; i tenen
por i s’amaguen… I es cobreixen la nuesa… La por és el primer triomf de la serp. La
por neix de la desconfiança, de la sospita, de la falta de fe. Adam i Eva descobreixen
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que són vulnerables, fràgils, limitats. Però en lloc de confiar la seva feblesa a les bones
mans del Pare, es deixen vèncer per la por.
Pistes per a la reflexió:
·
·
·
·
·
·

On ets? On et trobes en aquest moment de la teva vida? Com estàs?
El Senyor et cerca perquè t’estima, perquè li importes… N’ets conscient?
Tens por de Déu? Quines són les teves pors?
Ets conscient de la teva fragilitat?
Com et protegeixes? Et blindes? Et tanques?
Confies plenament en Déu? Creus que Ell és més gran que totes les teves pors?

David lluita contra Goliat «despullat» […] de l’armadura (1 Samuel 17, 38-45)
38 Saül va vestir David amb la seva pròpia armadura i li posà un casc de bronze i una
cuirassa. 39 Sobre l’armadura, David es va cenyir l’espasa. Però quan provà de moure’s, no podia, perquè no hi estava avesat. Digué, doncs, a Saül:
–Amb tota aquesta ferramenta a sobre, no podria caminar. No hi estic acostumat.
I es va treure l’armadura. 40 Prengué el seu bastó, va triar cinc palets ben llisos del
torrent, se’ls ficà al sarró i, amb la fona a la mà, va avançar cap al filisteu.
41 El filisteu, precedit del seu escuder, anava acostant-se a David. 42 Llavors, fixant-se
en David, el va menysprear: no era més que un xicot de cabell roig i de bona presència. 43 I li va dir:
–¿Et penses que soc un gos, que vens amb aquest bastó?
El filisteu es posà a maleir David en nom dels seus déus. 44 Després li digué:
–Vine, que donaré la teva carn als ocellots i als animals feréstecs.
45 David li va respondre:
–Tu vens contra mi amb l’espasa, la llança i la javelina, però jo vinc contra tu en nom
del Senyor de l’univers, el Déu de les tropes d’Israel, que tu has insultat.
Qui és Goliat? Què representa? El Goliat de la Bíblia era un gegant, un guerrer filisteu gairebé invencible. Potser per a tu, Goliat s’encarna avui en aquella situació que
humanament consideres impossible de superar: un problema greu, una ferida que no
acaba de cicatritzar, allò que et desborda i no saps com afrontar…
David, malgrat la seva fràgil aparença, té l’audàcia d’oferir-se per enfrontar-se a Goliat…
El revesteixen de l’armadura, li posen un casc, se cenyeix l’espasa, però totes aquestes proteccions el paralitzen, li impedeixen caminar. No ens passa també això a nosaltres? Davant
els problemes, les dificultats, les situacions complicades, ens revestim sovint d’armadures,
ens carreguem de proteccions que ens impedeixen caminar, que ens bloquegen…
David decideix enfrontar-se nu a Goliat. Treure’s de sobre tot allò que el paralitza,
que no el deixa avançar, que li dona una falsa seguretat. L’única armadura de David,
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l’únic que li dona seguretat, la seva cuirassa, és la fe en el Senyor de l’univers. I l’única
arma que necessita és la seva fona, el seu art, el seu enginy, la seva intel·ligència… Per
això el gran escultor Miquel Àngel presenta el David de Florència nu, protegit amb
l’armadura de la fe i armat amb la fona de la seva intel·ligència.
Pistes per a la reflexió:
·
·
·
·
·

Quins són els teus «goliats»?
Et poses sovint armadures que et blinden? N’ets conscient?
En què o en qui diposites la teva confiança davant les dificultats?
Com està la teva fe en el Senyor?
Quines són les teves arts, les teves fones, que et donen seguretat?

El fill petit és «revestit» pel pare (Lc 15, 20-24)
20 I se n’anà a trobar el seu pare.
»Encara era lluny, que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i
el besà. 21 El fill li digué:
»–Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu.
22 »Però el pare digué als seus criats:
»–De pressa, porteu el vestit millor i poseu-l’hi, poseu-li també l’anell i les sandàlies,
23 porteu el vedell gras i mateu-lo, mengem i celebrem-ho, 24 perquè aquest fill meu
era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l’hem retrobat.
»I es posaren a celebrar-ho.
David es despulla de l’armadura, perquè sap que l’única vestimenta que el pot protegir
és l’armadura de la fe en el Senyor. En canvi, el fill pròdig ha volgut escapar de Déu, ha
partit amb l’herència (la vida), ha volgut viure a la seva manera, centrat en ell mateix…, i
l’ha malgastat, s’ha abandonat… Ha oblidat quelcom d’essencial: que la vida esdevé apassionant quan la compartim amb qui ens l’ha donat. I arriba el dia en què la vida deixa de
ser amable i l’horitzó s’enfosqueix. Llavors se sent perdut. I quan les punyides de la fam
el turmenten, es desvetlla un profund desig: tornar a la casa del Pare. Perquè sap molt bé
(sempre ho ha sabut) que és allà on estarà bé, encara que sigui com un jornaler… I s’aixeca… Arriba a casa despullat de tota dignitat i el Pare quan el veu es commou, es posa a
córrer per sortir-li a camí, se li tira al coll i l’omple de besades i l’abraça… El fill no se sent
digne, demana ser jornaler; el Pare el revesteix de fill, no pot renunciar a la seva paternitat.
Fixa’t que és l’altra cara de la moneda: David i el fill menor descobreixen que l’únic
que els pot donar seguretat en la seva fragilitat és l’abraçada del Pare.
Els dos fan un acte de llibertat: David s’ofereix per encarar Goliat i el fill decideix
tornar a la casa del Pare… El Senyor estima la nostra llibertat: quan movem fitxa Ell
correspon amb el seu amor.
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Pistes per a la reflexió:
·
·
·
·
·

De què escapes?
T’has sentit en algun moment perdut, com el fill menor de la paràbola?
Sents al teu interior un gran desig de sentir-te estimat?
Has descobert l’afecte major del Pare bo que t’abraça? T’agradaria descobrir-lo?
Posa’t en camí… Obre-li el cor…

Jesús és «despullat» (Jo 19, 23-24)
23 Els soldats, quan hagueren crucificat Jesús, van agafar el seu mantell i en feren quatre parts, una per a cada soldat, i també prengueren la túnica. Però la túnica era sense
costura, teixida d’una sola peça de dalt a baix, 24 i es digueren entre ells:
–No l’esquincem; sortegem-la a veure a qui toca.
S’havia de complir allò que diu l’Escriptura: «S’han repartit entre ells els meus vestits;
s’han jugat als daus la meva roba.»
Això és el que van fer els soldats.
A la desena estació del Via Crucis contemplem el despullament de Jesús. El fill pròdig
se sent indigne de ser fill; el Fill de Déu és despullat de tota dignitat; però els dos són
emparats per l’abraçada del Pare. Jesús no és reconegut per les autoritats jueves ni romanes, fins i tot el poble crida: «Crucifica’l!», però se sap en les bones mans del Pare,
aquell que li va dir: «Tu ets el meu fill, el meu estimat.» Aquesta és la seva armadura,
la seva confiança: «Pare, confio el meu alè a les teves mans» (Lc 23,46).
Pistes per a la reflexió:
· Contempla la Creu de Jesús, contempla el seu despullament per amor… Jesús no
ha deixat d’estimar, de fer la voluntat del Pare… Crist ens salva passant per la Creu…
· A vegades ens toca viure situacions vitals d’una duresa tan fonda que constitueixen
una vertadera i radical experiència de despullament i abandó. Però és precisament en
aquests moments quan ja no ens queda res i la nostra vida ha estat llançada a la intempèrie més crua, que podem sentir amb major claredat la veu del Senyor crucificat
que ens diu: «Coratge, soc jo, no tinguis por.»
Francesc es «despulla» davant el seu pare i és «protegit per la capa» de la paternitat i maternitat de l’Església
Recordem aquella escena de Francesc d’Assís que a la plaça de la seva ciutat es despulla
i li retorna al seu pare Bernardone tot allò que és seu. És un signe de renúncia a la seva
paternitat de sang, ja que el seu pare l’havia rebutjat com a fill, perquè no responia a
les seves expectatives.
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El bisbe d’Assís el cobreix amb la seva capa. Moltes vegades s’ha interpretat
aquest gest del bisbe com a resposta a l’escàndol de mostrar la nuesa de Francesc
enmig de la plaça pública, quan en realitat és un gest de profunda paternitat.
Francesc renuncia al seu pare carnal, però no pot quedar orfe, necessita la paternitat i la maternitat de l’Església, representada en la persona del bisbe i la seva
capa que el protegeix…
Pistes per a la reflexió:
· «No és bo que l’home estigui sol» (Gn 2,18). No podem esser orfes, no podem viure
sols. El secret de la vida està a decidir per qui me deixo acompanyar.
· M’agrada distingir les relacions de les persones en tres tipus:
–– les del rebedor de casa: totes les persones que van passant per la meva vida i van
deixant la seva petjada, o se’n porten la meva;
–– les de sala d’estar: les persones amb qui convisc, amb qui treballo (companys de
feina, de projectes, de lleure, família, etc.);
–– i les de cuina: els íntims, els que em coneixen de veritat; a la cuina es cou tot… A
qui deixo entrar dins la meva cuina? Qui acompanya la meva intimitat, la meva
soledat?
· A quines paternitats he de renunciar, de què m’he de despullar per seguir millor el
Crist, i quines paternitats o maternitats he d’abraçar?
· Com és la meva relació amb l’Església? Per abraçar el Crist hem de caminar amb la
companyia de l’Església. Has descobert aquesta companyia? T’agradaria descobrir-la?
† Antoni Vadell i Ferrer
Bisbe auxiliar de Barcelona
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Paraules conclusives de Mons. Sergi Gordo a un
simposi dedicat a l’arquitecte Elies Rogent
Aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, 27 de març de 2019
Benvolgut Sr. Rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Mn. Felip-Juli Rodríguez.
Benvolgut degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya, Dr. Carles Llinàs, nomenat
recentment i al qual tots felicitem cordialment.
Benvolgut degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Joan Planellas.
Benvolguts professors, alumnes, amics i amigues.
M’ha plagut molt estar aquí amb tots vosaltres, en aquesta «quarta hora de dimecres»,
recordant els meus temps d’alumne seminarista i, posteriorment, com a professor en
aquest edifici on tenen la seva seu les facultats de Filosofia, de Teologia i d’Història de
l’Església de l’Ateneu Sant Pacià.
1. Elies Rogent i Amat, arquitecte inconformista
Aquesta sessió és en honor a Elies Rogent i Amat (Barcelona, 1821-1897), que fou
alumne del col·legi dels Escolapis de Sant Antoni, de tanta tradició a Barcelona.
Com Gaudí, sentí un rebuig de l’academicisme, i va fer un «pelegrinatge» pels principals monuments romànics i gòtics de Catalunya. De fet, va interrompre els estudis
d’arquitectura i anà a Madrid, on fou examinat pels acadèmics de l’Acadèmia de San
Fernando, que el consideraren capacitat per continuar la carrera a nivell del tercer
curs. Obtingué el títol d’arquitecte el 1848.
Tornat a Barcelona, obtingué la càtedra de topografia a l’Escola d’Arquitectura i comença una intensa activitat constructora que ja ens ha estat recordada, principalment
el Seminari Conciliar de Barcelona, on ens trobem (any 1878), les obres de l’Exposició Universal de 1888 i l’edifici de la Universitat de Barcelona (1863-1889).
Com a restaurador el seu nom va unit a monestirs com Sant Cugat del Vallès (1881)
i Santa Maria de Ripoll (1887).
2. Aquest acte em sembla un homenatge ajornat
No sé si s’ha fet en el passat algun acte en aquest edifici del Seminari Conciliar a Elies
Rogent. Jo no ho recordo i he consultat persones més grans que jo i no en recorden cap.
Veiem-ho, doncs, com un homenatge que fa tant la Universitat de Barcelona com
el Seminari, que ell veié com dos institucions properes físicament, només separades
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pel carrer de la Diputació, però que és bo que en el respecte per l’autonomia de les
ciències estiguin en comunicació i en diàleg, i exerceixin la mútua complementarietat
entre la Fides et Ratio, entre la fe i la cultura, com advocava el papa Sant Joan Pau II i
els seus successors, el papa emèrit Benet XVI i el papa Francesc.
3. Unes paraules finals d’agraïment
Permeteu-me, finalment, unes paraules d’agraïment:
A la UB i a les seves autoritats acadèmiques per haver organitzat aquest acte al Seminari Conciliar, avui Ateneu Sant Pacià (AUSP), amb una decidida voluntat d’establir
ponts de diàleg entre el món universitari civil i el món cristià. Esforç en aquest sentit,
també, del rector de l’Ateneu Sant Pacià, el Dr. Armand Puig i Tàrrech, que troba una
bona acollida sobretot a la UB. Avui, precisament, és en un acte a la UB i per això
excusem la seva assistència aquí.
A Ramon Dilla Martí i Maria Torras Freixa, editors de l’obra Elies Rogent i Barcelona.
Arquitectura, patrimoni i restauració.
A Mn. Josep M. Turull, que també ens ha parlat com a professor de l’AUSP i que
fins fa poc ha estat rector del Seminari Conciliar de Barcelona. Ell és canonge de la
Catedral i, actualment, rector de la parròquia i de la basílica de la Sagrada Família,
de Barcelona.
I als més de vint professors i professores que, amb les seves col·laboracions, honoren
aquest volum dedicat a aquests tres conceptes: arquitectura, patrimoni i restauració.
I, sobretot, a la figura d’un arquitecte català inconformista, que fou Elies Rogent i
Amat, que ja té un carrer dedicat a la nostra ciutat de Barcelona, però que ara, amb
aquesta obra recentment editada, podem dir que té un «monument commemoratiu»
fet pels seus continuadors. Gràcies a tots i a totes!
† Sergi Gordo Rodríguez
Bisbe auxiliar de Barcelona
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Secretaria General
Ministeris
L’Excm. i Rvdm. Sr. Antoni Vadell i Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona, el dissabte 2 de
març de 2019, a la parròquia Maria Mitjancera de totes les Gràcies, de Barcelona, confereix
el ministeri de:
LECTORAT
Bartolomé Chapa González
Jordi Garcia Giné
Pere Manonellas Félix
ACOLITAT
Santiago Aragonés González
Miguel Doctama Mirabueno
Rubén García Lozano

Ordes sagrats
L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Joan Josep Omella Omella, arquebisbe de Barcelona, el
diumenge 17 de març de 2019, a la basílica de la Sagrada Família, de Barcelona, confereix
el sagrat orde del
DIACONAT
Carlos Bosch Falgueras
Alberto Para Martínez
Carlos Pérez Laporta
Pablo Pich-Aguilera Blasco
Antoni Vidal Gómez del Moral
Agustí Vives Vaqué

Nomenaments parroquials
12.03.19 – Rvd. P. Samuel Finley Foster, CM, vicari de la parròquia de Sant Sever i
Sant Vicenç de Paül, de Barcelona.
17.03.19 – Rvd. Sr. Carlos Bosch Falgueras, diaca adscrit a la parròquia de Santa
Agnès, de Barcelona.
17.03.19 – Rvd. Sr. Alberto Para Martínez, diaca adscrit a la parròquia de Santa Eu182 [24] març - BAB 159 (2019)

làlia de Vilapicina, de Barcelona.
17.03.19 – Rvd. Sr. Pablo Pich-Aguilera Blasco, diaca adscrit a la parròquia de Sant
Cristòfol, de Premià de Mar.
17.03.19 – Rvd. Sr. Antoni Vidal Gómez del Moral, diaca adscrit a la parròquia de
Santa Eulàlia de Vilapicina, de Barcelona.
17.03.19 – Rvd. Sr. Agustí Vives Vaqué, diaca adscrit a la parròquia de Maria Auxiliadora, de Mataró.
25.03.19 – Rvd. Sr. F. Xavier Pagès Castañer, administrador parroquial de la parròquia Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, de Barcelona.
25.03.19 – Rvd. Sr. F. Xavier Pagès Castañer, administrador parroquial de la parròquia Sant Domènec Guzmán, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials
01.03.19 – Sr. Pere Alegrí Guitart, interventor-supervisor d’entitats diocesanes sotmeses a jurisdicció episcopal, a fi de col·laborar amb l’Oficina de Transparència, Suport
Jurídic i Retiment de Comptes de l’Arquebisbat de Barcelona, formant part del servei
d’Economia de l’Arquebisbat de Barcelona i sota la supervisió de l’ecònom diocesà.
08.03.19 – Rvd. P. Juan José Gallego Salvadores, OP, llicència per fer exorcismes
(c. 1172 del CIC), per un període de tres anys.
12.03.19 – Rvd. Sr. Josep Serra Colomer, llicència per fer exorcismes (c. 1172 del
CIC), per un període de tres anys.
18.03.19 – Nomenament dels següents membres del Patronat de la fundació pia
autònoma Agrupació Cultural i Social (ACIS), per quatre anys:
Sra. Marta Franco Cirera
Sr. Carles Riera Radigales
Sr. Miquel Tort Asencio
25.03.19 – Rvd. Sr. Alberto Para Martínez, Dc, director del Secretariat Diocesà de
Catequesi, per un període de tres anys.

Nomenaments a la Província
Eclesiàstica de Barcelona
01.03.19 – L’Arquebisbe Metropolità de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella Omella, amb el vistiplau dels senyors bisbes de les diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i
de Terrassa, nomena el Rvd. Sr. Fidel Catalán Catalán per al càrrec de secretari de la
Província Eclesiàstica de Barcelona.
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Nomenaments a les institucions
d’ensenyament superior
14.03.19 – El Sr. Cardenal Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corresponen com a Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià, del qual forma part la Facultat de
Filosofia de Catalunya, acomplerts els requisits corresponents i obtingut el nihil obstat
de la Congregació per a l’Educació Catòlica, nomena degà de l’esmentada Facultat,
per un trienni, el Dr. Carles Llinàs Puente.

