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Nunciatura Apostòlica a Espanya

Carta del Nunci Apostòlic 
al Cardenal Arquebisbe

Eminencia Reverendísima:

Tengo el honor de acusar recibo del envío de la Carta a los Sacerdotes que Vuestra
Eminencia ha dirigido a su presbiterio con ocasión de la reciente apertura del Año
Sacerdotal convocado por el Santo Padre.

Le agradezco su envío y le felicito por esta iniciativa que motiva a los sacerdotes
de su Archidiócesis a acoger el llamamiento del Santo Padre a fin de que su vida y
ministerio sagrado revelen la promesa del Señor de dar a su pueblo pastores según
su corazón.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Eminencia mis sentimientos de
profunda estima en Cristo.

† Mons. Manuel Monteiro de Castro
Arzobispo titular de Benevento. Nuncio Apostólico.
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Redacció i administració:
Delegació General de Mitjans de Comunicació
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Eminentísimo y Reverendísimo
Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona
Bisbe, 5
08002 BARCELONA

Madrid, 30 de junio de 2009
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Prelat

Decrets

Extinció de l’Associació de Cecs Espanyols Catòlics (CECO)

DECRETO 25/09.- Barcelona, 7 de julio de 2009

Atendido que por acuerdo de la XCII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episco-
pal Española celebrada en Madrid el 28 de Noviembre de 2008, se tomó el acuerdo
de erigir canónicamente como asociación pública de fieles de ámbito nacional,
la Asociación «Ciegos españoles Católicos» (CECO) y de aprobar los estatutos de la
misma; 

Visto el decreto del Sr. Presidente de la Conferencia Episcopal Española de 11 de
Diciembre de 2008 por el que queda erigida la mencionada asociación, a tenor
de los cánones 314 y 312 § 1 del Código de Derecho Canónico y aprobados sus
estatutos;

Atendido que la Disposición Transitoria segunda de los estatutos aprobados dispone
que «Una vez aprobada por la Conferencia Episcopal Española esta Asociación de
fieles de ámbito nacional, se procederá a solicitar de los Sres. Obispos diocesanos
respectivos la extinción de las asociaciones diocesanas correspondientes que haya
erigidas»;

POR EL PRESENTE decreto, recibida de CECO – Asociación Católica de Ciegos
Españoles, de Barcelona, la correspondiente petición de disolución, declaramos ex-
tinguida a todos los efectos la Asociación CECO – Asociación Católica de Ciegos
Españoles, erigida en Barcelona por decreto episcopal 51/00 de 19 de diciembre de
2000, la cual se regirá desde este momento por los estatutos aprobados por la Con-
ferencia Episcopal Española en fecha 11 de diciembre de 2008 y actuará como Sec-
ción diocesana de la misma, de acuerdo con el artículo 29 de los estatutos de ámbi-
to nacional aprobados.

Lo decreta y firma el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arzobispo de Barcelona

Por mandato del Sr. Cardenal Arzobispo
Sergi Gordo Rodríguez, pbro., Secretario General y Canciller
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Delegació de potestat ordinària per a l’àmbit de tota l’Arxidiòcesi
als Vicaris Episcopals durant el mes d’agost

DECRET 26/09.- Barcelona, 22 de juliol de 2009

A fi que es puguin tramitar els afers que es presentin en aquesta cúria arxidiocesana
durant el mes d’agost de 2009;

PEL PRESENT DECRET, a tenor del cànon 131 §1 del Codi de Dret Canònic, con-
cedim, potestat ordinària delegada per a l’àmbit de tota l’Arxidiòcesi als Vicaris epis-
copals següents:

Rvdm. Sr. Joan Galtés Pujol
Rvdm. Sr. Jesús Sanz Garcia
Rvdm. Sr. Salvador Bacardit Fígols
Rvdm. Sr. Segimon Garcia Ramiro

En particular, elsi concedim les facultats delegades per dispensar dels impediments
matrimonials (c. 1078 § 1) i de la forma canònica (c. 1127 §2) en casos determi-
nats, així com també per concedir a preveres i diaques la facultat d’assistir matri-
monis en cada cas.

Els hi correspon també resoldre les qüestions referents a les inscripcions de les par-
tides sacramentals en els llibres parroquials de bateigs i matrimonis.

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach, Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe
Sergi Gordo Rodríguez, pbre., Secretari General i Canceller

Homilies i al·locucions

Paraules del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la presentació del Catecisme Jesús és el Senyor, Seminari Con-
ciliar de Barcelona, 1 juliol de 2009

Amb la catequesi d’infants ens hi juguem el futur de l’Església. Estem celebrant un ac-
te important per a la vida de les nostres Esglésies diocesanes. Presentem el Catecisme
Jesús és el Senyor, per a una edat infantil en ordre a ajudar a la seva iniciació cristiana.
El catecisme és un llibre important per a la formació religiosa dels cristians, i és també
un llibre que enriqueix la cultura del país, contribuint a conèixer més i millor les arrels
cristianes de Catalunya, país més que mil·lenari, afaiçonat i amarat de cristianisme.
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En el Catecisme Jesús és el Senyor hi trobarem una primera presentació global i
sistemàtica de la fe de l’Església, adreçada als infants que entren per primer cop en
contacte amb la catequesi, habitualment desenvolupada en un àmbit parroquial o
en relació amb ell.

Aquest Catecisme Jesús és el Senyor cal posar-lo en relació, en primer lloc i de forma
preeminent, amb el treball que, de fa molts anys, es realitza en l’àmbit catequètic de ca-
dascuna de les diòcesis en el conjunt de les diòcesis de Catalunya i les Illes Balears,
coordinat i impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes
Balears (SIC). De fet, aquest Catecisme substitueix el «llibre de la fe» Amb nosaltres,
que fins ara hem ofert com a punt de referència comú per a la nostra tasca catequètica
(cf. ELS BISBES DE CATALUNYA, Projecte global de pastoral catequètica, nn. 93 i 99).

El Catecisme Jesús és el Senyor és un instrument amb vista a la tasca fonamental de
l’Església d’introduir els infants en la vida cristiana. Per això, la presentació del mis-
satge cristià, la introducció a la vida de pregària i la celebració, la formació de la mo-
ral de l’infant i la referència a la vida de la comunitat cristiana en què arrela la seva fe,
són eixos transversals que recorren el Catecisme i han de modular la tasca catequètica.

El Catecisme Jesús és el Senyor contribueix a proporcionar la preparació immedia-
ta a la participació en els sagraments que acompanyaran tota la resta de la vida cris-
tiana d’aquests nens i nenes: el de la Reconciliació o Penitència i el de l’Eucaristia.
I, si és el cas d’infants encara no batejats, de preparació per a rebre el Sagrament
del Baptisme.

Lògicament el llibre no ho és tot; cal que persones concretes, cristians i cristianes, el
facin parlar amb tota la seva vida i, especialment, amb el seu testimoniatge: Els pa-
res i les mares dels infants, que tenen un paper fonamental i imprescindible en la for-
mació i l’acompanyament dels seus fills, també en l’àmbit religiós; les catequistes i
els catequistes, que tenen un paper essencial d’acompanyants dels infants i les fa-
mílies; els preveres i especialment els rectors, que han de vetllar la tasca catequèti-
ca i són punt de referència imprescindible dels catequistes; la comunitat cristiana,
que en el seu conjunt tampoc no pot ser aliena a la tasca catequètica. 

En aquests moments em plau manifestar el meu agraïment, l’agraïment de tots els
bisbes i preveres, a tots els catequistes i a totes les catequistes que perquè estimen
molt el Senyor, perquè se senten membres responsables de l’Església i perquè esti-
men molt els infants, adolescents i joves, us dediqueu amb generositat, fidelitat i
constància, a aquest importantíssim ministeri de la Catequesi. Gràcies, moltes grà-
cies, pel vostre servei eclesial. Sense vosaltres no podríem fer les catequesis. Gràcies
per tot l’interès que poseu en la realització del vostre ministeri catequètic, preparant-
vos amb la pregària i la formació permanent per poder fer-ho amb major satisfacció
i eficàcia. L’agraïment va dirigit també als delegats diocesans de Catequesi i als
membres del Secretariat Interdiocesà de Catequesi. 

Tant de bo que el Catecisme Jesús és el Senyor ens sigui un estímul més en el treball
catequètic que ja realitzem, al servei de la Iniciació en la vida cristiana dels infants.
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Comptem amb tots vosaltres perquè aquest treball es continuï desenvolupant i apro-
fundint. Amb la catequesi d’infants ens hi juguem el futur de l’Església.

† Lluís Martínez Sistach, 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en l’acte d’inauguració del nou Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Barcelona, 3 de juliol de 2009

Sr. President de la Generalitat
Sr. Alcalde de Barcelona
Sra. Consellera de Salut de la Generalitat
Membres de la Fundació MIA i de la Fundació de Gestió Sanitària
Autoritats civils i acadèmiques
Metges, infermeres, personal sanitari, 
Servei religiós i personal administratiu,
Senyores i senyors,

L’any 1930 persones com nosaltres inauguraren en aquest indret del Guinardó l’Hos-
pital de la Santa Creu i de Sant Pau. És el conjunt modernista que ha realitzat un ser-
vei molt preuat i molt necessari durant aquests últims 80 anys.

Avui beneïm i inaugurem aquesta nova edificació en aquest mateix indret, el nou
Hospital que per diverses exigències s’ha vist necessari i la Molt Il·lustre Adminis-
tració (la coneguda MIA) ha construït.

Aquesta inauguració és un motiu de joia perquè es tracta d’una institució sanitària
que presta un servei important no solament als barcelonins, sinó també a una àrea
molt més extensa.

Un Hospital és un centre de salut que s’esmerça per retornar la salut als malalts. Tan-
mateix és un lloc on estan presents les malalties, els sofriments i les limitacions de
la naturalesa humana. I aquesta doble realitat de malaltia i salut, de sofriment i
d’alleujament del dolor fan palès un ambient d’humanització que crea vincles de co-
munitat, de família, de treball conjunt, en una paraula, d’amor i de servei.

Davant del misteri punyent del dolor i la mort, tot home i tota dona cerca una llum
per entendre-ho. Les paraules serveixen poc. Mirar la creu i Jesucrist crucificat per
amor a tota la humanitat dóna llum per entendre el misteri del dolor i de la mort i
per copsar-hi el sentit positiu, ja que el dolor i la mort no tenen l’última paraula. Com
en Jesucrist el dolor i la mort porten a la vida i a la vida per sempre.

Tots hem passat o passarem per un hospital. En l’avinentesa d’aquesta inauguració
em plau agrair a la MIA, a la Fundació de Gestió Sanitària, als metges, infermeres i
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personal sanitari, al servei religiós i a tot el personal d’aquest Hospital el servei que
presten als malalts i a les seves famílies. El vostre acolliment, el vostre afecte i el vos-
tre servei competent penso que ja «curen» d’alguna manera als malalts.

Aquest Hospital és nou, però també és vell perquè es continuació de l’Hospital mo-
dernista de 1930 i aquest ve de molt lluny, ve del segle XV. Això significa que les
finalitats dels estatuts de la MIA s’han de tenir presents en la vida i activitat d’aquest
nou edifici del mateix Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau donant continuïtat a la
dimensió sanitària, humanitària, religiosa, social i cultural que ha estat present du-
rant els sis segles de la Fundació MIA.

La Generalitat, l’Ajuntament, el Capítol Catedral ens podem felicitar i també la
ciutat de Barcelona per aquesta inauguració que estem celebrant.

† Lluís Martínez Sistach, 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraula i Vida

Conduir responsablement (5/07/09)

Conduir un cotxe és, com tot acte humà important, un acte que demana responsabi-
litat en realitzar-lo. Per a tothom són òbvies les conseqüències que es deriven de con-
duir un camió, un cotxe o una moto.

Les carreteres i les autopistes s’omplen durant els mesos d’estiu, amb motiu de les
vacances. Això significa també un augment d’accidents. Bo serà que pensem una mi-
ca, en el deure cívic i moral de conduir amb prudència, amb molta solidaritat i ob-
servant les normes de trànsit.

