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Santa Seu

Missatge de Sa Santedat Benet XVI 
per a la XLIII Jornada Mundial 

de les Comunicacions Socials
24 de maig de 2009

«Noves tecnologies, noves relacions.
Promoure una cultura de respecte, de diàleg i d’amistat»

Estimats germans i germanes,

Davant la proximitat de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, em plau
adreçar-me a vosaltres per exposar-vos algunes de les meves reflexions sobre el te-
ma escollit enguany: «Noves tecnologies, noves relacions. Promoure una cultura de
respecte, de diàleg i d’amistat.» En efecte, les noves tecnologies digitals estan pro-
vocant grans transformacions en els models de comunicació i en les relacions hu-
manes. Aquests canvis tenen més relleu encara entre els joves, que han crescut en es-
tret contacte amb aquestes noves tècniques de comunicació i que, per tant, se senten
a gust en el món digital, que, malgrat això, ens resulta menys familiar a molts de nos-
altres, adults, que hem hagut de començar a entendre’l i apreciar les oportunitats que
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ofereix per a la comunicació. En el missatge d’enguany penso particularment en els
qui formen part de l’anomenada generació digital. Voldria compartir amb ells algu-
nes idees sobre el potencial extraordinari que tenen les noves tecnologies, quan s’uti-
litzen per a afavorir la comprensió i la solidaritat humana. Aquestes tecnologies són
un veritable do per a la humanitat, i per això hem de fer que els seus avantatges es
posin al servei de tots els éssers humans i de totes les comunitats, sobretot dels més
necessitats i vulnerables.

El fàcil accés a telèfons mòbils i computadores, unit a la dimensió global i omni-
present d’Internet, han multiplicat els mitjans per enviar instantàniament paraules i
imatges a grans distàncies i fins i tot als llocs més remots del món. Aquesta possibi-
litat era impensable per a les generacions precedents. Els joves, especialment, s’han
adonat de l’enorme potencial dels nous mitjans per a facilitar la connexió, la comu-
nicació i la comprensió entre les persones i les comunitats, i els utilitzen per estar en
contacte amb els seus amics, per trobar noves amistats, per crear comunitats i xarxes,
per cercar informació i notícies, per compartir les seves idees i opinions. D’aquesta
nova cultura de comunicació se’n deriven molts beneficis: les famílies poden ro-
mandre en contacte, encara que els seus membres estiguin molt lluny els uns dels al-
tres; els estudiants i investigadors tenen un accés més fàcil i immediat a documents,
fonts i descobriments científics, i poden així treballar en equip des de diversos llocs;
a més, la naturalesa interactiva dels nous mitjans facilita formes més dinàmiques
d’aprenentatge i de comunicació que contribueixen al progrés social.

Encara que ens sorprèn la velocitat amb què han evolucionat les noves tecnologies pel
que fa a la fiabilitat i a l’eficiència, no ens hauria de sorprendre la popularitat que te-
nen entre els usuaris, perquè respon al desig fonamental de les persones d’entrar en
relació les unes amb les altres. Aquest anhel de comunicació i d’amistat té la seva arrel
en la nostra pròpia naturalesa humana i no pot comprendre’s adequadament només
com una resposta a les innovacions tecnològiques. A la llum del missatge bíblic, ha
d’entendre’s com a reflex de la nostra participació en l’amor comunicatiu i unificador
de Déu, que vol fer de tota la humanitat una sola família. Quan sentim la necessitat
d’acostar-nos a altres persones, quan desitgem conèixer-les més i fer-nos conèixer, es-
tem responent a la crida divina, una crida que està gravada en la nostra naturalesa d’és-
sers creats a imatge i semblança de Déu, el Déu de la comunicació i de la comunió.

El desig d’estar en contacte i l’instint de comunicació, que sembla que es donin per
descomptats en la cultura contemporània, són en el fons manifestacions modernes de
la tendència fonamental i constant de l’ésser humà a anar més enllà de si mateix per
entrar en relació amb els altres. En realitat, quan ens obrim als altres realitzem una
de les nostres més profundes aspiracions i ens fem més plenament humans. En efec-
te, hem estat concebuts pel Creador per a estimar. Naturalment, no parlo de relacions
passatgeres i superficials; parlo de l’amor veritable, que és el centre de l’ensenya-
ment moral de Jesús: «Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’àni-
ma, amb tot el pensament i amb totes les forces», i «estima els altres com a tu ma-
teix» (Mc 12,30-31). Amb aquesta llum, en reflexionar sobre el significat de les noves
tecnologies, és important considerar no sols la seva indubtable capacitat d’afavorir el
contacte entre les persones, sinó també la qualitat dels continguts que s’han de posar
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en circulació. Vull animar totes les persones de bona voluntat, i que treballen en el
món emergent de la comunicació digital, perquè es comprometin a promoure una
cultura de respecte, diàleg i amistat.

Per tant, els qui s’ocupen del sector de la producció i difusió de continguts dels nous
mitjans, han de comprometre’s a respectar la dignitat i el valor de la persona huma-
na. Si les noves tecnologies han de servir per al bé dels individus i de la societat, els
qui les utilitzen han d’evitar compartir paraules i imatges degradants per a l’ésser
humà, i excloure, per tant, tot allò que alimenta l’odi i la intolerància, envileix la
bellesa i la intimitat de la sexualitat humana, o explota els febles i indefensos.

Les noves tecnologies han obert també camins per al diàleg entre persones de di-
versos països, cultures i religions. El nou espai digital, anomenat ciberespai, permet
trobar-se i conèixer els valors i tradicions d’altres. Això no obstant, perquè aquestes
trobades donin fruit, es requereixen formes honestes i correctes d’expressió, a més
d’una escolta atenta i respectuosa. El diàleg ha d’estar basat en una recerca sincera
i recíproca de la veritat, per a potenciar el desenvolupament en la comprensió i la to-
lerància. La vida no és una simple successió de fets i experiències; és més aviat la re-
cerca de la veritat, del bé, de la bellesa. A aquestes finalitats s’encaminen les nostres
decisions i l’exercici de la nostra llibertat, i en ells —la veritat, el bé i la bellesa—
trobem felicitat i alegria. No ens hem de deixar enganyar pels qui només van a la
recerca de consumidors en un mercat de possibilitats indiferenciades, on l’elecció
mateixa es presenta com el bé, la novetat es confon amb la bellesa i l’experiència sub-
jectiva suplanta la veritat.

El concepte d’amistat ha tingut un nou auge en el vocabulari de les xarxes socials di-
gitals que han sorgit en els últims anys. Aquest concepte és una de les més nobles
conquestes de la cultura humana. En les nostres amistats, i a través seu, creixem i ens
desenvolupem com a éssers humans. Precisament per això sempre s’ha considerat la
veritable amistat com una de les riqueses més grans que pot tenir l’ésser humà. Per
tant, s’ha de parar atenció a no banalitzar el concepte i l’experiència de l’amistat. Se-
ria una llàstima que el nostre desig d’establir i desenvolupar les amistats on line fos
en detriment de la nostra disponibilitat per la família, els veïns i els qui trobem en
la nostra realitat quotidiana, al lloc de treball, a l’escola o en el temps lliure. En efec-
te, quan el desig de connexió virtual es converteix en obsessiu, la conseqüència és
que la persona s’aïlla, i interromp la seva interacció social real. Això acaba per alte-
rar també els ritmes de repòs, de silenci i de reflexió necessaris per a un desenvolu-
pament humà sa.

L’amistat és un gran bé per a les persones, però quedaria buida de sentit si fos con-
siderada com un fi en si mateix. Els amics han d’ajudar-se i animar-se mútuament
per desenvolupar les seves capacitats i talents, i per posar-los al servei de la comu-
nitat humana. En aquest context és encoratjador veure sorgir noves xarxes digitals
que volen promoure la solidaritat humana, la pau i la justícia, els drets humans, el
respecte per la vida i el bé de la creació. Aquestes xarxes poden facilitar formes de
cooperació entre pobles de diversos contextos geogràfics i culturals, permetent-los
aprofundir en la humanitat comuna i en el sentit de coresponsabilitat per al bé de tots.
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Però s’ha de procurar que el món digital on es creïn aquestes xarxes sigui realment
accessible a tothom. Seria un greu perjudici per al futur de la humanitat si els nous
instruments de comunicació, que permeten compartir saber i informació de manera
més ràpida i eficaç, no fossin accessibles als qui ja estan socialment i econòmicament
marginats, o si contribuïssin només a augmentar la distància que separa els pobres de
les noves xarxes que es desenvolupen al servei de la informació i de la socialització
humana.

Voldria concloure aquest missatge adreçant-me de manera especial als joves catòlics,
per exhortar-los a portar al món digital el testimoniatge de la seva fe. Amics, sen-
tiu-vos compromesos a sembrar en la cultura d’aquest nou ambient comunicatiu i in-
formatiu els valors sobre els quals se sosté la vostra vida. En els primers temps de
l’Església, els Apòstols i els seus deixebles van portar la bona notícia de Jesús al món
grecoromà. Així com en aquells moments l’evangelització, per donar fruit, va ne-
cessitar una comprensió atenta de la cultura i dels costums d’aquells pobles pagans,
a fi de tocar la seva ment i el seu cor, també ara l’anunci de Crist en el món de les no-
ves tecnologies requereix conèixer-les en profunditat per utilitzar-les després de ma-
nera adequada. A vosaltres, joves, que gairebé espontàniament us sentiu en sintonia
amb aquests nous mitjans de comunicació, us correspon de manera particular la
tasca d’evangelitzar aquest «continent digital». Feu-vos càrrec amb entusiasme de
l’anunci de l’evangeli als vostres coetanis. Vosaltres coneixeu els seus temors i les
seves esperances, els seus entusiasmes i les seves desil·lusions. El do més valuós que
els podeu oferir és compartir amb ells la «bona notícia» d’un Déu que es va fer ho-
me, va patir, va morir i va ressuscitar per salvar la humanitat. El cor humà té l’anhel
un món on regni l’amor, on els béns es comparteixin, on s’edifiqui la unitat, on la lli-
bertat trobi el seu sentit en la veritat i on la identitat de cadascú s’aconsegueixi en una
comunió respectuosa. La fe pot donar resposta a aquestes aspiracions: sigueu-ne els
missatgers! El Papa és al costat vostre amb la seva oració i amb la seva benedicció.

Benedictus pp. XVI

Vaticà, 24 de gener 2009

Festa de Sant Francesc de Sales
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Carta del Secretari d’Estat al Cardenal Arquebisbe

Secretaria de Estado
Primera Sección – Asuntos Generales
N. 103.900

Vaticano, 22 de abril de 2009

Señor Cardenal:

Con ocasión del cumpleaños del Santo Padre y del IV aniversario de su elección a la
Cátedra de San Pedro, ha tenido la delicadeza de hacerle llegar un atento mensaje de
felicitación, en nombre también del clero, religiosos y fieles de esa Archidiócesis
de Barcelona.

Por la presente, cumplo gustosamente el encargo de transmitirle el cordial agrade-
cimiento de Su Santidad Benedicto XVI por esta muestra de afecto y comunión, a
la que Él corresponde rogando al Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte,
que les conceda ser para los demás signos vivos de fe, esperanza y caridad, a la vez que
les imparte de corazón la implorada Bendición Apostólica.

Me es propicia la oportunidad para testimoniarle, Señor Cardenal, mi considera-
ción y fraterna estima en Cristo,

Cardenal Tarsicio Bertone
Secretario de Estado de Su Santidad

Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona
BARCELONA
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Prelat

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa del Diumenge de Rams, Catedral de Barcelona, 5 d’abril
de 2009

Som al pòrtic de la Setmana Santa. Hem acompanyat Jesús en la seva entrada triom-
fal a Jerusalem. Durant tota la Quaresma el Senyor ens ha convidat reiteradament a pu-
jar a Jerusalem amb ell. Avui hi hem arribat i l’hem acompanyat en la seva entrada a la
ciutat de David on el Senyor Jesús ens manifestà el seu amor grandiós, en deixar-nos
l’eucaristia, lliurar-se cruentament en la seva mort en creu i ressuscitar el tercer dia.

Per comprendre el que va succeir el Diumenge de Rams en l’entrada triomfal de Jesús
a Jerusalem, és molt important un detall que per als deixebles es va convertir en la clau
per comprendre degudament aquell esdeveniment. Jesús entrà a la Ciutat Santa mun-
tat en un pollí, és a dir, en un animal de la gent senzilla del camp. Jesús no va arribar
amb una luxosa carrossa, sinó en un pollí que havia demanat prestat. Joan ens diu que
els deixebles en un primer moment no ho comprengueren. Fou després de Pasqua
que ho entengueren veient en aquest esdeveniment el compliment dels anuncis dels
profetes. L’evangelista Joan diu que recordaren del que deia Zacaries: «No tinguis por,
ciutat de Sió; Mira, el teu rei fa la seva entrada muntat en un pollí d’ase».

El profeta Zacaries fa tres afirmacions sobre el rei que vindria, que és Jesús, el
Messies, entrant a la Ciutat Santa de Jerusalem el Diumenge de Rams. En primer lloc,
diu que serà un rei dels pobres, un pobre entre els pobres y per als pobres. Cal enten-
dre la pobresa en els sentit dels «anawim» d’Israel, de les persones creients i humils
que veiem entorn de Jesús, en la perspectiva de la primera benaurança del Sermó de
la Muntanya. La pobresa en el sentit de Jesús pressuposa sobretot la llibertat interior
respecte de l’avarícia i de l’afany de poder. Es tracta principalment de la purificació
del cor, que es deixa guiar per Crist que, essent ric, es va fer pobre per nosaltres.

En segon lloc, el profeta ens manifesta que aquest rei, el Messies, serà un rei de pau,
farà que desapareguin els carros de guerra i els cavalls de batalla, trencarà els arcs i
anunciarà la pau. En la figura de Jesús, això es fa realitat amb el signe de la Creu,
l’autèntic arc iris de Déu, que uneix el cel i la terra. La Creu és el signe de reconci-
liació i de l’amor; és l’autèntic arbre de la vida. Cada vegada que ens fem el senyal
de la creu ens hem de recordar que no hem de respondre a la injustícia amb una altra
injustícia, a la violència amb una altra violència.

La tercera afirmació del profeta és l’anunci de la universalitat de la salvació de
Déu. L’espai del rei messiànic és tota la terra, el món sencer, superant tota delimita-
ció territorial i cultural, creant unitat en la multiplicitat de les cultures. 
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Hem escoltat la lectura de la Passió de Jesús. Amb unció i dolor, amb molta sinto-
nia d’amor amb ell, ens hem unit al drama del seu amor no comprès ni correspost:
Déu fet home ha estat jutjat injustament per l’home que es vol fer déu, i l’ha con-
demnat a mort. I tot estava escrit. Tot estava escrit per a la nostra salvació, perquè
Déu ens ha volgut salvar amb el sacrifici cruent del seu Fill per manifestar-nos ben
palesament el seu amor infinit, etern i gratuït.

¿Podia el Senyor dir-nos d’una manera més clara i intel·ligible que ens estima d’a-
questa manera tan gran i tan manifesta? Penso que no. I si ens ha estimat d’aquesta
manera que ens ha recordat la lectura de l’evangeli d’avui, és perquè ell sabia que en
la nostra vida hi ha moments que oblidem el seu amor; més encara, que dubtem del
seu amor. És quan les coses humanament no surten com volem; és el moment
del fracàs, del dolor, de la malaltia, de la mort. És davant del misteri punyent del mal.
¿Com podem dubtar del seu amor després d’escoltar la lectura de la seva Passió?
Dubtar del seu amor és una ofensa molt greu a Déu, com ho seria per als pares si
els fills dubtessin del seu amor envers ells.

L’amor que el Senyor ens manifesta demana una correspondència per part nostra.
Aquests dies de Setmana Santa hem d’acompanyar amb amor Jesús, participant en
les celebracions litúrgiques i també en les celebracions religioses de la pietat popu-
lar. Estiguem on estiguem sempre trobarem una comunitat cristiana que s’aplegarà
per celebrar la fe commemorant els misteris de la mort i resurrecció de nostre Senyor
Jesucrist, que per nosaltres va lliurar la seva vida.

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
a la Missa Crismal a la Catedral de Barcelona, dimarts sant, 7 d’abril
de 2009

Celebrem amb goig la Missa Crismal en la nostra estimada i entranyable Catedral
Metropolitana de Barcelona. Ens sentim presbiteri diocesà, benvolguts bisbes i pre-
veres, i prenem consciència renovada que el nostre sacerdoci ministerial és per
servir als membres del poble de Déu. Ens plau molt acollir en aquesta celebració els
bisbes emèrits que ens acompanyen —s’han excusat el Cardenal Carles, l’Arque-
bisbe Martí i el Bisbe Malla— i, aquest any, per a tots nosaltres hi ha un motiu
especial d’agraïment a Déu i al Sant Pare Benet XVI: la participació del nou bisbe
auxiliar.

En aquesta celebració —amb la renovació de les promeses sacerdotals— s’hi fa pre-
sent també «la relació intrínseca entre eucaristia i sagrament de l’Orde», com re-
corda Benet XVI en la seva exhortació apostòlica «Sacramentum Caritatis» (n. 23),
tot afirmant més endavant que «la forma eucarística de l’existència cristiana es ma-
nifesta de manera particular en l’estat de vida sacerdotal» (n. 80). En la Missa Cris-
mal beneïm els olis dels malalts i dels catecúmens i serà consagrat el crisma. A la
vegada, demanem al Senyor que la nostra Església creixi en nombre i en santedat,
potenciant el catecumenat diocesà i enfortint la vocació de tots a la santedat.
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Hem escoltat com Isaïes referint-se al Messíes afirma: «L’Esperit del Senyor repo-
sa sobre meu, perquè el Senyor m’ha ungit i m’ha enviat a portar la bona nova als
desvalguts». Jesús és la bona nova. Ell és per a nosaltres testimoni, anunci i oferi-
ment de la consoladora paternitat de Déu. En el fragment de l’evangeli de Lluc que
s’ha proclamat, Jesús, a la sinagoga de Natzaret, anuncia el compliment de la pro-
fecia d’Isaïes en la seva persona: «Això que avui sentiu contar de mi és el compli-
ment d’aquestes paraules de l’Escriptura».

La segona lectura, del llibre de l’Apocalipsi, glossa amb bellesa i profunditat aques-
ta dimensió de Jesucrist, anomenant-lo «el testimoni fidel, el primer ressuscitat d’en-
tre els morts, el sobirà dels reis de la terra». I ens fa el do d’aquestes consoladores
paraules que avui hem d’escoltar amb un cor obert i agraït al Senyor: «Ell ens esti-
ma i ens ha alliberat dels nostres pecats amb la seva sang per fer de nosaltres una ca-
sa reial, un sacerdots dedicats a Déu el seu Pare».

La bona nova de Jesús és sobretot l’anunci de l’amor i de la gràcia paternal de Déu
envers tota la humanitat. Jesús és el Fill de Déu que en la seva vida mortal viu arre-
lat en l’experiència misteriosa de la paternitat de Déu sobre seu. D’aquesta expe-
riència Jesús aprèn a viure una vida profundament humana de tendresa, de consol, de
misericòrdia i de compassió envers les persones i els seus sofriments. Jesús sempre
ens parla del seu Pare i projecta l’amor del Pare i d’ell mateix sobre la humanitat.