Cartes
Model esmenat de pregària dels fidels del Dimecres de Cendra, 6 de
març de 2019
1 de març de 2019
Benvolguts i benvolgudes,
Seguint indicacions del Sr. Cardenal Arquebisbe, i amb relació al model de pregària
que l’Arxidiòcesi de Barcelona incorporarà a la pregària del proper 6 de març, Dimecres de Cendra, sobre la protecció dels menors i en contra dels abusos sexuals, us
adjuntem novament el text amb alguna petita millora incorporada en l’expressió de la
primera pregària, que abans podia induir a una certa confusió.
Preguem, doncs, que tingueu en compte aquesta nova versió que ara s’adjunta. Moltes gràcies.
Atentament,
Secretaria General
Arquebisbat de Barcelona
Text esmenat adjunt:
Per incorporar a la Pregària dels fidels del Dimecres de Cendra 2019
Perquè les víctimes d’abusos sexuals per part d’alguns ministres de l’Església puguin
ser guarides de les ferides profundes que han sofert. Perquè també les seves famílies
puguin recuperar la pau. PREGUEM.
Perquè totes les persones vulnerables, víctimes de qualsevol mena d’abús, sexual, econòmic, de poder o de consciència, puguin experimentar que s’actua per restituir la
seva dignitat i per erradicar aquest mal. PREGUEM.
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Perquè els que formem l’Església no deixem mai d’escoltar la crida a la conversió i
actuem amb determinació per reparar, en la mesura del possible, el mal comès, protegint els drets dels infants i de totes les persones vulnerables, i treballant rigorosament
perquè no hi hagi mai més cap abús sexual o de poder. PREGUEM.
Para incorporar a la Oración de los Fieles del Miércoles de Ceniza 2019
Para que las víctimas de abusos sexuales por parte de algunos ministros de la Iglesia
puedan ser curadas de las heridas profundas que han sufrido. Y también sus familias
puedan recuperar la paz. OREMOS.
Para que todas las personas vulnerables, víctimas de cualquier tipo de abuso, sexual,
económico, de poder o de conciencia, puedan experimentar que se actúa para restituir
su dignidad y para erradicar este mal. OREMOS.
Para que los que formamos la Iglesia no dejemos nunca de escuchar la llamada a la
conversión y actuemos con determinación para reparar, en la medida de lo posible, el
mal cometido, protegiendo los derechos de los niños y de todas las personas vulnerables, y trabajando rigurosamente para que nunca más haya ningún abuso sexual o de
poder. OREMOS.

Eucaristia a la capella del Palau Episcopal, el 6 de març de 2019,
Dimecres de Cendra
Barcelona, 4 de març de 2019
Benvolguts i benvolgudes,
Us informem que el proper dia 6 de març de 2019, Dimecres de Cendra, iniciarem el
temps de Quaresma amb la celebració de l’Eucaristia amb imposició de la cendra a les
8.30 hores a la capella del Palau Episcopal.
En conseqüència, dijous vinent, 7 de març, no tindrem la celebració de l’Eucaristia,
com és habitual.
Ben cordialment,
Secretaria General
Arquebisbat de Barcelona
secgral@arqbcn.cat
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Calendari laboral 2019
Barcelona, 5 de març de 2019
Als preveres i diaques de l’arxidiòcesi
Benvolguts preveres i diaques,
Ha estat aprovat per l’Arquebisbat, juntament amb el Comitè d’Empresa, el calendari
laboral de l’any 2019, confeccionat d’acord amb el que estableix el Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya i el Conveni del sector d’oficines i despatxos.
Disposeu, així, de tota la informació dels dies en què romandrà tancat el Palau Episcopal per prendre les mesures que s’escaiguin amb vista a la vostra organització.
Ben cordialment,
Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera
Arquebisbat de Barcelona
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Carta als preveres, diaques i pares provincials amb relació a la Missa
Crismal del Dimarts Sant, 16 d’abril
Barcelona, 14 de març de 2019
Als preveres, diaques i pares provincials religiosos de l’Arquebisbat
Benvolguts,
El Sr. Cardenal Arquebisbe envia una carta a tot el clergat en la qual convoca a la Missa Crismal el Dimarts Sant, 16 d’abril de 2019, a la Catedral Basílica de Barcelona, i
en aquesta mateixa carta invita a compartir un àpat fratern. L’Arquebisbat obsequia,
amb molt de gust, amb aquest dinar.
Així doncs, amb vista a l’organització, us prego de tenir presents les següents indicacions:
- Pel que fa a la Missa Crismal, els preveres que celebren noces d’or i d’argent sacerdotals, així com tots els pares provincials religiosos, han d’anar a revestir-se a la Sala
Capitular de la Catedral i només cal que portin la seva pròpia alba. En aquest cas,
us preguem que ho confirmeu a la Secretaria General (*).
- La resta de preveres i diaques cal que portin l’alba i l’estola blanca i han d’anar a revestir-se a la capella del Santíssim, també no més tard de les 10.45 hores. En aquest
cas, també us preguem que ho confirmeu a la Secretaria General, per tal de poder
fer la reserva del vostre lloc a la catedral de Barcelona (*).
- El dinar serà a les dues del migdia del dimarts 16 d’abril, al Seminari Conciliar.
És del tot necessari fer la inscripció a la Secretaria General abans del divendres 12
d’abril (*).
Ben cordialment,
Màrion Roca Sagués
Secretària General i Cancellera
Arquebisbat de Barcelona
(*) El contacte de la Secretaria General on cal que confirmeu en cada cas és:
- Telèfon: 93 270 12 48
- Correu electrònic: ssomoza@arqbcn.cat
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Comunicat sobre un prevere que ha perdut l’estat clerical
Barcelona, 18 de març de 2019
COMUNICAT SOBRE EL SR. MIGUEL ÁNGEL BARCO LÓPEZ
La Santa Seu, a través de la Congregació per al Clergat, va comunicar a la nostra
arxidiòcesi, per carta de 19 de novembre de 2018, que el Sr. Miguel Ángel Barco
López perdé l’estat clerical en decisió aprovada pel Sant Pare el 22 de juliol de
2017. Així mateix, la mateixa carta prosseguia: «És molt preocupant que el Sr.
Miquel Àngel Barco romangui en una actitud de rebel·lia davant la decisió de la
Santa Seu d’imposar-li la pèrdua de l’estat clerical, en mantenir la seva voluntat
de no abandonar la vida sacerdotal, després de més d’un any que li fos notificada
aquesta pena.»
Tenint en compte que l’esmentat Sr. Miguel Ángel Barco, pel que sembla, resideix en
el nostre territori diocesà, us fem present que aquest no pot usar cap mena d’hàbit ni
de distintiu clerical, que té prohibit qualsevol exercici del ministeri sacerdotal en tots
els seus àmbits (excepte el cas del cànon 976) i que, en conseqüència, no pot ser mai
admès com a clergue en cap celebració litúrgica de l’Església catòlica.
Secretaria General
Arquebisbat de Barcelona
secgral@arqbcn.cat

In pace Christi
Mn. Lluís Rourera Farré
Aquest prevere de la nostra arxidiòcesi de Barcelona va morir a la Seu d’Urgell, d’on
era originari, el dia 1 de març de 2019, als 97 anys de vida i 73 de ministeri sacerdotal, un ministeri repartit entre les diòcesis de la Seu d’Urgell i Barcelona. Quan es va
jubilar de les seves activitats a la nostra ciutat es va retirar a una residència d’ancians
de la Seu d’Urgell.
El mossèn va néixer a Àreu, diòcesi d’Urgell, el 19 de febrer de 1922. Va fer els estudis
d’Humanitats al Seminari d’Urgell, els estudis de Filosofia a la Universitat Pontifícia
de Comillas i els de Teologia al Seminari d’Urgell. A la Universitat de Barcelona va
cursar la llicenciatura en Filosofia i Lletres.
Fou ordenat prevere el 12 de juliol de 1945 a Comillas (Santander).
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En una primera etapa del seu ministeri va servir diverses parròquies de la diòcesi
d’Urgell, com les de la Bastida d’Hortons i Castellciutat. L’any 1946 fou nomenat
catedràtic de Filosofia del Seminari d’Urgell i també cap d’estudis del citat Seminari.
L’any 1968 fou nomenat beneficiat de la catedral.
El 17 de novembre de 1978 es va incardinar a l’arxidiòcesi de Barcelona. Aquí fou professor de Filosofia en diversos instituts d’ensenyament mitjà, com el de Joan d’Àustria,
i va col·laborar en les parròquies del districte d’Horta-Guinardó de la nostra ciutat.
Jubilat de l’ensenyament per raó de l’edat, es va retirar a la Seu d’Urgell, on va viure
fins al seu traspàs.
La missa exequial en sufragi de la seva ànima es va celebrar a la catedral de la
Seu d’Urgell el dissabte 2 de març de 2019, a les 16.30 hores. Fou presidida per
l’arquebisbe-bisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives. Varen concelebrar quaranta preveres i a l’inici de la celebració es va llegir un curriculum vitae del mossèn.
Es varen proclamar aquestes lectures: Carta als Romans 14, 7-12 («Tant si vivim
com si morim, som del Senyor», i com a lectura evangèlica la mort de Jesucrist
segons l’Evangeli de Sant Lluc (23,44-49; 24, 1-6a: «Pare, confio el meu alè a les
vostres mans»).
«L’amor de Déu no ens deixa mai», va dir a l’homilia Mons. Joan-Enric Vives, i convidava tots els presents a l’esperança i a la pregària per mossèn Lluís Rourera. També va dir
que el mossèn havia excel·lit en la saviesa i en la fe degut als estudis especials que havia
fet en Filosofia i Teologia, matèries que també havia ensenyat tant al Seminari d’Urgell
com en diversos instituts d’ensenyament mitjà. Mons. Vives va donar les gràcies a les
Germanetes dels Ancians Desemparats, que van acollir el mossèn a la residència d’ancians de la Seu d’Urgell i en van tenir cura els darrers anys. També va expressar a tots els
preveres i fidels que participaven en la missa exequial el condol del cardenal arquebisbe
de Barcelona i dels seus bisbes auxiliars, Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell.
Recordem-lo en les nostres pregàries. Que descansi en la pau de Crist.

Religioses difuntes
La Gna. María Pilar LIZARRALDE AGUADO, de les Germanes Carmelites
Tereses de Sant Josep, va morir el 10 de febrer de 2019, als 80 anys d’edat i 49
de vida religiosa.
La Gna. María Amparo OCÁRIZ VICUÑA, de les Germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora (darderes), va morir el 3 de març de 2019,
als 77 anys d’edat i 56 de vida religiosa.
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La Gna. Rosalia COMAPOSADA RIUS, de les Germanes Carmelites Tereses de
Sant Josep, va morir el 5 de març de 2019, als 91 anys d’edat i 74 de vida religiosa.
La Gna. Enedina MAYO GENTINO, Hospitalària de la Santa Creu, va morir el 13
de març de 2019, als 91 anys d’edat i 65 de vida religiosa. Nascuda a Laguna Duero
(Valladolid).
La Gna. María del Carmen ESCOBAR MARTOS, Hospitalària de la Santa Creu,
va morir el 17 de març de 2019, als 83 anys d’edat i 58 de vida religiosa. Nascuda a
Berja (Almería).
La Gna. Esperança SERDÀ OLIVERO, membre d’Ecclesia Mater - Secularitat
Consagrada des de fa 19 anys, va morir l’1 d’abril de 2019, als 88 anys d’edat.
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Pla pastoral
Comissió de Seguiment del Pla Pastoral
Diocesà «SORTIM!»: «Propostes per viure
l’eix de la Fraternitat durant la Quaresma»
Barcelona, 4 de març de 2019
Benvolguts i benvolgudes,
Des de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!» ens plau fervos arribar un conjunt de propostes per ajudar a viure amb més intensitat la Quaresma i el desplegament del Pla pastoral diocesà «SORTIM!».
El document que us adjuntem connecta l’eix 4 del Pla pastoral diocesà «La Fraternitat» amb el text «No oblidem l’hospitalitat» (carta de Taizé 2019) i posa en relleu, de
manera actualitzada, tres consells per a la Quaresma: la pregària, l’almoina i el dejuni.
Aquest document ja es troba disponible al web diocesà:
https://www.esglesiabarcelona.cat/wp-content/uploads/2019/03/PropostesQuaresma2019_Arquebisbat_v4.pdf
També us el podeu descarregar des de l’apartat «Activitats», a la secció del Pla pastoral
diocesà «SORTIM!» del web diocesà:
https://www.esglesiabarcelona.cat/sortim-pla-pastoral/
Desitgem animar-vos a compartir el vostre treball amb relació al Pla pastoral diocesà,
i us convidem que, des dels diferents àmbits de la nostra arxidiòcesi (parròquies, delegacions, secretariats, moviments, congregacions religioses, escoles i entitats diocesanes
diverses, etc.), ens pugueu fer arribar imatges, resums, documents del vostre treball
pastoral en aquest sentit. Tot això serà un bon estímul per anar preparant-nos per
a la celebració diocesana que ens aplegarà a tots el diumenge 2 de juny, a les 18.00
hores, a la basílica de la Sagrada Família, celebració de la qual ja us anirem informant
convenientment.
Us recordem l’adreça a la qual heu d’enviar el material perquè en puguem fer ressò al
web diocesà: plapastoral@arqbcn.cat
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Seguim, doncs, en sortida i comunió fraterna per viure el Pla pastoral diocesà!
Gràcies a tots!
Ben cordialment,
Comissió de Seguiment del Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!»
Arquebisbat de Barcelona

Comissió de Seguiment del Pla Pastoral
Diocesà «SORTIM!»: «La Fraternitat:
Apunts bíblics, conciliars i teològics»
Barcelona, març de 2019
Benvolguts i benvolgudes,
Des de la Comissió de Seguiment del Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!» ens plau fervos arribar el document «La Fraternitat: Apunts bíblics, conciliars i teològics», a càrrec
del Rvd. Dr. Salvador Pié Ninot, teòleg, perquè ens ajudi a seguir caminant en la ruta
del Pla pastoral diocesà.
Us adjuntem tant la versió catalana com la castellana del document, que també trobareu penjada a la nostra pàgina web, dins l’apartat del Pla pastoral diocesà «SORTIM!».
Ben cordialment,
Comissió de Seguiment del Pla Pastoral Diocesà «SORTIM!»
Arquebisbat de Barcelona
Document adjunt en català:

La Fraternitat
Apunts bíblics, conciliars i teològics
La Fraternitat com a Comunitat de germans/Església, Lligam fraternal i Amor
de germans
1. «Fraternitat» com a nom de l’Església
En el Nou Testament apareix per primer cop la Fraternitat com a nom de l’Església
a la primera carta de Pere (escrita entre els anys 73-92) i per dues vegades:
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«Respecteu tothom, estimeu la Fraternitat, reverencieu Déu.» (1Pe 2,17).
«Resistiu ferms en la fe, sabent que la Fraternitat estesa arreu del món ha de suportar els mateixos sofriments.» (1Pe 5,9).
El bisbe sant Pacià de Barcelona (anys 370-390) assenyala la significació de l’Església
com a Fraternitat tres cops: dues a l’Exhortació a la penitència, VIII,1; IX,2, i una a
la Carta III o Contra Novatianos, V. 2, en què escriu:
«En l’Església és sempre viu l’amor atent a cadascú, amor que “ho creu tot, ho espera
tot, ho suporta tot” (1Co 7,3). D’aquí l’exclamació de l’Apòstol: “Quan algú és feble,
jo també m’hi sento. Si fan caure algú, tot jo m’encenc” (2Co 11,29). Allà, doncs, on
tota la fraternitat suporta les penes de tots i resta segura i confiada en el mutu amor:
“suportant-vos amb amor els uns als altres, procurant de conservar la unitat de l’Esperit
amb els lligams de la pau” (Ef 4,2-3), allí hi ha l’Església, això és el poble que ha renascut de l’aigua i de l’Esperit Sant en el Crist.»
«El Concili Vaticà II usa “Fraternitat” vint-i-sis vegades: dotze a GS; quatre a LG;
quatre a PO; dos a AA, i una a AG, OE, PC i UR» (G. Ruggieri, «La Iglesia como fraternidad evangélica»: Concilium, 166, 1981, 354-369). D’aquests usos, tres cops ho fa
per significar l’Església, primer en tractar del ministeri dels bisbes a LG 26, relacionat
amb l’Eucaristia, i els dos restants, que tenen el mateix text, es refereixen al ministeri
dels preveres a LG 28 i PO 6:
Fraternitat, Església local i Eucaristia: «Les Esglésies (locals) són, en el mateix territori, el nou poble cridat per Déu, en l’Esperit Sant i amb tota la plenitud.
En elles, per la predicació de l’Evangeli de Crist, els fidels s’hi reuneixen i s’hi celebra
el misteri de la cena del Senyor “a fi que tota la Fraternitat del cos s’uneixi estretament”» (text final citat tret de la introducció al Pater Noster de la litúrgia mossàrab
d’Espanya) (LG 26).
Fraternitat, Pastor i Família de Déu: «Exercint per la part que els és pròpia, el
ministeri de Crist, Pastor i Cap de la família de Déu apleguen una Fraternitat animada per l’esperit d’unitat i la condueixen a Déu Pare per mitjà de Crist en l’Esperit
Sant» (LG 28 = PO 6); (amb referència a sant Cebrià: l’Església com a «Fraternitat
que viu l’esperit d’unitat», Carta, 11,3; a més, el text de LG 28 es relaciona amb Ac
4,32 sobre «La primera comunitat»).
2. La «Fraternitat universal» és el projecte de Déu
«Déu vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat» (1Tim 2,4).
«Tothom està invitat al Poble de Déu, que presagia la pau universal» (LG 13).
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«Vosaltres no us feu dir “rabí”, perquè de mestre només en teniu un i tots vosaltres
sou germans» (Mt 23,8).
«Encara que alguns, per la voluntat de Crist, són constituïts mestres, distribuïdors
dels misteris i pastors a favor dels altres, hi ha una veritable igualtat entre tots
en la dignitat i en l’acció en comú pròpies de tots els fidels per a l’edificació del Cos
de Crist» (LG 32).
«El Concili, proclamant la grandesa de la vocació de l’home i afirmant que en ell hi
ha un germen diví, ofereix al gènere humà la col·laboració sincera de l’Església a fi de
promoure aquella Fraternitat universal que correspon a aquesta vocació» (GS 3).
«Als qui creuen que “Déu és amor” (1Jn 4,8.16), el Crist aporta la certesa que el camí
de l’amor és obert a tots els homes i que l’esforç per restaurar la Fraternitat universal no és en va» (GS 38).
«Tot el que aquest Concili proposa vol ajudar tots els homes del nostre temps, tant si
creuen en Déu com si no el reconeixen explícitament, perquè creïn un món més conforme a la dignitat eminent de l’home i alhora aspirin a una Fraternitat universal
més profundament fonamentada i sota l’impuls de l’amor» (GS 91).
3. «Fraternitat» en el «Crist-germà»
«Jesucrist ha estat el primogènit d’una multitud de germans» (Rom 8,29).
«Ell no s’avergonyeix d’anomenar-los germans…, ja que es feu en tot igual als germans» (He 2, 11.17).
«Aneu a anunciar-ho als meus germans» (Mt 28,10); «Ves a trobar els meus germans» (Jo 20,17).
«L’Esperit ens fa fills i ens fa cridar: “Abbà”, Pare!» (Rom 8,15; Ga 4,6).
«Primogènit entre molts germans, va instituir una nova comunió fraternal que es
realitza en el seu Cos, que és l’Església, on tots, membres els uns dels altres, es puguin ajudar mútuament. Aquesta solidaritat haurà d’augmentar sempre fins aquell dia
que serà consumada, quan els homes, salvats per la gràcia, com a família estimada
per Déu i per Crist, el germà, donaran a Déu una glòria perfecta» (GS 32).
«Crist-Germà» (GS 93; LG 32.62). Els creients són «els seus germans» (LG 7),
«fills en el Fill» que «invoquen: Abba Pare» (GS 22), essent «germans i germanes en
el Crist» (LG 37; AA 3; PC 14) i «en el Senyor» (UR 3). «La riquesa més important
del tema de la Fraternitat és redescobrir «Crist-Germà», en el qual tots esdevenim
fills adoptius del Pare, i germans i germanes els uns dels altres» (M. Dujarier,
Église-Fraternité I, Cerf. 2013, 56). Tot molt ben significat en la icona copta del s. VII
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–al Louvre de París–, en què Crist posa el seu braç dret a les espatlles de l’Abat Ménas
(portada de M. Dujarier, Église-Fraternité II, Cerf. 2016).
4. La virtut de la Fraternitat: vers la «Fraternitat mística» del papa Francesc
«L’amor tot ho excusa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho soporta» (1Co 13,7).
«Si Déu ens ha estimat així, també nosaltres hem d’estimar-nos els uns al altres.
A Déu, ningú l’ha vist mai; però si ens estimem, ell està en nosaltres» (1Jo 4,11).
«Per Joan, la conseqüència de que Déu, que és amor (1Jo 4,16), ens hagi estimat, no
és que nosaltres igualment l’estimem a ell, sinó que ens estimem mútuament (1Jo
4,7.11). Per això, el “Déu en nosaltres” és en l’amor mutu, l’únic Déu al qual podem
estimar (1Jo 4,12). D’aquí que sigui un vertader argument –per nosaltres gens evident, per Joan radicalment apodíctic– que el “qui no estima el seu germà que veu, no
pot estimar a Déu, que no veu” (1Jo 4,20)» (K. Rahner, «Sobre la unidad del amor a
Dios y el amor al prójimo», ET VI: 275).
«La paternitat de Déu confereix a la fraternitat cristiana la seva vertadera solidesa… Perquè només hi ha un que té dret a invocar Déu com el “meu Pare”, Jesucrist, el Fill unigènit; tots els altres homes han de dir, en definitiva: “Pare nostre”.
Déu és només Pare “per a mi” quan jo “estic” en el “nosaltres” dels seus fills. No pot
ésser correcte, per tant, dir que Crist ha ensenyat als homes a dir “Pare” a Déu, sinó
que s’ha de dir amb tot rigor que ha ensenyat a dir “Pare nostre”, i que en aquesta
locució l’adjectiu “nostre” no és menys important que el substantiu “Pare”» (J. Ratzinger, La fraternidad de los cristianos, pàg. 63-71).
«Tot allò que els homes fan per aconseguir una justícia més gran, una Fraternitat
més ampla, un ordre més humà en les relacions globals, val més que els progressos
tècnics» (GS 35; i GS 61; 78; 84; 90).
«La Sagrada Escriptura ensenya a la família humana que el progrés humà, que és un
gran bé per a l’home, porta en si mateix una gran temptació: un cop pertorbat l’ordre
dels valors i barrejat el mal amb el bé, individus i grups només tenen en compte els
propis interessos i no pas els dels altres, i això fa que el món no sigui un espai d’autèntica Fraternitat» (GS 37).
«L’Església, en virtut de la seva missió d’il·luminar tot el món amb l’anunci de l’Evangeli
i de reunir en un sol Esperit tots els homes de qualsevol nació, raça o cultura, esdevé un
signe d’aquella fraternitat que permet i consolida un diàleg sincer. Unint les nostres
energies esforcem-nos per col·laborar fraternalment al servei de la família humana, la
qual és cridada a esdevenir, en Crist Jesús, la família dels fills de Déu» (GS 92).
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Papa Francesc: «Es tracta d’aprendre a descobrir Jesús en el rostre dels altres,
en la seva veu, en les seves reclamacions. També és aprendre a sofrir en una abraçada
amb Jesús crucificat quan rebem agressions injustes o ingratituds, sense cansar-nos
mai d’optar per la fraternitat. Aquí rau la veritable guarició, ja que la forma de relacionar-nos amb els altres, que realment ens guareix en lloc de fer-nos posar malalts,
és una fraternitat mística contemplativa, que sap mirar la grandesa sagrada
del proïsme, que sap descobrir Déu en cada ésser humà, que sap tolerar les molèsties
de la convivència aferrant-se a l’amor de Déu, que sap obrir el cor a l’amor diví per
buscar la felicitat dels altres com la busca el seu Pare bo. Precisament en aquesta època, i també allà on som “petit ramat” (Lc 12,32), els deixebles del Senyor són cridats
a viure en comunitat que sigui sal i llum del món (cf. Mt 5,13-16). No ens deixem
robar la comunitat!» (Evangelii gaudium, 91s.).
Dr. Salvador Pié Ninot, teòleg