Les xifres del nombre d’accidents, de morts i de ferits en carretera s’han convertit
ja en pura estadística. Es compara si són molts més que en el darrer estiu. Tanmateix,
darrere d’aquestes xifres hi ha persones i famílies.

Tot això hauria de fer prendre major consciència de la nostra responsabilitat quan
conduïm un cotxe o una moto, per tal d’obligar-nos a fer-ho amb la màxima prudèn-
cia i també amb un sentit afinat de la justícia i de l’amor envers els altres, membres
de la pròpia família o bé d’altres.

La majoria d’accidents de circulació es deuen a errors humans: velocitat excessiva,
avançaments prohibits, falta de respecte als senyals de trànsit, excés d’alcohol, etc.
No hi ha dubte que conduir malament, imprudentment o en males condicions físi-
ques és una patent d’homicida o suïcida.
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És ben cert que quan conduïm un mitjà de comunicació no ho fem pas enmig del de-
sert, aïllats completament dels altres. Ho fem en les autopistes i carreteres, al costat
i enmig de moltes altres persones i famílies que també circulen. Això fa que no si-
guem responsables només de la pròpia vida, sinó també de la vida dels altres, i tant
la nostra com la del proïsme no és nostra, sinó de Déu. Per això, conduir bé és sinò-
nim de solidaritat. És un deure de justícia i d’amor.

Qualsevol vida humana és valuosa i important. Però el més trist és que la majoria d’a-
questes víctimes són persones joves en plena primavera de la vida, i que el noranta per cent
de les causes dels sinistres són infraccions del Codi de Circulació que es poden evitar.
També és cert que augmenten molt, a conseqüència d’aquests accidents de circulació, les
persones joves hemiplègiques, les quals veuen limitades les seves capacitats tota la vida.

La vida i la salut física són béns preciosos confiats per Déu. Els hem d’atendre raona-
blement, bo i tenint en compte les necessitats dels altres i el bé comú. El Catecisme
de l’Església catòlica, parlant del respecte a la vida corporal, afirma que «els qui en es-
tat d’embriaguesa o per gust immoderat de la velocitat posen en perill la seguretat dels
altres i la seva pròpia a les carreteres, al mar o a l’aire, es fan greument culpables».

Bo és que invoquem la protecció de sant Cristòfol, però alhora cal que siguem con-
ductors responsables i prudents.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

La conversió ecològica (12/07/09)

El llibre de l’Èxode anomena l’Horeb, la muntanya de Déu. En algunes pàgines de
la Bíblia l’Horeb s’identifica amb el Sinaí, però en realitat l’Horeb és una munta-
nya propera al Sinaí, en què Déu manifestà el seu nom a Moisès i el cridà a la mis-
sió d’alliberar el seu poble de l’esclavatge d’Egipte.

També a l’Horeb, el profeta Elies viu un episodi molt significatiu, narrat en el capí-
tol 19 del primer Llibre dels Reis. Elies, perseguit, ha de fugir cap a l’Horeb. Arribat
allí, el Senyor li digué: «Surt i estigues dret davant meu dalt de la muntanya, que hi
passaré jo, el Senyor». «Aleshores —segueix la narració de la Bíblia— s’aixecà de
davant el Senyor un vent huracanat i violent que esberlava les muntanyes i esmico-
lava les roques, però en aquell vent el Senyor no hi era. Després del vent, va venir un
terratrèmol, però el Senyor tampoc no era en el terratrèmol. Després del terratrèmol
va arribar foc, però el Senyor tampoc no era en aquell foc. Després del foc es va alçar
un murmuri d’un ventijol suau. En sentir-lo, Elies es tapà la cara amb el mantell, va
sortir de la cova i es quedà dret a l’entrada».

Aquesta és la lliçó del profeta Elies a l’Horeb: Déu no està en les forces destructives
ni en la violència i la destrucció de la natura; Déu es fa present en el ventijol suau,
que respecta la natura. 
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Els bisbes italians parteixen d’aquest fet a la muntanya de l’Horeb per treure’n una
invitació a respectar la natura, en la jornada que ells anomenen «de la salvaguarda de
les coses creades» i que organitzen un diumenge de cada any.

«Ens cal mirar les coses creades —afirmen els bisbes d’Itàlia— amb aquella puresa
de cor invocada per Jesús a les benaurances, que arriba a veure totes les coses
creades com a dons de Déu, tant en els lliris del camp com en els ocells de l’aire.

En aquest temps d’estiu, en què molts ciutadans retroben un renovat contacte amb la
natura, aquest contacte pot esdevenir una ocasió per prendre consciència de la ne-
cessitat del que Joan Pau II anomenava la conversió ecològica.

Vivim en un món marcat pel pecat i a la vegada redimit per la gràcia de Jesucrist.
Aquesta doble realitat —el pecat i la gràcia— travessen totes les coses. Sant Pau,
en la carta als Romans, contempla un món que sofreix dolors de part esperant el
seu alliberament i el poeta Virgili es va acostar a aquesta visió amb aquell famós mig
vers de l’Eneida que diu «Sunt lacrimae rerum», que es pot traduir dient que «en la
natura mateixa, tot plora!».

L’actual crisi ecològica és una manifestació més d’aquest plor. Podem dir que el ma-
teix canvi climàtic, que afecta la qualitat de l’aire, tan necessari per a la vida, n’és tam-
bé una manifestació. El Compendi de la Doctrina Social de l’Església invita a reflexio-
nar sobre les relacions entre l’activitat humana i els canvis climàtics. Aquests, donada
la seva extrema complexitat, han de ser constantment estudiats i seguits en el camp cien-
tífic, polític i jurídic, en l’àmbit nacional i en l’àmbit internacional. «El clima —diuen
els bisbes italians— és un bé que ha de ser protegit i demana, tant als industrials com als
consumidors, un major sentit de responsabilitat». Penso que treballar a favor de la qua-
litat del medi ambient natural és avui una especial responsabilitat també dels cristians. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Un gran monument a l’esperit (19 juliol 09)

El Temple de la Sagrada Família nasqué en el bell mig de la ciutat de Barcelona, en
el seu Eixample, és a dir, quan la ciutat desbordava una vegada més per sobre les se-
ves muralles fins a esdevenir la gran metròpoli que és en l’actualitat.

Naixia de la mà de l’Associació Espiritual de Devots de Sant Josep que, per mitjà del
llibreter religiós Josep M. Bocabella, gestionà el primer projecte com un Temple al
patró de l’Església. Aquest primer projecte es trobà ja amb especials dificultats, les
quals portaren a l’elecció d’Antoni Gaudí per dur-lo endavant. També cal fer esment,
entre els patrocinadors del Temple, de sant Josep Manyanet, gran apòstol de la Sa-
grada Família que, amb el seu testimoniatge, els seus escrits i les seves fundacions,
posà —així ho podem dir— els fonaments espirituals de l’obra material, en la qual
col·laborà també econòmicament fent una col·lecta en suport del projecte. 
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Els promotors varen veure, en les primeres dificultats que portaren a l’elecció de
Gaudí com a arquitecte de l’obra, una especial intervenció de sant Josep. Els fets pos-
teriors han confirmat àmpliament els seus pressentiments. Actualment, el Temple i
el seu arquitecte Antoni Gaudí, el procés de beatificació del qual ha tingut un ressò
internacional i es mira amb molt d’interès a Roma, van ben units. Parlar de Gaudí
avui és parlar de la Sagrada Família. El Temple de Gaudí és, abans que tot, un mo-
nument a l’esperit.

El Temple, d’altra banda, no és un element aïllat en la història de la ciutat i de Catalunya,
sinó que té un paper molt important en el context de Barcelona, tant en l’àmbit urbanís-
tic, com en el social, econòmic i cultural. El Temple ha mantingut sempre un diàleg
amb la ciutat i és alhora un exponent de les limitacions i de les virtuts del nostre poble.

El temple ha crescut enmig de dificultats i sacrificis. Ja Antoni Gaudí deia que calia
que el Temple fos fruit de sacrificis perquè té la condició de Temple expiatori. Quan
les seves obres estaven a punt de paralitzar-se per manca de recursos, el poeta Joan
Maragall i Gorina, el 7 de novembre de 1905, escriví un article memorable titulat
«Una gràcia de caritat!». «El Temple de la Sagrada Família —deia el nostre gran poe-
ta— és el monument de la idealitat catalana a Barcelona, és el símbol de la pietat
eternament ascendent, és la construcció pètria de l’anhel de mirar vers el cel, és la
imatge de l’ànima popular». 

Qui pot contemplar les torres de la Sagrada Família, fruit d’aquell visionari genial i no
sentir un sentiment de transcendència? Per això, Maragall deia que, si l’obra del Tem-
ple s’havia de parar, seria un signe de mort de la idealitat de Barcelona i de tot Catalunya.
I demanava que la Sagrada Família no fos «el Temple frustrat d’un poble frustrat». 

A fi que això no succeís, Joan Maragall acabava el seu article invitant els seus lectors
a tenir el coratge de fer un gran Temple nou, tot imaginant el mateix Gaudí, dema-
nant almoines pel seu projecte: «Una gràcia de caritat per l’amor de Déu!» I, de fet
Gaudí, en diverses ocasions, es féu mendicant en favor del seu Temple, tan vinculat a
la ciutat de Barcelona i que avui és un element fonamental de la seva identitat davant
de tot el món. Avui és el monument més visitat d’Espanya i això fa possible que el
Temple estigui en procés molt avançat de finalització de la seva construcció.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

El valor de l’espiritualitat (26/07/09)

En el fons de tota actuació eclesial realitzada pels cristians cal que hi hagi una espi-
ritualitat ben sòlida. Jesús, veritable cep, ha dit que «així com les sarments, si no
estan en el cep no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no es-
teu en mi». Conèixer, estimar i imitar Jesucrist, aquí rau l’essència de la vida cris-
tiana i d’aquí sorgeix el dinamisme que empeny els cristians a donar testimoniatge
de les meravelles que Déu realitza en les seves vides al servei de l’Església i del món.
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Tanmateix, aquest programa de sempre cal concretar-lo a cada indret per tal d’ajudar
a cada lloc i a cada moment els membres de l’Església a viure més intensament la se-
va vida cristiana enmig del món.

La consciència cada dia més viva de ser fills de Déu, germans de Jesucrist, temples
de l’Esperit Sant i membres de l’Església omple de goig el cor i dóna un sentit més
ple a la vida quotidiana. És el goig i la pau que es van assolint més i més quan es
realitza aquell programa abans esmentat de conèixer, estimar i imitar Crist. És una
opció que es fa en el baptisme, que es renova en la confirmació i que s’enriqueix
constantment en l’eucaristia i en els altres sagraments.

La fe comporta un canvi de vida que es manifesta en tots els àmbits de l’existència
del cristià: en la seva vida interior de pregària i d’acolliment de la voluntat de Déu;
en la seva participació activa en la vida i en l’activitat de l’Església; en la seva vida
matrimonial i familiar; en l’exercici de la seva professió; en l’acompliment de les ac-
tivitats econòmiques i socials,…

Assolir la iniciació cristiana com una adhesió personal, generosa i joiosa a Jesucrist
fa que els cristians lliurin més i més la seva vida, el seu temps, els seus béns mate-
rials i espirituals a l’Església i a la societat. Així es va prenent més consciència de la
pròpia vocació evangelitzadora i missionera, no pas per imposició, sinó per conven-
ciment i per desig, puix que els cristians se senten molt units a l’obra salvadora de Je-
sucrist. D’aquesta manera s’entenen millor les paraules que el Senyor adreça a tots els
cristians: «No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he
confiat la missió d’anar per tot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre.»

El seguiment de Jesús comporta una exigència de radicalitat. La crida del Senyor a
seguir-lo demana plena disponibilitat. Aquest seguir el Senyor està impregnat de
l’Esperit de les benaurances, que contrasta permanentment amb els valors dominants
en la nostra societat. Això comporta en la vida del cristià ajuntar mística i compro-
mís, contemplació i acció.