El sacerdoci únic, permanent i universal de Jesucrist és un misteri d’amor. Ell és el
sacerdot del món perquè ens porta el coneixement i la donació de l’amor de Déu
Pare. Ens redimeix estimant-nos des de la creu, amb tota la força i la veritat de l’a-
mor de Déu present en el seu cor. Ens santifica i ens salva fent créixer en el nostre
cor aquest mateix amor sobrenatural que ens ve de Déu pel do de l’Esperit Sant.

Molt estimats sacerdots i diaques, la nostra resposta ha de ser viure en aquesta amis-
tat i confiança en Crist, que és la condició de la fecunditat del nostre sacerdoci. Jesús
i l’Església ens han escollit per anunciar a la gent la gran notícia de l’amor de Déu.
Aquesta notícia proclamada des de la veritat suprema de la creu, és renovada i mul-
tiplicada universalment cada vegada que, actuant «in persona Christi», repetim les
seves paraules: «Això és el meu cos ofert per vosaltres; aquesta és la meva sang ves-
sada per al perdó dels pecats».

«El culte que Crist va oferir al Pare consistí en lliurar-se fins a la mort pels homes.
El sacerdot ha d’inserir-se en aquest culte, en aquest servei», va dir Benet XVI en
l’homilia de la missa del Crisma de l’any passat. El Sant Pare va parlar de les diver-
ses dimensions del lliurament i del servei sacerdotal, del qual forma part «la correc-
ta celebració de la litúrgia i dels sagraments en general, realitzada amb participació
interior, de manera que arribi a l`ànima de la nostra vida diària. Si ho fem així, ce-
lebrarem degudament i l’ars celebrandi, l’art de celebrar, serà una realitat».

La nostra configuració amb Jesucrist cap i pastor de l’Església, ens ha de portar a viu-
re la realitat que denominem «caritat pastoral». «Jesucrist és cap de l’Església —diu
Joan Pau II en l’exhortació apostòlica “Pastores Dabo Vobis”— en el sentit nou i ori-
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ginal de ser servent, segons les seves mateixes paraules: “El Fill de l’home no ha vin-
gut a ser servit, sinó a servir i a donar la vida com a rescat per a molts” (Mc 10,45).
L’autoritat de Jesucrist coincideix doncs amb el seu servei, amb el seu do, amb la seva
entrega total, humil i amorosa a l’Església. I això en obediència perfecta al Pare: ell és
l’únic i veritable servent sofrent de Déu, Sacerdot i Víctima a la vegada» (PDV n. 21).

En aquesta celebració en què renovem les nostres promeses sacerdotals, hem de ser
conscients que per a nosaltres té una importància essencial la vida espiritual. I la vi-
da espiritual dels ministres del Nou Testament s’ha d’enriquir amb l’exercici del seu
sacerdoci. El contingut essencial de la caritat pastoral és la total donació d’un mateix
a l’Església, compartint el do de Crist i vivint-ho segons la seva imatge. La caritat pas-
toral és aquella virtut amb la qual nosaltres imitem el Crist en la seva donació de si
mateix i en el seu servei. No és només allò que fem, sinó la donació de nosaltres
mateixos el que manifesta l’amor de Crist envers el seu poble. La caritat pastoral
determina la nostra manera de pensar i d’actuar, la nostra manera de comportar-nos
amb la gent . I això resulta particularment exigent per a nosaltres (Cf. PDV n. 23).

Benet XVI, en l’homilia de la Missa Crismal de l’any passat, va fer referència a la
pregària en la vida dels preveres: «Si la litúrgia és una tasca central del sacerdot —va
remarcar—, això vol dir també que la pregària ha de ser una realitat prioritària que
cal aprendre incessantment, de manera contínua i cada cop amb més profunditat en
l’escola de Crist i dels sants de tots els temps».

Per tal de viure amb fidelitat la nostra espiritualitat sacerdotal em sembla adient, es-
pecialment aquest any, fer esment del nostre estimat Sant Josep Oriol, del qual s’escau
el centenari de la seva canonització. Fou canonitzat en la festivitat de l’Ascensió, el 20
de maig de 1909 per sant Pius X, havent treballat molt la seva canonització el cardenal
Casañas, encara que en aquella celebració la nostra diòcesi vivia una situació de seu
vacant. El passat 23 de març vàrem celebrar la seva festa a la Residència sacerdotal que
porta el seu nom, a la «seva» església del Pi i a les parròquies que el tenen per patró.

A la cerimònia de la canonització hi va assistir un sacerdot de la nostra diòcesi cridat
a l’episcopat, el doctor Josep Maria Torras i Bages, el qual va escriure que «Sant Josep
Oriol és una manifestació de Déu al poble de Barcelona» i afegia que «una manifes-
tació de Déu és el major benefici que pot rebre un poble. Un sant és un do de Déu
per excel·lència» (Penagiric sobre sant Josep Oriol, Obres completes, vol. X, Mont-
serrat 1994, 195). Sempre els sants són un do de Déu i un estímul per a l’Església, i
d’una manera especial per als sacerdots i pels altres ministres de l’Església.

Si hem de concretar en una figura ben nostra tot el que sabem de la necessitat de l’es-
piritualitat i de la caritat pastoral com a nucli de l’espiritualitat del prevere diocesà,
aquesta figura ha de ser, sense cap dubte, Josep Oriol, anomenat «el més barceloní
dels sants», com diu Mn. Tomàs Vergés —que tant ha fet per donar a conèixer el ros-
tre real del «doctor Pa i Aigua». 

Acostem-nos, doncs, en ocasió del centenari, a aquest sant del nostre presbiteri, vin-
culat, per posar uns exemples, a llocs tan emblemàtics com Sant Pere de les Puel·les,
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Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi i l’Oratori de sant Felip Neri, lliurat als
pobres i als malalts, delerós de patir el martiri, apassionat per l’obra missionera, as-
ceta i contemplatiu, veritable místic, influït pels místics Tauler i Sant Joan de la Creu,
lliurat totalment a Déu i als seus germans.

Malgrat la diferència de situacions entre les que ell visqué i les nostres, hi ha quel-
com tant essencial en la seva figura que ultrapassa aquestes diferències: la vocació
a la santedat, com a vocació universal dels cristians, especialment exigida als mi-
nistres de Jesucrist. Ens cal conèixer millor, divulgar i invocar com a intercessor
davant Déu una figura que honora el clergat de Barcelona, com Sant Joan Maria
Vianney honora tot el clergat i de manera especial la localitat d’Ars, de la que fou
rector. Una ocasió oportuna pot ser aquest especial «any sacerdotal» que Benet XVI
proposa a tota l’Església, en ocasió del 150 aniversari de la mort de Sant Joan Maria
Vianney i que se celebrarà a partir del 19 del proper mes de juny d’aquest any i fins
a la mateixa data del 2010. «Fidelitat de Crist, fidelitat del sacerdot», és el tema
que el Sant Pare ha donat a aquest any sacerdotal, destinat a consolidar els fonaments
de l’existència i del ministeri dels preveres en l’Església i en el món d’avui.

Per a nosaltres, Sant Josep Oriol, és un model d’aquesta fidelitat a Jesucrist. Josep
Oriol i Bogunyà és una figura que durant el segle XVII i el començament del XVIII,
manté el fil de la tradició del sacerdot diocesà com a seguidor radical de Jesucrist,
oferint la figura i el testimoni d’un prevere dedicat a la pregària litúrgica, a la pasto-
ral sacramental, a l’atenció als malalts i al compromís social amb els pobres i els des-
valguts de tota mena, com un veritable contemplatiu en l’acció. Avui amb l’afluència
d’immigrants i la greu crisi econòmica els pastors i les comunitats hem de viure in-
tensament l’amor de Jesús pels pobres i necessitats, potenciant al màxim els serveis
de Càritas parroquials i diocesana, imitant l’austeritat i la caritat de Sant Josep Oriol.

Quin do de Déu tan gran que són els sants i santes per a l’Església! Quin do de Déu ha
estat que, en aquella Barcelona comercial i preindustrial, tan lliurada a l’acció i a la mi-
rada només terrenal, hagi tingut el testimoni d’un veritable místic, inspirat en l’escola car-
melitana, un exemple d’ascètica i de pregària llarga i recollida, però a la vegada entregat
a una incansable acció, que era l’expressió de la seva caritat pastoral de prevere diocesà!

Sant Josep Oriol és membre del nostre presbiteri diocesà i patró dels sacerdots de
Catalunya. En ell, Déu ens ha donat un sant perquè ens ajudi a perseverar en la fe, en
l’esperança i, com a preveres i diaques, en la caritat pastoral en els temps ben difícils
en els quals exercim el nostre ministeri amb il·lusió i confiança. Que ell ens sigui tes-
timoni, estímul i intercessor davant Déu perquè siguem fidels a Crist i fidels al sa-
cerdoci que hem rebut del Senyor. 

En aquesta eucaristia pregarem per les comunitats cristianes de Terra Santa que so-
freixen les conseqüències de la manca d’autèntica pau en aquell país en el qual va
néixer, viure, morir i ressuscitar Jesús, Príncep de la Pau. Procurem potenciar la sen-
sibilitat de les nostres comunitats envers els nostres germans i ser molt generosos en
la col·lecta que es fa per ells el Divendres Sant. Avui tindrem molt present les vícti-
mes i ferits que ha causat el terratrèmol a la regió dels Abruço i per les seves famílies
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en aquests moments de dolor. També pregarem pel nostre estimat germà sacerdot del
nostre presbiteri, Mn. Joan Guasch, rector de la parròquia de Santa Maria de Premià,
que el Senyor va cridar ahir. En aquesta celebració volem homenatjar els sacerdots i
diaques que celebren enguany les noces d’argent i d’or de la seva ordenació.

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la celebració de la Passió del Senyor, Divendres Sant, Catedral de
Barcelona, 10 d’abril de 2009 

Amb actitud de fe i d’amor envers Jesús ens hem aplegat a la nostra estimada
Catedral Metropolitana de Barcelona per celebrar La passió del Senyor. La Paraula
de Déu que hem escoltat ens ha presentat palesament el dolor i el sofriment de Jesús
en aquests moments culminants de la nostra redempció. 

El profeta Isaïes anuncià la passió que acceptaria i sofriria el Messies per a la salva-
ció de la humanitat, morint malferit pels nostres pecats. La carta als cristians hebreus
ens ha presentat el Servent de Jahvé, el Crist que lliura la seva vida en l’ara de la creu,
com a sacerdot de la nova Aliança. I ha estat culminant la lectura de la passió del
Senyor segons sant Joan.

Hem acompanyat a Jesús en aquest camí de la creu, ple d’infàmies, tortura i mort que
ell va sofrir per guarir-nos dels nostres pecats. Ens hem acostat a la passió del Fill de
Déu que es va lliurar com anyell innocent per obtenir el perdó dels nostres pecats.

El camí de la creu fou per Nostre Senyor Jesucrist una experiència profunda d’hu-
manitat. No podríem parlar de vertadera encarnació de Jesús si no hagués experi-
mentat en la seva pròpia carn el dolor inherent a la condició humana, de tot home i
dona que peregrina en aquest món. Camí de la creu ho va ser per Jesús tota la seva
vida en la terra, però d’una manera especial va sentir el seu pes en els últims moments
de la seva vida. Perseguit, difamat, tradit, vengut i abandonat. I en aquella solitud di-
rigeix els seus passos tremolosos cap el Gòlgota, a la crucifixió, a la mort i a la se-
pultura, on tots els enemics del Senyor cregueren enterrar-lo per sempre.

Dos mil anys després d’aquells fets cabdals per a la nostra salvació, els cristians d’ar-
reu del món aquesta tarda recordem la passió de Jesús com font perenne de la força
i saviesa. En aquest any Paulí, tenim molt present com l’apòstol repetia que ell pre-
dicava Crist crucificat, escàndol pels jueus, niciesa pels grecs, però força i saviesa
pels creients. Perquè, certament, la creu és l’arbre de la vida, de la vida abundant que
el crucificat ens ha regalat, que és la vida de fills i de filles de Déu. Per això avui li
agraïm moltíssim al Senyor i li supliquem amb l’Església que ens descobreixi la ma-
nera de seguir-lo fidelment enmig de la nostra societat actual, que no sempre el
comprèn ni l’accepta, malgrat que és Ell l’únic que la pot salvar.

La situació de l’Església en aquest món és una fidel reproducció de la vida de Jesús.
Predica l’Evangeli i anuncia la salvació, malgrat ser perseguida, calumniada, in-
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compresa a vegades fins i tot pels seus mateixos membres que diuen voler-la purifi-
car. És crucificada, també, en molts fills seus que són perseguits i morts en indrets
del món només pel fet de professar la fe catòlica i donar testimoni de Jesucrsit.

L’Església contempla en la passió de Jesús els sofriments de la humanitat d’avui, amb
la perspectiva dels vint segles passats. La Resurrecció de Jesús que serà la darrera pa-
raula de la creu, adquireix, també, una dimensió d’esperança davant del futur. Els qui
creiem en Jesús no podem deixar-nos portar pel pessimisme en què acaben molts ho-
mes i dones en contemplar amb una mirada global els grans mals que existeixen en
el món. Són situacions que clamen justícia i solidaritat. Les morts provocades per les
guerres, la fam, la mort voluntària de molts nadons encara no nascuts, la violència,
el terrorisme, la manca de mitjans suficients per poder viure d’acord amb la digni-
tat de la persona, tot això i molt més interpel·la les nostres consciències. 

Les comunitats cristianes de Terra Santa sofreixen moltes necessitats socials, cultu-
rals i materials. Molts cristians es veuen obligats a deixar la Terra santa davant d’a-
questa situació engendrada fonamentalment per la manca d’una pau autèntica entre
jueus i àrabs en aquells indrets. Avui que recordem el país on va néixer, viure, morir
i ressuscitar el Senyor, hem de demanar-li amb fe per als seus deixebles que viuen
en la seva terra i ser molt generosos en la col·lecta que es fa per a aquestes necessitats.

Els mèrits de Crist crucificat i ressuscitat són infinits. Per això fem en aquesta cele-
bració la pregària dels fidels per a tota l’Església, per a totes les necessitats del po-
ble de Déu que peregrina enmig del món i per a tota la humanitat. El lliurament de
Jesucrist fins a la mort ens fa a tots més missioners i evangelitzadors, per tal d’anun-
ciar la Bona Nova de la seva salvació a tot home i a tota dona del món. 

Con devoción, amor y agradecimiento adoraremos a Jesús en la cruz. También no-
sotros llevamos nuestra propia cruz, pero es más llevadera porque el Señor está con
nosotros en nuestro camino de la cruz. Hemos de aceptar la cruz para ser semejantes
al Hijo Unigénito del Padre y así ser en el Hijo, hijos de Dios por adopción. No ol-
videmos que el Señor hizo de la cruz, el árbol de la vida, a diferencia de aquel árbol
del paraíso que trajo el pecado y la muerte en el mundo. 

El Senyor vol estar molt a prop nostre i avui ens desitja, també, alimentar-nos amb
el seu cos lliurat a la creu i a la mort per a la nostra salvació, per tal que participant
de la comunió Ell estigui en nosaltres i nosaltres en Ell. 

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Vetlla Pasqual, Catedral de Barcelona, 11 d’abril 2009

La joia de la Resurrecció de Jesús omple els nostres cors en aquesta nit joiosa!
Aquesta és la nit en què Crist, trencant els lligams de la mort, ha pujat victoriós
dels inferns! Quina nit més lluminosa per a les nostres vides i pel nostre món! El
Senyor Jesús ha ressuscitat!
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Aquesta nit, com els jueus en cada commemoració d’aquell sopar pasqual que els
atorgà la llibertat del faraó, en què els infants pregunten sobre el sentit del que se ce-
lebra, també uns petits d’aquesta assemblea han preguntat sobre el sentit de la Vetlla
Pasqual que celebrem. La resposta la portem en el nostre cor de cristians: Déu ens ha
alliberat de l’esclavatge del pecat, enviant el seu Fill, el qual va morir a la creu i va
ressuscitar per a fer-nos fills i filles de Déu. I per això la família dels fills de Déu vet-
llem aquesta nit per celebrar-ho joiosament.

Tota la revelació troba el seu zenit en la mort i la resurrecció del Senyor. Aquesta
nit santa hem escoltat les lectures de l’Antic i del Nou Testament. Tot el que hem es-
coltat s’acompleix en el misteri pasqual que commemorem.

Senyor Jesús, hem entès a la llum de la fe la teva mort en creu com expressió del
teu amor sense límits i del teu desig d’identificar-te amb cada home i amb cada do-
na, en el seu sofriment i en la seva creu. Quin consol trobem, Senyor, per la teva amo-
rosa proximitat a les nostres vides havent assumit la nostra naturalesa i havent parat
el teu tabernacle entre nosaltres.

Senyor, la teva resurrecció esdevé per a tots els homes i dones del món un sòlid
motiu d’esperança i de victòria. El teu amor és més fort que la mort. El teu amor ha
vençut el pecat i totes les seves conseqüències en el món: l’esclavatge, el dolor i la
mort. El teu amor ha transformat les nostres llàgrimes en somriure capaç d’il·lumi-
nar els cors humans enmig dels dubtes i de les pors.

L’anunci joiós de la resurrecció de Jesús és el missatge central del cristianisme que
il·lumina i transforma la imatge del nostre món i el contingut real de la nostra pròpia
vida. La resurrecció de Crist ha posat un límit al mal en el món. El cristianisme no
admet que hi hagi un equilibri entre el mal i el bé; la victòria correspon al bé. La re-
surrecció de Crist s’obre camí enmig del món, i si bé respecta sempre el do de la
llibertat humana que Déu ens ha concedit, comptant amb la nostra col·laboració va
portant la creació a la seva plenitud i va edificant l’Església.

En aquesta Vetlla pasqual hi ha molts infants, joves i adults que celebrem el sagra-
ment del baptisme, de la confirmació i de l’eucaristia, després de fer un procés de ca-
tecumenat. En la nostra celebració participa una comunitat que ha seguit durant anys
el camí neocatecumenal. La iniciació cristiana ens ha unit íntimament a Jesucrist i
Déu ens ressuscitarà i gaudirem de la vida eterna en comunió de vida i de goig amb
la Trinitat santa. Aquesta és l’afirmació central del cristianisme, aquesta és la prin-
cipal novetat que ens ha portat el Senyor i això és el que hem d’anunciar els cristians
als homes i dones d’avui. Creats a imatge i semblança de Déu, ell, que és etern, ha
posat en nosaltres la llavor de l’eternitat. Volem i podem transcendir el lloc i el temps.

El Papa Benet XVI es pregunta com el missatge de resurrecció de Pasqua pot intro-
duir-se i fer-se realitat entre nosaltres. I el Papa respon: «La Pasqua és com el res-
plendor de la porta oberta que condueix fora de la injustícia del món i la invitació a
seguir aquesta resplendor de llum, a mostrar-la als altres, tot sabent que no es tracta
d’un somni sinó de la llum real, de la sortida real». El missatge de la resurrecció no
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és tan sols un himne a Déu, sinó també un himne al poder del seu amor, i per això un
himne a l’home, a la terra i a la matèria. Tot és salvat. Déu no deixa que cap part de
la seva creació caigui silenciosament en el pretèrit. Els cristians hem de saber viure
en el món, usar i gaudir de les coses d’aquest món, sense oblidar que som abans
que res i sobretot ciutadans del cel, candidats a la vida eterna amb Déu. Avui ens ho
ha recordat l’apòstol Pau: «Ja que hem ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu
allò que és de dalt, on hi ha el Crist, assegut a la dreta de Déu; estimeu allò que és de
dalt, no allò que és de la terra». 