La fraternitat, actitud de conversió,
pel P. Eduard Rey, OFM Cap
Publiquem la meditació o lectio divina que sobre la fraternitat va donar fra Eduard Rey,
OFM Cap, el dia 7 de març de 2019 a la Casa d’Exercicis de Sarrià, en el recés de Quaresma per a les zones pastorals 1, 2 i 3. Les seves reflexions ens poden ajudar en l’aplicació
del Pla pastoral diocesà que aquest any té aquest objectiu prioritari: «Des de la trobada
amb Jesucrist, viure la fraternitat». I, per això, la seva meditació s’inclou en aquesta secció
del BAB dedicada a iniciatives en l’aplicació del nostre Pla pastoral diocesà. Text transcrit
de l’enregistrament magnetofònic i revisat pel P. Eduard Rey.
Bon dia. Em dic Eduard Rey i soc ara el provincial dels Caputxins. Tot i que soc fill
d’aquí, de Sarrià, la major part de la meva vida religiosa l’he viscut a Arenys de Mar,
que és bisbat de Girona. Per això, el meu coneixement del bisbat de Barcelona és molt
limitat, perquè acabo d’aterrar fa uns mesos, però agraeixo aquesta possibilitat de
compartir amb tots vosaltres. El tema és «la fraternitat com a actitud de conversió».
Podreu prendre uns papers amb textos de l’Evangeli i de sant Francesc d’Assís. No us
sorprendrà que un frare caputxí us parli de Sant Francesc, oi?
Començaré per un fet que vaig veure fa uns dies en un reportatge emès per la televisió.
Era sobre una noia del Pakistan, una noia una mica provocativa i extremada, que havia tingut molt d’èxit en les xarxes socials i que havia mantingut una polèmica amb un
clergue musulmà. En el seu país es va crear un ambient contra ella. La noia decideix
tornar al seu poble per amagar-s’hi, i resulta que allí la va matar el seu germà petit.
Aquest, avergonyit de tot el que es deia sobre la seva germana, va donar unes pastilles
als pares perquè es quedessin adormits tota la nit, i la va escanyar. Explico aquest fet
dramàtic per dir que ser germà no és necessàriament una cosa positiva, dependrà de
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com es visqui. Ser germà també pot portar a pensar que el meu germà o la meva germana són tan meus que, si no m’agrada allò que fan, acabo volent-los eliminar. Hi ha,
doncs, un camí a recórrer per tal de construir una vivència positiva de la fraternitat.
Em sembla que llegint la Bíblia podem veure com la majoria de germans que hi apareixen són un desastre fratern. Partint, naturalment, de Caín i Abel, seguint per Esaú
i Jacob, passant pels fills de Gedeó –n’hi ha un que mata tots els altres, excepte el petit
que s’escapa–, els fills de David, que lluitaran entre ells i fins amb el pare pel poder
i per l’herència (coses que tantes vegades hem vist també avui), i, finalment, al Nou
Testament, la paràbola del Fill Pròdig.
Ser germà, a la Bíblia, no és necessàriament una experiència positiva. Més aviat, la
Bíblia ens posa al davant que la fraternitat, el ser germans, és el lloc de la rivalitat, de
la gelosia, de l’enveja. Encara que a la Bíblia no he trobat un cas com el del Pakistan,
un assassinat perpetrat per un germà per una qüestió d’honor, sí que ser germà va
lligat a una experiència de competició, de rivalitat, de gelosia. Això és una constant.
La història de Josep i els seus germans
I se m’ha acudit que per tractar la fraternitat com a camí de conversió –el títol que se’m
va donar– intentaré seguir la història de Josep i els seus germans. Tots tenim a la ment
aquesta història, per tant, no llegiré res. Però aniré destacant algunes coses que m’han
cridat l’atenció, i que m’han evocat altres textos, de l’evangeli i dels escrits de sant Francesc d’Assís. Podem dir que farem una lectio divina sobre la història de Josep. No hi
busqueu un comentari exegètic, cosa per a la qual no estic preparat. És, senzillament,
una meditació sobre el que ens diu aquest text venerable sobre el tema de la fraternitat.
Una rivalitat heretada
En primer lloc, fixeu-vos que la rivalitat entre Josep i els seus germans és heretada.
No és una rivalitat que ve simplement d’ells; és una rivalitat que ve de les seves mares.
Perquè entre Raquel i Lia hi ha una competició, hi ha una rivalitat per l’amor de Jacob
i per la fecunditat. Raquel és l’estimada, però no aconsegueix tenir fills. Lia ha estat
entregada a Jacob juntament amb sa germana amb engany, perquè era lletgeta i més
difícil de casar. Però té la benedicció de la fecunditat, va posant nens al món contínuament. Hi ha una competició brutal entre les dues germanes, implicant-hi també
dues esclaves, pel marit i pels fills.
I això ho hereten els fills, perquè si Josep és el predilecte és perquè és fill de Raquel.
Josep representa el moment més gloriós de la relació entre Jacob i Raquel, ja que en
el part del segon fill, Benjamí, ella morirà (volent posar-li per nom, fins i tot, Benoní,
és a dir, «fill de la meva desgràcia»). Per això hi ha una predilecció del pare per aquest
fill, per Josep. La rivalitat entre els germans, la gelosia, no ve només d’ells: és heretada.
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I això ens fa pensar en la situació en què ens trobem quan entre nosaltres ens diem
germans. Tenim clar que tenim un Pare comú, però venim de situacions i contextos
molt diferents, venim de mares –per dir-ho així– diferents. Si ara, en lloc de fer un
recés, ens haguéssim de seure a parlar de futbol o de política, suposo que aquestes
diferències sortirien de seguida i fins és possible que acabéssim discutint.
Potser la situació d’aquests dotze germans ens presenta una situació que és la nostra, que és
la situació humana normal. Quan volem viure com a germans, descobrim que venim de
contextos diferents i que en alguns punts heretem rivalitats, enveges, suspicàcies dels uns
envers els altres, com aquests dotze germans, que ho varen heretar de les seves dues mares.
Una primera conclusió podria ser: la fraternitat que busquem no se’ns dona com una
cosa absolutament natural. La fraternitat demanarà un camí de conversió perquè ja
portem, d’entrada, coses que ens separen.
Enfadats amb Josep o amb el seu pare?
La Bíblia diu que Josep ja tenia disset anys quan succeeixen els fets que narra. És prou
gran, però no sembla que tingués totalment clara la situació dels seus germans i d’ell
mateix. No és una persona capaç de posar-se en la pell dels seus germans, i ells estan
totalment portats per aquesta gelosia, per aquesta rivalitat amb Josep. Josep no és del
tot innocent: té la informació privilegiada dels seus somnis, però els fa servir d’una
manera totalment imprudent, d’una manera que pot ferir l’altre. Per altra part, el pare
tampoc té prou prudència en aquesta relació. A la mateixa Bíblia, David, molt més
jove que Josep aquí, ja porta a pasturar el ramat. Josep està pujat entre cotons i a sobre
se li demana que faci d’espieta dels seus germans més grans. La relació està enverinada
per múltiples factors, i ningú no és del tot innocent.
Aleshores, tots ho recordem, els germans decideixen, primer, matar Josep i, finalment,
per insistència de Rubèn, vendre’l. El tiren al pou, després el treuen i el venen. Com
aquell germà del Pakistan, han decidit que la millor manera d’acabar amb el problema
és fer desaparèixer el germà.
Aquí hi ha un element que és molt interessant: el qui la paga és Josep, però aquell amb qui
els germans estan enfadats, en realitat, és amb el seu pare Jacob. I potser és ben bé així: quan
nosaltres estem contra el nostre germà, les nostres rivalitats, les nostres enveges, les nostres
suspicàcies, en el fons amaguen una relació ferida amb el Pare. Penso que quan nosaltres
tenim una mirada ferida cap al germà és perquè en el fons tenim una ferida amb el Pare.
Un text de sant Francesc sobre l’enveja
Hi ha un text de sant Francesc, en les seves «Admonicions», que és interessant. Diu:
«Qualsevol que enveja el seu germà, pel bé que el Senyor diu i fa en ell, comet un
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pecat de blasfèmia, ja que enveja l’Altíssim mateix, que és el qui diu i fa tot bé». És
un pensament potser, d’entrada, una mica complex, però Francesc ens vol dir que, si
enveges el bé del germà, has de pensar que aquell bé no ve d’aquella persona, sinó que
ve de Déu. Tot allò que hi ha de bo, ve de Déu. En el fons, el que veiem en aquests primers fets de la relació de Josep amb els seus germans és que potser ningú de nosaltres
no està lliure de la temptació de l’enveja, o potser de la gelosia, i sempre suposa que el
Pare ha distribuït malament les coses: «A mi m’ha deixat de banda, jo soc la víctima,
i a aquell li ha donat…» (el que sigui: qualitats, càrrecs, reconeixement…, qualsevol
cosa pot suscitar aquests sentiments).
Cal que ho descobrim, que ens diguem: «Jo estic enfadat contra el meu germà, però
en realitat ho estic contra Déu, perquè no sé veure la meva situació com aquella en
què Déu mateix m’ha posat, com aquella que Déu m’ha regalat, ni sé veure la situació
de l’altre des d’aquesta mateixa fe en la voluntat de Déu.» Hem de demanar de saber
agrair el bé que hi ha en nosaltres i el que hi ha en els altres, saber-ho veure des de la
fe en Déu que ens ha creat i ha distribuït els béns com li ha plagut.
La paràbola del fill pròdig i el germà gran
L’aflicció amb el germà apel·la a una aflicció amb el pare. I això Jesús ho sap posar
molt clar en la paràbola del fill pròdig. El germà gran ho diu clarament, dirigeix la
seva ira cap al pare: «T’he estat servint durant tants anys sense haver desobeït mai ni
un de sol dels teus manaments, i no m’has donat ni un cabrit per fer una festa amb
els meus amics. I ara ve aquest fill teu que s’ha gastat els teus diners amb prostitutes,
i fas matar el teu vedell gras.»
La paraula del germà gran de la paràbola del fill pròdig diria que a vegades és com la
nostra veu profunda. No s’adreça al germà, sinó al pare. És amb el pare que la relació
està ferida. És com quan dos germans es barallen per una herència; la ràbia més que
contra el germà és contra el pare, que és el qui va distribuir, per activa o per passiva,
les coses.
Tornem a la història de Josep i els seus germans, que se separen i van per camins diferents. És curiós que la Bíblia ens posa aquí uns textos que també parlen de la fraternitat. Hi ha el pecat d’Onan, que és un pecat contra la fraternitat, perquè no vol donar
descendència al seu germà difunt tot i estar-hi obligat per la llei. I després trobem el
part dels dos fills de Tamar –dos bessons– que ja neixen barallant-se, i posant-se un
davant de l’altre…
El «camí de conversió» proposat per Josep
Saltem ara tota la història de Josep a Egipte i anem al moment en què els germans
es tornen a trobar. Em crida l’atenció el que fa Josep amb els germans. Recordem la
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història. En temps de fam, els germans van a demanar ajut a Josep. Ell els reconeix des
del primer moment, però els parla per mitjà d’un intèrpret. S’amaga, decideix no revelar-se. Josep tenia, en aquest moment, diverses alternatives, i la que fa servir és molt
interessant. Ja no és el jove inexpert que els seus germans van vendre. És un home
savi, una mena de «vicari general» del Faraó. Té tot el poder per venjar-se: el germans
estan a les seves mans, i després podria haver revelat al seu pare Jacob la realitat del
que havia passat. A més, Benjamí, l’altre fill de Raquel, no és allà en aquell moment.
Tot està a punt perquè Josep es pugui venjar, però no ho fa.
També podia haver-se manifestat des del primer moment, i dir: «Soc Josep, el vostre
germà. Oblidem tot el que ha passat, i endavant.» Finalment, Josep optarà per un
perdó generós. Però no ho fa immediatament. Què fa, doncs, Josep? Els obligarà a
demostrar que han après a ser germans. Els posarà una mena de prova, en el fons els
convidarà a emprendre en un camí de conversió. I per això anirà forçant les coses
fins que portin Benjamí. Eliminat Josep, Benjamí es pot trobar ara en la seva mateixa
situació, essent com és l’altre fill de Raquel, el nou preferit del pare, que s’ha quedat
amb ell mentre els altres baixaven a Egipte.
Josep va forçant les coses per veure si els fills de Lia i de les esclaves han après a estimar
i a ser germans del fill de Raquel. Els dirà: «M’heu de portar el vostre germà, perquè jo
vegi que no sou uns espies i que em dieu la veritat». Retindrà Simeó a la presó, com una
mena d’hostatge, per forçar-los a portar Benjamí. Jacob es resisteix, però al final ha de
cedir si no vol morir de fam. I sembla com si Josep volgués portar la prova a l’extrem, i
els convida a dinar i serveix a Benjamí una ració molt més esplèndida que als altres. Posa
tots els elements perquè la gelosia aparegui. I quan ja els pot tenir ben a punt, posa la
prova final: Josep fa amagar la seva copa al sac de Benjamí i l’acusa de lladre. Josep ha
preparat tot l’escenari perquè els germans demostrin que tenen enveja de Benjamí, com
varen tenir enveja d’ell, perquè aprofitin l’avinentesa per fer-lo desaparèixer com havien
fet amb ell. Els posa davant d’aquesta prova: «Demostreu que heu après a ser germans.»
Aquesta actitud de Josep la trobo lluminosa. En el fons, em sembla que és l’actitud
d’un bon germà. Em sembla que, a vegades, tanquem els ulls davant les incoherències
dels germans, no volem veure les situacions difícils. És l’actitud d’un bon germà? És
caritat de debò? A l’evangeli, en el capítol 18 de sant Mateu, en el discurs sobre la comunitat, Jesús posa com un itinerari en el qual els problemes no es tapen, sinó que es
parla d’ells. En la crisi –o digueu-ne com vulgueu– que estem passant ara, hi ha hagut
actuacions que potser s’han fet de bona fe, però que segurament s’han de qüestionar.
Tancar els ulls no és un acte de caritat. Cal trobar un camí molt fi, que és el de dir les
coses amb caritat, perquè dir les coses sense caritat tampoc és el bon camí. Cal trobar
aquest camí tan fi i tan estret. Jesús ens diu que hem de passar per una «porta estreta».
Cal trobar aquesta porta estreta que hi ha entre «callar» i «agredir» l’altre. Cal trobar
aquesta porta estreta i passar-hi. Crec que la caritat veritable passa per aquí.
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Francesc: estimar els germans val més que un eremitori
La història de Josep ens ho ensenya. No vol venjar-se dels seus germans. No vol castigar-los. Vol perdonar-los. Però també vol que demostrin un canvi. Al final, quan Judà
s’ofereix per quedar-se en lloc de Benjamí, s’ha assolit el que Josep desitjava per a ells:
un camí de conversió.
Hi ha un text de sant Francesc, una carta molt curiosa, que el sant envia un «ministre» –és a dir, a un provincial dels franciscans–, que, cansat dels frares, se’n vol anar a
una ermita enmig de la muntanya, a un eremitori. I sant Francesc li escriu una carta
molt bonica en què li diu: «Tot això que t’impedeix d’estimar Déu ho has de tenir
com una gràcia. I vulgues que siguin així i no d’altra manera, i estima’ls en això, i no
vulguis que siguin més bons cristians» –fins i tot li diu això– «i que et valgui més que
un eremitori.»
Dirigint-se a aquest mateix ministre, sant Francesc continua: «I en això vull conèixer que tu estimes el Senyor i a mi, servent seu i teu, si feies això, és a dir, que no hi
hagi al món cap frare que hagi pecat tot el que hagi pogut pecar que, en haver vist
els teus ulls, se’n torni mai sense la teva misericòrdia, si cerca misericòrdia. I si no
cerca misericòrdia demana-li si la vol. I si després pecava mil cops davant els teus
ulls, estima’l més que a mi, per tal de dur-lo al Senyor. I tingues sempre compassió
d’aquests tals.»
«Que no se’n torni» –diu– «sense la teva misericòrdia. I si no cerca misericòrdia»
–aquest comentari és curiós– «demana-li si la vol». Amb això, Francesc posa en evidència que l’altre ha fet alguna cosa que demana misericòrdia. És a dir, mirar l’altre
amb misericòrdia no és tapar el problema, més aviat és passar fins i tot pel sofriment
de posar en evidència davant de l’altre allò que no va bé i, no obstant això, persistir
a estimar-lo, persistir en una mirada de misericòrdia. «Que havent vist els teus ulls
no se’n torni sense la teva misericòrdia.» Em sembla que aquest tipus d’amor fratern requereix un entrenament. Que sigui capaç de dir sense agredir; capaç de dir i
mantenir-se estimant; capaç de veure els problemes i no fer com aquell germà del
Pakistan que, per treure’s el problema, elimina la seva germana. Potser, de vegades,
fem mentalment això: quan veiem el problema, eliminem el germà, ja no en volem
saber res…
Veu el problema i persisteix a estimar; manifesta el problema i persisteix en estimar. I potser aboca l’altre a una decisió, però persisteix a estimar. Crec que amb
això Josep ens ensenya actituds. Potser ens hauríem de qüestionar que a vegades
hem dit «caritat» i en realitat estàvem justificant por, indiferència, o el que en llenguatge clàssic dèiem «respectes humans». Em sembla que aquesta és una pregunta
que ens podem fer.
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La reacció de Judà: una nova relació amb el pare i els germans
Acabo la història de Josep amb la reacció de Judà, que és ben interessant. Benjamí,
aparentment, ha robat la copa de Josep. Tots han quedat, evidentment, sorpresos, i
diuen: «Ens quedarem tots a la presó.» Josep, fidel al seu pla de posar a prova la relació
dels deu amb Benjamí, diu: «No, el qui s’ha de quedar a la presó és el qui ho ha fet. Els
altres podeu anar-vos a casa tranquil·lament». Però aleshores Judà diu: «El nostre pare
es morirà de pena si Benjamí no torna; jo em quedo a la presó en lloc de Benjamí.»
Una actitud veritablement mercedària! Sembla un mercedari antic, canviant-se pel
germà que s’ha de quedar a la presó…
Judà ens manifesta dues coses: ha canviat la relació amb el pare i amb el germà, amb
tots dos. Quan van entregar Josep hi havia una ferida amb el pare, no els feia cap
pena privar el pare d’un dels seus fills. Ara Judà es compadeix del pare. I, de retruc,
canvia també la relació amb el germà, perquè fins i tot està disposat a quedar-se a
la presó en lloc de Benjamí. Es fa càrrec de la situació del germà, d’alguna manera,
en carn pròpia.
Josep, aleshores, es revela com a germà i la història acaba amb un final feliç. Judà ha
fet el pas que se li demanava: fer-se càrrec de l’altre com a germà, de l’altre que és el
fill d’una altra mare, de l’altre que és el preferit del pare, de l’altre que, segons totes les
aparences, ha robat una copa del primer ministre del Faraó. Ha canviat la seva mirada
envers el pare i s’ha fet càrrec de l’altre.
Fer-se càrrec del germà
L’últim punt del qual vull parlar és d’aquesta necessitat de fer-se càrrec de l’altre amb
la pròpia vida; de l’altre, a qui li dic germà. I això, a nivell nostre, a nivell de les persones de les quals tenim cura pastoralment. Fer-se càrrec de l’altre, en el nivell que
sigui, al que diem «germà».
Dos textos de les «Admonicions» de sant Francesc sobre l’amor veritable. Diu: «Benaurat el qui estima el seu germà tant quan està malalt i no li pot correspondre com quan
està sa i li pot recompensar.» Què fàcil que és oblidar-se de la persona que ja no ens
pot aportar alguna cosa directament… L’oblidem. Jo mateix, com a provincial, sovint
em dic que, enmig de les moltes coses que he de fer, no he d’oblidar-me de visitar els
bons germans meus que estan a la infermeria provincial. Fer-se càrrec de l’altre, no
del benefici que m’aportarà, no per la feina que he de fer amb ell, sinó de l’altre, de
la seva persona.
I el segon text em sembla que també ens toca, i molt. Diu: «Benaurat el qui estima i
respecta el seu germà tant quan és lluny d’ell com quan és amb ell, i que al seu darrere
no diu res que, en caritat, no pogués dir al seu davant.»
BAB 159 (2019) - març [45]