Per als cristians la santedat és la primera i fonamental vocació. El sant és el testimoni més
esplèndid de la dignitat conferida al deixeble de Crist. Els sants han estat sempre font i
origen de renovació en les circumstàncies més difícils de la història de l’Església. De la
santedat és d’on neix l’autèntica renovació eclesial, l’enriquiment de la intel·ligència
de la fe, la fecunda reactualització vital del cristianisme a l’encontre de les necessitats
dels homes i una renovada forma de presència en el cor de l’existència humana.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

El valor de l’austeritat (2/08/09)

La crisi econòmica que estem vivint a escala mundial té greus conseqüències en mol-
tíssimes persones, famílies i institucions de la societat. A més, quan en el món tants
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pobles tenen fam, quan tantes llars suporten misèria, quan encara manca construir un
gran nombre d’escoles, d’hospitals, d’habitatges dignes; el fet de malbaratar béns pú-
blics o privats, de fer despeses d’una ostentació social o personal es converteix en un
escàndol imperdonable.

El problema de la dilapidació de béns és difícil. Què entenem per malgastar? És di-
fícil en la vida privada; és més difícil en la vida pública. Tanmateix hi ha xifres ter-
ribles sobre els milions de persones que es troben en perill de mort per inanició i
sobre els molts altres milions de persones que estan mal nodrides. Això ha augmen-
tat per l’actual crisi econòmica.

És lògic que sorgeixi aquesta pregunta: Has pensat quant malgastes o malbarates en
la teva vida personal? Si pensem en les despeses de la vida pública, seria inútil una
pregunta semblant?

Pel que fa a la vida de cada ciutadà, la solució és assumir una vida austera; és l’úni-
ca justa quan hi ha injustícies escandaloses. Contra això no valen uns arguments es-
peciosos, com per exemple els d’aquells que els fonamenten en la propietat dels seus
diners, o en els d’aquells que els basen en les exigències de llur vida social. Atès que
tots formem part de la humanitat, ningú no té dret a ser feliç ell tot sol. Perquè, com
a persones, creiem en la solidaritat humana i, com a cristians, estem convençuts
que el precepte de l’amor no és una paraula buida.

No malgastar vol dir no despendre sense necessitat. Però vol dir bastant més. Els cri-
teris de l’austeritat porten a compartir allò que una persona té, pensant en tantes co-
ses com manquen als altres. Això també es pot anomenar sacrifici o mortificació.
Tanmateix sempre és una autèntica manifestació de l’amor, que en comptes d’em-
pobrir-nos ens enriqueix com a persones i com a cristians.

L’egoisme és una malaltia que impedeix l’home de progressar, de créixer, i que, en darrer
terme, provoca la pèrdua de la felicitat. Un cor on no hi ha lloc per a compartir el que es
té és un cor buit. Si l’amor i la solidaritat no omplen aquest cor humà, la buidor l’empo-
brirà i farà que la humanitat s’allunyi de la família humana que Déu creador vol i desitja.

Veiem fàcilment que l’austeritat va ben unida a la solidaritat que demana compartir
els béns que un té amb aquells que en tenen menys o passen necessitat. Amb aques-
tes dues virtuts humanes i cristianes es poden elaborar solucions eficaces per supe-
rar la crisi econòmica i construir un nou sistema econòmic mundial just i solidari. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Maria Assumpta al cel (9/08/09)

A mig mes d’agost els cristians celebrem la festa de Maria Assumpta, que per la seva
importància sovint es denominava a casa nostra amb el nom de la Mare de Déu d’Agost.
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L’assumpció de Maria al cel és un dogma que va proclamar el papa Pius XII l’any
1950. Molts de nosaltres ens en recordem prou bé. La veritat de l’assumpció està re-
afirmada pel Concili Vaticà II que expressa així el contingut de la fe de l’Església:
«La Verge Immaculada, preservada immune de tota taca de culpa original, acabat el
curs de la seva vida terrenal, fou assumpta a la glòria celestial en cos i ànima, i el Se-
nyor l’exalçà com a Reina de l’univers a fi de ser més plenament conforme al seu
Fill, Senyor dels qui regnen i vencedor del pecat i de la mort».

Maria fou embellida per Déu perquè fou escollida per a ser la mare del seu Fill. La
plena de gràcia, preservada de tot pecat, fou assumpta al cel en cos i ànima. Aquests
dons divins que rebé Maria no la separen de nosaltres. Ella, per voluntat de Jesucrist
en la creu, és la nostra Mare.

La paraules que Elisabet dirigí a Maria ens apropen moltíssim a nosaltres aquesta
noia de Natzaret: «Benaurada tu, que has cregut». És la gran lloança de la fe de la
Mare de Déu. És el reconeixement que la seva major grandesa radica en la seva vi-
da de fe.

Maria ha estat una dona de fe. La vida de Maria transcorregué sota el vel d’una fe
que no comprengué molts dels esdeveniments de l’existència terrenal de Jesús. Però
Maria va viure aquells fets amb visió de fe i confià de veritat en els designis de Déu.

El Concili Vaticà II afirma que Maria, assumpta al cel, «no s’ha desentès de la seva
dedicació salvadora, sinó que amb la seva intercessió múltiple continua procurant-
nos els dons de la salvació eterna». La mediació de Maria continua en la història de
l’Església i del món. Maria Assumpta, amb el seu amor matern, té cura dels germans
del seu Fill que encara peregrinen i es troben en perills i angoixes fins que siguin con-
duïts a la pàtria benaurada.

La Mare de Jesús, glorificada en cos i ànima al cel, és una imatge i un començament
de l’Església que ha d’arribar a la plenitud en la glòria futura. Per això Maria és un
signe d’esperança ferma i de consol per al poble de Déu en marxa, fins que arribi el
dia del Senyor.

El Catecisme de l’Església Catòlica exposa tot això bellament amb aquestes parau-
les: «La Santíssima Verge Maria, acabat el curs de la seva vida terrenal, fou empor-
tada a la glòria del cel en cos i ànima. Allí ja participa de la glòria de la resurrecció
del seu Fill, anticipant la resurrecció de tots els membres del seu cos».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Principis socials davant la crisi (16/08/09)

En el context de la crisi econòmica que vivim, pot ajudar parlar de la doctrina so-
cial de l’Església. L’Església està immersa en la societat i per tant té el deure de pro-
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clamar l’ideal de l’evangeli. Per això fóra impossible que l’Església no tingués una
doctrina social.

Aquesta doctrina social és tan antiga com la mateixa Església. Atesa la seva missió
profètica, des dels seus inicis ha proclamat el punt de vista de l’evangeli sobre els
comportaments socials, polítics i econòmics.

Ens podem preguntar: Com justifica i com legitima l’Església les seves intervencions
sobre les qüestions abans esmentades? Quin és el tracte distintiu de la doctrina social
de l’Església? El paper de l’Església en la societat s’explica amb dues considera-
cions: en primer lloc, per la consciència constant de l’Església del seu deure d’a-
nunciar l’evangeli a tots els pobles i, en segon lloc, per la necessitat de respondre als
canvis constants de la societat a la qual cal anunciar la paraula de Déu.

Així, en la doctrina social de l’Església trobem uns principis permanents i les aplica-
cions variables en els diferents contextos socials i històrics. Llegint els documents de
la doctrina social trobem uns elements de continuïtat que dimanen dels ensenyaments
de l’evangeli sobre l’amor a tots els éssers humans, la defensa del pobre i de l’oprimit,
la denúncia de la injustícia, el destí espiritual de l’home, la fraternitat universal, etc.
Tanmateix, també trobem en els documents de la doctrina social l’adequació progres-
siva d’aquesta doctrina a les necessitats i a les condicions de la societat que canvia.
El Concili Vaticà II ha expressat molt bé aquesta postura de l’Església quan ha invitat
els cristians a discernir els signes dels temps i a interpretar-los a la llum de l’evangeli.

La missió específica de l’Església en el camp social és essencialment de natura re-
ligiosa. L’Església no reivindica cap competència d’ordre purament tècnic o polític
ni tampoc ofereix un projecte social, econòmic o cultural particular. Tanmateix
això no significa que l’Església no tingui cap missió per realitzar en el camp social,
polític, econòmic i cultural. Precisament de la missió religiosa deriven funcions,
llums i energies que poden servir per establir i consolidar la comunitat humana se-
gons el pla del Creador. L’Església anuncia les orientacions morals i recorda la di-
mensió religiosa de l’activitat individual i social en els camps de la societat.

En la proclamació i en l’aplicació de la doctrina social de l’Església cal establir una
distinció entre les intervencions del magisteri de l’Església, que es pronuncia sobre
qüestions socials, i la lliure iniciativa dels catòlics, encoratjats a comprometre’s en
projectes socials i polítics concrets, sense la pretensió d’identificar la seva opció per-
sonal amb l’Església o amb l’evangeli.

L’Església no pretén donar una resposta immediata a tots els complexos problemes
de la societat moderna, sinó que es posa també en una actitud de recerca i de refle-
xió, juntament amb tots aquells que porten en el seu cor el futur de la humanitat.
L’Església ensenya, però accepta també acompanyar la família humana en les seves
realitzacions i en la seva recerca de justícia.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (23/08/09)

L’any 1930 un bon grup de persones varen inaugurar, en un indret del barri barcelo-
ní del Guinardó, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. És el conjunt modernista que
ha realitzat un servei molt preuat i molt necessari durant els últims 80 anys. El pas-
sat 3 de juliol, també en aquest indret del Guinardó, vàrem beneir i inaugurar la no-
va edificació d’aquest centre hospitalari construït per la Molt Il·lustre Administració
(coneguda com la MIA).

Aquesta inauguració ha estat un motiu de joia perquè es tracta d’una institució sa-
nitària que presta un servei important no solament als barcelonins, sinó també a una
àrea molt més extensa.

Un hospital és un centre que s’esmerça per retornar la salut als malalts. Tanmateix és
un lloc on estan presents les malalties, els sofriments i les limitacions de la natura-
lesa humana. I aquesta doble realitat de malaltia i salut, de sofriment i d’alleujament
del color fan palès un ambient d’humanització que crea vincles de comunitat, de fa-
mília, de treball conjunt, en una paraula, d’amor i de servei.

Davant del misteri punyent del dolor i la mort, tot home i tota dona cerca una llum
per entendre-ho. Les paraules serveixen poc. Mirar la creu i a Jesucrist crucificat per
amor a tota la humanitat dóna llum per entendre el misteri del dolor i de la mort i
per copsar-hi el sentit positiu, ja que el dolor i la mort no tenen l’última paraula. Com
en Jesucrist el dolor i la mort porten a la vida i a la vida per sempre.

Tots hem passat o passarem per un hospital. I tots desitgem ser acollits amb uns bons
serveis. Per això, em plau agrair als metges, infermeres i personal sanitari, al servei
religiós i a tot el personal d’aquest i dels altres hospitals el servei que presten als ma-
lalts i a les seves famílies. El vostre acolliment, el vostre afecte i el vostre servei com-
petent penso que ja curen d’alguna manera els malalts.

En una visió integral de la persona humana, té una especial importància el servei
religiós en els centres sanitaris. L’humanisme cristià i les ciències ens il·lustren
d’una manera cada vegada més evident sobre la profunda interrelació entre el cos i
l’esperit. Per això, si l’atenció espiritual a les persones sempre és important, encara
ho és d’una manera més intensa quan la persona passa per una situació de precarie-
tat en la seva salut i per tant per una certa crisi de la seva existència, del seu sentit i
de les seves raons de viure. I, si és creient, el fet de posar-se en mans del Déu bo
i misericordiós, que ens ha enviat el seu Fill per salvar el món i no per condemnar-
lo, sempre té un indubtable efecte sobre la totalitat de la persona.