Crist ressuscitat viu en cadascun dels batejats perquè amb ell hem estat sepultats i
hem ressuscitat a una nova vida. Els cristians som testimonis de la resurrecció de
Jesús. Una vida cristiana renovada, fidel a Déu i solidària dels germans, dóna testi-
moni que Crist viu, perquè la raó d’aquesta novetat de vida en els cristians es troba
en la vida de Crist, present i operant pel seu Esperit Sant en els seus deixebles. 

En aquest any paulí, volem gravar per sempre en els nostres cors aquestes paraules
de l’apòstol que hem escoltat aquesta nit: «Si hem mort amb Crist, creiem que tam-
bé viurem amb ell. I sabem que Crist, un cop ressuscitat d’entre els morts, ja no
mor més, la mort ja no té cap poder sobre ell». Aquell qui viu, Jesús ressuscitat,
torna certament entre els seus en l’Eucaristia i la seva presència és font constant d’a-
legria pasqual. Nosaltres per mitjà de l’Eucaristia ens acostem amb dolcesa i amb una
gran joia a Crist, perquè veiem que ha ressuscitat d’entre els morts, i també perquè
esperem d’arribar a participar plenament de la resurrecció.

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa de Pasqua, Catedral de Barcelona, 12 d’abril de 2009

La joia de la resurrecció de Jesucrist omple els nostres cors, sigui quina sigui la nos-
tra vida concreta. Avui és Pasqua de Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist, la fes-
ta de les festes dels cristians. Avui Jesús, el Fill de Déu encarnat, després de la seva
mort per tots nosaltres, ha sorgit vivent del sepulcre: ha ressuscitat! 

La Pasqua de Jesús és l’esdeveniment que ha transformat la història de la humanitat.
És alhora la realitat que pot donar a tot home i a tota dona la felicitat i el sentit de
transcendència a la seva vida. Després de la resurrecció del Senyor no hi ha un ritme
binari en l’existència de les persones —vida i mort—, sinó un ritme ternari —vida,
mort i més vida. Morim per a viure en plenitud, eternament, per sempre. Ens ho ha
recordat avui sant Pau en la segona lectura: «Vosaltres vau morir, i la vostra vida està
amagada en Déu, juntament amb el Crist; quan es manifestarà el Crist, que és la vos-
tra vida, també vosaltres apareixereu amb Ell plens de glòria.»

Pasqua és el «pas» de Déu Amor enmig nostre, que ens regala el pas de la mort a la
vida. La Vetlla Pasqual no és una simple commemoració històrica de la resurrecció
del Crist. La resurrecció del Senyor és inseparable de la nostra. I això vol dir que
no sols estem cridats a una nova vida després de la mort corporal, sinó que ara, a par-
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tir del baptisme que rebérem, hem de portar una vida nova de donació i d’estimació
semblant a la de Jesucrist. Sant Joan ens diu: «Nosaltres sabem que hem passat de
mort a vida perquè estimem els germans. La fosca es retira i apunta la llum veritable.
Els qui estimen els germans viuen en la llum, i res no els fa ensopegar».

Pasqua és novetat. Per això, com una figura de la pasqua del Crist, els jueus en el seu
sopar pasqual menjaren pa sense llevat. La Pasqua ha segellat la nova i eterna aliança
de Déu amb la humanitat. Sant Pau ens demana que ens netegem bé del llevat que
érem abans perquè siguem una nova pasta, i afegeix: «Celebrem Pasqua cada dia, no
amb el llevat que érem abans, el llevat de la dolenteria i de la malícia, sinó amb
pans sense fermentar vivint amb sinceritat i veritat.» I això perquè hem ressuscitat
—pel baptisme—juntament amb el Crist, i, per tant, hem de cercar allò que és de dalt,
on hi ha el Crist, no allò que és de la terra.

Pasqua és la festa més important dels cristians. Tanmateix aquesta festa la celebrem
cada diumenge. El Concili Vaticà II ens recorda que «l’Església, seguint una tradició
apostòlica que té el seu origen en el mateix dia de la resurrecció de Crist, celebra el
misteri pasqual cada vuit dies, el dia anomenat amb raó dominica o dia del Senyor»
(SC 106). Per això cada diumenge els cristians celebrem el misteri pasqual i s’ac-
tualitzen i s’enriqueixen en cadascú de nosaltres i en les comunitats cristianes els
dons de la salvació de Crist, les gràcies del baptisme i la flama de l’Esperit Sant
que el Salvador del món ens lliura. Som un poble que ha nascut de la Pasqua, un
poble que troba la seva identitat més pregona quan celebra l’Eucaristia. 

Les paraules de Pere, en el fragment de la primera lectura que hem escoltat, han de
marcar la nostra nova vida pasqual. Referint-se a Jesús, l’apòstol ens diu: «Parlo
de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant i
amb poder, com passà pel món fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota
la dominació del diable.» Per la consagració baptismal tots nosaltres també hem es-
tat ungits amb l’Esperit Sant per tal que passem pel món, per tot arreu, fent sempre
el bé. Hem de ser testimonis de la resurrecció de Crist. El nostre món necessita autèn-
tics testimonis que amb la pròpia vida, amb les obres principalment, anunciïn la Bona
Nova de la presència de Crist ressuscitat enmig de la comunitat eclesial i de la so-
cietat. Tots nosaltres, ungits per l’Esperit, experimentem la força de la resurrecció de
Jesús que es manifesta en una caritat discreta, forta i generosa —sempre, però es-
pecialment en aquest temps de greu crisi econòmica—, un respecte sagrat per cada
persona creada a imatge de Déu, un treball perseverant per construir una societat més
justa i fraternal, una atenció preferencial pels pobres, i una esperança certa de vida
davant els signes de dol i de mort.

Ressonen avui amb so d’al·leluia les paraules de l’àngel a les dones: «Per què bus-
queu entre els morts aquell que viu? No és aquí, ha ressuscitat.» També Pere i
Joan anaren al sepulcre, aquell diumenge al matí, i el trobaren buit. El descobri-
ment del sepulcre buit pels deixebles fou el primer pas cap al reconeixement del
fet de la resurrecció del Senyor. Joan «va veure i va creure». Com diu el Cate-
cisme de l’Església catòlica, «això suposa que Joan va comprovar, en l’estat del
sepulcre buit, que l’absència del cos de Jesús no es devia a cap acció humana i
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que Jesús no havia tornat simplement a una vida terrenal, com havia estat el cas
de Llàtzer».

El aleluya de la resurrección de Jesús brotó del corazón de los primeros discípulos
y discípulas del Señor en aquella mañana de Pascua, en Jerusalén. Casi nos parece
oír sus voces: la de María Magdalena, la primera que vio al Señor resucitado en el
jardín cercano al Calvario; las voces de las mujeres que se encontraron con él mien-
tras corrían, asustadas y felices, a dar a los discípulos el anuncio del sepulcro vacío;
las voces de los dos discípulos que con rostros tristes se habían encaminado a Emaús
y por la tarde volvieron a Jerusalén llenos de alegría por haber escuchado su pala-
bra y haberlo reconocido «en la fracción del pan»; las voces de los once Apóstoles,
que aquella misma tarde lo vieron presentarse en medio de ellos en el Cenáculo, mos-
trarles las heridas de los clavos y de la lanza y decirles: «¡La paz esté con vosotros!».
Esta experiencia ha gravado para siempre el aleluya en el corazón de la Iglesia, y
también en nuestro corazón.

Amb el cor ple de joia cantem amb la seqüència pasqual, tot iniciant avui amb les
vespres el joiós temps pasqual:

«Jesús ressuscitat,
sou, d’entre els morts, Senyor,
Monarca vencedor;
tingueu-nos pietat.» Amén.

Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la missa de Sant Jordi, Patró de Catalunya, a la capella del Palau
de la Generalitat de Catalunya, el 23 d’abril de 2009 

Plens de joia per la resurrecció de Jesucrist ens hem aplegat per celebrar la solem-
nitat de Sant Jordi, Patró de Catalunya, i dintre de pocs dies celebrarem la solemni-
tat de la Mare de Déu de Montserrat, Patrona del Principat. El 17 d’abril de 1456, les
Corts Catalanes reunides en el Claustre de la Catedral de Barcelona proclamaren Sant
Jordi com a Patró, tot recollint una devoció amplament estesa entre el poble en re-
lació a aquesta figura exemplar. És motiu de joia per a tots els qui estimem aquesta
terra i alhora és una expressió ben palesa de les arrels cristianes de Catalunya. El nai-
xement, la història i la cultura de Catalunya estan íntimament amarats de cristianis-
me. El cristianisme ha estat un element molt important en la conformació de la iden-
titat de Catalunya en aquests més de mil anys de la seva història.

Avui, seguint una llarga i venerable tradició, ens apleguem en aquesta entranyable
capella de Sant Jordi en el cor d’aquesta seu institucional de Catalunya, el Palau de
la Generalitat, per celebrar la missa, recordant el nostre Patró i beneint després les
roses que, juntament amb els llibres, donen una configuració molt específica, arre-
lada en el nostre país, que posa en relleu el valor de l’estimació i delicadesa en vers
l’esposa, la mare, les filles, les dones —molt convenient en el nostre temps enmig de
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la violència de gènere— i el valor de la cultura que es manifesta amb la compra i
l’obsequi de llibres. 

Ho fem sentint-nos molt units amb tots els homes i dones del nostre país, perquè ens
hi ajuda el testimoniatge dels primers cristians que s’estimaven i estimaven i eren ben
vistos de la gent, tal com hem escoltat en la primera lectura. La presència de Jesús
ressuscitat enmig nostre, descrita en l’evangeli que hem escoltat, humanitza i divi-
nitza la nostra vida i és un ajut molt preuat per a la convivència social i per assolir
el bé comú del país.

Les festes dels nostres patrons ens fan prendre major consciència de la nostra iden-
titat amb una cultura i una llengua que han afaiçonat el nostre poble català més que
mil·lenari, fundat sobre «un fenomen cultural que pot afaiçonar els individus de les
races més diverses», com afirma el canonge Carles Cardó.

Avui, davant els creixents corrents globalitzadors, és molt necessari prendre cons-
ciència de la pròpia identitat. Estem convivint amb molts germans nostres que pro-
venen de molts diversos indrets del món, persones d’altres cultures, ètnies i religions.
Cal un acolliment fraternal dels germans que, deixant pàtria, cultura i família per ne-
cessitats materials, viuen a casa nostra. Tanmateix, l’acolliment humà i cristià de-
mana, també, que siguem fidels a la nostra identitat, que arrela profundament en el
passat i que és fecunda i capaç d’enriquir i d’enriquir-se acollint els forasters.

La nostra capacitat d’acolliment, d’amor i de respecte als qui vénen de fora ha estat
una característica ben peculiar. Catalunya, terra de marca o de pas, des del comença-
ment ha estat gresol capaç d’incorporar al seu projecte de poble els que vénen del
nord i del sud. «Som fruits de diverses llavors». Tanmateix ha estat possible per-
què hem conegut i valorat la nostra pròpia identitat i així hem pogut dialogar, oferir
el que tenim i ells donar-nos el que porten.

L’Església ha de ser fidel a la identitat que Jesucrist li ha donat en fundar-la. Només
així és com pot estimar de veritat els homes i dones de cada lloc i de cada genera-
ció i estar ben a prop d’ells, oferint el tresor que Jesús li ha confiat: la paraula de Déu,
els sagraments de vida nova i l’amor preferencial pels pobres i marginats. Aquest tre-
sor espiritual ha afaiçonat els cristians i cristianes de Catalunya durant segles i se-
gles, els quals han esmerçat i esmercen avui la seva vida per construir i fer créixer
el nostre poble en els valors espirituals, culturals, artístics i socials. Els cristians vo-
lem col·laborar en bé de tota la societat catalana des de la nostra fe en Jesucrist i
des del seu Evangeli. La veu profètica de l’Església sobre la vida familiar, la vida so-
cial i també la vida política enriqueix la nostra democràcia. Sense aquesta veu profè-
tica es privaria la societat d’una vella saviesa que els cristians hem rebut de dalt i que
ha estat present i activa en les arrels de la nostra antropologia i la nostra història.

Els cristians oferim a la nostra estimada societat una antropologia que es fonamen-
ta en el valor transcendent de la persona i salva la societat del risc d’un pensament
únic, que tot ho aplana i uniformitza. Són els valors fonamentals, com el do de la
vida humana, des de la seva concepció a la seva mort natural, el do de la família va-
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lorada i que rep suport, sense que es vegi suplantada o ofuscada per altres formes o
institucions diverses; el do del dret de tota persona a unes condicions de vida dig-
nes sempre, però especialment en aquesta realitat de la crisi econòmica per tal que
tots participem de l’austeritat de vida i intensifiquem la solidaritat envers els que pa-
teixen més les conseqüències de l’esmentada crisi; la valoració del dret dels pares en
l’educació dels seus fills i la necessitat que la regulació de l’ensenyament sigui fruit
d’un ampli consens.

L’Església de Catalunya té un repte prioritari que ha estat la gran invitació del nostre
Concili Tarraconense: evangelitzar la nostra societat. Evangelitzar és comunicar,
fer present i manifestar Jesucrist als homes i dones de la nostra societat per tal de fa-
cilitar-los un encontre personal amb Ell. L’encontre personal amb el Senyor Jesús
està a la base de la nostra conversió i és el fonament de l’autèntica felicitat que tots
els humans anhelem assolir. Hem d’assumir que la realitat de la nostra Europa occi-
dental en aquest començament de segle XXI, és de missió. No hem de tenir por. No
ens hem de lamentar de certs canvis culturals. El llevat cristià pot fer fermentar mol-
tes cultures, també la que avui veiem néixer i que sovint ens desconcerta.

En aquesta seu institucional és pertinent posar en relleu la grandesa de l’activitat
política. El Concili Vaticà II ha afirmat que «l’Església considera digna de lloan-
ça i d’atenció la tasca dels qui es consagren al servei dels homes per tal d’assolir
el bé comú i accepten les càrregues d’aquest servei». Ja amb anterioritat, Pius XI, el
Papa de l’Acció Catòlica, afirmà que «res, fora de la religió, pot ser superior al
terreny d’allò que és la política, que fa referència als interessos de tota la societat
i que, des d’aquesta perspectiva, és el domini per excel·lència de la forma més àm-
plia de la caritat, la caritat política». El compromís polític viscut amb esperit de ser-
vei ha estat qualificat com una «dura escola de perfecció» i com un «exigent exer-
cici de virtut».

Benet XVI, en la seva encíclica «Déu és amor», diu que «l’ordre just de la societat i
de l’Estat és una tasca principal de la política». La justícia no es conforma només a
donar a cadascú allò que és seu, sinó que també tendeix a crear entre els ciutadans
unes condicions d’igualtat en les oportunitats i, per això mateix, cerca d’afavorir
els pobres i marginats. Posar en relleu el valor de les diferents funcions que els ciuta-
dans realitzen és necessari per a una ordenada, pacífica i enriquidora convivència so-
cial. I això és encara més indispensable per a la deguda formació dels membres
més joves de la societat, tant per saber valorar i agrair el servei que presten els qui
exerceixen responsabilitats, com per descobrir la necessitat del seu compromís so-
cial al servei dels altres ciutadans.

Amb els catalans que des de fa cinc-cents cinquanta-tres anys van donar-se el pa-
tronatge de Sant Jordi, proclamem que en el nostre Sant Patró hi veiem un exemple
de la voluntat de fer el bé, de la generositat de fer-ne sense límits i de la convicció
que podem vèncer amb esforç tots els dracs. Que Sant Jordi tant present a casa nos-
tra i a molts països del món ens protegeixi i beneeixi a tots. Amén.
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Homilia del Sr. Cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
a la missa de la Mare de Déu de Montserrat, Patrona Principal de
Catalunya, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat, el 27 d’a-
bril de 2009

Celebrem amb una especial devoció la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat,
Patrona principal de Catalunya, al Santuari de la seva muntanya santa. Ho fem com-
memorant 600 anys del Monestir en Abadia, i els 50 anys de la Consagració d’aquest
altar major de la Basílica. La Moreneta està íntimament vinculada a la nostra vida
cristiana i a la vida cultural i social dels catalans. La Mare de Déu de Montserrat ha
fet història ben present i ben unida amb el nostre poble més que mil·lenari. Per això
és per a tots els qui participem en aquesta eucaristia un autèntic privilegi, i d’una ma-
nera molt especial per a mi, Cardenal de Barcelona i Metropolità de la Província
Eclesiàstica on es troba aquest preuat Santuari.

Montserrat, per l’estimada comunitat benedictina i per la munió de pelegrins i visi-
tants d’arreu del món, sempre ha estat un Santuari que ha viscut la catolicitat de
l’Església i que ha participat de l’esperit del nostre poble obert i acollidor. Enguany
en el si de l’Església vivim la commemoració del bimil·lenari del naixement de Sant
Pau, l’apòstol dels gentils. L’estem celebrant seguint les petjades de l’apòstol que ens
menen cap a Jesucrist, el nostre estimat i únic Salvador, per tal que puguem gaudir
de l’encontre personal amb el Senyor.

La vida de Pau en Crist comença el dia en què, segons les seves mateixes paraules,
«Déu em va revelar el seu Fill perquè jo l’anunciés als pagans» (Ga 1,16). Aquell en-
contre personal amb Jesús ressuscitat fou cabdal. Jesús l’esperava al camí de Damasc.
Prop de la capital de Síria, el perseguidor es va convertir en predicador, l’enemic en
amic, l’home encegat per l’odi esdevingué un home il·luminat per l’amor. En el cor
de Pau, la pràctica de la Llei i de les prescripcions minucioses ha deixat pas a un nou
coneixement, el coneixement de Crist. Ell és qui dóna la plenitud i el sentit de la vi-
da a l’antic fariseu. La vida de Pau, després de Damasc, tindrà un sol nom: Jesús, el
Senyor.

Pau actua tal com Jesús ha actuat, perquè ha estat transformat en Crist i és Crist qui
l’habita. La seva vida ja no li pertany, perquè també Jesús decidí que la seva vida
no li pertanyia i la va donar generosament, com diu l’apòstol: «El Fill de Déu em
va estimar i es va entregar ell mateix per a mi» (Ga 2,20). Aquesta convicció de ser
estimat per Crist el porta a respondre amb amor a aquest amor i podrà dir d’ell ma-
teix: «Ja no sóc jo qui visc, és Crist que viu en mi» (Ga 2,20).

Benvolguts monjos i benvolguts germans, quina prova de conversió tan profunda i
fecunda va viure Saule de Tars! Aquell encontre personal amb el Senyor està a la ba-
se de la seva vida cristiana, com ho ha d’estar en la nostra vida cristiana laïcal, mo-
nacal o sacerdotal. És el que diu Benet XVI a l’inici de la seva encíclica «Déu és
amor»: es comença a ser cristià per la trobada amb una Persona, que dóna un nou ho-
ritzó a la vida i, amb això, la direcció decisiva (cf. n. 1).
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Amb la pregària, amb la celebració de l’eucaristia i dels sagraments i amb l’estima-
ció a tots els germans hem de propiciar l’encontre personal de cadascú de nosaltres
amb el Crist per tal de rebre la gràcia de Déu que ens adhereixi més i més a Jesucrist
i puguem dir com l’apòstol, «ja no sóc jo qui visc, és Crist que viu en mi» (Ga 2,20).