203

Què fàcil que és parlar malament dels altres! I també dels nostres germans sacerdots
o dels membres del mateix orde! Hi ha moltes persones disposades a malparlar dels
seus companys, dels qui treballen en la mateixa missió. Crec que en això tots hauríem
de fer una anàlisi seriosa: Com parlem els uns dels altres, amb els seglars o quan ens
trobem entre nosaltres? Com parlem del qui no hi és en aquell moment?
Sobre això em sembla que hauríem de fer un examen de consciència a fons. Perquè la
fraternitat es comença a desmuntar per aquí, per una paraula no dita, per una paraula
dita amb doble intenció, per un detall revelat a qui no n’ha de fer res… Com és que,
en un orde religiós, de vegades passa que hi ha un membre que té un problema i ho
sap tothom menys el superior? Aquest és un principi que em sembla ben adient: la
informació ha d’anar cap a la persona que pot prendre decisions, i no l’hem de fer
córrer entre nosaltres de forma caòtica. I, en contra d’això, tendim a callar davant del
qui pot prendre decisions i a comentar-la després de qualsevol manera.
La fraternitat es desmunta molt fàcilment no fent-se càrrec de l’altre, no fent-li cas
realment. És una manca d’amor. Aquests són detalls que manifesten que no ens hem
compromès a fer-nos càrrec de l’altre, a ajudar-lo; que no hem donat aquest pas que
els germans de Josep van fer en defensa del seu germà Benjamí, acusat d’haver robat
una copa.
Fer-se càrrec de l’altre comporta assumir el que l’altre pateix o el que l’altre ha fet. I
fer-ho amb afecte, no per castigar-lo, no per anar contra ell. A l’altre me’l faig meu i,
per tant, no el tracto de qualsevol manera.
Dos episodis de la vida de sant Francesc
Penso que tots coneixeu la vida de sant Francesc. En la seva vida hi ha dos episodis
que manifesten un canvi d’actitud envers el germà i envers el pare. Comença amb un
canvi d’actitud cap als germans, donant un petó al leprós, que és aquell que ell evitava,
aquell amb qui no es volia trobar. Ell feia almoina al leprós, però no s’hi acostava mai
personalment. El dia que s’acosta al leprós i li fa un petó, aquest fet manifesta que
Francesc comença a entendre què és ser germà. Aquí comença Francesc a descobrir la
paraula «germà», que serà central en la seva vida.
I, si ho recordeu, el moment àlgid de la seva «sortida del món» –en el llenguatge del
seu temps– és quan es despulla de la roba davant del seu pare de la terra, i diu: «Des
d’ara el meu pare ja no seràs tu, el meu Pare és el del cel.» Sant Francesc ens invita a
recórrer el camí que ell va fer en les dues direccions: si hi ha un canvi real en la meva
relació amb el Pare, hi haurà una nova relació amb el germà. I si canvia la meva relació amb el germà, també canviarà la meva relació amb el Pare. Les dues coses van
profundament unides.
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Acabo amb aquella paràbola de Jesús que parla d’un rei, però ja sabem que Jesús utilitza la figura del Rei per parlar del mateix que en altres paràboles és el Pare. La paràbola
es troba en el capítol 18 de sant Mateu. És aquell servent que té un deute molt gran
i que el rei l’hi perdona. I aquest servent, després, fa ficar a la presó un company que
tenia amb ell un deute molt menor. I el rei, aleshores, el fa tancar a la presó i li diu:
«No t’havies de compadir del teu company, com jo m’havia compadit de tu?»
Em sembla que, a l’hora de mirar els nostres germans, hem de tenir molt present que
l’herència que tots hem rebut del Pare és que se’ns han perdonat moltes coses. L’herència que hem rebut tots és aquesta. No és, per tant, una herència per la qual discutir;
no és una herència per envejar-nos. Més aviat és una herència que ens humilia i, per
tant, que ens uneix. Se’ns han perdonat moltes coses. Quan entenem que aquesta és
l’herència real que hem rebut, aleshores és quan se’ns poden obrir els ulls per veure
el germà d’una altra manera i eliminar de la nostra vida la rivalitat, la competició, la
gelosia, la indiferència, i fer-nos càrrec de l’altre i sentir-lo com a nostre.
Fra Eduard Rey, OFM Cap
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Organismes diocesans
Nou Pla d’identitat i pastoral de la
Fundació Pere Tarrés
Coincidint amb el temps de Quaresma, la Fundació Pere Tarrés ha publicat el contingut
fonamental del seu Pla d’identitat i pastoral. Justament, reflexionar sobre els diversos elements identitaris de la dimensió cristiana és l’objectiu d’aquest Pla, que s’harmonitza així
amb el període quaresmal.
Aquest Pla també es proposa aprofundir en els aspectes presents al llarg de la història
de la Fundació. L’any passat es van celebrar els 60 anys de l’origen d’aquesta obra
diocesana, un bon moment per difondre el compromís amb les persones i el missatge
cristià de l’entitat i la seva cultura organitzativa.
Tot i que està molt entrellaçat, els objectius i les accions del nou Pla d’identitat i pastoral sorgeixen de les tres grans dimensions que defineixen el caràcter de la Fundació
Pere Tarrés: els valors i el tarannà, la celebració de la fe cristiana i la dimensió d’interioritat i espiritualitat.
Els valors i el tarannà engloben els elements identitaris amb l’objectiu d’aprofundir
i donar a conèixer la cultura de la Fundació Pere Tarrés per consolidar i visualitzar
la seva missió i difondre la vida del beat Pere Tarrés, que fou un sacerdot d’aquesta
diòcesi de Barcelona.
La celebració de la fe cristiana centra la segona dimensió en què la Fundació impulsa i
anima l’acció en la tasca d’evangelització per reforçar la vivència del missatge de Jesús
i de l’Església en la societat actual.
Finalment, la Fundació destaca, en una última dimensió, la interioritat i l’espiritualitat. Aquest eix se centra en la persona, en el seu creixement i la seva promoció al llarg
de la vida. Es tracta de la base de l’entitat, tant pel que fa a les persones que atenen
com a les que hi treballen i en formen part. La qualitat humana està vinculada al cultiu de l’espiritualitat i de la interioritat per poder comptar amb persones coherents,
fiables, compromeses i obertes als altres.
Gestionar la diversitat cultural i religiosa és una realitat que es va fent cada vegada més
comuna en la societat actual. Per això, cal fer reflexionar i discernir sobre quina ha de
ser la nostra resposta davant d’aquesta diversitat, per viure-la sempre des de l’acollida,
el respecte i com a element enriquidor.
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El Pla d’identitat i pastoral de la Fundació Pere Tarrés té com a principal objectiu
generar espais adaptats a les necessitats de la societat, formar els professionals com
a persones integradores que promoguin els valors de l’entitat i treballar per generar
espais de vivència comunitària i compartir la fe.