L’Hospital que vàrem inaugurar és nou, però també és vell, perquè és continuació de
l’Hospital modernista de 1930 i aquest ve de molt més lluny encara, dels inicis del
segle XV, quan nasqué com un fruit de la col·laboració de l’Església i de les institu-
cions ciutadanes de Barcelona. La Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i el Capí-
tol de la Catedral ens podem felicitar. I també la ciutat de Barcelona, per aquesta
inauguració d’un centre hospitalari. 

BAB 149 (2009) - juliol-agost [15] 423

02 Prelat  10/9/09  13:59  Página 423



Desitjo que les finalitats dels estatuts de la MIA es tinguin sempre en compte en la
vida i en les activitats d’aquest nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, donant con-
tinuïtat a la dimensió sanitària, humanitària, religiosa, social i cultural que ha estat
present en els sis segles d’aquesta institució.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

La nova encíclica de Benet XVI (30/08/09)

La tercera carta encíclica de Benet XVI, dedicada als problemes socials, és una molt
valuosa aportació del Papa teòleg a la doctrina social de l’Església. La situació de
crisi financera i econòmica que viu el nostre món ha ajudat també al fet que el do-
cument hagi estat força ben rebut per l’opinió pública. Perquè no manquen els pro-
blemes, per això mateix sembla que ha interessat allò que diu el Sant Pare sobre el
desenvolupament humà integral «en la caritat i en la veritat». Caritas in veritate és
precisament el títol de la carta pontifícia.

El text aporta una forta renovació de la doctrina social de l’Església, iniciada amb
la Rerum Novarum de Lleó XIII el 1891, encara que l’encíclica s’inspira especial-
ment en la Populorum Progressio de Pau VI i reprèn també alguns dels missatges de
les encícliques socials de Joan Pau II. Són molts els punts que toca aquesta carta,
però em sembla que el seu nucli és precisament el que en podríem dir l’aportació
de la teologia al pensament social cristià, com no podia ser d’altra manera, trac-
tant-se d’un text que ha sortit de la mà d’un gran intel·lectual i d’un prestigiós estu-
diós i professor de teologia.

Benet XVI ho ha dit en diverses ocasions: l’objectiu del seu pontificat és facilitar als
homes i dones d’avui l’accés a Déu, aspecte que té una especial urgència sobretot en
el nostre món europeu. En aquest sentit, tot i tractar una temàtica de caire social, la
nova encíclica és profundament coherent amb les dues anteriors, dedicades respec-
tivament al Déu cristià el nom del qual és l’Amor (Deus caritas est) i a Déu com a
fonament de l’esperança, ja que hem estat salvats en esperança i Déu és el fona-
ment de la nostra esperança (Spe salvi).

Segons Benet XVI el que ha fallat en el món és la fraternitat universal, que només
pot néixer un cop la humanitat prengui consciència que ha rebut un do de Déu i que
té el deure de compartir-lo. Es veu aquí la clara intenció teològica del document. El
problema fonamental és Déu. És una clara interpel·lació a la nostra cultura tan se-
cularitzada i tancada a la transcendència.

Amb una frase molt gràfica, diu el Sant Pare que «la societat cada vegada més glo-
balitzada ens fa més pròxims, però no ens fa més germans» i ens recorda que «l’a-
mor generós i gratuït —que ell defineix com a caritas o agapé, en grec— és la prin-
cipal força propulsora per al vertader desenvolupament de cada persona i de tota la
humanitat».
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Benet XVI no dubta a llançar una sèrie de reptes al sistema capitalista conegut. En-
tre aquests reptes, el sant Pare demana —seguint especialment els ensenyaments de
Joan Pau II— que siguin les persones les que ocupin la centralitat de l’economia. Re-
clama que les finances tornin a ser un instrument de desenvolupament. I insisteix
—punt que té una especial actualitat— que els beneficis econòmics no s’han de des-
vincular de l’ètica, ja que en aquest cas el que produeixen és pobresa. Fins i tot pro-
posa que l’ONU sigui reformada per crear «una vertadera autoritat política mundial»
que «governi la globalització». 

En els principis de la industrialització, Lleó XIII va recordar els drets dels obrers.
Pau VI va posar al dia la doctrina social cristiana en els anys del Concili Vaticà II,
tan ple d’esperances per al món, però que s’han vist negades, perquè «la riquesa
mundial creix en termes absoluts, però augmenten les desigualtats», i neixen no-
ves pobreses.

Davant la crisi actual, Benet XVI demana un sistema més ètic i més humà. Per això
ha volgut dirigir aquest missatge no només als catòlics, sinó també a tots els homes
i dones de bona voluntat, com ja va fer Joan XXIII en la seva famosa encíclica Pa-
cem in terris».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona 

Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe 
sobre seva anada a Damasc amb motiu 

de l’Any de Sant Pau

Invitat pel patriarca Gregori III de l’Església grecomelquita catòlica, el nostre car-
denal arquebisbe va viatjar a Damasc per assistir allí a la cloenda de l’Any de Sant
Pau. A aquesta Cloenda hi assistí, també, el cardenal Antonio M. Rouco Varela, com
a enviat especial del Papa, mentre que el nostre cardenal representava la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola. Reproduïm les declaracions del nostre cardenal arquebis-
be aparegudes al setmanari Catalunya Cristiana (9 de juliol de 2009, pag. 8)

1. Què ha suposat per a l’Església aquest Any Paulí?

Aquest Any Paulí ha representat per a l’Església un major coneixement de la figura
de Sant Pau, de la seva immensa obra evangelitzadora i sobretot de les seves cartes
amb tot els seu riquíssim contingut. Seguir les petjades de l’Apòstol dels pobles és
acostar-se més i més a Jesucrist ja que per a l’Apòstol el Senyor era la seva vida i
es va anar identificant més i més amb Ell després d’aquell esdeveniment de l’entra-
da a Damasc.
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A la nostra Església de Barcelona s’ha viscut molt aquest Any Paulí, mitjançant pele-
grinatges a unes esglésies paulines, unes conferències que es donaren a la Catedral
per tres grans conferenciants sobre la figura i l’obra de sant Pau i un esforç per conèi-
xer millor les cartes paulines.

2. Quina incidència ha tingut en el compromís ecumènic per recompondre la
unitat entre els cristians?

Sant Pau parla molt en les seves cartes de la comunió eclesial. No hi ha dubte
que la lectura i la pregària amb el contingut paulí ajuda els cristians a caminar
cap a la plena comunió. No podem oblidar que la Setmana Mundial de Pregà-
ria per a la Unitat dels cristians, que celebrem totes les Esglésies i confessions
cristianes, coincideix amb la festa de la conversió de sant Pau, entrant a la ciu-
tat de Damasc. Benet XVI va donar a aquest Any Paulí una finalitat ecumèni-
ca. Penso que la pregària dels cristians i els encontres ecumènics que s’hagin po-
gut celebrar amb motiu de l’Any Paulí, han contribuït a intensificar el moviment
ecumènic.

3. Com ha viscut les celebracions de la cloenda de l’Any Paulí a Damasc?

He tingut el privilegi poder participar, invitat pel patriarca Gregori III de l’Esglé-
sia grecomelquita catòlica, la cloenda de l’Any de Sant Pau a la ciutat de Damasc,
a Síria. Hi he anat també representant la Conferència Episcopal. Han estat unes
celebracions entranyables. Fou molt emotiu i m’omplí d’emoció espiritual, celebrar
l’Eucaristia en el mateix lloc on la tradició diu que Saule de Tars va tenir l’encon-
tre amb Jesús ressuscitat i es convertí de perseguidor dels cristians en apòstol de
l’Evangeli. Fou també emotiu participar en la Divina Litúrgia a la Catedral del Pa-
triarcat grecomelquita catòlic. Trepitjar aquests llocs sagrats de Terra Santa, a nos-
altres cristians, ens ajuden a anar a les arrels de la nostra fe, del cristianisme. Són
llocs sagrats no només per a nosaltres els cristians, sinó també per als jueus i mu-
sulmans. 

Aquestes celebracions han estat amarades de sentit i contingut ecumènic per les
trobades i celebracions de la Paraula amb Esglésies ortodoxes a Damasc. I també tin-
gueren un esperit interreligiós, especialment a Síria, amb els musulmans. Visitàrem
la Gran Mesquita de Damasc, fent una pregària en el lloc on es conserva el cap de
sant Joan Baptista. Aquest esperit de relació entre cristians i musulmans va estar ben
present en la visita que férem amb el Legat Pontifici i el Patriarca Gregori III al
President de Síria.

4. Què ens diu la figura de sant Pau als cristians i cristianes del segle XXI?

La figura i l’obra de sant Pau diu moltes coses als cristians del nostre segle i a totes
les persones de bona voluntat. Saule fou un home que vivia el judaisme amb decisió,
autenticitat i coherència. Escollit pel Senyor per ser apòstol dels pobles va mantenir
aquestes mateixes actituds, avui molt necessàries. Sant Pau fou un home amb una
personalitat culta i rica, amb continguts de tres cultures, la jueva, l’helenista i la ro-
mana, home obert al seu món, inquiet i amb el desig de participar-hi per portar-hi la
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Bona Nova de l’Evangeli. Sant Pau va posar tota la seva vida i la seva formació i cul-
tura al servei de l’anunci de Jesucrist, únic Salvador, i va entendre amb un profund
i riquíssim humanisme que en la seva debilitat i petitesa tenia en ell present el po-
der del Senyor. Per als cristians d’avui és molt necessari comprendre i viure aquelles
paraules de l’Apòstol: «Ai de mi si no evangelitzés!».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Declaracions del cardenal Lluís Martínez 
Sistach al setmanari «Catalunya Cristiana»

1. Com qualificaria els fets ocorreguts aquestes dies a esglésies de Barcelona
amb pintades i altres formes d’agressió?

Resposta: Com un fet que rebutjo i lamento profundament, tal com diu la nota de
l’Arquebisbat que hem fet pública. Aquests fets ens entristeixen molt. El dret a la lli-
bertat religiosa i de culte dels ciutadans és un dret fonamental reconegut a la Cons-
titució Espanyola i el respecte i la defensa de l’exercici d’aquest dret és un element
integrant d’una societat autènticament democràtica. Dissortadament s’està perdent
l’esperit de la transició que va donar resultats molt positius en ordre al respecte a
les persones i a les institucions, a la seva identitat i al seu oferiment al servei de l’en-
riquiment de la convivència social.

2. La violència contra l’Església, continua existint?

Resposta: Malauradament he de contestar que sí. Fets similars s’han realitzat en
altres diòcesis espanyoles. Encara que també voldria dir que fets així són molt aï-
llats en la nostra arxidiòcesi de Barcelona. Tanmateix, es pot observar darrera-
ment en alguns mitjans de comunicació, tant de la premsa, com de la ràdio, de la
televisió i d’internet, unes actituds i un llenguatge molt poc respectuós amb el
cristianisme. Observo com una actitud de despit envers l’Església catòlica. Les
causes deuen ser molt complexes i també hi ha el pes de la història passada i re-
cent. Convindria considerar l’aportació que l’Església realitza, juntament amb
d’altres institucions, en el camp de la pobresa, dels malalts, dels vells, de l’en-
senyament, de l’espiritualitat, de la cultura, etc. Penso que l’autèntica democrà-
cia demana acollir totes les aportacions positives que ofereixen les institucions de
la societat.

3. Creu vostè que aquests actes es poden repetir?

Resposta: Desitjaria que no es repetissin i que continués i es millorés la convivèn-
cia en el respecte a tots i en la tolerància, respectant els drets fonamentals de tots
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els ciutadans. També, lògicament, els drets de tots els creients, i dels creients catò-
lics en particular, que han estat els afectats en els fets que ens ocupen.