Tots els cristians hem de prendre major consciència que la vida cristiana consisteix
en estimar Déu i estimar els germans, a tots, especialment els pobres i necessitats, i
també els enemics. Estimar. Què fàcil ens ho ha posat el Senyor! I la perfecció de l’a-
mor és la santedat. Què imaginem quan parlem dels sants? Sembla que no sigui per
a nosaltres. Ens equivoquem. Joan Pau II diu que la primera i fonamental vocació de
tots els batejats és la vocació a la santedat, és a dir, a la perfecció de l’amor (cf.
Christifideles laici, n. 16). Gràcies, Senyor, perquè ens has creat a la teva imatge i
semblança i ens has salvat perquè siguem sants com tu ets sant.

Quin és el paper de l’Església en el món d’avui? Quin servei ha de prestar a la nos-
tra societat? Si els cristians vivim una espiritualitat sòlida i profunda, ben trinitària,
centrada en Jesucrist, assumint les responsabilitats humanes i cristianes, harmonit-
zant l’acció i la contemplació, col·locant Déu en el centre de la nostra vida i amb una
adhesió al Senyor com visqué Sant Pau, ja trobarem què hem de fer per servir la nos-
tra societat i hi esmerçarem la nostra vida. Avui necessitem cristians de pedra pica-
da, de ferro forjat per l’acció de Crist que no ha vingut a condemnar al món sinó
per salvar-lo i donar la seva vida perquè tinguem vida abundant. Cal obrir itineraris
d’iniciació cristiana en què, a través de l’escolta de la Paraula, la celebració de
l’Eucaristia i l’amor fratern en comunitat, els cristians puguin practicar una fe cada
cop més adulta (cf. Sínode Episcopal sobre la Paraula de Déu, proposta 38). D’a-
questa manera l’Església tindrà un paper rellevant en la societat, el paper que li cor-
respon.

Maria, portant Jesús en les seves entranyes virginals, anà decididament a la mun-
tanya per servir Elisabet i portar-li el seu Senyor. Saule de Tars, seduït per Jesucrist,
anà arreu del món anunciant l’Evangeli: la seva vida, viscuda en i amb Crist, va ser
un buidar-se a favor de l’Evangeli, per convertir-se en missatger d’un anunci: Jesu-
crist mort i ressuscitat. Pau és apòstol no per opció o per mèrits propis, sinó per la
crida amorosa que ha rebut del Senyor. Per això dirà: «Ai de mi si no anunciés
l’Evangeli» (1Co 9,16).

L’Església és més apostòlica com més i millor transmet la fe en el Crist. Tots hem re-
but el mandat de transmetre fidelment el tresor de la fe. Això ens ha arribat a nosal-
tres, precisament perquè els qui ens van precedir en el temps van assumir la respon-
sabilitat de passar-nos la torxa de la fe i de l’amor revelats en Jesucrist. Si creiem que
la fe és alliberament, força d’amor i d’unió entre els homes i missatge de salvació,
de consol i d’esperança per a les hores de temença ¿què ens impedeix de viure com
els deixebles de Crist? Estem cridats a ser icones visibles del Déu invisible, som ur-
gits a fer present el Crist enmig del món. És, certament, un servei molt necessari i
urgent que hem de prestar als homes i dones de Catalunya. Aquest és el paper que ha
de realitzar l’Església enmig del món. Perquè, com ens va recordar Pau VI, en un do-
cument molt actual, l’Església existeix per evangelitzar i evangelitzar és la seva mis-
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sió essencial (cf. Evangelii nuntiandi, n. 14). En el Pla Pastoral de l’Arxidiòcesi de
Barcelona el primer objectiu prioritari consisteix a transmetre la fe als joves. En el
recent Sínode episcopal sobre la Paraula de Déu, s’ha afirmat que «la missió d’a-
nunciar la Paraula de Déu és tasca de tots els deixebles de Jesucrist com a conse-
qüència del seu baptisme… Atès que la Paraula de Déu s’ha fet carn per comuni-
car-se als homes, un mode privilegiat per conèixer-la és a través del trobament amb
testimonis que la fan present i viva» (proposta 38).

Celebrant la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat en aquesta santa muntanya,
recordem més les arrels cristianes de Catalunya. La nostra identitat està amarada de
cristianisme, i si és veritat que el context social del país és de pluralisme, és cert tam-
bé que la presència i activitat dels cristians en la nostra societat és molt considerable.
La presència dels signes, símbols i celebracions cristians en la societat és ben cohe-
rent amb la nostra identitat cultural i amb la nostra realitat actual. L’Estat és acon-
fessional, però la societat no, perquè els seus membres, moltíssims d’ells, es pro-
fessen religiosos. I la riquesa d’una convivència social ben democràtica consisteix en
què els ciutadans, individualment o associats, hi aportin les seves conviccions i
continguts religiosos, especialment els de la religió que té un arrelament notori en
la societat, com és la catòlica. Això està d’acord amb la sana laïcitat de l’Estat que
recolza en aquelles paraules de Jesús que han esdevingut patrimoni de la humani-
tat: «Doneu a Déu el que és de Déu, i al Cèsar el que és del Cèsar» (Mt 22,21; Mc
12,17; Lc 20,25).

En l’actualització de la Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat del bisbe
Torras i Bages, que els bisbes de Catalunya férem l’any 2006, escrivíem que «de-
manem a la Santa Engendradora de l’Etern, la continuïtat del nostre poble i la fide-
litat a les arrels cristianes de la nostra cultura, perquè la seva veu no manqui mai en
la gran simfonia dels fills i filles de Déu: “Lloeu el Senyor tots els pobles, glorifi-
queu-lo, totes les nacions” (Sl 116)».

Paraula i vida

Donar raó de la nostra esperança (5/04/09)

Amb el Diumenge de Rams entrem en la gran setmana de la fe cristiana que culmi-
na el proper diumenge en la solemnitat de la Pasqua, la gran festa cristiana de l’any,
encara que el Nadal és la que té més ressò popular.

En la celebració del diumenge de Rams tenen un protagonisme especial els infants
i el joves, els primers sobretot amb la benedicció de la palma, recordant aquells in-
fants que varen aclamar Jesús en la seva entrada a Jerusalem. El diumenge de Rams
coincideix amb la Jornada Mundial de la Joventut, que aquest any se celebra en les
Esglésies locals i a la que el Sant Pare li ha assignat aquest lema: «Hem posat la nos-
tra esperança en el Déu vivent».
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Aquestes paraules són de Sant Pau, en la seva carta al seu deixeble i col·labora-
dor Timoteu. Amb aquest comentari voldria invitar tots els lectors, sobretot els jo-
ves, a viure aquesta Setmana Santa inspirant-nos en els ensenyaments de Sant Pau,
ja que estem en l’any jubilar que el Papa ha proposat a tots els cristians com a com-
memoració dels dos mil anys del naixement del gran apòstol i missioner dels
gentils.

Recorda Benet XVI, en el missatge que he citat, que quan Sant Pau es va trobar
amb Jesús, camí de Damasc, era un jove, d’uns vint o vint-i-cinc anys. La vida d’a-
quell jove canvia radicalment, després d’aquell encontre amb Crist. «De perse-
guidor dels cristians —diu Benet XVI— es transformà en testimoni i missioner;
fundà comunitats cristianes a l’Àsia Menor i a Grècia, va recórrer milers de quilò-
metres, fent front a tota mena de vicissituds, fins al martiri a Roma. Tot per amor a
Crist».

Sant Pau té aquest do: que sempre ens acosta, sempre ens porta a Jesucrist. En aques-
ta Setmana Santa d’un any difícil, en què moltes persones sofreixen —sobretot les
franges amb menys recursos de la nostra societat—, els cristians som invitats a viu-
re i a donar testimoni que la nostra esperança la tenim posada en el Senyor. Estem
cridats «a donar raó de la nostra esperança», i a ser solidaris amb els que s’ho passen
malament, perquè només així demostrem amb fets —i no solament amb paraules—
la sinceritat de la nostra professió de fe.

El Sant Pare, en el missatge que comento, es fa aquesta pregunta: Com anunciar avui
l’esperança cristiana a tots, i especialment a les joves generacions? I respon amb
aquestes paraules: «El primer compromís és el d’una nova evangelització que ajudi
les noves generacions a descobrir el rostre autèntic de Déu que és Amor. A vosaltres,
estimats joves, que busqueu una esperança ferma, us dic les mateixes paraules que
Sant Pau dirigia als cristians perseguits en la Roma d’aleshores: “Que el Déu de l’es-
perança ompli la vostra fe d’alegria i de pau, perquè vesseu d’esperança gràcies a la
força de l’Esperit Sant”».

Als qui pugui arribar la meva paraula, sobretot als joves, voldria invitar-los a retro-
bar el Crist en aquesta Setmana Santa de l’any de Sant Pau. A retrobar-lo en la fe i
en la pregària personal, però també en la pregària comunitària i en les celebracions
dels fets centrals de la vida del Senyor que els cristians celebrem els propers dies. Tot
l’any, però especialment en aquests dies sants, les comunitats cristianes tenen les por-
tes i el cor oberts a tots els qui han posat, o cerquen la manera de trobar en Crist la
veritable esperança.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

222 [22] abril - BAB 149 (2009)

02 Prelat abril'09  8/6/09  14:54  Página 222



«Aquest és el dia en què ha obrat el Senyor» (12/04/09)

La resurrecció de Jesús és l’esdeveniment central de la història de la salvació. La creu
i la mort de Jesucrist menaren a la seva resurrecció. Per això, la Pasqua és la prime-
ra i principal de totes les festes cristianes de l’any.

En les reunions dels cristians es canta, en aquest dia, el joiós «Al·leluia». Hi resso-
na any rere any aquesta paraula hebrea que s’ha convertit en l’expressió de l’alegria
dels redimits. Tanmateix, cal fer-se aquesta pregunta, que ja formulà el teòleg Joseph
Ratzinger, l’actual Papa Benet XVI, en el seu llibre El resplandor de Dios en nues-
tro tiempo, un conjunt de meditacions seguint l’any litúrgic: «Realment ens és lícit
d’alegrar-nos? No té la joia quelcom de cinisme, de burla, en un món tan ple de so-
friment? Està redimit el món?»

Cada any la Pasqua no és pas lluny del Divendres Sant. Enguany la Pasqua coinci-
deix amb un any de crisi econòmica i són molts els homes i dones entre nosaltres que
passen per situacions de penúria i d’angoixa, ells i les seves famílies. Davant la rea-
litat del món, en aquesta Pasqua del 2009, podríem formular-nos aquesta pregunta:
Podem pensar en Déu i en les coses divines, o fóra millor esmerçar totes les forces
a fer que aquesta terra sigui més habitable?

En el llibre que he citat, referint-se a la festa de Pasqua, Joseph Ratzinger aportava,
amb admiració, el testimoni del filòsof jueu Theodor Adorno, que, a partir de l’a-
passionat anhel messiànic del seu poble, es preguntava i cercava una i altra vegada
com pot construir-se un món just, la justícia en el món. Finalment, Adorno arribà a
la següent convicció: per tal que veritablement hi hagi justícia en el món cal que hi
hagi justícia per a tots i per sempre; és a dir, justícia també per als difunts. Caldria
que hi hagués una justícia que també reparés els patiments del passat. Però per
tal que això fos possible, hi hauria d’haver resurrecció dels morts.

En aquest rerefons el Papa teòleg ens invita a copsar el missatge de Pasqua. Crist ha
ressuscitat! Veritablement ha ressuscitat!, com diuen, en la seva salutació pasqual, els
nostres germans de les Esglésies d’Orient. Per tant, «existeix la justícia complerta
per a tothom, una justícia que és capaç de revocar també allò que és irrevocablement
passat, perquè Déu existeix i perquè ell té poder per fer-ho».

Que Crist ha ressuscitat significa que existeix la força que pot crear justícia i que de
fet crea justícia. Aquest és el sentit del «dia en què ha obrat el Senyor»; és a dir,
Déu Pare fent justícia a l’amor immolat del seu Fill fins a la Creu. Per això, escriu
amb bellesa el Papa actual que «el missatge de la resurrecció no és tan sols un him-
ne a Déu, sinó també un himne al poder del seu amor, i per això un himne a l’home,
a la terra i a la matèria. Tot és salvat. Déu no deixa que cap part de la seva creació
caigui silenciosament en el pretèrit».

En aquest any dedicat especialment a Sant Pau, penso que la nostra felicitació pas-
qual podem formular-la amb les paraules plenes d’esperança de la seva carta als ro-
mans: «Si hem mort amb el Crist, creiem que també viurem amb ell; perquè sabem
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que Crist, un cop ressuscitat d’entre els morts, ja no mor més; la mort ja no té do-
mini damunt d’ell». Santa Pasqua de resurrecció per a tots!

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

«Cerqueu allò que és de dalt» (19/04/09)

En el seu llibre de meditacions entorn de l’any litúrgic, titulat El resplandor de
Dios en nuestro tiempo, escrit abans d’accedir al pontificat, Joseph Ratzinger es fa
aquesta pregunta: Com podem correspondre al missatge de resurrecció de la Pasqua?
Com aquest missatge pot introduir-se i fer-se realitat entre nosaltres?

«La Pasqua —escriu— és com el resplendor de la porta oberta que condueix fora
de la injustícia del món i la invitació a seguir aquest resplendor de llum, a mostrar-lo
a d’altres, tot sabent que no es tracta d’un somni, sinó de la llum real, de la sortida
real».

Sant Pau va escriure als colossencs: «Si heu ressuscitat amb Crist, cerqueu allò que
és de dalt, on és el Crist, assegut a la dreta de Déu. Aspireu a allò que és de dalt, no
a allò que és de la terra».

Qui escolti amb oïdes modernes aquesta invitació de Sant Pau, pot plantejar-se això:
o sigui que és veritat, que els cristians es desentenen del món i de la seva justícia, fu-
gen del món per alienar-se en l’opi d’un cel promès. No ha estat infreqüent, en els
darrers anys, escoltar aquesta acusació, de què es feu ressò el Concili Vaticà II en la
constitució sobre l’Església en el món actual: «l’espera d’una terra nova no ha d’a-
feblir, sinó més aviat avivar la preocupació de cultivar aquesta terra, on hi creix aquell
cos de la família humana, que pot oferir ja un esbós del món nou» (GS 39).

El teòleg Joseph Ratzinger escriu que «tal interpretació és un malentès». I ho raona
d’aquesta manera: per a la vida humana regeix la llei fonamental que només aquell
qui es perd es retroba a ell mateix. Qui es vol retenir a ell mateix, qui no es trans-
cendeix, justament aquest no es rep a si mateix. Aquesta llei fonamental de la con-
dició humana, que segueix la llei fonamental de l’amor trinitari, l’essència de l’ésser
de Déu, qui en donar-se a ell mateix com a amor és la veritable realitat i el veritable
poder, val per a tot l’àmbit de la nostra relació amb la realitat.

«Aquell qui només vol la matèria, és qui precisament la deshonora, li treu la seva
grandesa i la seva dignitat. Més que el materialista, és el cristià qui dóna a la matèria
la seva dignitat, perquè l’obre a fi que també en ella Déu sigui tot en tot», escriu amb
bellesa Joseph Ratzinger.

En suma, es tracta de l’acceptació de la transcendència, que és el clima en què no-
més la vida humana és realment humana. Em sembla molt il·lustratiu aquest exem-
ple que proposa el Papa: “Així com la terra necessita físicament del sol a fi de con-
tinuar essent un astre de vida, i així com necessita de la consistència del tot per a
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recórrer la seva trajectòria, així també el cosmos espiritual de la terra de l’home ne-
cessita la llum de dalt, la força que atorga cohesió, la mateixa força que li dóna ober-
tura. I la conclusió pràctica a la qual arriba és aquesta: «No hem de tancar la terra per
tal de salvar-la, no hem d’aferrar-nos a ella. Cal que obrim les seves portes de bat a
bat, a fi que les veritables energies de les quals ella viu i que nosaltres mateixos ne-
cessitem puguin ésser presents en ella».

Cerqueu allò que és de dalt! Aquest imperatiu pasqual no és pas alienant dels nostres
compromisos a favor del que és d’aquí baix.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

Salvar el diumenge (26 d’abril de 2009)

En el Parlament Europeu hi ha una iniciativa en curs per tal de protegir el diumenge
com un dia de descans setmanal en la legislació dels Estats membres i comunitària
de la Unió Europea. Es tracta d’una moció molt important i considero que cal fer-hi
costat.

No hi ha dubte que la pèrdua del diumenge com a dia festiu i l’ampliació dels hora-
ris comercials i dels dies festius que podrien obrir els comerços comportaria que aug-
mentés el nombre de persones que haurien de dedicar aquells dies festius o aquelles
hores al treball. Això faria que minvés la dedicació de moltes persones a la seva fa-
mília, especialment en les festes. També és ben previsible que en els matrimonis i les
famílies en què treballi algun dels seus membres no sempre coincidirien ni els ho-
raris ni sobretot els dies festius que un o l’altre hagués de treballar. Això dificultaria
que tota la família pogués trobar-se reunida en alguns moments del dia i especial-
ment en els dies festius.

Aquesta incidència negativa sobre la família té molta importància i convé valorar-la
degudament per tal d’evitar un procés que pugui portar a una total liberalització dels
horaris comercials. Perquè el matrimoni i la família són institucions cabdals per al
bé de les persones i de la societat mateixa. És per això que la Constitució espanyola
«assegura la protecció social, econòmica i jurídica de la família».

La família necessita d’unes determinades condicions per formar-se i, sobretot, per
estabilitzar-se en termes positius. Una d’aquestes condicions és el temps. Els mem-
bres de la família precisen del temps suficient per a conviure i créixer en l’amor i
l’ajut mutu. La nostra societat coneix molt bé quina és la importància que té el temps
per construir la relació interpersonal que dóna sentit a la família.

El Concili Vaticà II ens recorda que «el Creador del món establí la societat conjugal
com a origen i fonament de la societat humana. La família és, doncs, la cèl·lula pri-
mera i vital de la societat». La relació entre els membres de la família ha de ser d’a-
colliment cordial, d’encontre i de diàleg, de disponibilitat desinteressada, de servei
generós i de solidaritat fecunda. Per això la promoció d’una autèntica relació, tro-
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bament i comunió dels membres de la família esdevé un aprenentatge fonamental
i insubstituïble de la vida social.

En una societat com la nostra on hi ha una tendència creixent a l’individualisme i
on moltes persones, especialment infants i adolescents, sofreixen la soledat i la man-
ca d’acolliment afectuós, convé potenciar el clima familiar, afavorint que els mem-
bres de la família es puguin trobar diàriament i puguin celebrar junts amb joia i fra-
ternitat els diumenges i els dies festius.

El diumenge és per a tots els ciutadans un dia important de repòs, de joia i de soli-
daritat. Per als cristians, el diumenge és també el dia del Senyor, que està en perfec-
ta harmonia amb el dia de l’home. El profit econòmic i el progrés tècnic, fred i no
sempre supeditat a un progrés autèntic de la persona humana i del bé comú, no ens
ha de fer perdre el valor riquíssim del diumenge, que té una llarguíssima tradició en
la nostra cultura i que amb les seves múltiples manifestacions ha anat creant cultura
i donant sentit i joia a la vida de les persones i de les famílies.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Arquebisbat de Barcelona

Notes de premsa

Solidaritat del cardenal Martínez Sistach amb les víctimes del te-
rratrèmol a Itàlia

El cardenal Lluís Martínez Sistach ha dirigit un telegrama a Mons. Giuseppe Moli-
nari, arquebisbe de l’Aquila, en el qual expressa la seva solidaritat amb les víctimes
del terratrèmol produït a la regió dels Abruços.