Trobada de la Pastoral Universitària
a la basílica de la Sagrada Família
«La Pastoral Universitària et convida a la Sagrada Família.» Això deia el cartell que
anunciava la trobada que va tenir lloc a la basílica el dia 15 de març de 2019, entre
les 16.00 i les 20.30 hores. Era la primera trobada de professors d’universitats oberta a
personal docent i d’investigació (PDI) i a personal d’administració i serveis (PAS), promoguda pel nou equip del Secretariat de Pastoral Universitària, que integra els SAFOR,
la pastoral a les universitats públiques i a les universitats d’inspiració cristiana presents a
la nostra diòcesi.
Aquest Secretariat, segons el nou organigrama diocesà, està incorporat a la Delegació Diocesana de Pastoral de Fe i Cultura, que dirigeix la Gna. Margarida Bofarull
Buñuel, RSCJ. La trobada fou l’ocasió per presentar el nou equip format, a més de
la delegada ja esmentada, per Clara Seguí, Maria Assumpta Sendra, Salvador Vidal i
Jordi Cabanas.
Els participants es varen reunir en el claustre de la Mare de Déu de la Mercè, ple de
gom a gom, on varen escoltar unes paraules del cardenal Joan Josep Omella, introductòries de l’acte. Va destacar la riquesa cultural de la diòcesi barcelonina i el dinamisme
de les persones que hi habiten. Va remarcar la necessitat d’harmonitzar la pluralitat
d’iniciatives amb la comunió entre les persones, necessària «per anar tots en una mateixa direcció. Cal actuar com es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, perquè com
més units anem servirem millor la societat i comunicarem millor els valors cristians
al món».
«A vegades, hi ha un cert pessimisme per les adversitats que els cristians trobem en
el món d’avui. Així i tot, si mirem amb profunditat, veurem que hi ha unes arrels
cristianes impressionants, de sants i santes, de fundadors i fundadores, de laics
cristians, pensadors cristians i de cultura cristiana…» El cardenal Omella va posar
com a exemple l’arquitecte Antoni Gaudí, ben present en el record de tots pel lloc on
es feia la trobada, «que va unir art, fe i cultura».
«Què podeu fer les persones que treballeu a les universitats?», es va preguntar el cardenal.
Va contestar que «cal respondre a la set d’espiritualitat, de transcendència i de sentit dels
joves universitaris. Cal estar atents per donar esperança i obrir camins de solidaritat».
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Com va dir un dels professors, Salvador Vidal, «no cal que siguem els millors professors del món, però sí ser-ho per als nostres alumnes, responent al desig del nostres
alumnes de trobar un sentit de la seva presència en el món».
A continuació, es va fer la presentació del nou equip del Secretariat de Pastoral
Universitària. Era obligada una visita a la basílica, cosa desitjada per molts dels assistents. La trobada es va cloure compartint un sopar fred en el claustre de la Mare
de Déu de Montserrat.
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Crònica
Presa de possessió de cinc nous
canonges de la catedral
El dissabte 2 de març de 2019, a les 11.00 hores, va tenir lloc a la catedral de Barcelona
l’acte de presa de possessió dels cinc nous canonges nomenats pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, el 9 de gener de 2019. Són els Molt Il·lustres. Srs. Santiago
Bueno Salinas, Joan Galtés Pujol, Miquel Ramón Fuentes, Joan Rodríguez Gómez i Felip-Juli Rodríguez Piñel.
En primer lloc, es va fer una monició explicativa de l’acte des del presbiteri, que
acabava dient: «Que la nostra joia vagi acompanyada de la nostra pregària; serà una
manera d’expressar la nostra comunió.»
En un primer moment, els antics canonges es reuniren a la Sala Capitular, amb l’assistència de cardenal Omella. Allí es va llegir el decret de nomenament i es designaren
els canonges encarregats d’introduir els nous canonges a la Sala Capitular.
Paraules del canonge degà, Josep Ramon Pérez
Una vegada aquests foren introduïts, el degà president del Capítol, Mn. Josep Ramon Pérez, pronuncià unes paraules amb què va començar agraint al Sr. Cardenal
la incorporació, «necessària i esperada», de cinc preveres diocesans al Capítol de la
catedral. «L’església catedral» –va afegir– «es va construir com a mare de totes les
esglésies de la diòcesi, temple i càtedra del bisbe; és el lloc en el qual aquest exerceix
el seu magisteri i la seva funció de pastor de l’Església particular. En ella està situada
la càtedra des de la qual ensenya, governa i santifica. És la primera església de la
diòcesi, que aconsegueix el seu significat més ple quan el bisbe celebra l’Eucaristia
envoltat del seu presbiteri i dels ministres, amb el concurs i la participació activa
dels fidels. A la catedral són consagrats cada any els sants olis, que es converteixen
així en la deu de santificació de l’Església diocesana, i en ella són ordenats alguns
dels pastors del Poble de Déu.
»De fet, a la Seu de Barcelona hi ha un culte digne, una cura especial del temple
com a tal –com evidencien les obres de restauració que s’hi duen a terme– i la
pulcritud de les religioses, tant en els ornaments com en els atuells litúrgics. La
catedral té constantment un catecumenat, una catequesi de confirmació, una
catequesi per als pares dels qui s’hi bategen, etc. Tot fa que la Seu tingui una
vida molt gran.
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»Us puc dir, als qui avui entreu al Capítol, que procurem treballar amb esperit de
comunió. Veiem que entre els capitulars hi ha respecte, comunió, responsabilitat i
bonhomia. Us uniu a un grup de preveres cordials i acollidors, tot i que en determinats moments els parers puguin diferir. Som servidors de l’Església i això ens fa sentir
viva la comunió i la germanor sacerdotals, com es manifesta, per exemple, en el treball
que es fa a la catedral en la línia del Pla pastoral diocesà titulat “Sortim!”, que s’està
fent realitat a la nostra diòcesi.
»Us demano d’una manera especial que, com sempre ha volgut fer el Capítol, procureu ser molt acollidors. L’acolliment i només l’acolliment obre la via a l’evangelització.
La bona acollida de les persones és vital, sobretot fent que la catedral sigui per a tots
els qui hi venen una porta oberta, tant per als qui venen a pregar com per als qui
venen a visitar-la. I, a pesar de la gran quantitat de visitants, hem de procurar que el
culte sigui digne. Els fidels s’han de trobar bé en les celebracions d’aquesta casa, que
és el primer temple de la diòcesi i l’església del nostre Pare i Pastor, el Sr. Cardenal.
Estar en el Capítol comporta també un ajut fraternal en l’espiritualitat del sacerdot.
Els moments de recés i de sessions capitulars també ajuden en aquest aspecte.
»La catedral, doncs, és un organisme que necessita moltes mans, disposades a treballar. He de valorar sincerament la col·laboració de les Auxiliars Parroquials de Crist
Sacerdot, i també l’ajut de personal seglar, que amb fidelitat i eficàcia ens ajuden en el
compliment dels objectius proposats pel Capítol. Dono les gràcies d’una manera especial als serveis de Secretaria, Domeria i d’Economia; realitzen una tasca notable en
eficàcia i tenen una gran paciència i molta amabilitat. Gràcies siguin dades a aquestes
persones i a tots els treballadors de la catedral de Barcelona.
»Sigueu, doncs, benvinguts» –va acabar dient el canonge degà. «Us asseguro que és
el desig sincer i joiós de tots i cadascun dels canonges de la Seu. Heu estat esperats i
sou benvinguts. Ara ens pertoca a tots de treballar en la vinya del Senyor. En aquesta
ocasió, Sr. Cardenal, en nom del Capítol i propi, us vull dir que en tot i per tot estem
al vostre costat. Desitgem que el vostre lliurament de Pastor fructifiqui en comprensió
i valoració de la càrrega pastora amb què us ha carregat el Pastor de les ovelles, nostre
Senyor Jesucrist. Moltes gràcies.»
Professió de fe i jurament dels nous canonges
Seguidament, els nous canonges varen fer la professió de fe davant del Sr. Cardenal
i del degà del Capítol, tocant amb la mà dreta el llibre dels Evangelis. També varen
fer d’observar fidelment els estatuts i altres codis i de guardar els costums legítims
del Capítol.
Després s’organitzà la processó cap a la capella del Santíssim Sagrament, mentre tocava la Tomasa, la campana major de la Seu que sempre toca en la presa de possessió
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d’un canonge i també en el dia de la seva defunció. Allí es pregà en silenci davant el
Santíssim Sagrament i es cantà l’Ave verum gregorià, i el nou canonge Santiago Bueno
va resar l’oració final.
Va continuar la processó –tocant la campana major– cap al cor, on els nous canonges
van ocupar la seva pròpia cadira coral. Es va resar la pregària litúrgica de Sexta, dirigida pel Sr. Cardenal. A aquesta pregària s’hi varen afegir tots els fidels presents, que
tenien a les mans un opuscle editat per la catedral amb els textos de pregària de tot
l’acte (els assistents ho seguien per mitjà del circuit interior de televisió).
Acabada aquesta pregària, la processó va continuar cap al presbiteri de la Seu, on es
cantà l’antífona de la Santa Creu i el nou canonge Felip-Juli Rodríguez va resar l’oració final. A continuació es cantà també l’antífona de Santa Eulàlia, i el nou canonge
Joan Rodríguez resà l’oració corresponent.
Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe
El cardenal Omella va pronunciar unes paraules que en diversos moments varen provocar els aplaudiments dels fidels presents a la Seu. Va dir que «ser canonge no és un
honor sinó un servei». Prenent com a imatge el recorregut que havien fet els canonges
i ell mateix des de l’inici de l’acte, va parlar de la bellesa que s’expressa quan pastors
i fidels escolten junts la Paraula de Déu, celebren l’Eucaristia i glorifiquen Déu i preguen junts. Va subratllar la bellesa espiritual del fet que els canonges preguin amb tot
el poble de Déu, reunit a la catedral.
Per explicar la joia d’acollir en comunitat la Paraula de Déu i l’Eucaristia, va fer ús
d’una tradició d’origen jueu. Quan els nens havien de començar a anar a l’escola per
tal d’aprendre a llegir, aquests ploraven molt. Aleshores, un mestre va pensar en un
recurs: posar una gota de mel sobre cada una de les lletres de l’abecedari que el nen
tenia en la seva cartilla. Així, l’esforç d’aprendre a llegir el podien fer acompanyat amb
el bon gust de la mel. I va recordar els textos bíblics que parlen de que la Paraula de
Déu és dolça com la mel i que diuen de diverses maneres «tasteu i veureu que n’és de
bo el Senyor», comparant la Paraula de Déu amb la dolçor de la mel (Apocalipsi 10,9;
Proverbis 16,24; Salms 18,11, Salms 80.17 i 118, 103, etc.).
Després va parlar de l’activitat pastoral a la Seu i va insistir en la necessitat de celebrar
degudament el sagrament de la Reconciliació, remarcant que els confessors tinguin
sobretot el desig d’escoltar els penitents. Aquesta invitació a escoltar ja la trobem en
textos bíblics de l’Antic Testament, com el famós «Shemà, Israel», va dir el cardenal.
Recollint el que havia dit el Sr. Degà en les seves paraules, el cardenal va agrair tot
el que fa la catedral en una bona acció pastoral i en l’aplicació dels objectius del Pla
Pastoral Diocesà.
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Paraules d’agraïment del nou canonge Mn. Joan Galtés
Mn. Joan Galtés, un dels nous canonges, va pronunciar unes paraules d’agraïment, en
nom dels nous canonges, al Cardenal Arquebisbe, als dos bisbes auxiliars i al Capítol
de la catedral per «l’acolliment cordial i fratern que ens heu dispensat en tot moment».
«Som conscients que se’ns crida» –va continuar dient– «a servir la catedral, que és
l’església principal i matriu del bisbat, on el bisbe hi té la seva Seu o càtedra. Per això:
»-La catedral és signe i imatge de l’Església local, unida entorn del seu bisbe.
»-La catedral, amb la seva bellesa i esplendor, manifesta una espurna de la suprema
bellesa de Déu. I plantada enmig de la ciutat, esdevé un reclam perenne dels valors
transcendents.
»-La catedral, consagrada al culte diví, congrega pel llarg dels segles una assemblea que
comparteix joiosament la fe, que prega i que celebra els sagraments del Crist.
»-La catedral, finalment, és escola d’universalitat i de cultura, on tothom, sigui qui
sigui i vingui d’on vingui, hi pot trobar una via d’accés a la realitat més profunda de
l’home i del món.
»Gràcies, doncs, a les religioses Auxiliars Parroquials de Crist Sacerdot i a tots els
treballadors i voluntaris que actuen en aquesta catedral, i que feu que sigui un lloc
d’acolliment, d’evangelització i de pregària.
»Agraïm de cor la presència dels nostres familiars i amics, i dels representants de
diverses ordes i institucions a les quals pertanyem. També dels preveres, diaques i
seminaristes i de tots els qui heu vingut per acompanyar-nos.
»Tanmateix, en aquest moment del nostre ingrés al Capítol Catedral, demanem ferventment la intercessió de la màrtir santa Eulàlia, dels sants bisbes Pacià i Oleguer i de
l’universal sant Ramon de Penyafort. I ja que aquesta catedral basílica està dedicada a
la Santa Creu, mirem la Creu! La Creu porta al sepulcre, i el sepulcre és buit. Crist, la
nostra Pasqua, ha ressuscitat! I amb ell ressusciten tots els ideals de vida i generositat
que han acompanyat la nostra existència. Moltes gràcies». Així va concloure les seves
paraules el nou canonge Mn. Joan Galtés.
L’acte es va acabar amb l’abraçada fraternal dels membres del Capítol als nous canonges, mentre el cor de cambra Francesc Valls interpretava Da pacem Domine, d’Ascanio
Trombetti, amb la benedicció, que va impartir el Sr. Cardenal, i amb el cant del Rosa
d’abril, el virolai a la Mare de Déu de Montserrat. Els assistents varen passar al claustre
de la Seu per felicitar els nous canonges i on es va compartir un senzill refrigeri.
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Celebració de la Setmana de la Família
«La família, bressol i referent de la nova humanitat», fou el lema amb el que les diòcesis
catalanes varen celebrar la Setmana de la Família, que va començar el dia 1 de març de
2019 i es va allargar fins al dia 10 del mateix mes.
La iniciativa, que organitzen des de fa dotze edicions les delegacions diocesanes de
Família i Vida catalanes, es va centrar aquest any en l’exhortació L’alegria de l’amor,
publicada pel papa Francesc i que va estar molt present en la IX Trobada Mundial de
les Famílies celebrada a Dublín el passat mes d’agost, i també va estar present en el Sínode dels Bisbes sobre els joves, el discerniment i la vocació, celebrat l’octubre passat.
Xavier Padilla, director del Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar de la nostra
arxidiòcesi, va declarar a Catalunya Cristiana que la intenció principal de dedicar una
setmana a les famílies és ajudar-les a superar les situacions difícils que puguin viure.
«Volem posar en el cor de totes les famílies una pregària per demanar amb confiança
a Déu tot allò que ell ens vol donar; d’una manera especial joia i salut, ja que hi ha
moltes situacions que es converteixen en motiu de confusió, de dolor, de cansament
o de desmotivació».
Per fer-ho, les parròquies i els moviments familiars han preparat conferències, tallers i
trobades de pregària per a les famílies. Aquestes activitats es varen complementar amb
un llibre de pregàries, que estava a disposició de les famílies, amb una pregària per a
cada un dels cinc dies.
A Barcelona, el divendres 8 de març la Dra. Claustre Soler va impartir una conferència als locals del Seminari Conciliar sobre «La família a la Bíblia», en què va invitar
els oients a descobrir la realitat familiar com un lloc en el qual l’amor de Déu es fa
present en forma d’estimació mútua entre marit i muller i entre els pares i mares i els
fills. La missa dominical que La2 emet en català des del monestir de Sant Domènec,
Sant Cugat del Vallès, es va dedicar especialment a les famílies i va representar el tret
de sortida de la Setmana de la Família.
Posteriorment, la tarda del mateix dia varen començar dos tallers de comunicació
organitzats per Encontres Matrimonials: «Som signe de l’amor de Jesús en el món», a
les 16.30 hores, a la parròquia Mare de Déu de la Medalla Miraculosa, i «Desigual», a
les 17.30 hores, al santuari de Santa Gemma. El dilluns 4 de març, a les 21.00 hores,
el Grup Hakuna va organitzar una Hora Santa a l’església de Sant Vicenç de Sarrià.
El «Rellotge de la Família»
Finalment, el dissabte 9 de març, a les 17.00 hores, la parròquia Verge de la Pau, de
Barcelona, va acollir la presentació del «Rellotge de la Família», una oferta pensada
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per ajudar a sintonitzar amb el contingut de la Setmana de la família, i que durant tres
dissabtes va treballar sobre els eixos fonamentals de la vida familiar, com són l’agraïment, l’aprenentatge dels ensenyaments dels fracassos, el perdó i la joia de viure junts.
Més informació sobre aquesta activitat es podia trobar a www.relojdelafamilia.org.
Aquesta iniciativa del «Rellotge de la Família» va néixer l’any 2010, impulsada per
un grup de famílies que formen part de les Comunitats de Vida Cristiana (CVX),
institució laical d’espiritualitat ignasiana, vinculada als jesuïtes. El plantejament és
ajudar les famílies des de les mateixes famílies. «Volem ajudar les famílies a créixer»
–han declarat els promotors d’aquesta iniciativa a la nostra diòcesi–, «a estimar-se
més, a potenciar cadascuna de les persones del nucli familiar, a reflexionar sobre el
pelegrinatge de les diferents etapes de la vida familiar: el temps del festeig, els primers
anys de convivència, l’arribada dels fills, l’adolescència…», ha dit Aurora Campos al
setmanari Catalunya Cristiana, una de les coordinadores del «Rellotge de la Família» a
Barcelona. «És un preciós viatge, en el qual hem de portar eines a la motxilla», ha dit.
I sap de què parla, perquè amb el seu marit, Josep M. Riera, celebren aquest estiu 40
anys de casats, i són pares de tres fills, de 34, 31 i 28 anys.
«Les famílies cristianes tenim la fe, l’Evangeli, la pregària i els valors, però la preocupació és arribar a les persones que estan al nostre voltant i que necessiten una ajuda
per viure la vida en família de forma més plena.» La iniciativa, per tant, s’adreça tant
a persones creients com no creients. Perquè el missatge d’estimació que neix i creix en
la família és universal. «Nosaltres entenem la família com aquell nucli d’estimació en
què uns tenim cura dels altres, amb unes vinculacions de compromís i de creixement
mutu», afirma Aurora Campos.

Inici de la Quaresma per als joves a la
basílica de la Sagrada Família
El cardenal Omella, el bisbe jesuïta Enrique Figaredo i els bisbes auxiliars varen presidir una eucaristia en què es va reflexionar sobre com ajudar les víctimes de les mines
antipersona.
Una crida als joves cristians a la solidaritat amb les persones que pateixen discapacitats, coincidint amb l’inici de la Quaresma. Això fou la missa que es va celebrar el
diumenge 10 de març de 2019, a les 18.00 hores, a la basílica de la Sagrada Família.
L’eucaristia tenia com a lema «Sent la Creu» i era organitzada pel Secretariat de Pastoral amb Joves del nostre Arquebisbat. Fou presidida pel cardenal Joan Josep Omella.
Aquesta celebració, en anys anteriors, s’havia celebrat a Santa Maria del Mar, i
sempre girava entorn d’una creu concreta, una Creu del Senyor vinculada a una
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comunitat determinada, a uns cristians i cristianes que, davant de la Creu de Jesucrist, presentaven els seus patiments al Senyor. Una d’aquestes creus fou la de Lampedusa, una Creu que simbolitzava el drama dels migrants morts en el Mediterrani
per poder arribar a Europa.
En aquesta ocasió el simbolisme es va centrar en la Creu de Cambodja, per invitar
tothom, però especialment els joves cristians, a pregar i celebrar l’eucaristia davant
d’aquest important signe.
Amb el cardenal Omella van concelebrar l’eucaristia els dos bisbes auxiliars de la
nostra diòcesi, Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell, i el bisbe jesuïta Enrique
Figaredo, que és el prefecte apostòlic de la diòcesi de Battambang. També varen concelebrar un grup de preveres, entre els quals hi havia Mn. Bruno Bérchez, director
del Secretariat Diocesà de Pastoral amb Joves, i amb la presència d’alguns diaques
vinculats a la pastoral juvenil.
El cardenal Omella va cedir la predicació al P. Figaredo, originari d’Astúries –conegut
entre els joves com el pare Kike Figaredo–, que va acostar als joves cristians d’aquí la
vida i el testimoni de les comunitats cristianes d’aquest país asiàtic, on ell és bisbe.
També varen presentar el seu testimoni uns joves cambodjans.
La celebració va començar amb l’entrada a la nau de la basílica de la Creu de Cambodja, que representa un Crist sense una cama. Es varen presentar els testimonis de
persones que han perdut algun membre del seu cos, a causa dels danys causats a la
població –i en concret a molts joves– per les mines antipersona. La col·lecta d’aquesta
missa es va destinar al projecte del bisbe Figaredo per ajudar les víctimes d’aquestes
bombes amagades. Ràdio Estel va transmetre l’acte en directe.
El cardenal Omella va pronunciar unes paraules a l’inici i al final de la missa –es publiquen a la secció del Prelat– i va demanar al bisbe Figaredo que pronunciés l’homilia
que es publica a continuació.
Homilía del obispo Kike Figaredo
Buenas tardes. Me van a permitir que también tenga yo mi testimonio y que, desde
el Evangelio, comparta con vosotros tres cosas que se entrelazan: una, la Cuaresma;
otra, dar testimonio de mi experiencia con personas con discapacidad por las minas, y
también decir qué es lo que nos comunica esta cruz que viene de Battambang. Todas
las representaciones de Cristo en la cruz nos dicen algo similar, pero este nos dice algo
nuevo, algo que yo creo que para esta Cuaresma nos viene muy bien.
Normalmente, en la Cuaresma, en la tradición de la Iglesia y también hoy, se nos
pide rezar más, ayunar y tener caridad. Y son tres medios que nos ayudan a salir de
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nosotros mismos y a entrar en el corazón del Señor. La oración nos hace entender el
corazón de Dios; el ayuno nos ayuda a salir de nosotros mismos y a entrar en el querer
del Señor, y la caridad nos ayuda a conocer cuál es la situación de las personas que
pasan por momentos de necesidad.
Y los tres medios nos ayudan, pero el papa Francisco nos dice que nos ayudan mucho
más si lo hacemos con amor. No porque lo diga la Iglesia; no porque sea la Cuaresma,
sino porque sentimos el amor del Señor en nuestros corazones y rezamos con amor,
ayunamos con amor y tenemos caridad con amor.
Mi experiencia en Camboya
Hace unos años, estando yo en Camboya, vino una periodista que tenía sólo un día de
estancia, y me dijo: «Por favor, yo quisiera tener el testimonio de una niña que haya
sufrido un accidente por las minas antipersona. Y quisiera visitarla y hablar con ella.
Pero sólo puede ser en la ciudad, porque no tengo tiempo para ir al campo.» Desgraciadamente, yo conozco en el país más las personas del campo que las de la ciudad,
porque las personas que pisan las minas están en el campo. Entonces, con la periodista
y otro chico discapacitado –también él mutilado por las minas– desayunamos en el
mercado y tomamos una sopa de fideos. Y le dije al joven: «Sabes, Joakim, esta periodista quiere entrevistar a una niña, aquí en la ciudad, y no sé a quién podemos ir aquí
en la ciudad, porque todas las niñas que yo conozco que han tenido accidentes por
minas viven en el campo». Y el joven me dijo: «Pues yo tampoco.» Y estábamos allí
conversando, tomando nuestro desayuno, cuando el joven me tocó en el brazo y me
dijo: «Padre, mira para atrás, que la respuesta a tu pregunta ya está aquí.»
Me di la vuelta y me encontré con una niña, con sus muletas, mendigando. Y me
dije: «Hay, Dios mío, esta es la mía.» Y le dije: «No te voy a dar dinero, pero siéntate
a desayunar con nosotros.» Y se sentó a desayunar, nos contó su historia. Se llama
Mom, tuvo un accidente cuando tenía trece años –en aquel momento tenía catorce–
y estaba mendigando, porque en aquel momento, a causa del accidente de la mina
antipersona, su familia se había empobrecido tanto que no tenían recursos, y ello era
el reclamo para sacar dinero. Le pedí si podíamos ir a su casa. Fuimos a una chocita,
en las afueras de la ciudad, donde ella vivía con sus padres. Les dije que iba a venir
por la tarde una periodista, que les traería arroz, y que la periodista quería saber cosas
sobre su vida. Y resultó todo muy bien. La periodista se quedó encantada. Y la familia
se quedó encantada, porque yo les había llevado arroz. Y a Mom le dije: «Yo hoy te
llevo arroz, pero cuando vuelva a esta ciudad, yo te quiero llevar a estudiar.» Y lo dije
a los padres y ellos dijeron: «Sí, sí, muy bien.»
Un ejemplo de superación de la discapacidad
Pasado un mes, vuelvo a la ciudad, a buscar a Mom. Y cuando llego y voy a la chocita,
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veo que estaban construyendo un hotel. Habían quitado todas las chabolas que había
allí y nuestra niña no estaba. Empecé a movilizar a nuestros trabajadores sociales,
¿Dónde está esta niña? Y no estaba en ningún sitio. Imposible encontrarla. Y me dijeron: «Se fue a Tailandia; se fue a mendigar a Tailandia.» A mí me daba muchísima
pena esta niña, que después de haber compartido su historia, de haber compartido su
vida con nosotros, no fuéramos capaces de hacer algo por ella. Había ido a Tailandia
a mendigar.
Pasaron los meses y un día entro en el mercado de otra pequeña ciudad de provincias,
Komponzon, y la veo caminando con sus muletas. Sorpresa y alegría. Me acerco a ella
con el coche, bajo el cristal de la ventanilla y le digo: «Mom, ¿qué haces aquí?» Dice
ella: «Mendigando». «Pero, ¿no quedamos que ibas a ir a estudiar?», dije. Y dice: «Sí,
pero nos echaron de donde vivíamos. Mis padres se fueron a Tailandia, y yo me he
venido aquí al pueblo, a vivir con mis abuelos.» Bueno, fue una alegría estupenda.
Le pedí que subiera al coche y fuimos a la casa de los abuelos. Y les dije a los abuelos: «Esta niña tiene que estudiar.» Y me dicen: «¿Y quién nos va a alimentar?» Y les
contesté: «Yo, yo os alimento. Os compro el arroz y nos llevamos a Mom a estudiar.»
Y me la llevé a estudiar. Mom ha estudiado. Ha acabado el bachillerato. Ha hecho
secretariado. Trabaja con una asociación que se llama Handicap Internacional. Está
casada y tiene dos niños. Tiene muchas dificultades, porque le falta una pierna por
encima de la rodilla, y cuando tienes una discapacidad, la discapacidad te persigue
toda la vida. Pero tiene familia, tiene unos bebés preciosos, y sigue para adelante.
Mom me ha enseñado cómo se puede vivir una discapacidad en la vida con dignidad,
a pesar de estar mendigando. Ella se sentía en deuda, y sentía que tenía que trabajar
para su familia, pero nunca renunció a tener futuro, y compaginó las dos cosas. ¿Qué
me enseña a mí una experiencia como la de esta niña? Primero –y ya empiezo a hablar
de Cuaresma y de esta cruz–, Mom, que para mí representa el Cristo mutilado –como
el joven que ha presentado su testimonio y que también representa al Cristo mutilado– nos dice que sus sufrimientos se suman a los sufrimientos del Señor salvándonos.
Y nos abren a un mundo nuevo, a un mundo diferente. Mom nos enseña que está
muy cerca de Cristo por sus sufrimientos y por su lucha.
El mensaje de un crucifijo mutilado
Esta cruz, mostrando a Cristo mutilado, nos enseña también que él se solidariza con
las personas que tienen una discapacidad, o que tienen lo que ahora llaman una «diversidad funcional». Y Mom es una parte del cuerpo de Cristo que nos está diciendo:
«Ven, quiéreme, y ayúdame a salir de este sufrimiento.» Esta pierna mutilada del
crucifijo que tenemos nos dice que, en el Cuerpo Místico de Cristo del que formamos
parte, todos nosotros somos o los brazos o la cabeza, o los ojos, o el corazón de Cristo.
Nos muestra que hay una parte de este Cuerpo Místico de Cristo que falta, que hay
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muchas personas que no lo conocen y no lo aman. Y tenemos que completar esa cruz.
Y tenemos que completarlo con cariño, con presencia y con servicio.
Y para hacer esto tenemos que aprender de este sufrimiento. Y la única manera
de aprender –como ha dicho muy bien Borja en su testimonio– es abajándonos y
sirviéndonos unos a otros. Y en ese abajamiento y en el encuentro en la oscuridad
del sufrimiento de no ver futuro, allí se nos manifestará el Señor diciéndonos en el
silencio: «Quiéreme, que yo quiero estar contigo, y ayúdame a vivir y a mostrar el
misterio pascual.»
El encuentro con Dios que podemos tener cuando asistimos a una persona que sufre
–en este concreto con una persona con discapacidad– nos introduce en el sufrimiento
del Señor hoy, y nos ilumina, porque desde la vulnerabilidad de una persona que sufre
una discapacidad nos viene una inteligencia especial, una iluminación especial que
nos hace ser creativos y nos hace vivir la presencia de Dios de la manera más profunda.
Cuaresma en solidaridad con el Señor y con quienes sufren
Tenemos que tener aquí tres cosas, y lo digo para la Cuaresma. Primero, abajarnos e
ir a las personas que sufren, que en este caso padecen una discapacidad. Abajarnos en
el sentido de ir a entenderlas, a guardar silencio y, en ese silencio, intentar reconocer
las chispas de vida y de alegría que existen allí. Reconocer la presencia de Dios en esas
personas y hacer que esa presencia de Dios viva y reluzca.
Yo os quiero proponer, para esta Cuaresma, que intentemos adoptar a una persona
que consideremos que tiene una necesidad especial. Una persona que esté sufriendo
de alguna manera. Y acercarnos en silencio, contemplar, oír y servir. Y contemplar
la vida del Señor, que nos está diciendo: «Ayúdame y haz que el Misterio Pascual se
manifieste, que este sufrimiento manifieste vida.»
Cuando yo veo que la vida de una persona se ve truncada por una mina antipersona,
pienso que es el Señor el que nos está diciendo: «Aquí hay algo que no está bien.» El
Señor nos está diciendo que en esa persona –en esa niña de cuatro años que sufre un
accidente por una mina antipersona, como decía Borja en su testimonio–, aquí hay
algo que no está bien. Que hay la falta de entendimientos, la falta de construcción de
paz, los intereses egoístas del mundo…, todo lo que hace que las cosas no estén bien.
Y hay que colaborar seriamente para que esta vida se pueda manifestar otra vez, pero
también hay que cooperar para que seamos capaces de construir un mundo en el que
no ocurran estas cosas.
Este Cristo mutilado que tenemos aquí nos misiona. Nos misiona para que trabajemos
para completar esta pierna que falta para que el Cristo esté completo. Y esta pierna que
falta la vamos a completar si trabajamos por la paz de verdad, si trabajamos por la recon218 [60] març - BAB 159 (2019)