4. Quines mesures ha pres o prendrà l’Arquebisbat de Barcelona?

Resposta: Hem fet pública una nota lamentant profundament aquests fets i dema-
nant que als catòlics se’ns respecti el dret a la llibertat religiosa i de culte, que
em sembla la qüestió fonamental. Aquests fets, com sap, s’han produït amb mo-
tiu d’escaure’s el centenari de l’anomenada Setmana Tràgica, de juliol de 1909, en
què foren incendiades nombroses esglésies de la ciutat de Barcelona. Desitjaria que
tots aprenguéssim les lliçons del passat, per no reproduir aquests fets dramàtics en
el present i en el futur. I també cal que siguin els historiadors els qui ens ajudin a
fer uns judicis objectius sobre els fets del passat, ja que la història pot ajudar en
el present i en el futur i per treballar per la reconciliació en el si de la nostra so-
cietat.

5. En quin sentit aquests fets han estat un impediment a la llibertat de culte?

Resposta: La nota de l’Arquebisbat és clara en aquest sentit: la defensa de l’exerci-
ci del dret a la llibertat religiosa és fonamental i està reconegut en la Constitució es-
panyola. Els fets varen ser un intent d’impedir la celebració del culte en algunes
esglésies de la ciutat.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

Presentació del llibre «Sant Fèlix, el romà fet vilafranquí»

Demà dimecres, 15 de juliol, a les set del vespre, al Museu Diocesà, situat a la Casa
de la pia Almoina (Avinguda de la Catedral, 4, de Barcelona), tindrà lloc l’acte de
presentació del llibre «Sant Fèlix, el romà fet vilafranquí», del qual són autors Josep
M. Juncà i Antoni Ribas.

El llibre és un estudi sobre la recepció de la relíquia de Sant Fèlix, el naixement de
la devoció i la història de la festa a Vilafranca del Penedès. L’artista Guido Dettoni
mostrarà el llenç i les formes que han inspirat la portada. Presidirà l’acte el Dr. Josep
M. Martí Bonet, director del Museu Diocesà.

El llibre ha estat editat per l’Ajuntament de Vilafranca amb la col·laboració de Cai-
xa Penedès.

Barcelona, 14 de juliol de 2009

428 [20] juliol-agost - BAB 149 (2009)

02 Prelat  10/9/09  13:59  Página 428



Nota de l’Arquebisbat de Barcelona

Davant d’unes actuacions d’un grup autodenominat la Gallinaire, amb pintades a les
façanes i intentant impedir el diumenge passat la celebració del culte en diverses
esglésies de la ciutat de Barcelona, aquest Arquebisbat lamenta profundament aques-
tes actuacions i manifesta que el dret a la llibertat religiosa i de culte dels ciutadans
és un dret fonamental reconegut en la Constitució Espanyola i que el respecte i la de-
fensa de l’exercici d’aquest dret és un element integrant d’una societat autènticament
democràtica.

Barcelona, 27 de juliol de 2009
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Secretaria General

Nomenaments parroquials

Mn. Avelino Sàpida, rector de la parròquia personal filipina de la Immaculada Concepció
i Sant Lorenzo Ruiz

Nomenaments no parroquials

Sr. Carles Barba Olmos, notari adscrit al Vicariat general durant l’agost.

Associació CASAL POPULAR DE RUBÍ, ratificació de la junta directiva per qua-
tre anys: Sr. Lluís Simó Serra, president; Sra. Montserrat Comellas Roura, vicepre-
sidenta; Sr. Jaume Feliu Agulló, secretari; Sr. Joan Cortés Pardo, tresorer; Rvd. Sr.
Manuel Homar Toboso, consiliari; Sr. Josep-Anton Otero García, Sr. Alfons Martí
Fernández, Sra. Maria Feliu Agulló i Sr. Manel Puigventós Nicolau, vocals.

Fundació FORMACIÓ CRISTIANA PERMANENT Mn. MANUEL BONET.- re-
novació del patronat, per quatre anys: Rvd. Sr. Jesús Sanz García, Rvd. Sr. Enric Ter-
mes Ferré, Sr. Manuel Adroer Iglesias, Sra. Núria Bosch Costa, Sr. Josep M. Fàbre-
gas Vives, Sr. Eduard Llorens Soldoña, Sr. Jaume Reguant Ribera, Sra. Montserrat
Martínez Deschamps, Sr. Frederic Bassó Ubach.

Sra. Maria Ferradás Taboada, Responsable Diocesana de la Secció Diocesana de Cie-
gos Esapañoles Católicos - CECO.

Sr. Josep Martí Santos Fernández com a membre del patronat de la Fundació Esco-
la Cristiana de Catalunya, per quatre anys prorrogables.

Sra. Montserrat Martínez Deschamps com a Directora del Centre de serveis cate-
quètics de la fundació Formació Cristiana Permanent Mn. Manuel Bonet, per qua-
tre anys.
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In pace Christi

P. Antoni Domènech i Corominas, SDB

Morí a la casa salesiana de Martí Codolar el 20 de juliol de 2009. Havia nascut a Bar-
celona el 12 d’abril de 1943. Estudià al col·legi dels Pares Salesians del c/ Roca-
fort. Entrà a l’aspirantat dels Salesians, a Girona, l’any 1955 i va fer la professió
perpètua al Tibidabo el 7 d’agost de 1965. Va fer els estudis de Teologia a Salaman-
ca i els completà amb el estudis de Pastoral a París. Fou ordenat prevere el 28 de
febrer de 1969.

Durant mols anys va unir el treball com a professor al Centre Teològic Salesià de
Martí Codolar —on ensenyà Cristologia i Pastoral— amb el treball pastoral al ser-
vei dels més desfavorits. En aquest sentit, va realitzar missions pastorals en la nos-
tra diòcesi, perquè va formar part del grup fundador de la parròquia de la Mare de
Déu de les Neus i de la comunitat salesiana del barri de La Mina, on treballa des
de l’any 1976 fins al 1982. Després passà a ser director del Seminari i de l’obra sa-
lesiana de Martí Codolar de 1982 a 1988. A continuació i durant un sexenni fou de-
legat inspectorial per a la pastoral juvenil.

Nomenat provincial de la Inspectoria de la Mare de Déu de la Mercè el 10 de juny
de 1994, va tenir que interrompre aquest servei l’any 1996, en ser elegit conseller ge-
neral per a la pastoral juvenil en el 24è capítol general de la Congregació Salesiana,
càrrec que ha ocupat durant 12 anys.

El 25 de gener d’aquest any es reincorporà a la comunitat salesiana de Martí Co-
dolar, fent encara tots els serveis que se li varen demanar i lluitant contra la ma-
laltia que l’ha portat a la mort, però treballant incansablement fins a l’últim mo-
ment.

Durant els darrers dies de la seva malaltia fou visitat pel nostre Cardenal Arquebis-
be i pel Rector Major de la Congregació Salesiana, Pascual Chávez. Aquest li rea-
litzà una visita de comiat en aquest món el 18 de juliol i va destacar del P. Domènech
la seva capacitat de treball, l’austeritat de vida, la seva fidelitat a la congregació i el
seu gran sentit pràctic i pastoral, i va donar gràcies a Déu per haver-lo tingut com a
col·laborador immediat els darrers anys.

Las darreres paraules del P. Antoni Domènech foren dites amb serenitat a la seva ger-
mana: «Estem a les mans de Déu i ell ens estima».

La missa exequial en sufragi de l’ànima del P. Domènech va celebrar-se el dia 21
de juliol, a les 12 hores, al santuari-parròquia de Maria Auxiliadora (Passeig de Sant
Joan Bosco, 70), de la ciutat de Barcelona.
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Mn. Joan Vila García de Celis

Morí a l’edat de 87 anys, el dia 24 de juliol de 2009, a la Residència Sacerdo-
tal Sant Josep Oriol de Barcelona, Mn. Joan Vila García de Celis. Havia nas-
cut el 24 de juny de 1922 a Barcelona. Va estudiar al Seminari Conciliar. Rebé
l’Orde Sacerdotal el 30 de març de 1968 a l’església parroquial de Sant Feliu de
Llobregat. El mateix any fou nomenat coadjutor de la parròquia de la Mare de Déu
de Fàtima de Barcelona. A l’any següent coadjutor i encarregat del Sector Nord
de Sant Feliu de Llobregat. L’any 1975 regent de la parròquia de Santa Maria
de Caldes d’Estrac. L’any 1976 ecònom de la parròquia de Santa Eulàlia de Pa-
llejà. 

El 1981, regent de la parròquia de Santa Coloma de Cervelló. L’any 1988 se’l no-
mena amb el càrrec d’adscrit amb facultats de vicari a la parròquia de la Puríssima
Concepció de Barcelona. L’any 1990 és traslladat a la parròquia de Santa Eulàlia
de Mèrida de l’Hospitalet de Llobregat, amb el mateixos càrrecs d’adscrit amb
facultats de vicari. L’any 1992 es traslladat amb els mateixos càrrecs a la parrò-
quia de Santa Maria Magdalena d’Esplugues de Llobregat, i el mateix any es no-
menat rector de la parròquia de Sant Climent de Llobregat. L’any 1994 és enviat
com adscrit amb facultats de vicari a la parròquia de Santa Maria, de Piera. El ma-
teix any és nomenat capellà de la Residència de Sant Bonifaci, de Piera. L’any
1996 rep el nomenament de consiliari de l’Associació Grup de vidus i vídues de
l’esperança.

Mn. Isidre Ferrer i Riu

Morí a Barcelona, a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, el 29 de juliol de
2009.

Va néixer a Barcelona el 17 de maig de 1919. Estudià al Seminari de Barcelona i fou
ordenat prevere l’any 1952, en aquella ordenació extraordinària celebrada a l’Esta-
di de Montjuïc.

Va ser vicari de les parròquies de Santa Eulàlia de Provençana, a l’Hospitalet de Llo-
bregat, (1952-1953), de la Santíssima Trinitat, a Sabadell (1953-1956), de Sant
Oleguer, de Barcelona (1956-1960).

Després va ser rector de la parròquia de Santa Magdalena del Pla del Penedès, de
la parròquia de Ripollet i sobretot de la parròquia de Sant Pere d’El Masnou, fins a la
seva jubilació l’any 1994. També va ser elegit diverses vegades arxiprest, fet que evi-
dencia la confiança amb què comptava entre els seus germans en el sacerdoci i per
part del bisbe mateix.

La missa exequial en sufragi de Mn. Isidre Ferrer va celebrar-se a la Residència
Sacerdotal de Sant Josep Oriol el dia 31 de juliol. La va presidir el cardenal ar-
quebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que concelebrà amb Mn. Segimon Garcia,
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Vicari Episcopal, amb Francesc Raventós, rector de la Residència Sacerdotal, i
amb 37 preveres de la residència i amics del mossèn difunt. També va concelebrar
l’actual rector de Sant Pare d’El Masnou, Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel. A aques-
ta parròquia d’El Masnou va celebrar-se una eucaristia en sufragi del que fou el
seu rector. El Sr. Cardenal va recordar els 57 anys de sacerdoci i va lloar el seu
lliurament pastoral i va dir que el seu testimoni sacerdotal havia ajudat moltes per-
sones.

Que reposi en la pau de Crist aquest fidel servidor de la nostra diòcesi

Mn. Jesús Latorre i Latorre, diaca

Lliurà el seu esperit al Pare a Barcelona el 6 d’agost de 2009, en la festa de la Trans-
figuració del Senyor. Era diaca adscrit a la parròquia de Corpus Christi de Barcelo-
na, on ja havia col·laborat com a laic abans de la seva ordenació com a diaca per-
manent a la mateixa parròquia l’any 1996.

La missa exequial en sufragi de la seva ànima va celebrar-se el dia 7 d’agost a les 10
h a la mateixa parròquia on tant havia treballat com a laic primer i després com a dia-
ca. Presidí la celebració eucarística Mons. Pere Tena, bisbe auxiliar emèrit, que li ha-
via conferit, a la mateixa parròquia, l’orde del diaconat. A l’homilia va remarcar el
sentit pasqual de la mort del cristià i va recordar el servei del diaca difunt en l’àm-
bit familiar i en l’àmbit eclesial. Varen concelebrar Mn. Jesús Sanz, vicari episco-
pal i rector de la parròquia, i altres preveres de la parròquia, o amics i companys de
Mn. Latorre, amb la presència i participació de la seva esposa Montserrat, dels seus
fills i de la seva neta i altres familiars, així com els membres de la comunitat parro-
quial que es trobaven a Barcelona.