El text del telegrama diu: «Amb motiu del violent terratrèmol que ha sofert aquesta
província de la regió dels Abruços, que ha causat molts morts i ferits i molts danys
materials, li envio aquest missatge per expressar la meva solidaritat amb totes les po-
blacions afectades i assegurar-los la meva pregària per les víctimes, en particular
els infants, i les famílies més afectades».

El cardenal també ha expressat aquesta solidaritat en el curs de l’homilia de la mis-
sa que ha concelebrat, aquest matí, a la catedral, amb el nou bisbe auxiliar, Mons.
Sebastià Taltavull, amb el bisbe auxiliar emèrit, Mons. Pere Tena, i amb més de dos
cents sacerdots. En aquesta eucaristia s’han beneït els sants olis per a l’administra-
ció dels sagraments durant tot l’any.

Barcelona, 7 d’abril de 2009
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El cardenal Martínez Sistach lloa la figura de Sant Josep Oriol en la
Missa Crismal celebrada ahir a la catedral de Barcelona

El cardenal Martínez Sistach, va presidir la Missa Crismal ahir, dimarts sant, a la catedral
de Barcelona, i en la qual va concelebrar l’eucaristia amb el nou bisbe auxiliar, Mons.
Sebastià Taltavull; amb el bisbe auxiliar emèrit, Mons. Pere Tena; amb Mons. Joan
Godayol, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú) i amb més de dos cents preveres de l’arquebisbat.

En aquesta eucaristia que té una especial significació de la comunió eclesial, i en què
es beneeixen els sants olis per a l’administració dels sagraments durant tot l’any, el
cardenal va fer una especial referència a Sant Josep Oriol, un sant molt popular a
Barcelona, del qual es celebra aquest any el centenari de la seva canonització, ofi-
ciada a Roma, el 29 de maig de 1909, pel Papa Sant Pius X.

«A la cerimònia de canonització —va dir el cardenal Martínez Sistach— hi va as-
sistir un sacerdot de la nostra diòcesi cridat a l’episcopat, el doctor Josep Maria
Torras i Bages, el qual va escriure que “Sant Josep Oriol és una manifestació de Déu
al poble de Barcelona” i afegia que “una manifestació de Déu és el major benefici
que pot rebre un poble. Un sant és un do de Déu per excel·lència”».

El cardenal va recordar que Josep Oriol i Bogunyà oferí «el testimoni d’un prevere
dedicat a la pregària litúrgica, a la pastoral sacramental, a l’atenció als malalts i al
compromís social amb els pobres i desvalguts de tota mena, com un veritable con-
templatiu en l’acció. Avui, amb l’afluència d’immigrants i la greu crisi econòmica,
els pastors i les comunitats hem de viure intensament l’amor a Jesús pels pobres i ne-
cessitats, potenciant al màxim els serveis de les Càritas parroquials i diocesana, imi-
tant l’austeritat i la caritat de Sant Josep Oriol».

Al final de les seves paraules, el Sr. Cardenal va invitar tots els presents a expressar
la seva solidaritat amb la pregària i amb l’ajut a les víctimes del terratrèmol d’Itàlia
i també, sobretot el divendres sant, amb els cristians de Terra Santa.

Barcelona, 7 d’abril de 2009

El cardenal Martínez Sistach posa en relleu la grandesa de l’activi-
tat política

N’ha parlat en la missa que ha celebrat el matí d’avui a la capella de Sant Jordi
del Palau de la Generalitat

A les 9 hores d’avui, el cardenal Lluís Martínez Sisatch ha celebrat la missa de Sant
Jordi a la capella dedicada al sant patró de Catalunya al Palau de la Generalitat. En
l’homilia de la missa, el cardenal ha posat en relleu la grandesa de l’activitat políti-
ca, ja que parlava en la seu institucional del Govern de Catalunya. 

Amb paraules del Concili Vaticà II, el cardenal ha afirmat que «l’Església conside-
ra digna de lloança i d’atenció la tasca dels qui es consagren al servei dels homes per
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tal d’assolir el bé comú i accepten les càrregues d’aquest servei». «El compromís po-
lític —ha afegit— viscut amb esperit de servei ha estat qualificat com una “dura es-
cola de perfecció” i com un “exigent exercici de virtut”». Citant la primera carta
encíclica del Papa Benet XVI ha afegit que «l’ordre just de la societat i de l’Estat és
una tasca principal de la política».

L’arquebisbe de Barcelona també ha parlat de la necessitat d’acollir amb amor i
respecte els qui vénen de fora, i ha remarcat que això «ha estat possible perquè hem
conegut i valorat la nostra pròpia identitat i així hem pogut dialogar, oferir el que
tenim i ells donar-nos el que porten».

Fent referència a l’aportació de l’Església a la societat ha indicat aquests punts: «el
valor transcendent de la persona; el do de la vida humana, des de la seva concepció
a la seva mort natural; el do de la família valorada i emparada, sense que es vegi su-
plantada o ofuscada per altres formes o institucions diverses; el dret de tota persona
a unes condicions de vida dignes, sempre però especialment en aquesta realitat de
la crisi econòmica, per tal que tots participem de l’austeritat de vida i intensifiquem
la solidaritat envers els qui pateixen les conseqüències de l’anomenada crisi; la va-
loració dels drets dels pares en l’educació dels seus fills i la necessitat que la regu-
lació de l’ensenyament sigui fruit d’un ampli consens».

Al final de la missa, el cardenal ha procedit també a la tradicional benedicció de les
parades de venda de roses.

Barcelona, 23 d’abril de 2009

Dues activitats a Barcelona sobre la figura de Pau de Tars

Durant el proper mes de maig tindran lloc a Barcelona dues activitats relacionades
amb la figura de Sant Pau, totes dues celebrades amb motiu de l‘Any de Sant Pau. La
primera d’aquestes activitats és un cicle de conferències organitzat per l’Arquebisbat
de Barcelona; la segona és un simposi internacional organitzat per la Facultat de Teo-
logia de Catalunya.

El cicle de conferències, al qual el cardenal Lluís Martínez Sistach invita totes les
persones interessades, se celebrarà a la catedral de Barcelona, a les 19.30 hores d’a-
quests dies:

• 4 de maig de 2009: «Sant Pau, comunicador de l’Evangeli en un món global»,
pel Dr. Andrea Riccardi, fundador de la Comunitat de Sant Egidi.

• 11 de maig de 2009: «Sant Pau: una vida en Crist. Dimensió teològica i místi-
ca», pel Dr. Jordi Sánchez Bosch, professor emèrit de la Facultat de Teologia de
Catalunya.

• 18 de maig de 2009: «Sant Pau, presoner i màrtir a Roma», pel Dr. Giovanni M.
Vian, director de «L’Osservatore Romano».
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Presidirà les tres conferències el cardenal Martínez Sistach. Seran retransmeses en
directe per Ràdio Estel (FM 106.6) i Ràdio Principat (FM 105.0 i 107.5).

El Simposi Internacional sobre «Jesús i Pau», organitzat per la Facultat de Teologia
de Catalunya, tindrà lloc a la seu d’aquesta Facultat (c/ Diputació 231), els dies 14 i 15 de
maig i inclourà aquestes ponències: «La relació de Jesús i Pau amb els grups jueus
de la seva època, especialment els fariseus», pel professor Karl-Wilhelm Niebuhr
(Universitat de Jena); «L’ètica de Jesús i Pau», pel professor Jean-Noël Aletti (Roma.
Pontifici Institut Bíblic); «Israel i els altres pobles en Jesús i Pau», pel professor
Romano Penna (Roma, Pontifícia Universitat Lateranense) i «El Regne de Déu com a
centre de la predicació de Jesús i el querigma de Crist mort i ressuscitat, com a cen-
tre de la teologia de Pau», pel professor James D.G. Dunn (Universitat de Durham).

A cada una de les ponències hi respondrà un dels professors de Bíblia de la Facultat
de Teologia de Catalunya i s’establirà un diàleg amb els participants en el Simposi.
Obrirà i clourà el Simposi el cardenal Lluís Martínez Sistach, gran canceller de la
Facultat de Teologia de Catalunya. 

Informació i inscripcions: Secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya. C/
Diputació 231. 08007 Barcelona. Tel. 34 93 453 49 25. congressos@teologia-cata-
lunya.cat. www.teologia-catalunya.cat.

La sana laïcitat de l’Estat i la fidelitat a les arrels cristianes de la nos-
tra terra

El cardenal Martínez Sistach n’ha parlat en l’homilia de la missa conventual d’avui
al santuari de Montserrat

El cardenal Lluís Martínez Sistach ha presidit, el matí d’avui, la missa conventual en
el santuari de Montserrat, en la festa de la patrona principal de Catalunya.

El cardenal ha iniciat la seva homilia fent referència a dues commemoracions: els 600
anys de la conversió del monestir en abadia i els 50 anys de la consagració de l’altar
major de la basílica. «La Moreneta —ha dit— està íntimament vinculada a la nostra
vida cristiana i a la vida cultural i social dels catalans. La Mare de Déu de Montserrat
ha fet història ben present i ben unida amb el nostre poble més que mil·lenari».

Després el cardenal ha comentat els textos de les lectures fetes a la celebració euca-
rística, fent una especial referència a Sant Pau i al seu testimoniatge en el bimil·le-
nari del naixement de l’apòstol dels gentils. Tot seguit s’ha preguntat sobre el paper
de l’Església en el món d’avui i quin servei ha de prestar a la nostra societat. Ha
respost que cal que els cristians visquin una espiritualitat sòlida i profunda. «Avui ne-
cessitem cristians de pedra picada, de ferro forjat per l’acció de Crist que no ha vin-
gut a condemnar el món, sinó per salvar-lo i donar la seva vida perquè tinguem vida
abundant. Cal obrir itineraris d’iniciació cristiana en què, a través de l’escolta de la
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Paraula, la celebració de l’Eucaristia i l’amor fratern en comunitat, els cristians pu-
guin practicar una fe cada cap més adulta».

En la darrera part de la seva homilia, que ha tingut tota ella un to positiu i propo-
sant per a l’Església i els cristians d’avui, el cardenal ha dit que els cristians han es-
tat cridats «a ser icones visibles del Déu invisible i a fer present el Crist enmig del
món, i aquest és un servei molt necessari i urgent que hem de prestar als homes i do-
nes de Catalunya».

Recordant les arrels cristianes de Catalunya, ha afegit que «si bé és veritat que el con-
text social del país és de pluralisme, és cert també que la presència i activitat dels cris-
tians en la nostra societat és molt considerable. L’Estat és aconfessional, però la
societat no, perquè els seus membres, moltíssims d’ells, es professen religiosos. I la ri-
quesa d’una convivència social ben democràtica consisteix en què els ciutadans, in-
dividualment o associats, hi aportin les seves conviccions i continguts religiosos,
especialment els de la religió que té un arrelament notori en la societat, com és la
catòlica. Això està d’acord amb la sana laïcitat de l’Estat».

Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe 
al setmanari «Catalunya Cristiana»

«L’actitud davant l’avortament posa en relleu el grau d’humanització d’una socie-
tat». Amb aquest titular el setmanari «Catalunya Cristiana» publicava (Núm. 1542,
del 9 d’abril de 2009, pàg. 18), el text que segueix de les declaracions fetes pel nos-
tre Cardenal Arquebisbe a la redactora Carme Munté.

Encara tenim molt recent en el temps l’ordenació de Sebastià Taltavull com a
nou bisbe auxiliar de Barcelona. Suposem que el seu nomenament i ordenació
han estat una gran alegria per a vostè.

Amb goig he ordenat el nou bisbe auxiliar Sebastià Taltavull i, de fet, és el primer bis-
be que ordeno com a ordenant principal, presidint la celebració. Omple de goig i
vius més intensament la successió apostòlica. Reitero el meu agraïment al Sant Pare
per haver acollit la meva petició de poder disposar de l’ajut d’un bisbe auxiliar, gest
que posa en relleu el seu afecte i sol·licitud envers la nostra Església diocesana. Com
diu el mateix Benet XVI en la butlla del nomenament, el bisbe auxiliar m’ajudarà a
atendre més i millor el bé espiritual dels fidels de la seu de Barcelona.

L’ordenació de Mons. Taltavull va quedar emmarcada en els actes celebrats amb
motiu del Dia del Seminari. Precisament vostè va escriure una exhortació pas-
toral en què evidenciava una vegada més la necessitat de suscitar noves voca-
cions al sacerdoci.
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Certament, suscitar vocacions sacerdotals és molt important i avui és molt necessa-
ri. He de donar gràcies a Déu perquè el Senyor va donant-nos vocacions sacerdotals
i perquè tenim un bon Seminari, que té cura de la formació humana, espiritual, in-
tel·lectual i pastoral dels qui seran els futurs sacerdots de l’arxidiòcesi. Tots som res-
ponsables de demanar vocacions sacerdotals a Déu Nostre Senyor: la comunitat cris-
tiana, els pares cristians, els catequistes, els mestres, els sacerdots, els bisbes…
També és veritat que cada jove cristià s’ha de plantejar, almenys una vegada a la vi-
da, si Déu vol que visqui la seva vida cristiana com a sacerdot, però per plantejar-se
aquesta qüestió hi ha d’haver una persona al seu costat que l’acompanyi en el procés
de discerniment. També a la nostra diòcesi tenim un Seminari Menor, tota una es-
perança, com també ho és el Seminari Menor Obert, que reuneix de forma periòdi-
ca joves que van reflexionant sobre la vocació sacerdotal.

L’actual crisi econòmica, que causa estralls en moltes famílies i que ha fet créi-
xer les demandes a entitats com Càritas, va fer que s’entrevistés recentment amb
l’alcalde de Barcelona. Quin va ser el resultat d’aquesta entrevista?

Estem vivint en mesura sempre creixent les conseqüències, doloroses per a les perso-
nes i les famílies, de la crisi econòmica. Càritas experimenta un constant augment de
peticions i ara, també, de persones que mai no havien demanat ajut a Càritas, a causa
de la realitat de moltes famílies amb membres a l’atur. És bonic constatar que hi ha 600
persones més que fan donacions a Càritas, però, a causa d’algunes importants aporta-
cions que s’han deixat de rebre, precisament per la crisi econòmica, la quantitat total
per ajudar ha disminuït en un 3 %. Atesa la situació, em vaig entrevistar amb l’alcalde
de Barcelona per procurar treballar més relacionats els serveis socials municipals i
Càritas a la ciutat de Barcelona per tal de poder ajudar més i millor les persones ne-
cessitades de recursos bàsics i d’altres serveis com treball, inserció, habitatge, beques
de menjadors infantils, etc. Les Càritas parroquials constaten que vénen moltes perso-
nes procedents d’aquells serveis i, atesa la precarietat de serveis econòmics, cal trobar
camins d’ajut institucionalitzat entre Càritas i els ajuntaments. Hem de procurar sumar
esforços i mitjans per ajudar els més necessitats. Considero que en aquests moments
hem de viure dues virtuts: l’austeritat, que no ha de ser patrimoni dels sectors més ne-
cessitats i desprotegits de la societat, i la solidaritat, que es pot practicar oferint men-
jar , diners, voluntariat, etc. També és bonic de veure la solidaritat de molts fidels que
a la missa del diumenge porten a les parròquies aliments bàsics per als més necessitats.
Posteriorment, amb motiu de la visita pastoral a la ciutat de Badalona, concretament a
l’arxiprestat nord, també em va rebre l’alcalde i gairebé tots els regidors per tal de po-
der establir també canals de col·laboració, de cooperació, d’ajudar-nos més encara, de
facilitar-nos els mitjans, perquè tant els serveis socials municipals com també les enti-
tats cristianes puguem ajudar els necessitats amb la màxima eficàcia possible.

Les entitats cristianes que treballen amb immigrants han posat el crit al cel da-
vant de la intenció de penalitzar les persones que acullin els «sense papers». És
un tema preocupant aquest?

Aquest és un tema molt preocupant. Les lleis no poden oblidar els continguts humans
de les realitats humanes. Els immigrants són persones i són famílies, i si això real-

BAB 149 (2009) - abril [31] 231

02 Prelat abril'09  8/6/09  14:54  Página 231



ment esdevingués una normativa legal, faria il·legal el treball de Càritas, d’ONG i de
les mateixes famílies i amics que acullen aquestes persones sense papers. Per als cris-
tians, els immigrants són germans nostres, amb papers i sense. Esperem, doncs, que
aquest projecte es modifiqui.

La nova llei d’avortament que vol aprovar el Govern espanyol preocupa i molt
l’Església catòlica. En un escrit seu, vostè apel·lava perquè una qüestió de tanta
envergadura es decideixi atenent tots els sectors de la nostra societat.

Preocupa molt aquesta qüestió a l’Església, que, a més de ser experta en humanitat,
valora la vida humana des del moment de la seva concepció fins a la seva mort na-
tural. L’avortament provocat és una conculcació al dret fonamental primari que és
el dret a la vida. L’avortament és més que una qüestió religiosa. Tota persona creient
o no creient ha de valorar, respectar i protegir la vida humana des de la seva con-
cepció. Per això, més d’un miler d’intel·lectuals i de científics espanyols han signat
un manifest oposant-se a l’avortament i a favor de la vida. És necessari defensar el
dret a néixer del qui encara no ha nascut i cal ajudar especialment la mare perquè pu-
gui tenir el seu fill, sobretot si pensem en l’horrorós trauma que es crea en les ma-
res que han avortat. L’actitud davant de l’avortament posa en relleu el grau d’huma-
nització d’una societat, perquè està en joc el dret més preuat que és el dret a la vida,
la realitat més important que és la vida humana.

Una altra qüestió, aquesta més de caire cultural, en què també està implicat l’ar-
quebisbat de Barcelona és en la restauració integral de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau. L’empremta cristiana, que de fet es troba en l’origen de l’Hos-
pital, com hi perviurà de cara al futur?

Crec que hi ha de perviure i que l’ús que es faci dels pavellons de l’Hospital de Sant
Pau ha d’estar sempre d’acord amb la finalitat de la Fundació MIA, propietària del
complex modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que té 600 anys d’e-
xistència. L’hospital es va construir per acollir els malalts pobres i, des d’aquest punt
de vista, la Fundació MIA podria ara col·laborar econòmicament amb els hospitals
d’Àfrica o d’altres països necessitats. Així prosseguiria la finalitat constitucional d’a-
questa Fundació. Una altra qüestió és qui ocuparà els nous pavellons. Penso que tant
amb la seva arquitectura modernista com amb el seu contingut intern, els pavellons
podrien ser un aparador arreu del món de la Barcelona dels valors, de la Barcelona so-
cial i de la Barcelona cultural. També podria atreure institucions europees, especial-
ment mediterrànies, que hi volguessin estar presents. Però penso també en institucions
de casa nostra que són molt preuades, que estan fent un treball molt bo, i penso tam-
bé que la mateixa Generalitat, l’Ajuntament i l’Arquebisbat (que estan representats a
la Fundació MIA) podrien disposar d’un pavelló per poder-hi fer activitats i mostrar
tot el que han fet, fan i faran en bé de l’Església, del país, de la societat i del món.