ciliación de verdad, si nos hacemos personas que trabajen por la justicia, si nos consagramos al servicio sencillo y normal de ser personas que ayuden a los demás, si mostramos
el rostro amable y misericordioso de Cristo. Así haremos que esta pierna se complete.
Gráficamente, tenéis aquí un Cristo que no tiene una pierna, pero esta pierna la ha
perdido por la guerra y por las consecuencias de la guerra. Pero este Cristo tiene una
pierna ortopédica que le han regalado unos voluntarios por cariño y porque quieren
que tenga vida, y así hemos completado su cuerpo. Y hemos completado su cuerpo
con una silla de ruedas que le da movilidad y le da vida.
Y yo os digo: en Cuaresma, ¿cómo completamos la vida de la gente que han visto su
vida truncada? De los refugiados que no tienen lugar en este mundo, de las víctimas
de la guerra, de las víctimas de la violencia, ¿cómo la completamos? Ellos y ellas
son los representantes del Cristo mutilado. Que el Señor nos ayude para que, en
esta Cuaresma, como decía antes, podamos adoptar en el corazón una causa, una
persona y seamos capaces de reconstruir al Cristo mutilado aquí y ahora. Y cuando
nos acerquemos a adorar su cruz, al final de la celebración, pidamos al Señor que nos
ayude a ser inteligentes y humildes, y que en nuestra adoración al Cristo mutilado
encontremos: primero, los medios para amar, pero también los medios para servir,
para que el Cristo mutilado deje de ser mutilado.
Si hacemos esto, conoceremos el amor de Dios. Si hacemos esto, conoceremos
el rostro amable del Señor, que nos habla desde las personas con discapacidad.
Muchas gracias.

Lliurament del V Memorial Pere Tena
a Mons. Piero Marini
El dimecres 20 de març de 2019, a les 17.00 hores, a l’aula magna del Seminari Conciliar
de Barcelona, va tenir lloc l’acte del lliurament del V Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a Mons. Piero Marini, arquebisbe titular de Martirano i president de la Comissió
Pontifícia per als Congressos Eucarístics Internacionals.
En primer lloc, el president del Centre de Pastoral Litúrgica (CPL), Mn. Josep Maria
Romaguera, va donar la benvinguda a tots els assistents a l’acte. Entre aquests hi havia
l’arquebisbe emèrit de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistach, i alguns dels
guardonats amb el Memorial Pere Tena en anteriors edicions, entre els quals hi havia
l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler; el bisbe de Lleó, Julián López, president de
la comissió de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola; el pare Joan Maria
Canals, CMF, i la Sra. Montserrat Salgado, responsable de l’equip de litúrgia de la
parròquia barcelonina de Santa Eulàlia de Vilapicina, guardonada en l’anterior edició
del Memorial. I una presència de preveres, diaques i laics, especialment els vinculats als
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treballs que realitza habitualment el CPL, amb els seus llibres i les seves publicacions
periòdiques, entre les que excel·leix la revista Missa Dominical.
«La tasca de Mons. Marini» –va dir Mn. Josep M. Romaguera– «va consistir a accentuar el caràcter pastoral i ministerial del Papa en les seves celebracions; a posar
en relleu els signes propis de l’eucaristia, pel seu caràcter mistagògic, juntament amb
la participació dels fidels i la unitat de l’Església, i a incloure elements propis de les
expressions culturals de cada Església particular.»
El president del CPL va recordar que «amb la concessió del Memorial Pere Tena posem en relleu que la litúrgia és una qüestió pastoral i que l’acció pastoral de l’Església
té la seva expressió en la celebració litúrgica».
Després, el pare claretià Joan Maria Canals, que va ser director del Secretariat Nacional
de Litúrgia, de la Conferència Episcopal Espanyola, i que va veure reconeguda la seva
aportació a la recepció de la reforma litúrgica a l’Església espanyola amb la concessió
del II Memorial Pere Tena, va fer la presentació del guardonat.
El pare Canals va explicar el treball realitzat per Mons. Marini en el desenvolupament
de les directrius del Concili Vaticà II al costat dels grans liturgistes conciliars –com el
P. Annibale Bugnini– i, en especial, en la seva tasca com a mestre de cerimònies en les
celebracions papals, que van visibilitzar de forma universal la celebració litúrgica, i en
la seva tasca com a estudiós de la litúrgia que va cristalitzar en la creació dels tres Ordines promoguts per Marini: l’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (per a les exèquies
del Papa), l’Ordo Rituum Conclavis (per a la celebració del Conclave), i l’Ordo Rituum
pro Ministerii Petrini Initio Romae Episcopi (per a l’inici del pontificat). Sempre atenent a la senzillesa, a la bellesa celebrativa i a la participació de l’assemblea.
A continuació, arribà el moment del lliurament del V Memorial, al qual va seguir la
conferència pronunciada per Mons. Marini: «La reforma de la litúrgia papal seguint
el Concili Vaticà II i els seus rituals».
Mons. Marini va explicar la seva experiència en el procés evolutiu de la litúrgia
papal a partir del Concili Vaticà II, sobretot en el període que ell va protagonitzar
com a mestre de cerimònies, des de 1987 a 2007. Va iniciar la seva intervenció amb
una crida urgent perquè «la celebració de la litúrgia torni a ser el centre d’atenció de
la vida de l’Església», ja que és l’aliment espiritual del nostre cristianisme. En el seu
repàs de la història de la reforma de les celebracions litúrgiques papals va assenyalar
dues etapes clarament definides: de 1965 fins a la segona meitat dels anys vuitanta,
com a període de simplificació de ritus pontificis, i des de finals dels anys vuitanta
fins al 2007, com a període d’estudi científic i d’enriquiment de textos i ritus amb
un significatiu retorn a les fonts i amb la inserció de textos i de signes més propis i
convenients a la litúrgia papal.
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L’acte de lliurament del V Memorial Pere Tena es va cloure amb la pregària de Vespres,
a la capella del Seminari, i amb refrigeri al claustre.
El Memorial Pere Tena de pastoral litúrgica és un record del que fou el primer
president del CPL. El Memorial en les seves anteriors edicions es va concedir al
Monestir de Montserrat (2015); a Mons. Julián López i al pare claretià Joan M.
Canals (2016); a Mons. Víctor Sánchez, arquebisbe de Puebla de Los Ángeles de
Mèxic (2017) i a l’equip de litúrgia de la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina,
de Barcelona (2018).

Inaugurada l’obra pòstuma de Mn. Pere Oliveras
La casa d’acollida que porta el seu nom té capacitat per a setze persones.
El diumenge 24 de març de 2019, a les 12.00 hores, el cardenal Omella va presidir a
la parròquia de Santa Maria de Sants la inauguració de la que es considera l’obra pòstuma de Mn. Pere Oliveras Lapostolet: dos pisos situats al costat d’aquesta parròquia i
dedicats a acollir setze persones, sobretot joves, en situació de vulnerabilitat, un servei
que Càritas Diocesana de Barcelona (CDB) atendrà personalment. Així es complirà
el llegat que Mn. Pere Oliveras va deixar.
Durant la inauguració de la casa d’acollida –que s’uneix a les 1.351 places que Càritas
té en el conjunt de la diòcesi repartides en 335 pisos unifamiliars–, el rector de Santa
Maria de Sants, Mn. Josep Lluís Socias, va destacar «la tasca religiosa i d’acompanyament especial» que Mn. Pere Oliveras va dedicar als pobres.
Montserrat Vime, fidel col·laboradora de Mn. Pere i autora del llibre Mossèn Pere.
Aproximació a la seva figura, va recordar que en la dècada dels anys cinquanta ell ja
pensava en els marginats i va obrir la casa i el cor a joves en situació de risc.
En nom del Departament de Justícia de la Generalitat, Armand Calderó va posar en
valor «tota la feina que s’està fent per ajudar les persones a sortir de les situacions de
vulnerabilitat.»
El cardenal Joan Josep Omella va parlar de les feines de reinserció social. I, abans de
beneir el centre, va demanar «a les institucions públiques que facin un pas endavant
per assegurar aquestes segones oportunitats. Un de sol no pot assumir aquestes coses,
sinó que s’ha de fer en comunió amb tantes institucions com tenim, hem d’obrir les
portes i col·laborar al servei d’un objectiu comú.»
A més de les persones ja citades, varen assistir a l’acte el director de CDB, Salvador
Busquets; el delegat episcopal a CDB, Mn. Josep Matías; Mn. Antoni Casas, vicari
BAB 159 (2019) - març [63]

221

episcopal; Mn. Salvador Bacardit, vicari episcopal, i Mn. Josep Hortet, arxipreste,
juntament amb treballadors socials de CDB i col·laboradors de la parròquia.
La Casa d’Acollida Mn. Pere Oliveras és com l’últim fruit de l’amor de Mn. Pere pels
preferits de Jesús: els pobres, els presos, els marginats. L’acte va coincidir amb el 12è
aniversari de la mort de Mn. Pere.
Després d’una totalment lliurada al servei dels pobres, Mn. Pere va voler deixar per a
ells la seva mateixa casa al barri de Sants, on havia viscut tantes experiències de família. Els joves que sortien de la presó, ell els acollia a casa seva. En va arribar a recollir
fins a més de quaranta. Als passavolants i als pobres els ajudava com podia i als marginats els buscava sempre una solució al seu problema.
Mn. Enric Aymerich, sacerdot jubilat, en un article publicat al setmanari Catalunya
Cristiana (24/03/2019, pàg. 34), va escriure: «Hi ha una cosa que em va impressionar
de Mn. Pere: la seva oració, fruit de l’amor a Jesucrist i als pobres i marginats. Em va
dir que feia dues hores d’oració cada matí. S’aixecava a les 5 de la matinada i pregava
fins a les 7, hora en què celebrava l’Eucaristia. I és que era un home de Déu, d’oració
i de forta contemplació. Recordo encara que un dia, amb tota confiança, com a sacerdot gran, em deia: “Acull-los, escolta’ls, estima’ls i fes tot el que puguis per ells, però
no facis mai cas del que et diuen, i mai els donis diners.” Era, sens dubte, fruit de la
seva experiència.»