Mn. Jesús Sanz, en el Full Informatiu de la parròquia del mes de setembre escriu el
que segueix: «El dia de les exèquies, em van demanar unes paraules en acabar l’eu-
caristia. Vaig recordar el que jo mateix definia com el seu testament. Va ser, poques
setmanes abans, en un moment que estàvem sols, prement-li la mà li vaig dir: “Jesús,
t’estimen molt?”. I la seva resposta va ser igual: “Jo també us estimo”. Amb ell, Déu
ha passat per la nostra comunitat, estimant. Quantes vegades el seu dolor em feie pen-
sar en Job, quan deixava anar aquella frase tan repetida: “Jo sé que el meu defensor
viu i que a la fi testificarà a favor meu. Veuré que el meu testimoni em fa costat, con-
templaré Déu, que em portarà una bona nova. Jo mateix el contemplaré, el veuran els
meus ulls” (Job 19). Aquests paraules volen ser testimoni de l’estima i l’agraïment
que tots li devem».

I el P. Francesc Roma, S.J., consiliari de la Comunitat del col·legi de Casp, llegí
una pregària en la qual, entre altres coses, donava gràcies «per la vida i l’amistat
del Jesús, per ser com ha estat tota la seva vida. Discret i callat, treballador i ser-
vicial, vivint en diaconia que és el servei a l’Església i a tantes persones a les quals
ha fet arribar la serenitat d’un gest, d’una actitud humil. En ell es complia bé
allò de l’Evangeli: “que la mà dreta no sàpiga el que fa l’esquerra”; “tingueu con-
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fiança perquè el Pare us estima”. I tantes d’altres que es resumeixen es estimar i
fer el bé».

Descansi en la pau de Crist aquest diaca que tant ha fet per la comunitat parroquial
de Corpus Christi. 

Religioses difuntes

La Gna. Carmen Peñalba Tapia, dominica de la presentació, va morir el dia 8 de ju-
liol de 2009, als 71 anys d’edat i 50 de vida religiosa.

La Gna. Maria Rosa Aragay Prades, de la Institució Xaveriana, va morir el dia 13 de
juliol de 2009, als 90 anys d’edat i 55 de vida religiosa. 

La Gna. Carmen Fuentes Aguilar, de la Congregació de religioses de la Immacula-
da Concepció de Castres, va morir el dia 17 d’agost de 2009, als 78 anys d’edat i
63 de vida religiosa.
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Conferència Episcopal Tarraconense 

Comunicat de la reunió n. 191

Els dies 13, 14 i 15 de juliol de 2009 ha tingut lloc la reunió n. 191 de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense (CET), a la residència «La Immaculada», a Prats de Cer-
danya. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de
Tarragona, i hi han assistit tots els seus membres.

En començar, Mons. Pujol ha agraït l’acollida a la Diòcesi d’Urgell de Mons. Vi-
ves, i tot seguit els bisbes han dedicat un record i una pregària en memòria de Mons.
Josep Maria Guix Ferreres (a.c.s.), bisbe emèrit de Vic, recentment traspassat. Així
mateix, els bisbes agraeixen els anys de servei a les Esglésies de Catalunya del Nun-
ci Apostòlic a Espanya i a Andorra, Mons. Manuel Monteiro de Castro, en ocasió del
seu nomenament com a arquebisbe secretari de la Congregació per als Bisbes.

1. A continuació, els bisbes han passat a tractar els diversos temes de l’actualitat ecle-
sial i social i en relació a la recent Encíclica Caritas in Veritate agraeixen al Sant
Pare Benet XVI la seva publicació i conviden als fidels —i també a tots els ciu-
tadans— a llegir-la, aprofundir-la i difondre-la. La greu crisi econòmica que tra-
vessa el món i colpeja persones i poblacions ha fet més palesa la precarietat de la
nostra societat globalitzada, que sembla escapar al control dels estats i les altres
institucions. Són moments de reflexió i d’anàlisi de com estem construint la nos-
tra societat, no només els governants, sinó tots els ciutadans; i no podem defugir
aquesta responsabilitat. Precisament, l’encíclica proporciona una anàlisi valenta
de quines són les arrels de les nostres veritables carències i quines han de ser, per
tant, les vies per a un autèntic desenvolupament integral dels homes. Ens cal apro-
fundir —també a casa nostra—, per damunt de les necessàries solucions tècniques
i redescobrir, sobretot, la gran «vocació» a la qual està cridat l’home, tot home.

2. La celebració d’un Any Jubilar Sacerdotal, amb motiu del 150è aniversari de la mort
de sant Joan Maria Vianney, el sant rector d’Ars, iniciada pel Sant Pare el prop-
passat 19 de juny, ha estat acollida amb goig pels bisbes, els quals han posat en
comú les diverses iniciatives que tindran lloc en les distintes diòcesis catalanes i que
culminaran amb la peregrinació sacerdotal a Roma el pròxim juny de 2010.

3. En relació a la recent Declaració de la Comissió Permanent de la Conferència
Episcopal Espanyola (CEE), Atemptar contra la vida dels que han de néixer, con-
vertit en «dret», sobre l’«Avantprojecte de Llei Orgànica de salut sexual i repro-
ductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs», els bisbes de Catalunya fan
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una nova crida a treballar seriosament per l’Evangeli de la vida, defensant i pro-
movent el valor sagrat de tota vida humana. En aquest context, volen assenyalar
amb els altres bisbes de l’estat espanyol, que allò que més lesiona el dret a la vi-
da en l’esmentat Avantprojecte que es tramita a les Corts espanyoles, és la «pre-
tensió de qualificar l’avortament provocat com un dret» de la mare, que, per tant,
hauria de ser protegit per l’Estat. És veritat que l’embrió és depenent de la mare,
però mai no es pot dir que és un tros més del cos de la mare. Cal defensar la se-
va alteritat respecte de la mare: negar-la i reconèixer un dret de la mare sobre ell,
suposa una fita inèdita en la nostra societat del domini de l’home sobre l’home i
no respon a la veritat. Cal buscar solucions que siguin de debò humanes per a
resoldre els problemes en què poden trobar-se moltes dones i cal protegir, de debò,
la maternitat.

4. En l’àmbit de la pastoral prematrimonial, els bisbes han aprovat unes Orienta-
cions pastorals per a l’acolliment de promesos, a partir de les aportacions fetes
pels delegats de pastoral familiar de les deu diòcesis catalanes.

Aquestes «Orientacions» estan dirigides sobretot a les persones (rectors, equips
de preparació al matrimoni i altres agents de pastoral familiar) que es dediquen a
l’acolliment de promesos, amb la finalitat de garantir la celebració digna del sa-
grament del matrimoni. Aquestes «Orientacions» que es publicaran aviat portaran
una introducció del bisbe Agustí Cortés, responsable de l’àmbit de pastoral fa-
miliar i dos apèndixs sobre la celebració litúrgica i els aspectes jurídics d’aquest
sagrament complementaran el text.

5. Els bisbes han dedicat una part important de la seva reunió a estudiar diversos as-
pectes de la pastoral de joventut, a partir de la presentació feta per Mons. Fran-
cesc Pardo, bisbe delegat de la CET per aquest àmbit.

Primerament, han valorat la feina que està duent a terme el Secretariat Interdio-
cesà de Joventut (SIJ) en la preparació del pròxim Aplec de l’Esperit, la trobada
interdiocesana de joves, que tindrà lloc a la diòcesi de Terrassa el 22 de maig de
2010, vigília de Pentecosta. I també, a més llarg termini, la preparació de la Jor-
nada Mundial de la Joventut, que tindrà lloc a la ciutat de Madrid el mes d’agost
de 2011, presidida pel papa Benet XVI.

Després, han fet un complet repàs de la pastoral de joventut en cadascuna de les
deu diòcesis, des dels grups parroquials de joves fins als moviments diocesans,
tant generals com especialitzats, d’Acció Catòlica o d’altres àmbits eclesials.
Els bisbes han tractat també la situació de l’escoltisme, en les diverses demarca-
cions del moviment de «Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi», amb la presència
numèrica important de nois i noies (uns 16.000) i amb totes les qüestions referents
a la formació de caps, a la identitat cristiana del moviment i a les relacions amb
les altres realitats eclesials, com les parròquies i els altres moviments juvenils.

Els bisbes esperen concloure en la pròxima reunió aquest estudi i reflexió, a fi de do-
nar un nou i renovat impuls a la pastoral de joventut en les deu diòcesis catalanes.
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6. Mons. Salinas, bisbe delegat de la CET per a l’àmbit catequètic, ha informat els
bisbes de la celebració de les VIII Jornades interdiocesanes de catequesi, celebra-
des a Barcelona de l’1 al 3 d’aquest mes de juliol amb una assistència de 180 ca-
tequistes, i dedicades a analitzar els diferents aspectes del nou Catecisme d’ini-
ciació cristiana Jesús és el Senyor, que va ser presentat pels bisbes de la CET el
mateix dia 1. El nou Catecisme conté l’exposició íntegra de la fe cristiana, adap-
tada als infants de 6 a 11 anys, està estructurat al voltant del Credo i s’articula se-
gons les quatre dimensions de la vida cristiana: creure, celebrar, viure i pregar,
tenint com a centre Jesucrist, el Senyor. També han valorat molt positivament la
confecció del Quadern d’orientació per a l’infant i la guia per als catequistes, que
són materials elaborats directament pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi
(SIC). El nou Catecisme, que es començarà a utilitzar en les diòcesis catalanes,
amb caràcter normatiu, el pròxim curs 2009-2010, introdueix l’infant en l’expe-
riència de la vida cristiana, inicia a la celebració dels sagraments i ofereix el llen-
guatge comú de la fe que ens transmet l’Església. 

Mons. Salinas ha informat també els bisbes de la celebració de les Jornades inter-
diocesanes de formació per a catequistes, organitzades pel SIC, que tindran lloc
els dies 6, 7 i 8 de novembre de 2009 a Santa Susanna, a la diòcesi de Girona.

7. En el capítol de nomenaments, els bisbes han nomenat:
—Mn. Jordi Font Plana, de la diòcesi de Girona, com a consiliari del moviment

de «Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi»;
—Mn. Joan Ramon Marín Torner, de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, com

a consiliari nacional de la Joventut Obrera Cristiana (JOC); 
—i Mn. Víctor Martínez Mateu, de la diòcesi de Lleida, com a consiliari interdio-

cesà del Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica (MIJAC).

Els bisbes han completat la seva reunió amb la visita al Santuari de Santa Maria de
Tallò, a Bellver de Cerdanya, magnífica construcció romanicogòtica, antiga canò-
nica agustiniana bastida entre els segles XI i XII, on es venera la imatge de la Mare de
Déu del Tallò, notable exemplar romànic del segle XIII. Han visitat també l’església
parroquial de la Mare de Déu dels Àngels, a Llívia, i el santuari de la Mare de Déu
de Bastanist, pujant després fins a Cap de Rec, a Lles.