Una altra qüestió d’interès són les conferències organitzades per l’Arquebisbat
de Barcelona amb motiu de l’Any de Sant Pau.

El mes de maig farem a la catedral de Barcelona tres conferències sobre Sant Pau
de contingut catequètic, intel·lectual, doctrinal i espiritual. Andrea Riccardi, funda-
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dor de la Comunitat de Sant’ Egidio, parlarà de Pau, anunciador de l’evangeli en
un món global; Jordi Sánchez Bosch, gran escripturista, sacerdot del nostre presbi-
teri diocesà, parlarà de la dimensió teològica i mística de Sant Pau, i Giovanni Maria
Vian, director de L’Osservatore Romano, parlarà de Pau, presoner i màrtir a Roma.
Convido tots els diocesans a participar-hi. Tindran lloc els dies 4, 11 i 18 de maig, a
les 19.30 h, a la catedral de Barcelona.
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Secretaria General

Nomenaments parroquials 

Mn. Joan Miranda Pérez, administrador parroquial de la parròquia de Santa Maria de
Premià de Mar.

Mn. Edgardo Belluscio Salazar, adscrit a la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapici-
na de Barcelona.

Mn. Arquímedes Alberto González Bustamante, adscrit a la parròquia de Sant Pa-
cià de Barcelona.

Mn. Sigifredo Tocasuche Hernández, adscrit a la parròquia de Sant Joan Maria Vian-
ney de Barcelona.

Mn. Sergi Notó Ruiz, diaca adscrit a la parròquia de Sant Lluís Gonzaga de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

Rvd. Sr. Joan Guiteras Vilanova, Degà President de l’Excm. Capítol Catedral de Bar-
celona fins al Capítol Pasqual de 2011.

Rvd. P. Víctor Barrallo Celma, c.o.
• Consiliari de l’Adoració Nocturna Femenina ANFE de Barcelona, per quatre

anys.
• Consiliari de l’Adoració Nocturna Masculina ANE de Barcelona, per cinc anys.

Gna. Montserrat Espinalt Soldevila, cv, membre del patronat de la Fundació Blan-
querna, fins a gener de 2013.

Sr. Josep Vives Santa-Eulalia, president del Moviment de Professionals Catòlics de
Barcelona, per tres anys.

Hermandad de Nuestra Señora del Rocío «Los Romeros», aprovació de la junta di-
rectiva per quatre anys: Sr. Miguel Navarro Sánchez, president; Sr. Francisco Car-
mona Soria, Sra. Rafaela Bailón Luna, Sra. Ana Navarro Romero, Sra. Ana Lara
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Ruiz, Sra. Sílvia Romero Valencia, Sr. Juan Contreras Peña, Sra. Aurora Romero Es-
trada, Sr. Israel Fernández Puerto, Sra. Hermínia Estrada Losada, Sr. Diego Narváez
Lora-Villar, Sra. Ascensión García Herrero.

Causa de Canonització de la Serventa de Déu Magdalena Aulina Saurina; nomena-
ment de les comissions de:

—Perits en Història: Mons. Ramon Fita Revert, Mons. Vicente Pons Alós i Sra.
Ermelinda Saracino.

—Censors Teòlegs: Mons. Renzo Gerardi i Rvd. Sr. Ramon Alberdi, sdb.

Institucions d’Ensenyament Superior

El Gran Canceller de la Facultat de Filosofia de Catalunya nomena professors extra-
ordinaris els Drs.:

—Carles Llinás Puente
—Ignasi Roviró Alemany
—Francesc Torralba i Roselló

Cartes

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques, membres
del Consell Pastoral Diocesà i dels consells parroquials i arxiprestals,
escoles cristianes, mestres i professors de religió, dirigents de movi-
ments, associacions i altres entitats diocesanes

Assumpte: Cicle de conferències a la Catedral amb motiu de l’any de Sant Pau

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,

El Sr. Cardenal Arquebisbe invita tots els diocesans a un cicle de conferències orga-
nitzades amb motiu de la celebració de l’any de Sant Pau a l’Arxidiòcesi.

Aquestes conferències, presidides pel Sr. Cardenal, tindran lloc a la Catedral els di-
lluns 4, 11 i 18 de maig a les 19.30 hores:

4 de maig 2009: «Sant Pau, comunicador de l’evangeli en un món global», pel Dr.
Andrea Riccardi, fundador de la Comunitat de Sant Egidi.

11 de maig 2009: «Sant Pau: una vida en Crist. Dimensió teològica i mística», pel
Dr. Jordi Sánchez Bosch, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya.
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18 de maig 2009: «Sant Pau, presoner i màrtir a Roma», pel Dr. Giovanni M. Vian,
Director de L’Osservatore Romano. 

Amb la meva salutació cordial.

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Barcelona, 23 d’abril de 2009

In Pace Christi

Mn. Joan Guasch Montserrat

Morí el 6 d’abril de 2009, a l’edat de 77 anys, el prevere Mn. Joan Guasch Montser-
rat. El dia anterior, diumenge de Rams, i mentre feia la breu homilia, després de
llegida la «Passió de Nostre Senyor J.C», en l’església parroquial de Santa Maria
de Premià de Mar, va dir que es trobava marejat, va callar i sense deixar temps a reac-
cionar, va caure inconscient donant-se un cop al cap, i va quedar estès a terra, ple
de sang. De seguida el va atendre un metge que assistia a la Missa, es va avisar l’am-
bulància i la policia, que acudiren tot seguit. Fou traslladat a l’Hospital de Can Ruti
de Badalona i li diagnosticaren «vessament cerebral múltiple» i que «no era possible
la seva recuperació». L’endemà, dilluns Sant, finia per a la vida d’aquest món Mn.
Joan Guasch Montserrat.

Havia nascut a Torrelavit (Penedès), el dia 1 de març de 1932. Va estudiar al Semi-
nari Conciliar de Barcelona. Fou ordenat prevere, a la parròquia de la Mare de Déu
de Betlem de Barcelona, el dia 29 de juny de 1963. L’endemà fou destinat com a co-
adjutor interí de la parròquia de Sant Joan de Vilassar de Mar i pel setembre rebé el
nomenament de coadjutor de dita parròquia. L’any 1974 se’l nomenà Membre de l’E-
quip Sacerdotal amb facultats c. 476, encarregat del Sector Nord de la parròquia de
Sant Bartomeu i de Santa Tecla de Sitges. (Garraf). L’any 1975 capellà de les Mis-
sioneres de la Immaculada Concepció també de Sitges. L’any 1983 rep el nomena-
ment de professor de Religió del Institut Nacional de Batxillerat «Joan Ramon Be-
naprès» de Sitges. L’any 1988 és nomenat rector de la parròquia de la Santíssima
Trinitat de Vilafranca del Penedès. I l’any 1991 és nomenat rector de la parròquia de
Santa Maria de Premià de Mar. Càrrec que va exercir amb zel pastoral fins a la seva
mort.

El dimarts Sant, dia 7 d’abril, a la parròquia de Santa Maria de Premià de Mar, es
va celebrar la Missa Exequial, presidida pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona Dr.
Lluís Martínez Sistach. Concelebraren el Canceller Secretari, Mn. Sergi Gordo,
que havia treballat pastoralment en diferents parròquies amb Mn. Guasch i que ser-
varen sempre bona amistat sacerdotal i una excel·lent col·laboració pastoral, el Vi-
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cari General de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, Mn. Jaume Berdoy, i 35 pre-
veres més. 

El senyor Cardenal en la homilia va dir, entre altres coses, que «mentre nosaltres està-
vem a punt de commemorar la passió i mort de Jesús i celebrar la seva gloriosa re-
surrecció, Mn. Joan ja celebrava la resurrecció a la casa del Pare». També elogià la
seva fidelitat, la bona disponibilitat i el lliurament de Mn. Joan al servei pastoral. Al
final de la Missa Exequial, la Gna. Carmen, en nom de la comunitat parroquial, va
dir unes paraules molt sentides i acabà amb la dita de Jesús: «Si el gra de blat quan
cau a terra mort, dóna molt de fruit».

Mn. Joan Miranda, rector de la parròquia de Sant Cristòfol de Premià de Mar, ha
escrit sobre Mn. Joan Guasch: «Estimava les persones, tenia molts amics, li agrada-
va parlar, era molt net i polit, preparava amb molta cura les celebracions litúrgi-
ques, les homilies i les altres tasques i responsabilitats parroquials… Al cel sigui!»
Amén.
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Organismes diocesans

Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la 13a reunió (25/04/09)

El Consell Pastoral Diocesà (CPD) es reuní a la sala Sant Jordi del Seminari Con-
ciliar el dissabte 25 d’abril de 2009, de les 10 hores fins havent dinat, presidit pel Sr.
Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, acompanyat a la pre-
sidència per Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar i Vicari general, Cristina Losa,
Secretària del CPD, i Cori Casanova, membre del Secretariat del CPD, que actuà com
a moderadora de la reunió. 

1. Pregària i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

La pregària inicial consistí en un Pregó de Pasqua, el salm 96, la lectura bíblica de 1Pe
1,3-9, el parenostre i el cant final «Surrexit Christus, alleluia! Cantate Domino, alleluia!».

El Sr. Cardenal va dir que era la darrera reunió del CPD en el quadrienni 2005-2009;
presentà al nou Bisbe auxiliar i Vicari general de l’arxidiòcesi, Mons. Sebastià Tal-
tavull. I va informar d’algunes decisions de la darrera assemblea plenària de la CEE
referents a la cadena COPE. El Sr. Bisbe auxiliar també va intervenir donant les grà-
cies a tots per la bona acollida que havia rebut de tota la diòcesi, cosa per la qual
dóna gràcies a Déu i a tots.

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Fou aprovada l’acta de la reunió del 7 de febrer de 2009.

3. Memòria d’aquests quatre cursos del CPD (2005-2009)

El Secretariat del CPD, amb l’ajut d’un «power point» va exposar una memòria
dels temes treballats durant el passat quadrienni en el CPD i de llur seguiment.

3.1. Pla Pastoral Diocesà (exposat per Mn. Toni Roman, Mn. Manuel Claret i Mn.
Josep Urdeix). Les propostes del CPD varen ser tingudes en compte a l’hora de con-
cretar el Pla Pastoral i els seus objectius i accions.
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3.2. Transmissió de la fe als joves (exposat pel Sr. Francesc Torralba). A partir d’u-
na gran constatació, que és el buit simbòlic amb arrels en dues generacions (de 50
anys cap avall), es va dir: què fem per als joves i amb ells. Una necessitat: que els
capellans treballin amb els laics. Cal que hi hagi relació entre escoles, moviments
i parròquies. Fan falta comunitats càlides, sense caure en la sobreprotecció. Al tes-
timoni no s’hi arriba per mitjà del marketing o la planificació, però cal acostar-se a
ells i trobar el llenguatge d’avui. Cal entendre la joventut com un procés, com un
camí.

3.3. Catecumenat (exposat per Mn. Felip-Juli Rodríguez). Consells dels CPD: es va-
lora que el catecumenat sigui un camí d’invitació i no d’imposició. Es recomana que
es distingeixi nítidament entre el procés de catecumenat, orientat als adults, i la ca-
tequesi que es projecta sobre els infants. Es recomana que el procés sigui seriós i a
la vegada suficientment flexible per adaptar-se a les realitats particulars i a cada con-
text eclesial. Es recomana la formació de laics i laiques que acompanyen els cate-
cúmens en el seu procés de descobriment del Crist.

3.4. Laics: viure la frontera (exposat pel Dr. Salvador Pié). Consells i constata-
cions del CPD: Els laics estem presents a tots els àmbits de la societat, però la
qüestió és si els vivim des del nostre sentir-nos cristians. Sovint vivim el testi-
moni amb por i vergonya. Caldria que els laics ens impliquéssim més en les es-
tructures civils que ja existeixen. Per aquest «sortir fora» cal formació, tant de la
realitat com dels fonaments cristians (teologia del laïcat, doctrina social de l’Es-
glésia, Concili Vaticà II…). Cal que ens sentim acollits i acompanyats des de
l’Església: que les parròquies acullin grups, moviments, trobades de reflexió.
Que ens convidin a l’enviament, no a tancar-nos i protegir-nos. També des de la
celebració de l’eucaristia ens hem de sentir cridats a comprometre’ns en la vida
social. 

3.5. Pastoral d’immigració (exposat per Mn. Josep M. Jubany). Consells del CPD:
fer pedagogia de la immigració a les nostres comunitats, encaixar les diferents reli-
giositats, reflexionar sobre l’ús de la llengua, integrar la reflexió sobre la immigració
a totes les àrees de la pastoral, promoure un centre d’estudi sobre la immigració, tro-
bar un punt d’equilibri entre l’acolliment i el manteniment de la pròpia identitat.
Necessitat d’ajudar les parròquies especialment afectades pel fenomen de la immi-
gració. Necessitat d’acompanyar a la segona generació a integrar-se en la comuni-
tat cristiana i no abandonar la fe dels seus pares, etc.

3.6. Catequesi (exposat per Mn. Enric Termes). Consells del CPD: educar el valor
de la interioritat, l’hàbit de la pregària, tenir en compte el principi pedagògic d’adap-
tació, fer una catequesi «encarnada», no indiferent als problemes de la nostra socie-
tat, coneixement de la Paraula de Déu i traducció existencial i comunitària, formació
de catequistes i comunicació de la pròpia experiència, implicar els pares en aquest
procés, tenir cura dels materials utilitzats, suport als catequistes per part dels rectors,
no limitar-se als infants, educar en l’afectivitat i la sexualitat, confiar en l’Esperit Sant
que actua a través dels catequistes i de les catequistes, vetllar per la continuïtat (post-
comunió)…
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3.7. Formació dels laics (exposat per Mn. Joan Galtés). Consells del CPD: una for-
mació que uneixi vida i fe, per això cal partir del coneixement de la realitat. Cal
una formació més encarnada en la realitat d’avui, que tingui en compte el llenguat-
ge de la ciència, la tècnica, els MCS. Cal revisar la finalitat: formació dels laics, però
per a què? Fa falta una formació capil·lar, des de sota, a les parròquies. No caure en
dirigismes des de dalt. Es consideren prioritaris els temes de la doctrina social de
l’Església i de la bioètica. Necessitat de formació davant del creixent pluralisme reli-
giós de la societat actual…

3.8. Consultes del Sr. Cardenal Arquebisbe als consellers sobre: el «mapa pastoral»,
sobre el Pla Pastoral de la diòcesi (2006-2009), sobre la dimensió missionera de la
diòcesi, sobre la Nota de la CEE davant les eleccions generals del 2008.

3.9. Informacions sobre temes específics: sobre el seminari, sobre algunes propos-
tes del Consell Presbiteral elaborades pel Consell Episcopal en relació a l’atenció
pastoral a les comunitats.

4. Aportacions dels consellers

Es varen escoltar una vintena d’intervencions de les que donem un resum:

Agraïment al Secretariat per la feina feta. Tres reunions a l’any són molt poques. Cal
una actitud diferent de l’Església davant dels MCS i veure com arriba la nostra
Delegació de MCS als mitjans. Cal veure quin ha estat l’impacte d’aquests temes en la
vida de les comunitats cristianes. Són sessions molt expositives, potser s’hauria de
potenciar el treball en grups i la presentació d’experiències. Caldria tenir més cura del
treball previ (estudiar els temes als arxiprestats) i del treball posterior (estudiar les pro-
postes del CPD als arxiprestats). Es valora el treball del CPD com a lloc d’acollida i de
comunió amb la diòcesi. Agraïment per les comunicacions del Sr. Cardenal sobre te-
mes delicats. Es valora el bon to del CPD i el seu treball a favor de la vertebració dio-
cesana i de consulta sobre temes que li ha plantejat el Sr. Cardenal Arquebisbe.

5. Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal va agrair les aportacions dels consellers i va remarcar que no és fàcil
fer una valoració del treball de quatre anys del CPD. També va afegir que les aporta-
cions fetes passarien ara al Consell Episcopal per tal que el nou CPD ho tingui present.

6. El Pla Pastoral Diocesà

S’informà d’aquests dos actes:

a) Trobada d’avaluació del Pla Pastoral 2006-2009 i de presentació dels objctius del
nou Pla Pastoral Diocesà: dissabte 6 de juny al matí a la seu de La Salle-Arqui-
tectura. 
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b) Eucaristia final d’acció de gràcies pels fruits del Pla Pastoral Diocesà 2006-2009:
en ocasió de la festa de Corpus, diumenge 14 de juny a la tarda (18.30 h), al Pla
de la Seu, i en relació al tercer objectiu dedicat a l’eucaristia.

Finalment, els consellers varen plantejar alguns suggeriments en relació als objectius
del nou Pla Pastoral Diocesà. Alguns consellers proposaren, entre altres, aquests: el
mitjans de comunicació diocesans i la relació amb els altres mitjans; una assemblea
diocesana del laïcat amb bona preparació prèvia; la pastoral obrera; els immigrants;
el paper de la dona en l’Església; la nostra actitud davant la crisi econòmica; la cultu-
ra religiosa i la classe de religió; la transmissió de la fe en els nostres temps. 

7. Informacions diocesanes

7.1. El Sr. Cardenal informà sobre:

• 50 anys de l’ordenació sacerdotal de Mn. Joan Bada, membre del CPD.
• Ordenació de tres preveres diocesans a la catedral (22/02/09).
• Ordenació episcopal del nou bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull (21/03/09).
• Ordenació de dos diaques diocesans al Seminari (22/03/09).
• Sentència absolutòria de Mn. Andreu Oliveras.
• Any de Sant Pau: visites de grups i misses estacionals del Sr. Cardenal Arque-

bisbe als set temples «paulins» indicats, cicle de tres conferències a la catedral
(4, 11 i 18 de maig).

• Visita pastoral als arxiprestats de Badalona nord i de Trinitat Roquetes.
• Reunió del Sr. Cardenal Arquebisbe amb el delegat i els consiliaris de les Ger-

mandats i Confraries de la diòcesi.
• Celebració dels 50 anys de Mans Unides a Catalunya al santuari de Montserrat

(28/03/09).
• Missa de Sant Jordi a la capella del sant al Palau de la Generalitat.

7.2. Alguns membres del CPD informarenn sobre aquests punts:

• Comunicat de la plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants sobre
l’Avantprojecte de Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espa-
nya, en el que afirmen que «les entitats firmants continuaran essent solidàries
amb els més vulnerables encara que la Llei ho prohibeixi».

• Jornades de reflexió sobre «Família i valors humans i cristians», organitzades
per la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar (7, 8 i 10 de maig).

• Dia de la GOAC i Manifest davant del dia 1 de maig.
• 20è aniversari de la Declaració sobre els drets dels infants, treball del BICE a

Justícia i Pau.
• Doctorat honoris causa de la Universitat de Barcelona al Dr. Josep Perarnau

(28/04/09).
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8. Cloenda

Finalment, el Sr. Cardenal Arquebisbe va agrair novament ben de cor el treball fet pel
CPD durant els darrers quatre anys i les reflexions i consells rebuts de part de tots els
consellers.

Aquesta darrera reunió del CPD es va cloure amb una celebració de l’eucaristia a la
capella del Seminari Conciliar, presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe i amb el di-
nar que després va compartir amb els membres del CPD com a signe de fraternitat i
agraïment pel treball fet durant els darrers quatre anys.