Sessions acadèmiques sobre el
beat Ramon Llull i Antoni Gaudí
Dues sessions acadèmiques celebrades a finals de març de 2019 a Barcelona varen tenir
com a protagonistes el beat Ramon Llull i l’arquitecte Antoni Gaudí, dues grans figures de
la nostra cultura.
La primera sessió es va celebrar el dijous 28 de març de 2019, a les 19.00 hores, a
l’aula magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, i fou convocada pel cardenal Joan
Josep Omella i pel bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull. L’acte acadèmic tenia
aquest títol: «El beat Ramon Llull, font d’inspiració i de recerca».
Mons. Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca i moderador del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM) i de l’Institut Superior de Ciències Religioses també de
Mallorca (ISUCIR), va glossar, sobretot, l’experiència religiosa i l’esperit poètic del
beat mallorquí. «La pregària de Ramon Llull s’assembla a l’art de construir una paret
de pedra seca per acabar aixecant una ermita.» El bisbe de Mallorca va subratllar la necessitat que té l’home contemporani de fer silenci, de viure pausadament, d’assaborir
la paraula de Déu, per tal d’arribar a pregar tal com ho feia Llull.
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Varen parlar, a continuació, la directora dels Serveis Territorials de la Generalitat a
Barcelona, Maria Àngels Torras, i el director de l’Institut de la Llengua i la Cultura de
les Illes Balears, Francesc M. Rotger.
Després es va fer la presentació de les següents obres que manifesten la vitalitat actual
del pensament lul·lià.
- Enchiridion Theologicum Lullianum i Raimondo Lullo e il nuovo dialogo tra cristianesimo, ebraismo e islam (AUSP, 2019), a càrrec de Mn. Jordi Gayà, rector de la Maioricensis Schola Lullística i professor de l’AUSP, que va dir: «Per conèixer l’edat mitjana
no es pot prescindir de sant Tomàs d’Aquino, però tampoc no es pot prescindir de
Ramon Llull.»
A continuació hi hagué una pausa musical, que va anar a càrrec del seminarista mallorquí Sr. Joan-Francesc Cortès i Ribot, el qual va interpretar al piano obres del
compositor mallorquí Jaume Mas Porcel.
La sessió va continuar la presentació d’aquests treballs lul·lians pel professor Albert
Soler, director executiu de l’Aula Lul·liana de Barcelona, que va definir el primer gran
escriptor en llengua catalana com un home de frontera, que «no es replega sobre ell
mateix sinó que s’obre a altres mons». I va lloar «la cooperació entre persones i entitats
que han fet possible la publicació d’aquests llibres».
- Actes del Congrés d’Obertura de l’Any Llull: «En el setè centenari de Ramon Llull: el
projecte missional i la pervivència de la devoció»
- Actes del Congrés de Clausura de l’Any Llull: «Ramon Llull, pensador i escriptor» (Universitat de les Illes Balears i Universitat de Barcelona, 2017 i 2018).
- Mil proverbis. Proverbis d’ensenyament, de Ramon Llull (Patronat Ramon Llull, 2018).
- Llibre d’Hores de Ramon Llull (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2019), a càrrec del Dr. Albert Soler, director executiu de l’Aula Lul·liana de Barcelona i professor
de la UB.
Va pronunciar unes paraules el Dr. Armand Puig Tàrrech, rector de l’AUSP, i va fer
referència a l’esperit de diàleg de Llull. També va explicar el viatge que sant Francesc
d’Assís va fer a Egipte per explicar al soldà la fe cristiana, persuadint amb les paraules,
i no pas amb l’espasa, és a dir, «donant raó de l’esperança perquè l’altre la pugui compartir. Ramon Llull s’ha de convertir en un sant universal en aquesta època difícil».
El cardenal Joan Josep Omella, en el seu parlament, va destacar la necessitat de
divulgar l’espiritualitat de Ramon Llull i el seu excepcional valor avui per al diàleg
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interreligiós. Va definir Llull com un home universal, un veritable místic creador
d’un sistema de pensament de gran valor, per la qual cosa «ha arribat l’hora que
sigui sant i que sigui més conegut per tothom». L’arquebisbe de Barcelona també
va dir que el diàleg que el pensador mallorquí va establir amb el judaisme i l’islam,
malgrat el pas del temps, pot ser avui font d’inspiració per al diàleg interreligiós,
com es pot veure en el document firmat recentment pel papa Francesc i el gran
imam de la Universitat d’Al-Azhar.
Una sessió acadèmica a la Sagrada Família
La segona sessió acadèmica va tenir com a títol «Ramon Llull i Antoni Gaudí», i fou
la IX Jornada Acadèmica Interdisciplinària, promoguda a la vegada per la Facultat de
Filosofia i Lletres (UAB), la Facultat de Filologia (UB), la Facultat de Filosofia (URL)
i la Facultat de Teologia de Catalunya (AUSP). Es va celebrar el divendres 29 de març
de 2019, de les 9.00 fins a les 13.30 hores a la mateixa basílica.
La jornada partia d’un repte que plantejava Anthony Bonner fa uns anys: «Ramon Llull va recollir tots els materials que li podien servir del seu entorn intel·
lectual, però els va emprar per bastir edificis d’aspecte totalment nou. En aquest
sentit, és sorprenent que mai no hagi estat comparat amb una altra figura singular de la cultura catalana, Antoni Gaudí» (Discurs d’investidura com a doctor
honoris causa de la Universitat de Barcelona, 1995). «Ens proposem» –deia la
convocatòria de la sessió– «explorar què pot aportar a la comprensió de Llull i de
Gaudí la comparació entre dos personatges tan distants i, tanmateix, units per
alguns plantejaments i algunes coincidències. I ho fem en un indret tan particular com ho és la Sagrada Família.»
Va obrir la jornada el Dr. Jaume Aymar, president de torn de l’Aula Lul·liana de Barcelona. Teodor Suau, biblista i canonge de la catedral de Mallorca, va parlar sobre «la
Seu és el document» i va analitzar el rerefons teològic que hi ha rere la restauració de
la seu feta per Gaudí i impulsada pel bisbe Campins. Gaudí diu que Campins fou el
seu mestre en tot el que fa referència a la litúrgia i a la teologia.
Armand Puig, rector de l’AUSP, va exposar aquest tema: «Un diàleg entre Llull i
Gaudí: la recerca de la visió total». «En tots dos casos la simbòlica cristiana sosté uns
projectes d’amplíssima volada que es presenten com a visions totals de la realitat. Ens
trobem davant dues hermenèutiques del món, obra dels dos creadors més genials que
la cultura catalana ha donat a la humanitat.»
Lola Badia, catedràtica de Literatura Medieval de la Universitat de Barcelona, parlà
sobre «El mot “natura” en Ramon Llull, accepcions i contextos», prenent el concepte
de natura per comparar Llull amb Gaudí.
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Finalment, Amador Vega, catedràtic d’Estètica de la Universitat Pompeu Fabra,
va exposar el seu tema, que era «Llull i Gaudí: algunes regions de l’analogia entre
l’Ars i l’Art».
Partint del concepte de l’analogia, tan present en el pensament cristià medieval, va
explicar que l’art de Gaudí busca en la naturalesa inspiració per al seu projecte d’un
art en el qual la litúrgia està en els fonaments de la seva concepció religiosa del món.
Els assistents a la jornada també varen tenir l’oportunitat de visitar l’exposició titulada
«Ramon Llull: 700 anys de missió», instal·lada als locals de la basílica gaudiniana.
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Informació
Presentació de la versió catalana del llibre
Laudato si’ i grans ciutats, coordinat pel cardenal
Lluís Martínez Sistach
En un acte organitzat per l’oficina del Club de Roma a Barcelona, el 4 de març de 2019,
a les 18.30 hores, tingué lloc al Palau Macaya l’acte de presentació de la versió al català
del llibre Laudato sí’ i grans ciutats, coordinat pel cardenal Lluís Martínez Sistach. En
aquesta sessió foren ponents el cardenal i el Dr. Joan O. Grimalt, membre del Consell
Superior d’Investigacions Científiques. Hi varen assistir prop d’un centenar de persones.
El Club de Roma és una associació internacional creada el 3 d’abril de 1968 a Alemanya, que té per objectiu, sense afany de lucre, tractar de diferents qüestions de política internacional, principalment referides a l’ecologia i a l’economia. Els fundadors
varen ser Alexander King i Aurelio Peccei. Té un centenar de membres a les nacions
europees i el president del capítol espanyol és el barceloní Isidre Fainé. El president de
l’oficina del Club de Roma a Catalunya és Jaume Lanaspa i Gatnau, que va promoure
aquest acte, i que també va pronunciar unes paraules de presentació dels dos ponents,
el cardenal Martínez Sistach i el doctor Joan O. Grimalt.
El Sr. Lanaspa feu notar que el tema del canvi climàtic, que fa uns anys es veia com
llunyà, ara ha assolit una veritable convergència de criteris i que cal tenir en compte
les connexions entre ecologia i justícia. «Veient, per altra banda» –va dir–, «que es
produeix un creixement de grans ciutats, ja que actualment més del 50% de la humanitat viu en ciutats enormes i que cal fer cas de l’encíclica Laudato sí’, com ens dirà el
senyor Cardenal».
Va seguir la intervenció del cardenal Martínez Sistach, el qual va dir que el llibre recull les ponències del segon congrés organitzat per la Fundació Antoni Gaudí, creada
per ell a Barcelona. El II Congrés Internacional de les Grans Ciutats va tenir lloc a
Rio de Janeiro i va tractar el tema de l’encíclica del papa Francesc sobre l’ecologia i
el futur de les grans ciutats. El llibre ja ha estat publicat en castellà i en italià i ara
apareix també en català. El cardenal va dir que s’havia comptat en el Congrés de Rio
amb l’aportació de grans científics i presentà el tema del llibre com a molt important
de cara al futur, ja que es preveu que ben aviat el 70% de la humanitat viurà en grans
ciutats i les emissions tòxiques i contaminants hauran crescut també, si no es fa cas
de l’encíclica papal.
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«Tinguem en compte» –va dir el cardenal– «que la responsabilitat del que vindrà és
alhora personal i col·lectiva, i es constata una degradació social i ambiental, ja que les
dues van juntes. La qüestió del dret de les persones de tenir accés a l’aigua potable és
importantíssima i va lligada al dret a la vida. Ens cal pensar en un nou estil de vida i
la preocupació per aquest tema és veritablement també d’ordre moral, ja que la natura no perdona mai.» En el missatge que el papa Francesc li va enviar amb motiu del
Congrés parla de les «tres erres»: respecte (a la natura), responsabilitat (sobretot pel que
fa referència a l’ús de l’aigua i a la contaminació de l’aire) i relació (interpersonal). De
tot això se’n parlà en el Congrés de Rio (13-15 de juliol de 2017), i es recull en aquest
llibre. «Tant de bo siguem capaços de sortir al pas i controlar el canvi climàtic», va dir
el cardenal.
A continuació, parlà el Dr. Grimalt, que amb diapositives i gràfics explicà com havia
crescut la humanitat que en el segle I de l’era cristiana es reduïa entre 50 i 100 milions de persones en total i ara passem dels 7.000 milions, i seguim augmentant. Van
formant-se ciutats de més de 10 milions d’habitants amb els problemes que comporten. L’energia que s’hi gasta ve de cremar, cosa que augmenta la proporció de CO2
en l’atmosfera, que ha passat de 120 (l’any 1957) a 410 parts per milió (el 2017). El
mercuri també contamina, i ja mengem peix contaminat d’aquest metall. Hem de
tenir en compte l’aire, l’aigua i els residus!
A continuació de l’acte públic, hi hagué una trobada més restringida, en què vint
persones, invitades pel Club de Roma a Barcelona, varen compartir el sopar a la Sala
Macaya, situada en el mateix edifici del Palau. Tant el cardenal Martínez Sistach,
al qual va acompanyar en aquest acte Mn. Francesc Nicolau, professor emèrit de
Filosofia de la Natura a la Facultat de Filosofia de Catalunya, com el doctor Grimalt
varen respondre a les nombroses preguntes dels seus comensals. S’hi digueren moltes
coses, principalment sobre la problemàtica ecològica que es plantegen actualment a
les grans ciutats.
Text íntegre de la intervenció del cardenal Martínez Sistach
Pel seu interès, reproduïm el text íntegre de la intervenció del cardenal Lluís Martínez
Sistach durant l’acte celebrat al Palau Macaya.

Presentem el llibre Laudato si’ i grans ciutats. Proposta d’una ecologia integral, que
inclou les aportacions del Congrés Internacional «Laudato si’ i grans ciutats» de
tot el món, que la Fundació Antoni Gaudí per a les Grans Ciutats, que vaig crear a Barcelona, va organitzar a Rio de Janeiro els dies 13-15 de juliol de 2017.
El llibre inclou col·laboracions de científics i administratius de prestigi i competència,
que treballen en els camps de l’aigua, de l’aire i dels residus, així com d’excel·lents
experts en ètica, i d’àmbit internacional.
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El tema del llibre i el seu contingut és de moltíssima actualitat; és un tema de present
i de futur, ja que toca dos grans qüestions vitals: l’ecologia i la realitat creient de les
grans ciutats. El món es va fent urbanita, ja que actualment el 52% de la humanitat
viu en grans ciutats, i el 2050 pujarà al 70%, és a dir, hi haurà 6.000 milions de
ciutadans. Però al Brasil actualment ja viuen en ciutats el 80% de la seva població.
Això, per una banda, i per altra la problemàtica ecològica, que és cabdal per a la
nostra supervivència i per a les generacions que vindran després de nosaltres. Com
està i com tractem el nostre planeta? Quina ecologia integral tenen les nostres grans
ciutats del món?
Aquesta és la temàtica del llibre, aquest és el títol del llibre: ecologia i grans ciutats, o
el que és el mateix Laudato si’ i grans ciutats, perquè l’encíclica del papa Francesc toca
tota la problemàtica ecològica, també la de les grans concentracions urbanes. Francesc
és un papa urbà i ha estat molts anys pastor de la gran Buenos Aires.
Precisament, la seva encíclica Laudato si’, de 24 de maig de 2015, es fa ressò de la
nefasta situació que es dona en moltes ciutats. S’assenyala «el creixement desmesurat
i desordenat de moltes ciutats que s’han convertit en insalubres per viure-hi, a causa
no només de la contaminació originada per les emissions tòxiques, sinó també pel
caos urbà, pels problemes de transport i de la contaminació visual i acústica» (LS, 44).
El llibre que presentem toca tres grans qüestions que incideixen en la vida dels ciutadans en les urbs, però directa o indirectament en la vida de tots els habitants del
nostre planeta: l’aigua potable, la qualitat de l’aire i el constant augment dels residus.
El Congrés i, per tant, el llibre afronta aquests problemes amb un doble objectiu. Per
una part, el de sensibilitzar-nos més i més per la gravetat present i futura d’aquesta
problemàtica ecològica, coneixent el seu contingut cientificotècnic i administratiu
amb una finalitat pràctica: contribuir mitjançant aquestes reflexions i debats a aplicar
solucions a aquesta problemàtica i, en definitiva, a la greu situació del canvi climàtic.
El segon objectiu del llibre és ètic, per tal que la humanitat prengui consciència de
la nostra responsabilitat moral, ètica, tant per no agreujar el problema del maltractament al nostre planeta com per contribuir amb responsabilitat personal i col·lectiva
a la solució dels problemes ecològics. En el document de Francesc, Laudato si’, és
constant l’apel·lació a la ciència i a la consciència.
Francesc es fa «portaveu» del sofriment dels pobres i de la natura. Així, afirma que
«entre els pobres més abandonats i maltractats hi ha la nostra oprimida i devastada
terra, que “gemega i sofreix dolors de part” (Rm 8, 22)» (LS, 2). El Papa uneix els
pobres i la creació. Als seus ulls no existeixen dues crisis separades, una mediambiental
i una altra social. L’entorn natural i l’entorn humà es degraden junts. La salvaguarda
de la terra com a «casa comuna» i l’amor als pobres es donen la mà. Això es manifesta
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en el problema de l’aigua, que afecta poblacions senceres, i en especial els infants, com
també en la problemàtica de la qualitat de l’aire i del medi ambient, sense oblidar la
presència sempre creixent dels residus que produïm.
El canvi climàtic està generant variacions en la distribució de les precipitacions atmosfèriques en el nostre planeta. L’aigua potable i neta és indispensable per a la vida
humana i per mantenir els ecosistemes terrestres i aquàtics. En molts llocs del món
la demanda d’aquest bé supera l’oferta sostenible, amb greus conseqüències a curt i
mitjà termini. Es posa en relleu un problema molt seriós: la qualitat de l’aigua disponible per als pobres, que provoca moltes morts cada dia. En alguns llocs hi ha la
tendència a privatitzar aquest recurs escàs, convertint-lo en mercaderia que es reguli
per les lleis del mercat.
No podem oblidar que l’accés a l’aigua potable i segura és un dret humà bàsic, fonamental i universal, perquè determina la supervivència de les persones i, per tant,
és condició per a l’exercici dels altres drets humans. El nostre món té un gran deure
social amb els pobres que no tenen accés a l’aigua potable, perquè això és negar-los el
dret a la vida radicat en la seva dignitat inalienable.
El llibre posa en relleu que actualment existeix tecnologia suficient per proporcionar
aigua de qualitat adequada a tota la població mundial. També s’exposen les grans
desigualtats en la disposició de l’aigua potable: països on el consum de l’aigua és
de 580 litres per dia i persona, mentre que en altres països és de 10 litres. Noucents milions de persones no tenen accés a l’aigua potable segura, i 2.000 milions de
persones viuen en zones on no existeix el sanejament adequat de les aigües.
La contaminació atmosfèrica és avui dia un dels temes no resolts de les grans ciutats, en particular d’aquelles que per la seva situació geogràfica presenten problemes
d’inversió tèrmica i, per tant, d’acumulació de contaminants en les capes baixes de
la columna de l’aire. És necessari introduir mesures progressives que disminueixin
les emissions.
El Congrés tracta, i així ho reflecteix el llibre, de la gestió inadequada dels residus en
les grans ciutats en desenvolupament. Hi ha famílies que viuen en muntanyes de residus, cosa que crea unes condicions pèssimes de vida per a tothom, però especialment
per als infants. Aquestes activitats es realitzen sense cap control tècnic ni sanitari. Són
molt necessàries les decisions per a la recollida selectiva i el reciclatge per part de les
autoritats. No podem oblidar que la ciutat de Barcelona produeix a l’any 806.650
tones de residus.
Davant d’aquesta realitat és necessari un canvi d’estil de vida. El papa Francesc afirma que «el ritme de consum, de dispendi i d’alteració del medi ambient ha superat
les possibilitats del planeta, de tal manera que l’estil de vida actual, pel fet de ser
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insostenible, només pot acabar en catàstrofes» (LS 161). El Papa situa el desafiament
ecològic en un nivell molt radical: el d’una conversió en la manera de concebre la vida
i les activitats humanes. Sense aquesta conversió totes les solucions –siguin tècniques,
econòmiques o juridicopolítiques– seran insuficients i, en el millor dels casos, aplaçaran un resultat que s’anuncia catastròfic. Francesc diu que «Déu perdona sempre,
nosaltres –els homes– perdonem algunes vegades, la naturalesa no perdona mai. Si
la maltractes ella et maltracta» (Conferència de premsa en el vol cap a Manila, en el
viatge apostòlic a Sri Lanka i Filipines, 15 de gener de 2015).
És necessari arribar a una «ecologia integral», que recorda la coneguda obra del filòsof cristià Jacques Maritain L’humanisme integral. Francesc ens proposa una «ecologia humana integral» i ens recorda que hi ha una relació estricte entre una ecologia
integral i una antropologia autèntica (cf. LS 118). La qüestió ecològica és també
una qüestió essencialment moral. Davant de la naturalesa visible del cosmos estem
sotmesos a lleis no solament biològiques, sinó també ètiques, la transgressió de les
quals no queda impune.
El papa Francesc em va enviar, firmat per ell, un extens missatge per al Congrés, que
parla de «tres erres», recorda el contingut de la seva encíclica ecològica Laudato si’ i es
refereix als temes del Congrés: la primera, el respecte envers la creació, ja que «és un
deure de tots crear en la societat una consciència de respecte pel nostre entorn; això
ens beneficia a nosaltres i a les generacions futures», i referint-se a la germana aigua
potable diu que és «expressió de l’amor atent i provident de Déu per a cadascuna de
les criatures, essent un dret fonamental que tota societat ha de garantir»; l’altra «erra»,
Francesc la dedicà a la responsabilitat davant de la greu disminució de la qualitat de
l’aire o la producció de residus que no són degudament tractats, indicant que «comprovem una indiferència davant la nostra casa comuna i, lamentablement, davant tantes tragèdies i necessitats que colpeixen els nostres germans i germanes». Finalment,
el Papa parla de relació, i es refereix a la creixent manca de relació interpersonal –molt
necessària– en les grans ciutats; afirmant que «és important que la societat treballi
conjuntament en l’àmbit polític, educatiu i religiós per crear relacions humanes més
càlides, que trenquin murs que aïllen i marginen».
Avui hi ha una «globalització del paradigma tecnològic» que col·loca la humanitat
davant opcions veritablement abismals, que dona als homes un poder enorme sobre
ells mateixos i sobre la terra. Recordo en aquest aspecte el pensament del jesuïta Pierre Telhard de Chardin quan afirma que «els grans cims també posen a la humanitat
davant grans abismes».
És necessari un pacte entre ciència i consciència, entre ciència i saviesa, i aquí les
diverses cultures i les religions tenen unes «reserves» humanes que no es poden infravalorar. El Patriarca Bartolomé manifestà: «La religió és probablement la força més
dominant i poderosa de la terra. De fet, la fe no juga només un paper clau en la vida
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personal de cadascú, sinó que també desenvolupa un paper vital com a força de mobilització social i institucional» (S. Spadaro, Intrevista al Patriarca Bartolomés, a Civiltà
Cattolica 2015, II, 3-16, 7). És per això que l’ecologia és una temàtica profundament
ecumènica i interreligiosa. «Avui» –diu el papa Francesc– «creients i no creients estem
d’acord que la terra és essencialment una herència comuna, els fruits de la qual han
de beneficiar tothom» (LS 93).
El Congrés Internacional de Rio de Janeiro sobre ecologia i grans ciutats ha estat organitzat per la Fundació catalana Antoni Gaudí per a les Grans Ciutats. Antoni Gaudí,
el gran arquitecte de la basílica de la Sagrada Família de Barcelona, era també un gran
ecologista, ple d’un gran esperit franciscà. Ell creia que l’artista col·labora amb Déu
en l’obra de la Creació, i per això es diu de l’artista que és un «creador». Ningú com
Gaudí va fer d’aquest temple un verger, en què el regne mineral, vegetal, animal i,
finalment, humà ofereix una lloança a Déu Creador.
El Congrés, aquest llibre que presentem, és una aportació més a la lluita contra el canvi climàtic, amb el desig que s’apliqui l’acord de París i que dissortadament el president Trump va apartar els Estats Units, el segon país més contaminant del món. El
papa Francesc ens diu que el canvi climàtic és un problema real i cal prendre decisions
per resoldre’l. No volent veure problema, el problema no es resol, sinó que s’agreuja
i el nostre planeta ja està massa maltractat. Les actituds que obstaculitzen els camins
de solució, inclús entre els creients, van de la negació del problema a la confiança cega
en les solucions tècniques. Necessitem una solidaritat universal nova per respectar el
nostre planeta, la nostra casa comuna, la Terra.
Tanmateix, hi ha notícies positives, com són les ciutats intel·ligents per a la sostenibilitat i el clima ecològic. La Resolució de l’Assemblea General de l’ONU, en el seu
objectiu onzè, es refereix a les ciutats, i diu: «Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs i sostenibles», i concretant el següent: «D’aquí
al 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita des de les ciutats, atenent especialment a la qualitat de l’aire i a la gestió dels residus municipals.»
Les ciutats generen més del 70% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, que
són la causa del canvi climàtic, i aquesta és l’amenaça més seriosa per a la nostra
supervivència com a espècie. Tanmateix, hi ha grans ciutats que ofereixen bones perspectives. Coincidint el 2005 a Londres amb la celebració del G20, l’alcalde d’aquesta
ciutat, Ken Livingstone, convocà una reunió d’alcaldes de les ciutats més grans del
G20 per debatre sobre el canvi climàtic. A partir d’aquesta reunió, els alcaldes de
grans ciutats del planeta s’han constituït en líders de la lluita contra el canvi climàtic.
Aquesta xarxa de ciutats del C40 està formada per 91 ciutats, que representen 650
milions de persones i un 25% del PIB mundial, i totes elles estan compromeses en
una acció climàtica urgent.
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L’octubre de 2017, un grup pioner format per 12 ciutats del C40 (Londres, París,
Los Angeles, Barcelona, Copenhaguen, Quito, Vancouver, Mèxic DF, Milà, Seattle,
Auckland i Ciutat del Cap) es comprometien a realitzar la transició cap a carrers lliures de combustions fòssils i a adquirir només autobusos amb zero emissions a partir
del 2025. Com afirma el text de la declaració: «Els alcaldes i alcaldesses de les ciutats
més importants del món ens comprometem a transformar-les en llocs més verds,
saludables i pròsperes per viure-hi. Els nostres carrers han de ser segurs i accessibles
per a tots i l’aire que respirem ha de ser net i lliure d’emissions perjudicials. D’aquesta
manera millorarà la qualitat de la vida de tota la ciutadania i s’ajudarà a combatre
l’amenaça global pel canvi climàtic.»
El desembre del 2015, durant les negociacions de la conferència de París sobre el clima, més de 750 alcaldes assistiren a una reunió a l’Ajuntament de París per visibilitzar
el compromís col·lectiu de les ciutats. Uns dies més tard, uns 190 signaren l’acord de
París sobre el canvi climàtic.
Avui es parla de ciutats intel·ligents que són el resultat de la necessitat cada dia més
imperiosa d’orientar la nostra vida cap a la sostenibilitat. Així, aquestes ciutats se serveixen d’infraestructures, innovació i tecnologia per disminuir els consums energètics
i reduir les emissions de combustibles fòssils.
És bonic veure com ha començat una iniciativa dels joves per lluitar contra el canvi
climàtic, que es diu «Fridays for future». A casa nostra fa uns dies que ha començat
a Girona.
El problema del canvi climàtic és real i greu, però s’obren camins tímids per lluitar
contra aquest canvi i crear ciutats salubres per tal d’oferir als ciutadans una vida humana més sana i feliç.
Acabo amb aquestes paraules de l’encíclica del papa Francesc: «La cultura ecològica
hauria de ser una mirada distinta, un pensament, una política, un programa educatiu,
un estol de vida i una espiritualitat que confirmin una resistència davant l’avanç del
paradigma tecnocràtic» (LS 11).
† Card. Lluís Martínez Sistach
Arquebisbe emèrit de Barcelona
President de la Fundació Antoni Gaudí per a les Grans Ciutats
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Publicació del Matutinal Hispano-Mozárabe
pel CPL de Barcelona
Con la publicación del Matutinal Hispano-Mozárabe (CPL, Barcelona, 2019, 508
pág.) se completa una gran labor que ha realizado el CPL para poner en manos de
los estudiosos los textos fundamentales de esta antigua liturgia de nuestra península.
Para dar una idea de lo que representa esta obra, transcribimos la «Nota del editor», situada al final del volumen y que firma Mn. Josep Urdeix, miembro del
CPL de Barcelona y director de la colección «Cuadernos Phase», editada por esta
misma institución.
«Ante el presente Matutinal Hispano-Mozárabe, podemos afirmar que con su publicación hemos alcanzado el final de una etapa cuyo perfil ha sido el del interés y la
atención que el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona ha mostrado para que la
antigua liturgia hispana fuera conocida y valorada en nuestros días.
»Esta labor se ha llevado a cabo en una doble dimensión: se empezó con la publicación de textos destinados a los estudiosos que actualmente tenían vivo interés en entrar en contacto con todo cuanto pudiera ser fundamental en la mencionada liturgia.
Estos textos, que podríamos denominar “de estudio”, se encuentran integrados en las
colecciones “Biblioteca Litúrgica” y “Cuadernos Phase”. Recordemos los títulos: “Biblioteca litúrgica”: Liturgia hispánica, Jordi Pinell; “Cuadernos Phase”: Los domingos
de cotidiano (Misal hispano); El misal hispano-mozárabe. Prenotandos; Compendio de la
misa en el rito hispano-mozárabe; Santoral litúrgico hispano-mozárabe; Cánones litúrgicos de los concilios hispano-visigóticos.
»En segundo lugar, en el marco de una distinta dimensión, se ha prestado atención
particular a los mismos textos litúrgicos. En este sentido, se han editado cuatro volúmenes, destinados básicamente a los fieles, y ofrecen la traducción al castellano de la
liturgia hispano-mozárabe. Además, su formato es el de los llamados “manuales”, para
que sea fácil su manejo.
»En concreto, los cuatro volúmenes publicados son los siguientes: Misal hispano-mozárabe.
Vol I: Ciclo propio del temporal. Vol. II: Propio de los santos. Vesperal hispano-mozárabe. Matutinal hispano-mozárabe.
»Estudio y vida litúrgica. Estas son las dos facetas que han guiado el trabajo que,
contemplado en su totalidad, nos permite decir que nos hallamos ante una etapa de
trabajo que podemos considerar finalizada.
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»Estudio y vida litúrgica. Repitámoslo, para poder añadir aquel acento pastoral
que nos invita a trabajar para acercar la liturgia a los hombres y los hombres a
la liturgia».
Así concluye esta nota explicativa de Mn. Josep Urdeix, que ha sido artífice de impulsar este importante trabajo de una institución de la archidiócesis de Barcelona –el
Centro de Pastoral Litúrgica (CPL)– para poner al alcance de los estudiosos de la
liturgia los textos de la antigua liturgia hispánica. Con toda razón, al final de este
volumen se ha puesto la clásica sentencia que dice: Finis coronat opus.