Prats de Cerdanya, 15 de juliol de 2009
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Història de la diòcesi 

Medalla d’or de les «Darderes»

«Monges de nit voltant pels carrers de Barcelona!»: fou una iniciativa que es veu que
va sorprendre a molts barcelonins en les darreres dècades del segle XIX. És a dir que les
«senyores Darderes» s’atrevien a oferir de nit un sublim acte de caritat en «vetllar» els
malalts fora de la seva residència del convent o de l’Hospital de Santa Creu, on des del
1731 tenien cura de les malaltes. Cal reconèixer, llegint les cròniques, que hi havia qui
creia que aquest era un nou «apostolat» massa agosarat. Es preguntaven: ¿aquelles bo-
nes monges serien respectades en travessar, per exemple, durant la nit la Rambla de
Barcelona i passar per carrers foscos quan es dirigien a les cases dels malalts o di-
funts per fer-hi les «vetlles»? I el curiós del cas és que les mateixes cròniques no par-
len de cap cas que suposés una manca de respecte vers aquelles religioses «vetllado-
res», al contrari: les acompanyaven i els hi deien que eren prou valentes per fer el bé.
Òbviament que en la història de les «Darderes» —n’hem publicat quatre llibres— hi
ha moments agosarats o almenys sorprenents. Així ho constata qui té la sort de com-
prendre el context històric d’aquella societat tan trasbalsada i convulsa com era a fi-
nals del segle XIX i principis del XX. Si a algú respectaven, eren aquelles bones darde-
res «vetlladores». Però això no ens ha d’estranyar si tenim present la interessant història
de les «Darderes» a Barcelona: anem de sorpresa en sorpresa. En primer lloc veiem
que elles foren fundades no pas per un eclesiàstic, sinó per un laic anomenat Fran-
cesc Darder, que era a l’ensems cirurgià de l‘Hospital de Santa Creu (avui de Sant Pau
i Santa Creu, que estava situat al carrer de l’Hospital, molt a prop de la Rambla, on avui
hi ha la Biblioteca Nacional de Catalunya). Darder, aquest sant baró, estava preocu-
pat perquè el centenar de malaltes de l’Hospital no estaven prou ben ateses, i d’aquí
que deixés un testament en el qual deia que calia fundar una causa pia «per a mante-
nir unes quatre senyores que —segons els text— calia que, ajudades per la gràcia di-
vina, tinguessin cura de les malaltes (de l’Hospital), pobres de Crist, per a major glò-
ria de Déu. Així les malaltes serien sempre ateses per elles (les Darderes), de forma
ininterrompuda, tant de dia com de nit, contínuament, perpètuament, amb tendra i dolça
estimació i consol, així com amb paraules maternals, ja que les malaltes són certament
els pobres de Crist, i Ell vol ser servit encarnat en els pobres» (Arxiu de Protocols No-
tarials de Barcelona, notari Aleix Claramunt: Testament, any 1731, fol. 191).

També fou una sorpresa l’esmentat establiment de «vetlles» proposat per la superiora
de les «Darderes» a les seves germanes. Aquesta superiora (considerada fundadora de
les actuals germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora, Dar-
deres), era la Mare Isabel Ventosa de la Geltrú, amiga del cardenal Casañas i de molts
eclesiàstics de principis del segle XX. Ella també fundà al carrer Hospital (on les Dar-
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deres tenien el convent) un curiós «planxador eclesiàstic» on es reunien molts sacer-
dots diocesans per lliurar els ornaments sagrats que les bones Darderes rentaven i plan-
xaven. Els sacerdots aprofitaven aquella avinentesa per comunicar-se entre si.

Però de totes les iniciatives de les Darderes, la que més va arrelar en l’estimació popu-
lar de la gent de Barcelona fou la de les «vetlles». Entraven en la més profunda intimi-
tat de la família necessitada per ajudar-la, i això era molt d’agrair. En el record íntim de
totes aquelles famílies, estaven les bones religioses que amb gran sacrifici i constància
van vetllar els seus moribunds, els seus malalts greus i àdhuc els seus difunts.

El dia 9 de maig de 2009 vàrem comprovar l’agraïment de tota una ciutat, la de Cabra
(Còrdova) vers les Darderes —«les que vingueren a Barcelona»— que fa cinquanta anys
es van establir en aquella ciutat, dedicant-se primordialment a «vetllar» a les cases dels
malalts tal i com havien fet al segle XIX les senyores Darderes de l’Hospital de Santa
Creu de Barcelona. La ciutat de Cabra estava bolcada en l’agraïment per tants actes de
solidaritat segons va afirmar l’alcaldessa María Dolores Villatoro en lliurar a les germa-
nes Darderes la Medalla d’Or per unanimitat del consistori municipal (signat per so-
cialistes, comunistes, populars i andalucistes). En aquest acte tan entranyable presidit
per l’alcaldessa, pel vicari general de Còrdova (Dr. Joaquín Alberto Xieva), i per la su-
periora general de les Darderes (Madre Pilar Rodríguez), es pogué palpar per part del
públic el molt que s’estimaven la comunitat de les Darderes, com també ho podríem
constatar en similars actuacions en els nostres pobles de Catalunya. La nostra gent és
agraïda quan veu la solidaritat (que és el mateix que dir «caritat») d’aquestes bones re-
ligioses. Tanmateix ens podem preguntar què passarà quan s’apliqui la Llei de dependèn-
cia. Les Darderes ja no s’hauran de preocupar de les vetlles? Crec sincerament que elles
no estan preocupades per si perden la seva ocupació; tot el contrari, se n’alegren que es
miri pels més necessitats. Elles —com han fet a través de la seva història— s’han adap-
tat els signes dels temps, trobant nous camps per fer el bé a través del seu carisma.

Ja durant el segle XX s’han establert a l’Amèrica Llatina, concretament a Argentina,
Uruguay i Perú, on tenen cases a la selva amazònica i a la mateixa capital de Lima,
on donen assistència als malalts de sida, als ambulatoris, oferint botiquins, menja-
dors per malalts… De manera molt semblant ho tenen muntat a Espanya, a Argenti-
na i Angola (Àfrica), tot i que aquí preval l’assistència a hospitals, i especialment a
les residències d’ancians.

La història de les Darderes em recorda la història de les primeres comunitats cris-
tianes, on l’ajuda als necessitats era el títol de glòria dels cristians. La seva actitud
caritativa era heroica («donant la vida pels altres»), i aquesta ha estat la pauta dels
seguidors de Crist, que es torna a encarnar en els pobres més pobres i més necessi-
tats. En això, tal com diu l’autor anònim d’una carta dirigida a un tal Diognet del se-
gle II, els cristians assolien la fraternitat universal, fent un bé immens a la societat,
sostenint-se aquesta gràcies en gran part als cristians, car ells són com l’ànima en el
cos, que gràcies a ella es manté amb vida i pot progressar positivament. Certament
que les darderes es mereixen una medalla d’or per ser tan «bones cristianes».

J.M. Martí i Bonet
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Crònica

Seguint les passes del rector d’Ars

Pelegrinatge sacerdotal a Ars i Lió

La setmana del 3 al 7 d’agost el Sr. Cardenal amb un grup de capellans, ordenats en
els darrers anys, varem fer un pelegrinatge a Lió i Ars. Va ser una sortida breu, però
plena d’intenses vivències. Després d’un llarg viatge en autocar arribàrem dilluns
vespre al Seminari de Lió, on fórem rebuts pel pare Touloup, rector del Seminari.
Aquella mateixa nit sopàrem amb el cardenal Philippe Barbarin, que amb un perfec-
te castellà ens va donar la benvinguda en aquesta mil·lenària diòcesi, els orígens de
la qual es remunten a sant Ireneu i als màrtirs de l’any 177 d.C.

Dimarts 4, dia de sant Joan Maria Vianney, vàrem pelegrinar a Ars, on participàrem
en la multitudinària Missa del santuari. Una Eucaristia presidida pel prefecte de la
Congregació del Clergat, Mons. Claudio Hummes, i on concelebraren més de 500
sacerdots. Poder viure aquella jornada a Ars en aquest any sacerdotal, el 150è de la
mort del sant, va ser un immens regal per tots els capellans que fórem allà. Les pa-
raules de Mons. Hummes exhortant-nos a aspirar a la santedat com el sant rector
d’Ars, els aplaudiments espontanis del poble en passar els capellans, la immensa pro-
cessó pels camins d’Ars amb el cor del sant o les vespres solemnes amb el Santíssim
exposat a la capella de la Nostra Senyora de la Misericòrdia són records difícils d’o-
blidar pels qui allí estiguérem.

El dia següent, després de visitar les obres del futur seminari de Lió, vàrem conèixer
la casa d’un altre sant capellà de la diòcesi; el beat Antoine Chevrier. A la casa del
Prado, antiga sala de festes reconvertida en fogar d’espiritualitat pels lionesos més
pobres i humils, les religioses encarregades ens van explicar els inicis d’aquella obra
de Déu i el carisma d’aquesta fundació estesa per tot el món.

La tarda la dedicàrem a visitar la catedral de Saint Jean. Un edifici gòtic de gran
bellesa, però que mostra en les seves parets, buides d’imatges, les ferides de l’Esglé-
sia de Lió provocades per la iconoclàstia protestant i revolucionària. Després de ce-
lebrar l’Eucaristia varem passejar pels carrers de la ciutat antiga, considerats patri-
moni de la Unesco i refrescar-nos en una típica taverna lionesa.

El dijous matí fórem rebuts pel vicari general de la diòcesi, Pierre Yves Michel.
Ens va explicar la realitat social, pastoral i espiritual de Lió. És una diòcesi amb mol-
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ta història, i amb una realitat pastoral molt variada. Una diòcesi que davant la indi-
ferència i el secularisme de la societat ha apostat fort per la missió. Són moltes les
iniciatives pastorals, plenes de creativitat, dirigides tant als joves com als no creients.
En acabar la xerrada varem dirigir-nos a la cripta on segons la tradició està enterrat
sant Ireneu. Ireneu és un dels pares de l’Església més coneguts, vingut de l’Àsia Me-
nor i deixeble de sant Policarp, que segons la tradició fou deixeble del mateix evan-
gelista Joan. Aquesta tradició fa de Lió una de les diòcesis més antigues de França.

La tarda la vàrem dedicar íntegrament al santuari més important de Lió, Notre-Da-
me de Fourvière. Anomenat l’ànima de Lió, aquest santuari marià està situat a una
de les muntanyes que rodegen la ciutat. Aixecat amb els donatius dels lionesos, d’es-
til neobizantí, és d’una riquesa exuberant, i no deixa indiferent als pelegrins i turis-
tes que s’hi apropen. Allí el Sr. Cardenal va presidir l’eucaristia del santuari en
francès, i vàrem acomiadar-nos d’aquesta meravellosa ciutat que ens ha acollit du-
rant aquesta setmana.

El dia següent, amb llàstima però també il·lusionats per haver pogut passar uns dies
tan bonics, varem tornar a Barcelona. Varem acomiadar-nos del pare Toulup, totho-
ra atent i servicial, i de la cuinera catalana del Seminari, que va sorprendre’ns cada
dia amb diferents plats típics de la regió.

El viatge s’ha acabat. Els que hi vàrem anar esperem ja el pròxim any, i fem càba-
les sobre el pròxim destí. De viatges turístics se’n poden fer molts. Però trobar viat-
ges que combinin turisme, coneixement d’una realitat pastoral, pregària i convivèn-
cia amb companys capellans no és tan fàcil. Per això els que hi vàrem anar agraïm
de cor la iniciativa del Sr. Cardenal, tot i lamentar no ser un grup més nombrós.

Mn. Bruno Bérchez Cagigal

Presentació del Catecisme Jesús és el Senyor

En el marc de les VIII Jornades Interdiocesanes de Catequesi, organitzades pel Se-
cretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes (SIC), el dia 1 de juliol de
2009, a l’aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona, va tenir lloc l’acte de la
inauguració d’aquestes jornades —que després varen continuar al Seminari Salesià
Martí-Codolar— i la presentació del catecisme Jesús és el Senyor.

A l’acte hi eren representades totes les diòcesis, tant pels propis bisbes com també,
en altres casos, pels delegats de Catequesi de cada bisbat. Un gran nombre de cate-
quistes va assistir a l’acte.

Aquest catecisme conté l’exposició íntegra de la fe cristiana, adaptada a infants de
6 a 11 anys. Està estructurat al voltant del Credo i s’articula segons les quatre dimen-
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sions de la vida cristiana: creure, celebrar, viure i pregar, tenint com centre Jesucrist,
el Senyor. El nou Catecisme, que es començarà a utilitzar en les diòcesis catalanes,
amb caràcter normatiu, el proper curs 2009-2010, introdueix l’infant en l’experièn-
cia de la vida cristiana, inicia a la celebració dels sagraments i ofereix el llenguatge
comú de la fe que ens transmet l’Església.