Delegació Diocesana d’Economia

Carta del Delegat diocesà d’Economia

Benvolgut mossèn,

Com cada any per aquestes dates, m’adreço a tots vosaltres per comunicar-vos al-
gunes qüestions referents a la declaració de renda i la campanya d’assignació tri-
butària, i avançar-vos algunes pinzellades sobre l’economia del Fons Comú Diocesà.

Sobre la declaració de renda, hem enviat el certificat d’ingressos i retencions de les
quantitats que heu percebut d’aquest Arquebisbat durant l’any 2008, i ara enviem un
annex informatiu.

En els propers dies rebreu el cartell de l’assignació tributària per posar-lo al cancell de
les vostres parròquies. És important que expliqueu als vostres feligresos que la cam-
panya de «la creueta» vol informar els fidels que no solament la posin a favor de l’Es-
glésia catòlica, sinó que simultàniament la poden posar a la casella de «fins d’interès
social». També convé recordar als feligresos que el Concili Provincial Tarraconense
anima i urgeix els fidels cristians a destinar l’1% dels seus ingressos al sosteniment
de l’Església, tal com es recomana en la resolució 166 i167. De tota manera, recoma-
nem especialment que els feligresos subscriguin una quantitat (mensual, trimestral, se-
mestral o anual) en favor de l’Església perquè cal anar cap a l’autofinançament.

Us informo que l’aportació de les parròquies amb motiu de l’última Campanya de
Germanor ha augmentat un 12%.

L’any 2008 hem aconseguit un pressupost ordinari equilibrat semblant al de 2007.
L’esforç de totes les parròquies, pel que fa a les seves aportacions d’acord amb les
normes establertes en el Fons Comú Diocesà, és necessari. Mai ningú no es pot dis-
pensar d’aquesta quota, que és signe de solidaritat i de comunicació de béns en bene-
fici de tots. Sempre, però, estem disposats a atendre els casos concrets. 
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Moltes gràcies per la vostra col·laboració econòmica i mantingueu l’esperit de soli-
daritat fraternal, per afrontar les nostres necessitats i els problemes econòmics.

Aprofito aquesta avinentesa per saludar-vos amb afecte sacerdotal i posar-me junta-
ment amb tots el que treballen a la Delegació d’Economia, una vegada més, al vos-
tre servei.

Antoni Matabosch Soler, pvre.
Delegat diocesà d’Economia.

Nota: Aquesta carta va acompanyada d’un annex sobre la declaració de renda exer-
cici 2008.

Delegació de Mitjans de Comunicació Social

Carta amb motiu de la 42 Jornada Mundial de les Comunicacions
Socials

A l’atenció dels preveres, diaques, religiosos/es i laics/laiques de l’Arxidiòcesi de
Barcelona

Benvolguts,

Com cada any, en la Solemnitat de l’Ascensió del Senyor, el proper diumenge 24
de maig, l’Església celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. Apro-
fitant aquesta ocasió, ens adrecem a vosaltres per remarcar algunes reflexions sobre
el tema que el Sant Pare ha escollit en el seu missatge: «Noves tecnologies, noves re-
lacions. Promoure una cultura de respecte, de diàleg i d’amistat.» Amb aquesta car-
ta us adjuntem el text íntegre.

Com ens diu Benet XVI: «les noves tecnologies digitals estan provocant grans trans-
formacions en els models de comunicació i en les relacions humanes. Aquests can-
vis tenen més relleu encara entre els joves… l’anomenada generació digital.» Amb
ells vol compartir algunes idees «sobre el potencial extraordinari que tenen les noves
tecnologies, quan s’utilitzen per a afavorir la comprensió i la solidaritat humana.» Als
joves catòlics, desitja «exhortar-los a portar al món digital el testimoniatge de la se-
va fe», convidant-los a la «tasca d’evangelitzar aquest “continent digital”».

Donat que «la dimensió global i omnipresent d’Internet ha multiplicat els mitjans per
enviar instantàniament paraules i imatges a grans distàncies i fins i tot als llocs més re-
mots del món», convé que l’Església procuri aprofitar i fer bon ús d’aquestes noves tec-
nologies per dur a terme l’enviament que el Senyor ens fa a l’Evangeli de l’Ascensió:
«Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’Evangeli».
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Amb aquest desig, està al vostre abast el web de l’arquebisbat (www.arqbcn.org), que
procurarem anar actualitzant i millorant. Pretén ser «un instrument de comunicació,
que permet compartir saber i informació de manera ràpida i eficaç» —com diu el
Papa— al servei de la tasca evangelitzadora que se’ns ha confiat. Per la seva imme-
diatesa, esdevé un mitjà en el qual, des de la Delegació, us hi oferim les notes de
premsa, les notícies de la diòcesi, l’agenda d’activitats… i també, gràcies a l’enre-
gistrament i muntatge de Ràdio Estel, setmanalment hi podeu veure amb imatges les
cartes dominicals del Sr. Cardenal.

Aprofitem l’ocasió per reiterar-vos la nostra voluntat de servei i per animar-vos a fer-
nos arribar suggeriments o propostes i, si genereu alguna informació per ser publi-
cada, ens la podeu enviar a la Delegació: efuentes@arqbcn.cat.

Amb una salutació ben fraternal i afectuosa en Crist,

Mn. Josep M. Alimbau Mn. Jordi Piquer Mn. F. Xavier Pagès

Barcelona, 15 d’abril de 2009
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Conferència Episcopal Espanyola 

NOTA DE PRENSA

XCIII Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española

Madrid, 20-24 de abril de 2009

Nota final de la XCIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal española

Madrid, 24 de abril de 2008.- Los obispos españoles han celebrado en Madrid, del
lunes 20 al viernes 24 de abril, la 93.o reunión de la Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE).

Ha participado por primera vez, como Obispo auxiliar de Barcelona, Mons. D. Se-
bastià Taltavull Anglada, tras su ordenación episcopal el pasado 21 de marzo. El nue-
vo prelado ha quedado adscrito a las Comisiones Episcopales de Pastoral y de Me-
dios Comunicación Social. También ha estado presente, en la sesión inaugural, el
Obispo electo de Jerez de la Frontera, D. José Mazuelos Pérez, quien recibirá la or-
denación episcopal el próximo 6 de junio. Los obispos han tenido un recuerdo espe-
cial para el Obispo emérito de Vitoria, Mons. D. José María Larrauri Lafuente, fa-
llecido el 9 de diciembre de 2008.

La aceptación social del aborto, una tragedia del siglo XX

El Presidente de la CEE, Cardenal Antonio María Rouco Varela, aludió con detalle
en el discurso inaugural de la Asamblea al don de la vida y al derecho a vivir y se re-
firió a la conocida sentencia del filósofo Julián Marías, a propósito de la aceptación
social del aborto, para afirmar que aunque el aborto ensombrece desde siempre la his-
toria de la humanidad, «ha sido precisamente en el siglo pasado cuando amplios sec-
tores sociales han empezado a considerar públicamente que eliminar a los que van
a nacer no sería algo de por sí reprobable y cuando tal mentalidad ha encontrado eco
en las legislaciones que han dejado de proteger de modo adecuado el derecho de to-
dos a vivir».
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El Cardenal Rouco subrayó que también España se ha visto inmersa en las últimas
décadas «en el mencionado proceso de deterioro de la conciencia moral en lo que to-
ca al valor sagrado de la vida humana. Desde la legislación despenalizadora de 1983,
la situación ha ido empeorando tanto en la práctica como en las leyes. Ante esta si-
tuación, los Obispos españoles y la Conferencia Episcopal nunca hemos dejado de
anunciar el Evangelio de la vida en su integridad y de denunciar las leyes injustas,
proponiendo la doctrina de la Iglesia con absoluta independencia de las cambiantes
coyunturas políticas (…) No queremos ni podemos cejar en este empeño de procla-
mar el Evangelio de la vida en toda su belleza y con todas sus consecuencias».

Por su parte, el Nuncio de Su Santidad en España, Mons. D. Manuel Monteiro de
Castro, en su saludo a los obispos españoles se refirió a la remisión de excomunión
de los cuatro obispos consagrados por el Arzobispo Lefebvre. Ante las incompren-
siones que suscitó la decisión, Mons. Monteiro quiso resaltar las muestras de con-
fianza y afecto que Benedicto XVI ha recibido desde entonces, en particular la
carta que el Comité Ejecutivo de la CEE le envió el pasado 12 de febrero «agrade-
ciéndole su ministerio al servicio de la verdad del Evangelio y de la unidad en la
caridad».

Nuevos cargos de la CEE

Durante esta Asamblea Plenaria se han celebrado tres elecciones de cargos de la CEE.
En ellas, han tenido derecho a voto un total de 76 obispos. 

El miércoles, día 22 de abril, la Plenaria elegía a Mons. D. Juan del Río Martín, Ar-
zobispo Castrense de España, como miembro del Comité Ejecutivo de la CEE, con un
total de 35 votos en tercera votación. En ese mismo escrutinio Mons. D. Braulio Ro-
dríguez Plaza obtuvo 32 votos. Ejercieron su derecho a voto un total de 68 obispos.

Mons. del Río sustituye al Cardenal Antonio Cañizares Llovera, Administrador Apos-
tólico de Toledo y, desde diciembre de 2008, Prefecto de la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Según los estatutos de la CEE,
el Cardenal Cañizares es miembro de pleno derecho de la Conferencia Episcopal has-
ta la toma de posesión de su sucesor en la diócesis Primada. Sin embargo, el Carde-
nal Cañizares, miembro del Ejecutivo desde el año 2005, presentó la renuncia con el
fin de que ya en esta Asamblea Plenaria se pudiera proceder a la elección de un
nuevo miembro.

El mismo miércoles, la Plenaria elegía a Mons. D. Javier Martínez Fernández, Arzo-
bispo de Granada, como Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la
Fe. Fue elegido en segunda votación con 35 votos. En ese mismo escrutinio, Mons.
D. Enrique Benavent Vidal, Obispo auxiliar de Valencia, obtuvo 25 votos. Ejercieron
su derecho a voto un total de 68 obispos.

Mons. Martínez sustituye al frente de esta Comisión al Cardenal Agustín García-Gas-
co, que ha pasado a la condición de emérito.
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Por último, el jueves, la Plenaria elegía a Mons. D. Joan Piris Frígola, Obispo de Llei-
da, como nuevo Presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación
Social (CEMCS). En tercera votación, obtuvo 34 votos. Mons. D. Braulio Rodríguez
Plaza obtuvo 30 y ejercieron su derecho a voto un total de 65 obispos.

Mons. Piris sustituye al frente de esta Comisión a Mons. Del Río que al ser elegido
miembro del Comité Ejecutivo tuvo que dejar la presidencia de la Comisión de Me-
dios, por la incompatibilidad que prevén los Estatutos de la CEE.

La elección de Mons. Piris como Presidente de la CEMCS supone su inclusión co-
mo nuevo miembro de la Comisión Permanente. Al ser un obispo de la Provincia
Eclesiástica de Tarragona, deja de formar parte de la Permanente Mons. D. Jaume
Pujol Balcells que hasta ahora estaba en dicho organismo en representación de la
mencionada Provincia.

Peregrinación de la Cruz y JMJ Madrid 2011

En el discurso inaugural, el Cardenal Rouco Varela, comenzó hablando de la Cruz de
las Jornadas Mundiales de la Juventud que los jóvenes de Sydney entregaron a los
jóvenes españoles el pasado domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. Con pa-
labras del Papa Benedicto XVI, señaló que con este acto ha dado comienzo la pre-
paración hacia el próximo encuentro mundial de los jóvenes, que tendrá lugar en Ma-
drid en agosto de 2011 y que tendrá como lema «Arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe».

La Asamblea Plenaria también ha recibido información sobre los preparativos. La
Jornada será organizada por la Archidiócesis de Madrid, en colaboración especial con
la Conferencia Episcopal Española para todo lo relativo a su desarrollo en el resto
de las diócesis españolas.

Año sacerdotal

La Plenaria ha encomendado a la Comisión Episcopal del Clero que presente a la Co-
misión Permanente de septiembre un estudio sobre las acciones que convendrá em-
prender con motivo del Año sacerdotal convocado por Benedicto XVI. Previsible-
mente, el asunto pasará también a la Plenaria de noviembre.

En el discurso inaugural, el Cardenal Rouco también se refirió ampliamente a es-
te acontecimiento que tendrá lugar desde el próximo 19 de junio hasta el 19 de
junio de 2010. «El Año sacerdotal —afirmó— significa, sin duda, una gracia, una
oportunidad providencial y una llamada a nuestra responsabilidad de Obispos pa-
ra que, con sentimientos y entrañas de pastores y de hermanos, abordemos, a la luz
de la fe y de la riquísima doctrina del Concilio Vaticano II y del Magisterio de Juan
Pablo II y de Benedicto XVI, la situación humana y espiritual de nuestros sacer-
dotes».
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Ante la crisis económica

Durante esta Plenaria, de la misma forma que ya hicieron en la Asamblea de no-
viembre de 2008, los obispos han dialogado sobre la crisis económica. Ante las di-
ficultades por la que atraviesan muchas personas, los prelados reiteran que esta si-
tuación supone una grave interpelación para los cristianos e invitan una vez más a
que, cada uno desde sus posibilidades, ayude a las personas que más lo necesitan.

Constatan con gratitud el esfuerzo que Cáritas y otras organizaciones eclesiales es-
tán realizando para atender las demandas crecientes de ayuda. Los obispos sosten-
drán y promoverán el compromiso de las instituciones católicas en la ayuda a quie-
nes sufren más directamente las consecuencias de la crisis.

Información sobre COPE

A petición del Comité Ejecutivo, organismo encargado del seguimiento de esta ma-
teria, el Presidente de la Cadena de Ondas Populares Españolas (COPE), D. Alfonso
Coronel de Palma, ha presentado a la Plenaria un informe sobre los acuerdos adop-
tados en las semanas pasadas por el Consejo de Administración y por la Dirección
de la Compañía. La Dirección de COPE, a quien corresponde la responsabilidad de
la toma de decisiones en la empresa, cuenta con la confianza de la Conferencia Epis-
copal como accionista mayoritario.

Otras informaciones

La Plenaria ha dado su aprobación a diferentes propuestas presentadas por la Co-
misión Episcopal de Liturgia en orden a la futura publicación de la Traducción de
la tercera edición del Misal Romano al español y, también ha hecho una breve re-
flexión acerca de la situación de la Pastoral de la Eucaristía en España.

Aprobación de asociaciones

La Plenaria ha aprobado los estatutos del Movimiento «Acción Católica General»,
tras la fusión de los movimientos «Acción Católica General de Adultos» y «Jóve-
nes de Acción Católica». También se han aprobado los estatutos y la erección como
Asociación Privada de Fieles de ámbito nacional de la «Legión de almas pequeñas».

Además, se ha dado el visto bueno a la modificación de los estatutos de la «Asocia-
ción Católica de Propagandistas», «Mujeres Trabajadores Cristianas», «Federación
Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina» y de la «Asociación de Mu-
seólogos de la Iglesia en España para la defensa, promoción y conservación de los
museos eclesiásticos».
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Crònica

Acte d’investidura del professor Josep Perarnau 
i Espelt com a doctor honoris causa 

per la Universitat de Barcelona

Assistí a l’acte el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach

El dia 28 d’abril, a les 12 h, tingué lloc al Paranimf de la Universitat de Barcelona
la solemne sessió acadèmica d’investidura com a doctor honoris causa de dita uni-
versitat, a proposta de la Facultat de Filologia, del professor Josep Perarnau i Espelt,
sacerdot i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Ocupà un lloc prop de
la presidència acadèmica de l’acte, el cardenal Lluís Martínez Sistach, al qual acom-
panyaven el Dr. Jaume Traserra, bisbe de Solsona, i el Dr. Pere Tena, bisbe auxiliar
emèrit de Barcelona, així com les autoritats acadèmiques i nombrosos professors
de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Facultat de Filosofia de Catalunya.

En el curs de la cerimònia es varen lliurar els títols de doctor del curs 2007, atorgats
per la Universitat de Barcelona i el XII Premi Claustre de Doctors de la mateixa uni-
versitat. Un públic molt nombrós omplia el Paranimf, que presideix una imatge de la
Immaculada, recordant així la posició d’aquesta universitat, tradicional defensora del
dogma de la Immaculada Concepció.

L’acte va tenir una especial solemnitat. Els doctors de les diverses facultats varen en-
trar en processó amb els seus hàbits acadèmics, mentre el cor de la universitat inter-
pretava el cant d’entrada. El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez i Sarrió, que presi-
dia amb les altres autoritats universitàries, explicà l’objectiu de la sessió acadèmica
i donà la paraula al secretari general, Jordi Garcia i Viña, el qual llegí l’acta de no-
menament del doctorat honoris causa.

A continuació, el rector invità el degà de la Facultat de Filologia, Dr. Adolfo Sotelo, i
la catedràtica padrina, professora Lola Badia, a anar a cercar el doctorand i acompa-
nyar-lo fins al Paranimf. Aquests feren l’entrada a l’aula, mentre intervenia el cor de la
UB. La catedràtica padrina llegí a continuació un parlament explicant els mèrits del
Dr. Perarnau. Tot seguit el doctorant fou acompanyat davant la presidència, i el rector
de la UB pronuncià les paraules d’investidura i li lliurà el títol i els símbols de la bir-
reta, l’anell i uns guants blancs, «símbol de la puresa que han de servar les vostres
mans». Després li donà l’abraçada de fraternitat, entre els aplaudiments dels assistents.
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Seguí la intervenció del Dr. Perarnau, en què va fer referència a Ramon Llull i a la
correcta interpretació del seu pensament. Amb paraules emocionades va recordar
la seva mare i el seu pare, a l’inici de la seva exposició, en què es va confessar «acla-
parat» per la distinció feta a la seva persona. Acabà amb unes paraules de felicita-
ció i d’encoratjament als nous doctors, dels quals era el padrí.

Els parlaments de la professora Lola Badia i del Dr. Perarnau foren lliurats a tots
els assistents en un opuscle editat per la UB, i titulat Solemne investidura com a doc-
tor honoris causa del professor Josep Perarnau i Espelt. Universitat de Barcelona.
Abril de 2009. 34 pàgines.

Acabat el seu parlament, el Dr. Perarnau, fou invitat a ocupar un lloc en la presidèn-
cia com a padrí de la promoció de doctors de la UB 2007, als quals foren lliurats els
títols. També fou lliurat el XII Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Bar-
celona. L’acte es va cloure amb un discurs del rector i amb el cant del Gaudeamus
igitur.