El caputxí Eduard Rey,
nou president de la URC
Els religiosos i les religioses de Catalunya, el dia 20 de març de 2019, varen elegir com a
president de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) el pare Eduard Rey, provincial dels
Caputxins de Catalunya i Balears. El nou president relleva el claretià pare Màxim Muñoz,
que ha estat president de la URC els darrers vuit anys i que havia esgotat els dos períodes de
quatre anys permesos pels estatuts com a president de la URC. L’elecció del nou president,
reglamentàriament, és per un període de quatre anys.
La vuitantena assemblea de la URC va tenir lloc a l’edifici del Seminari Conciliar de
Barcelona i també ha renovat dos membres de la Junta Directiva. Han estat escollits
la germana Maria Rosa Masramon, provincial de les Dominiques de l’Anunciata de
Catalunya i Balears, i el pare Llorenç Puig, delegat permanent de la Companyia de
Jesús a Catalunya. Des de la creació de la URC, el 1980, la seva Junta és paritària.
La nova Junta Directiva de la URC ha quedat formada per Fra Eduard Rey, caputxí,
com a president; la germana Rosa Masferrer, de les Religioses de Sant Josep de Girona, com a vicepresidenta; i com a vocals el pare Eduard Pini, de l’Escola Pia de Catalunya; la germana Mercè Arimany, de les Hospitalàries de la Santa Creu; la germana
Maria Rosa Masramon, dominica de l’Anunciata; el pare Llorenç Puig, jesuïta, i el
germà marista Lluís Serra, com a secretari general.
Fra Eduard Rey (Barcelona, 1977) va entrar als caputxins amb 19 anys i va professar
el 1998. Va fer els estudis de teologia a Barcelona, en l’especialitat de moral. Durant
dotze anys ha estat mestre de novicis al convent dels caputxins d’Arenys de Mar, població on ha desenvolupat els darrers anys gran part de la seva activitat pastoral. El
2017 va ser escollit Arenyenc de l’Any. El juliol de 2017 els caputxins el van escollir
provincial de Catalunya i Balears.
La Unió de Religiosos de Catalunya (URC) és la Conferència de Superiors i Superiores Majors dels Instituts de Vida Religiosa i Societats de Vida Apostòlica amb cases,
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comunitats i monestirs a les diòcesis catalanes. És un organisme de coordinació de
les 165 congregacions religioses presents a Catalunya, amb més de 6.000 religiosos i
religioses que ofereixen el seu servei a la societat i promouen diverses obres educatives,
socials, culturals i religioses.

L’església de Sant Vicenç de Sarrià
recupera la seva esplendor artística
L’església parroquial de Sant Vicenç de Sarrià guarda una notable riquesa cultural i artística com, per exemple, l’escultura de Sant Vicenç, situada a la part central de la nau, que
va fer als anys quaranta l’escultor Alfons Pérez i Fàbregas, o un relleu del sopar d’Emaús,
fet per Rafael Solanic, orfebre i escultor català, i de manera especial uns frescos fets pel
pintor Josep Obiols, que s’havien anat deteriorant amb el temps a causa de les humitats.
El dia 24 de març de 2019 es va celebrar l’acte d’inauguració de la restauració de les
pintures de Josep Obiols i dels elements escultòrics del presbiteri (imatge de Sant Vicenç, obra d’Alfons Pérez Fàbregas, i del relleu d’Emaús, de Rafael Solanic).
En primer lloc, el rector de la parròquia, Mn. Salvador Bacardit, va dir: «Tots sabem
que la prioritat d’una comunitat cristiana ha de ser l’atenció als germans més febles,
als malalts i als més pobres i necessitats de casa nostra i d’arreu del món. En aquest
sentit, és molt significatiu l’augment de les col·lectes de Càritas, Domund i Mans
Unides, perquè indica la nostra resposta generosa i solidària. Però, com a comunitat
parroquial, també tenim el deure de mantenir, cuidar i estimar el patrimoni artístic
que hem rebut dels nostres avantpassats.» Mn. Bacardit va agrair el treball realitzat per
l’equip de restauradors. Tot seguit, va donar la paraula a Josep Obiols, fill del pintor,
que va parlar en nom de la família. «En tota la meva vida com a polític –digué Josep
Obiols– he hagut de fer molts discursos, però mai havia parlat des de l’ambó d’una
església, i agraeixo l’oportunitat de poder recordar l’estima que el meu pare i tota la
família hem tingut sempre per la parròquia de Sarrià».
A continuació, el delegat per al Patrimoni Cultural diocesà, Mn. Robert Baró, va
destacar la importància de les pintures de Josep Obiols com una catequesi bíblica
(escenes de la vida de l’Antic i del Nou Testament i de la vida del màrtir Sant Vicenç,
patró de la parròquia).
Finalment, la cap de l’equip de restauradors, Isabel Pi, va explicar els treballs realitzats
i va presentar un vídeo en el qual es detallava tot el procés de restauració.
Aquests treballs ara presentats han tingut una prehistòria. Amb la intenció de recuperar l’esplendor de l’església, el seu rector, Mn. Salvador Bacardit, l’any 2017 va decidir
arreglar totes les esquerdes de la teulada que causaven les humitats, per condicionar
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l’espai i, posteriorment, poder restaurar les obres de l’interior.
Mentre s’estaven fent els treballs, Mn. Bacardit es va posar en contacte amb la restauradora Isabel Pi, a la qual va encarregar que dirigís el projecte de recuperació del
patrimoni del temple. Un cop es va resoldre el problema de les filtracions, ella i el seu
equip, format per sis especialistes, van poder començar a treballar per restaurar els
elements que estaven més malmesos de l’església.
Un dels moments més delicats de la restauració va ser la part de les pintures d’Obiols,
que necessitaven una intervenció urgent. Afortunadament, gràcies al treball fet per la
restauradora i el seu equip durant més de tres mesos, totes les obres de la parròquia
es varen poder salvar i això ha fet que l’església ha pogut recuperar el seu esplendor
original. «Tant la cúpula com les parets centrals» –ha dit la restauradora– «tornen a
lluir moltíssim en conjunt, i l’escultura del sant ha recuperat el seu color original, que
té una qualitat molt millor que l’anterior.»

Sant’Egidio presenta la guia 2019
On menjar, dormir i rentar-se
La Comunitat de Sant’Egidio de Barcelona ha presentat la guia 2019 On menjar, dormir
i rentar-se. Es tracta, com ha destacat Jaume Castro, responsable de Sant’Egidio, d’una
brúixola perquè les persones pobres puguin orientar-se sobre els diversos serveis al seu abast,
alhora que una radiografia de la solidaritat a la ciutat de Barcelona.
Segons ha manifestat Castro, «s’arriba al carrer no perquè es vol, o no només com a
conseqüència d’històries personals, sinó també per la dificultat de la vida en les grans
ciutats». I així com ara «no hi ha ningú que no tingui un lloc on menjar a Barcelona»,
no es pot dir el mateix en el cas de dormir o de rentar-se.
«Vivim un temps complex, hi ha una crisi de l’habitatge i per a una persona sola els
preus dels lloguers es fan insostenibles», ha constatat el responsable de la Comunitat de Sant’Egidio. Per això, ha proposat a les administracions augmentar el nombre dels llocs disponibles per l’emergència i la creació de petits centres d’acollida
nocturns. Així mateix, ha destacat que la Comunitat de Sant’Egidio proposarà un
nou servei de dutxa per a les persones del carrer. «Un petit servei que vol ser un
model, fet en col·laboració amb el teixit associatiu de la ciutat: la dutxa amiga»,
ha explicat.
L’any 2018, la Comunitat de Sant’Egidio va distribuir 10.000 àpats pels carrers de
Barcelona, 1.000 mantes i sacs de dormir, 41,25 tones d’aliments, 2.750 paquets
alimentaris i 5.000 sopars al menjador de la Casa de la Solidaritat. Tot plegat gràcies
a la implicació de 400 voluntaris, ciutadans que, com ha destacat Jaume Castro,
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esdevenen «sentinelles per a aquells que viuen al carrer» (3.900 persones a la ciutat
de Barcelona).
La guia 2019 On menjar, dormir i rentar-se es distribueix de manera gratuïta a les
persones sense sostre i als treballadors de serveis. En total, se’n fan 2.000 exemplars.
La guia recull totes les indicacions dels serveis públics i privats indispensables per a
qui es troba en necessitat.

Fets i moments suggeridors,
un llibre de Mn. Ferran Blasi i Birbe
Publicacions de l’Abadia de Montserrat ha editat el llibre de Mn. Ferran Blasi i Birbe
titulat Fets i moments suggeridors (PAM 2019, 140 pàg.). Mn. Ferran Blasi nasqué a
l’antiga vila de Gràcia, va cursar el batxillerat al col·legi del barri, fundat per iniciativa
de sant Antoni Maria Claret. D’allí li ha quedat el record del mestratge d’alguns grans
humanistes, com el llatinista J. M. Mir.
Mn. Blasi va cursar Magisteri, Dret i Periodisme, amb un treball de recerca sobre la
Catalunya social. La seva formació culminà amb el doctorat en Teologia per la Universitat romana del Laterà. Un cop ordenat prevere, va formar part del cos docent del
que eren els gèrmens de les facultats de Dret Canònic i de Comunicació de la Universitat de Navarra, fundada per Josepmaria Escrivà. El seus llibres reflecteixen una preocupació pel present, però mirant al passat, si això ha d’ajudar a transformar el present.
Quant al contingut d’aquest darrer llibre de Mn. Ferran Blasi, transcrivim uns fragments del pròleg que ha escrit Mn. Joan Galtés i Pujol, reconegut historiador, que és
també canonge de la seu barcelonina i provicari general del nostre Arquebisbat.
Fets i moments suggeridors són reflexions sobre valors cívics, ètics i morals, tractats amb
lucidesa, amb precisió, amb seny. Diu coses amb claredat, d’una manera senzilla i
amable, sense recórrer a grans teories, però a partir dels coneixements amplis i pregons
que posseeix l’autor.
«Fets i moments suggeridors» –segueix dient Mn. Joan Galtés– «ens ofereix experiències que l’autor ha viscut com a educador, com a guia espiritual, com a sacerdot,
i hi afegeix una coneixença molt valuosa del dret i de la història. En aquest sentit,
em plau remarcar que el recurs a la història de la societat, de les institucions o de
les persones que fa Mn. Ferran Blasi proporciona una perspectiva, una orientació,
en definitiva, una saviesa humana del tot necessària per comprendre la vida, seguint
aquell aforisme d’Ortega y Gasset: “Per viure la vida has de mirar el futur; per comprendre-la has de mirar el passat”.
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»Fets i moments suggeridors tracta delicades qüestions que fan referència, directament o indirecta, a l’actual moment polític de Catalunya, i ho fa amb ponderació,
amb una voluntat d’il·luminar sobre el sentit de la presència dels homes i dones en
aquest món i les seves actuacions, pensant que la història de tots és comuna i que
es refereix a tots els aspectes de l’existència personal i social, física i moral, que s’ha
desenvolupat en l’hàbitat que ens ha estat confiat a tots, i que és de tots, i dins les
agrupacions que, amb distints objectes, s’han format. I entre aquestes voldríem
que en les interrogacions hi fossin presents els temes que ens poden apassionar en
el present, però que tenen relació amb les seves arrels en la història antiga o en els
grans moviments que han integrat homes i dones en agrupacions socials, laborals,
econòmiques, culturals, religioses, tant si han estat moguts per raons realistes com
si responen a somnis utòpics. Jo voldria que la il·lustració un poc més detallada que
pot trobar-se en algunes de les respostes fetes a preguntes de molts, servís a cadascú
per fer un resum personal d’allò que ja sap i en què ha reflexionat moltes vegades.
M’agradaria que, d’alguna manera, tot passant aquestes pàgines es pogués fer un
succint repàs de tot.»
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