La nota difosa per l’oficina de premsa de la UB donava una síntesi biogràfica del doc-
tor Perarnau. Josep Perarnau (Avinyó, Bages, 1928) és un teòleg i historiador espe-
cialitzar en la història de la cultura catalana medieval, en particular en la recerca en
fonts primàries d’origen català i en l’estudi de la producció intel·lectual vinculada a
diversos corrents. Ha publicat el catàleg Els manuscrits lul·lians medievals, que pro-
cedeixen de Barcelona i actualment es conserven a Munic. Ha donat a conèixer un
gran nombre d’obres catalanes desconegudes o inèdites, molt particularment de Ra-
mon Llull, d’Arnau de Vilanova, de Francesc Eiximenis, de sant Vicent Ferrer i d’al-
tres autors menys estudiats o oblidats. Professor de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya, ha estudiat a les universitats de Salamanca, Gregoriana de Roma i de Munic.
Es va doctorar amb una tesi sobre el Concili Vaticà II, a la Facultat de Teologia de
Catalunya i es va llicenciar en Filosofia i Lletres a la UB. És fundador de l’Asso-
ciació de Teòlegs Catalans, del Centre Italià del Lul·lisme i de l’Aula Lul·liana de
Barcelona. Ha estat president de l’Associació Catalana de Filosofia Medieval (1988-
1990). És membre de l’Institut d’Estudis Catalans i censor, nomenat pel Vaticà, en-
carregat d’examinar el conjunt de l’obra lul·liana enviada a Roma. Ha rebut el Premi
Crítica Serra d’Or (1993), el Premi Nacional de Patrimoni Cultural (1996), la Me-
dalla Narcís Monturiol (1998) i el Premi als Estudis Filològics de València (2000).

Felicitem el Dr. Perarnau per aquest reconeixement i per la seva gran labor al servei
de la cultura del nostre país, una obra ingent que honora la seva persona i la mis-
sió de l’Església en el camp de la cultura i de la ciència.
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Informació

Comunicat de la Plataforma d’Entitats Cristianes
amb els Immigrants sobre l’Avantprojecte 
de Llei Orgànica sobre Drets i Llibertats 

dels Estrangers a Espanya1

Davant l’aprovació per part del Govern d’un projecte de Reforma de la Llei sobre Drets
i llibertats  dels Estrangers a Espanya (Llei d’Estrangeria), les entitats cristianes sotasig-
nants volen unir les seves veus i fer públic el seu rebuig a alguns articles d’aquest text.

Un cop més, les propostes legislatives enfoquen el tema de les migracions com un
àmbit a regular amb normes restrictives i sancionadores. Obliden novament que
els/les immigrants són persones amb somnis, amb il·lusions i amb famílies que en
depenen. Que han estat i poden seguir essent font de riquesa per al nostre país, tan
humanament, com cultural i econòmica.

Més concretament, ens preocupen greument aquests aspectes del text.

1. Risc que aflorin actituds de xenofòbia. L’avantprojecte de Llei es debat en el
context d’una crisi financera i econòmica de gravíssimes repercussions socials i la-
borals que està afectant ja de ple els sectors més vulnerables. En aquest context, en
les capes més febles de la societat, l’equilibri social és fràgil. I hi ha el risc que
aflorin actituds de xenofòbia i racisme. És oportú aquest moment per a retallar en-
cara més els «drets» de la població immigrada? D’assenyalar-la un cop més com a
estrangera? Quants anys han de passar per tal que la persona que prové d’un altre
país sigui ciutadana de ple dret? 

2. Allargament del període màxim d’internament. És precisament sobre la con-
dició d’immigració irregular que l’avantprojecte de Llei pretén donar un nou gir, en
la línia de duresa que Espanya ha decidit adoptar a instàncies europees. Recordem
que, amb motiu del debat, el juny de 2008, sobre la Directiva Europea de Retorn

1 La Plataforma està formada per les següents entitats: ACO, Asociación Social Este-Oeste, Càritas, Cin-
tra-Benallar, Con Vi Vim, Cristianisme i Justícia, Cristians pel Socialisme, ,Delegació de Pastoral Obre-
ra de Barcelona, Delegació de Pastoral Social de Barcelona, Ekumene, Fundació Escola Cristiana, Fun-
dació Migra-Studium, GOAC-HOAC, Grup de Juristes Roda Ventura, JOC, Justícia i Pau, Interculturalitat
i Convivència, Parròquia de Santa Maria del Pi, Pastoral amb Immigrants (PAI), Religioses en barris, Unió
de Religiosos de Catalunya (URC), Bayt-al-Thaqafa.
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d’Immigrants, les Esglésies i entitats cristianes europees ja van mostrar «la seva pro-
funda preocupació pel creixent ús de la detenció administrativa d’immigrants (fins
a 18 mesos d’internament) a l’espera de ser expulsats, en molts països d’Europa».
Ara, a l’Estat Espanyol , l’Avantprojecte de Llei recull aquest augment (passar de 40
dies a 60) i amplia els supòsits d’internament, limitant així el dret fonamental a la lli-
bertat i vulnerant la Declaració Universal dels Drets Humans (art. 13).

3. Prohibició i penalització de la solidaritat humana. A més, introdueix un ele-
ment greu —i èticament inadmissible— en castigar l’ajuda humanitària (moral-
ment legítima, cristianament imprescindible) que particulars o entitats prestin a una
persona immigrada en situació irregular i sense recursos. Les nostres entitats i mol-
tes d’altres atenen cada dia centenars de persones en aquesta situació. També casti-
ga l’empadronament d’un estranger en un domicili no habitual. Constatem que
aquesta situació es dóna freqüentment en persones sense llar, forçades a tenir una
adreça, si volen ser considerades ciutadanes a efectes administratius.

4. Restriccions al dret de viure en família. Constatem que l’enduriment que plan-
teja l’avantprojecte de Llei Orgànica d’Estrangeria no es limita només a l’àmbit san-
cionador, sinó que va més enllà i afecta a facetes tan fonamentals per a les persones
com és el dret a reagrupar els propis pares, que, a partir d’ara, hauran de tenir més de
65 anys. La reagrupació només es podrà fer si el fill porta més de 5 anys de residèn-
cia regular a Espanya, quan la normativa europea estableix que al fill no se li podrà
exigir més de 2 anys de residència regular.

5. Limitacions al dret a l’educació. D’altra banda, tot i que en alguns aspectes
aquest avantprojecte millora el contingut de la Llei actual, arran de les diverses
sentències del Tribunal Constitucional que van declarar inconstitucional alguns
dels seus articles, no incorpora correctament el que ha dit l’Alt Tribunal sobre de-
terminats drets de tots els immigrants, com és el d’educació, que l’Avantprojecte li-
mita a tots els menors de 18 anys i als majors d’aquesta edat que tinguin residència
regular a Espanya.

6. Tracte incorrecte als menors d’edat. Aquest avantprojecte també ignora tota
la legislació, nacional i internacional, referent als infants, i considera als menors im-
migrants no acompanyats, com a estrangers, molt per sobre de la seva condició de
menors que, segons sentències dels Tribunal Constitucional, és la que ha de prevaler.
A més, el projecte no estableix les mesures necessàries per tal que els menors estran-
gers disposin d’una adequada defensa i representació legal per tal de vetllar pels seus
interessos en tots els procediments administratius i davant dels tribunals.

En conseqüència, les entitats cristianes que acollim persones procedents de països
estrangers, rebutgem sense pal·liatius els articles citats d’aquest avantprojecte i ma-
nifestem que no acatarem unes normes que contradiguin principis ètics fonamen-
tals o que vulnerin els drets humans reconeguts en el Dret internacional i en la nos-
tra pròpia Constitució.

Barcelona, 20 de març de 2009
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Els llibres pertanyen a la Biblioteca Pú-
blica Episcopal del Seminari de Barce-
lona

La Biblioteca Pública Episcopal del Se-
minari de Barcelona, gràcies a la col·la-
boració de la Direcció General d’Afers
Religiosos del Departament de Vicepre-
sidència de la Generalitat de Catalunya,
ha restaurat quatre obres emblemàtiques
del beat Ramon Llull: Ars magna (Bar-
celona, 1501), Arbor scienti (Barcelona,
1501), De nova logica (1512) i Blan-
querna (València, 1521). Aquesta res-
tauració l’ha dut a terme el Taller de
Restauració de Documentats Gràfics,
dependent de la Comunitat de Benedic-
tines de Sant Pere de les Puel·les.

«Sempre hem tingut un gran interès per
restaurar aquells llibres que es troben en
molt mal estat. Quan ens vàrem assa-
bentar de la subvenció de la Generalitat
per restaurar obres representatives de la
literatura catalana, vàrem veure que era
l’ocasió adient per fer realitat el nostre
propòsit, ja que no disposem de prou re-
cursos per fer-ho fer nosaltres. La res-
tauració s’ha realitzat en quatre mesos,
de novembre de 2008 a febrer de 2009»,
ha explicat Isabel de Colmeranes, bi-
bliotecària en cap de la Biblioteca Públi-
ca Episcopal del Seminari de Barcelona.

«Agraïm sincerament —ha afegit— la
col·laboració de l’administració pública,
així com la professionalitat dels serveis
de la Comunitat de Benedictines».

S’han restaurat tres volums —un d’ells
inclou dues obres: Ars magna i Arbor
scienti— que estaven molt deteriorats.
Els treballs realitzats han estat els se-
güents: medició del pH, estudi de solu-
bilitat de les tintes, desmuntatge del lli-
bre i de les tapes, neteja, rentat dels fulls,
bany de desacidificació, reintegració de
les zones perdudes del suport, consoli-
dació dels fulls amb metilcel·lulosa,
aplanat del suport, eliminació de plecs i
arrugues i nova enquadernació amb co-
bertes de pergamí.

«Aquestes quatre obres de Ramon Llull
—ha afirmat Isabel de Colmenares—
constitueixen un patrimoni cultural im-
portantíssim per a la nostra Biblioteca.
Són edicions úniques a Barcelona i tam-
bé a tot Catalunya. He consultat molts
catàlegs i, llevat de Blanquerna, que tam-
bé es troba a la Biblioteca de Catalunya,
la resta d’obres no hi consta en cap. Totes
elles tenen uns gravats preciosos. A més,
dos dels exemplars van ser impresos poc
després del naixement de la impremta. La
seva importància és, per tant, cabdal.

«A partir d’ara Ars magna, Arbor scien-
ti, De nova logica (escrites en llatí) i
Blanquerna (escrita en llengua catalana)
ja són a l’abast del públic. Fins ara no
es podien consultar a causa del seu mal
estat de conservació. Esperem que en el
futur puguem realitzar projectes similars
per a la conservació del patrimoni bi-
bliogràfic de casa nostra», comenta Isa-
bel de Colmenares.

Activitats culturals

Restauració de quatre obres de Ramon Llull
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El P. Valentí Serra de Manresa és un re-
ligiós caputxí i sacerdot dedicat als estu-
dis històrics. És col·laborador científic
de la Facultat de Teologia de Catalunya
(2007) i forma part del Claustre de Doc-
tors de la Universitat de Barcelona
(1997). És també l’arxiver dels caput-
xins de Catalunya i director de la Biblio-
teca Hispano-Caputxina (1987). Actua
com a corresponsal a Barcelona de di-
verses i prestigioses revista d’història
eclesiàstica.

De la seva incansable activitat com a
historiador n’és una mostra més aquesta
obra, titulada «Aportació dels framenors
caputxins a la cultura catalana: des de la
fundació a la guerra civil (1578-1936)»,
un llibre de 742 pàgines, editat per la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya dins de
la Col·lectània Sant Pacià (n. 92). Aquest
és el setè volum que el P. Valentí Serra
publica en aquesta col·lectània de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya.

A través d’una abundosa documentació
inèdita, l’autor examina les diverses
aportacions dels caputxins catalans a la
pastoral i a la cultura catalana, especial-
ment en el camp de les biblioteques, de
l’espiritualitat, de la predicació i dels es-
tudis filosòfics i teològics, en un extens
període que va des de l’establiment dels
framenors caputxins a Catalunya (1578)
fins a l’inici de la Guerra Civil (1936).

Aquest volum esdevé una significativa
aportació a la història de la cultura i, par-

ticularment, a la història del pensament
cristià i de la teologia en l’àmbit dels Paï-
sos Catalans. A semblança dels sis volums
anteriors publicats per l’autor en la matei-
xa col·lecció, aquest conté un apèndix grà-
fic i uns índexs de noms que converteixen
l’obra en un autèntic pou de dades per al
coneixement d’aspectes poc coneguts de
la història de la cultura catalana.

El Dr. Joan Bada, director de la tesi doc-
toral del P. Valentí Serra, i que l’ha
acompanyat en l’elaboració d’un verita-
ble corpus historicum capuccinorum de
la província de Catalunya dels framenors
caputxins, escriu en el pròleg d’aquesta
obra: «Tradicionalment, els caputxins
han estat considerats molt populars en
l’Europa occidental; Catalunya no n’és
una excepció. El seu hàbit, el seu acolli-
ment, les seves missions populars pel
llenguatge i la dedicació al món pagès,
hi han contribuït sense cap mena de dub-
te. La novel·lística, les rondalles, les au-
ques en són testimoni. A l’historiador li
pertoca investigar i assenyalar els límits
justos de les afirmacions. Aquest és l’ob-
jectiu de les pàgines que segueixen».

Felicitem el P. Valentí Serra per aques-
ta nova mostra de la seva dedicació a la
història religiosa dels caputxins catalans,
seguint l’estela de tants confrares seus,
entre els que excel·leixen els Pares Mar-
tí de Barcelona i Basili de Rubí, a la
memòria dels quals ha volgut dedicar
aquest nou treball «amb admiració i
agraïment».— J.P.

254 [54] abril - BAB 149 (2009)

Aportació dels framenors caputxins a la cultura
catalana, del P. Valentí Serra de Manresa
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Eulogos Mèdia, una empresa de comu-
nicació que dirigeix el Sr. Francesc Grané,
ha publicat un DVD que inclou 30 mi-
cro-reportatges titulat «Nuevas prácticas
sociales inspiradas en textos bíblicos».
Quinze d’aquests 30 micro-reportatges
van ser presentats a «La Vanguardia Di-
gital» el mes de desembre passat, amb
motiu del concurs de cultura bíblica que
organitza la Delegació de Pastoral Uni-
versitària de l’Arquebisbat de Barcelona,
juntament amb «La Vanguardia».

Després d’haver-lo presentat a la pàgi-
na web de «La Vanguardia», moltes es-
coles, mestres, comunitats, el varen de-
manar i per això va semblar que faria un
bon servei si es publicava aquest DVD.
La gràcia d’aquesta iniciativa és que fa
unes reflexions profundes amb una du-
rada de cada reportatge molt breu (de 2 a
5 minuts cadascun). Els comentaris són
de Pere Lluís Font, d’Armand Puig, de
Francesc Torralba, de Pius Tragan i de Ja-
vier Sancho.

Donem a continuació la llista dels 30 mi-
cro-reportatges inclusos en aquest DVD:

1. Una alternativa al individidualismo.
2. Humanizar la empresa: integrar la

diversidad.
3. Más allá del dinero: dar tiempo.
4. Encontrarse a si mismo.
5. La acogida.
6. Reivindicar la interioridad.
7. Edith Stein.
8. Reivindicar la dignidad humana.
9. Reivindicar el papel de la mujer.

10. Crear hogar, crear familia.
11. La inteligencia del corazón. El cora-

zón de la inteligencia.

12. Recuperar el amor sin contrapresta-
ciones.

13. Trabajar por la libertad: interior y
exterior.

14. Reconciliarnos con nuestra propia
fragilidad

15. Tener tiempo: tener presente.
16. Dietrich Bonhoeffer.
17. Etty Hillesum.
18. Dorothy Day.
19. ¿Una interpretación fundamentalis-

ta de la Biblia?
20. Jordi Mas: cristianos en contextos

musulmanes.
21. Curación o Salvación en la Biblia.
22. Simone Weil.
23. ¿Una escuela de tolerancia?
24. Marx y la religión: ¿el opio del pue-

blo?
25. Los diez mandamientos: un avance

social.
26. La originalidad del cristianismo.
27. El Dios bíblico: una novedad so-

cial.
28. ¿La culpa es del monoteísmo?
29. La Biblia: propuestas para un cami-

no interior.
30. Prácticas sociales avanzadas: el per-

dón.

Francesc Grané fou guardonat amb el
Prix Farel Internacional durant l’octubre
de 2008, que s’atorga a Neuchatel, Suïs-
sa, pel seu treball «Cristina Kaufmann:
re-crear soledades». Aquest de Neucha-
tel és el festival més important a l’esce-
na mundial de cinema religiós. 

Informació i demandes del DVD a: in-
fo@eulogosmedia.com, tel. 626 981 308.
www.eulogosmedia.com. Carrer Roca i
Batlle, 3, 20n, 2a. 08023 Barcelona.
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Un DVD sobre pràctiques socials inspirades 
en textos bíblics

08 Act cult. abril’09  8/6/09  14:57  Página 255



08 Act cult. abril’09  8/6/09  14:57  Página 256



S U M A R I
Santa Seu

Missatge del Papa Benet XVI per a la 42 Jornada Mundial de les Co-
municacions Socials . . . . . . . . . . . . . . . 201

Carta del Secretari d’Estat al Cardenal Arquebisbe . . . . . . 205

Prelat

Homilies: Homilia en la missa del Diumenge de Rams; Homilia a la
Missa Crismal; Homilia en la celebració de la Passió del Senyor;
Homilia en la Vetlla Pasqual; Homilia en la missa de Pasqua; Ho-
milia en la missa de Sant Jordi; Homilia en la festa de la Mare de
Déu de Montserrat . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Paraula i Vida: Donar raó de la nostra esperança; Aquest és el dia en
què ha obrat el Senyor; Cerqueu allò que es de dalt; Salvar el diu-
menge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Notes de premsa: Solidaritat del cardenal Martínez Sistach amb les
víctimes del terratrèmol d’Itàlia; El cardenal Martínez Sistach lloa
la figura de Sant Josep Oriol en la Missa Crismal; El cardenal
Martínez Sistach posa en relleu la grandesa de l’activitat políti-
ca; Dues activitats a Barcelona sobre la figura de Pau de Tars; La
sana laïcitat de l’Estat i la fidelitat de les arrels cristianes de la
nostra terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe a «Catalunya Cristiana» . 230

Secretaria General

Nomenaments parroquials . . . . . . . . . . . . . . 234
Nomenaments no parroquials . . . . . . . . . . . . . 234
Institucions d’ensenyament superior . . . . . . . . . . . 235
Cartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
In pace Christi: Mn. Joan Guasch Montserrat . . . . . . . . 236

Organismes diocesans

Consell Pastoral Diocesà
Crònica de la reunió del 25/04/09 . . . . . . . . . . . 238

Delegació diocesana d’Economia
Carta del delegat diocesà d’Economia . . . . . . . . . . 242

Delegació de Mitjans de Comunicació Social
Carta amb motiu de la 42 Jornada Mundial de les Comunicacions
Socials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Conferència Episcopal Espanyola

Nota final de la XCIII Asamblea Plenaria . . . . . . . . . 245

09 SUMARI abril'09  8/6/09  14:57  Página 1



Crònica

El Dr. Josep Perarnau investit com a doctor «honoris causa» per la Uni-
versitat de Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . 249

Informació

Comunicat de la Plataforma d’Entitats Cristianes sobre l’Avantprojecte
de Llei Orgànica sobre Drets i Llibertats dels Estrangers a Espanya 251

Activitats culturals

Restauració de quatre obres de Ramon Llull a la Biblioteca Episco-
pal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Aportació dels framenors caputxins a la cultura catalana . . . . 254
Un DVD sobre pràctiques socials inspirades en textos bíblics . . . 255

Dip. legal: B. 57-1958 Imprès per T.G.A. s/l, Barcelona

Subscripció anual: 30,05 e
Exemplar solt: 3 e

El preu de la subscripció comprèn només l’edició del «Butlletí 
de l’Arquebisbat de Barcelona» de l’any en curs

09 SUMARI abril'09  8/6/09  14:57  Página 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