Introduí l’acte, amb unes paraules de benvinguda, la Sra. Montserrat Oriol,
directora del SIC, i a continuació va parlar Mons. Xavier Salinas, president del
SIC i bisbe de Tortosa, que explicà que aquest Catecisme, aprovat per la Con-
ferència Episcopal Espanyola i la Santa Seu, «s’inclou dins d’un projecte glo-
bal dut a terme per les diòcesis de Catalunya i les Balears per tal d’impulsar
la catequesi. La fe s’ensenya, s’anuncia, es transmet. Per això és tan impor-
tant tenir un instrument com aquest Catecisme que ajuda en el creixement de la
fe».

També va subratllar que, tot i la seva importància, «el catecisme no és el mateix
que la catequesi; la catequesi és molt més que el catecisme». Mons. Salinas també
va dir que la tasca dels catequistes no sempre és fàcil, «ja que sovint hem de cami-
nar enmig de la foscor i la fe és la nostra torxa».

Manifestà que Jesús és el Senyor «és un llibre on es presenta de forma sintètica i sen-
zilla la fe de l’Església catòlica. S’hi anuncia el que Déu ha fet per nosaltres, els
homes, i per la nostra salvació, que és l’essència de la nostra religió. En el món tan
volàtil en el que vivim, s’agraeix un llibre de referència com el catecisme, amb un
llenguatge comú de fe, per llegir-lo i consultar-lo. Rere de les paraules, sempre hi ha
la realitat».

«El cristianisme —va dir també el bisbe de Tortosa— no és una teoria, sinó un fet
actual. A través de la catequesi, infants i adolescents poden descobrir que formen part
de la família cristiana. Aquest nou Catecisme és un llibre de magisteri eclesial i tam-
bé de comunió eclesial.»

Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episco-
pal Tarraconense, es va dirigir sobretot als nombrosos catequistes presents, molts dels
qual es disposaven a participar en les Jornades Interdiocesanes de Catequesi que va-
ren celebrar-se els dies 1, 2 i 3 de juliol.

«Els catequistes —va dir—, amb la vostra tasca activa i eficaç, sou un element deci-
siu en la transmissió de la fe. Posem en les vostres mans aquest Catecisme que con-
té el tresor de la nostra fe». Mons. Jaume pujol, que ha dedicat molts anys de la se-
va vida, a l’estudi de la catequesi i a la pràctica de la catequesi d’adults i d’infants,
va recordar el ric pensament de Joan Pau II sobre la catequesi i la missió dels cate-
quistes en l’Església.

Va cloure l’acte el parlament del cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach. Les seves paraules es publiquen íntegrament a la secció del
Prelat.
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Inauguració del nou Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau

El dia 1 de juliol al matí tingué lloc l’acte de la benedicció i la inauguració del nou
hospital de la Santa Creu i Sant Pau, construït en la part superior de l’extrem nord-
est dels actuals terrenys (la seva ubicació és al carrer Mas Casanovas, 90), separat
del tradicional recinte modernista, situat en la línia que separa l’Eixample de Bar-
celona i el barri del Guinardó. La nostra diòcesi és un dels patrons propietaris d’a-
quest important centre hospitalari, tan present en la història de la ciutat.

Varen assistir a l’acte, el president de la Generalitat, José Montilla; l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu; la consellera de Salut, Marina Geli, i el nostre Cardenal
Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que beneí els nous locals i pronuncià unes
paraules que es publiquen a la secció del Prelat d’aquest mateix número del BOAB.
També hi varen assistir els expresidents de la Generalitat, Jordi Pujol i Pasqual Ma-
ragall, i un gran nombre de metges, infermeres i personal d’administració, així com
molts pacients, sobretot els que varen poder aixecar-se dels seus llits per seguir el
desenvolupament de l’acte des de les vidrieres dels pisos superiors.

En els seus parlaments, les autoritats presents i els dirigents del centre varen do-
nar la benvinguda al nou hospital i es van felicitar pel fet d’haver arribat a la se-
va culminació un projecte que es va començar a planejar fa gairebé 50 anys i que
ha tingut una llarga execució. José Montilla va destacar que el nou hospital de Sant
Pau ha estat «l’esforç econòmic més important de la sanitat pública de l’última
època», ja que el govern ha invertit 293 milions d’euros en aquest centre sanitari.
Pel president, el nou centre consolida el model sanitari català, i serà un referent eu-
ropeu en biomedicina que obrirà les portes de Catalunya al Mediterrani. «És un
centre hospitalari del segle XXI, local i global», assegurà la consellera de Salut, Ma-
rina Geli; i Jordi Hereu va expressar «l’agraïment, l’orgull i la satisfacció» de la
ciutat per tenir aquest equipament sanitari que entrarà en ple funcionament la pro-
pera tardor.

També hi varen assistir el director del centre, Dr. Jordi Varela, els dos canonges que
actualment porten la representació del Capítol de la Catedral a la Molt Il·lustre Ad-
ministració (MIA), Mn. Joan Benito Tolsau i Mn. Josep Ramon Pérez Sánchez; el
doctor Josep Maria Forcada, metge i prevere, prior de l’Hospital; Mn. Antoni Da-
vesa, del Servei religiós de l’hospital, i altres preveres, religiosos i religioses.

El nou edifici, en forma d’una mà esquerra oberta, allotja els serveis dels 13 pave-
llons modernistes, obra de l’arquitecte Lluís Domènec i Montaner, que es varen co-
mençar a construir l’any 1902 i que des de l’any 1930 —any de la inauguració— va-
ren garantir el servei del conegut popularment com «l’Hospital de Sant Pau», encara
que el seu nom complert —ara mantingut— és el d’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, en el que serà el primer centre sanitari català d’alt nivell del segle XXI, amb
vocació assistencial i també de docència i d’investigació.
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El nou hospital, construït en nou anys, ocupa 105.000 metres quadrats, dóna feina a
3.300 persones i atendrà més de 500.000 malalts cada any. La nova estructura, que
dobla la xifra de boxs de dia i consultes externes del centre antic, ofereix cobertura
sanitària a cinc districtes de Barcelona —Guinardó, Gràcia, Eixample dret, Sant An-
dreu i Sant Martí— i també a malalts de tota Espanya, que són atesos d’especiali-
tats en què Sant Pau és referència estatal. El 75% dels pacients són de Barcelona,
però l’altre 25% són de tot Catalunya i de la resta d’Espanya.

Des del nou edifici principal, on se situen els blocs quirúrgics, les sales de parts, les
ucis, radiologia i —des del mes de gener vinent— les urgències, s’accedeix fàcilment
als quatre enormes dits que allotgen els 607 llits d’hospitalització, amb dues preocu-
pacions bàsiques: la funcionalitat assistencial i l’abundància de llum. «Circulació di-
recta i senzilla —va resumir l’arquitecte Francesc Rius, artífex de l’obra amb Este-
ve Bonell, Sílvia Barberà, Josep Lluís Canosa i Josep Maria Gil—. La idea és que
des dels serveis centrals s’arribi aviat a les habitacions d’ingrés». Aquesta circulació
—una altra novetat— es farà per una via exclusiva per a sanitaris i malalts. Les vi-
sites tindran un altre passadís. Els quiròfans, els laboratoris i els serveis d’urgències
queden situats en els pisos soterranis.

Els arquitectes han tingut en compte que un edifici tan modern —una imatge do-
minada pel marbre blanc, el vidre i els espais enjardinats i d’amplis espais— no re-
sulti xocant per a l’entorn modernista, que és un patrimoni de la humanitat i que
fou construït gràcies a la donació inicial de quatre milions de pessetes del ban-
quer Pau Gil.

Està previst que els dos grans conjunts urbanístics —el nou i el d’estil modernista—
conflueixin en un petit bosc de 200 metres d’amplada en el qual s’endinsaran els qua-
tre llargs dits del nou hospital. Aquest bosc recuperarà, com s’espera, la tradició
que els malalts puguin passejar a l’aire lliure, com han pogut fer molts dels malalts
ingressats al que ara ja ha passat a ser l’antic hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Després de l’acte oficial de la inauguració, es va celebrar una gran festa ciutadana i
durant els dies 4 i 5 hi hagué dues jornades de portes obertes, amb la intenció d’acos-
tar el nou centre als ciutadans i ciutadanes.

Celebracions al santuari 
de la Mare de Déu de la Cisa

El santuari de la Mare de Déu de la Cisa, situat a la parròquia de Sant Pere de Pre-
mià de Dalt, i que dóna nom a un dels arxiprestats del nostre Arquebisbat, celebra els
250 anys de la capella actual, després que l’antiga, documentada ja al segle XII, ha-
gués de ser enderrocada a causa dels danys de guerra que va patir l’any 1713.
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El dia de Sant Pere de 1759, festa major de Premià de Dalt, una munió de gent del
poble i dels pobles veïns, amb les autoritats i clergues corresponents, es van reunir
a la Cisa per procedir a la benedicció de la capella. La construcció de la nova cape-
lla va ser acollida amb entusiasme per tot el poble, i van ser molts, grans i petits, els
que van participar de forma voluntària en la realització de l’obra.

Durant tot el temps que van durar les obres, un temps llarg a causa de la penúria del
moment, es va habilitar l’entrada de la casa de l’ermità per venerar-hi la imatge
de santa Maria. Encara avui, sobre aquesta casa, hi ha una espadanya que ho recorda.
L’endemà de la festa de Sant Pere de l’any indicat, el 30 de juny al matí, es va por-
tar processionalment la santa imatge des de la casa de l’ermità fins a la parròquia.
I a la tarda, en una altra processó solemníssima, es va traslladar des de la parrò-
quia a la nova capella, on es va entronitzar.

A la celebració dels 250 anys, de la capella —ha escrit Mn. Josep Colomer, rector de
Sant Pere de Premià de Dalt— «sense obviar aspectes culturals i de millora material,
se li ha volgut donar sobretot un caure religiós, tant per a la vida interna del santua-
ri com per a la seva projecció cap enfora».

Els nombrosos actes previstos es desenvoluparan entre l’aplec de l’1 de maig de 2009
i l’aplec del dia primer de maig de 2010.

Els actes centrals d’aquesta commemoració van tenir lloc el dimarts 30 de juny i el
divendres 3 de juliol. El 30 de juny es va tornar a traslladar la imatge de la Mare de
Déu des de la parròquia fins al santuari, com es va fer en aquest dia de 1759. Es va
fer amb una processó de torxes a la nit, que va reunir una gentada de tots els po-
bles, un signe de la devoció a la Mare de Déu de la Cisa en les poblacions del Ma-
resme. Amb textos breus, pregaries i cants es va acompanyar la sagrada imatge. Es
varen vendre 600 torxes i molta gent es va unir a la processó pel camí, encara que no
tinguessin torxa.

Les celebracions a la nova capella inaugurada l’any 1759 —segons la crònica del rec-
tor d’aleshores, Mn. Pere Vives— van durar tres dies. Justament en aquest tercer dia
d’enguany, el 3 de juliol, el Sr. Cardenal Arquebisbe va celebrar una eucaristia, en
què varen concelebrar els preveres de l’arxiprestat, participada per 180 persones, amb
cants del poble i de la Coral Mareny, de Vilassar de Dalt. Es va celebrar a l’aire
lliure en la nova plaça del santuari que l’Ajuntament de Premià de Dalt ha arranjat
com a col·laboració a l’aniversari.

A l’homilia el Sr. Cardenal va resseguir la vida de Maria: la seva fe en respondre
a la paraula de l’àngel que la fa Mare de Déu i, per voluntat de Jesucrist, també
mare nostra; la seva actitud d’humilitat i de servei en auxiliar la seva cosina
Elisabet, fet que la converteix en un exemple per a la nostra vida cristiana. El
Sr. Cardenal va remarcar especialment les paraules «Feliç tu que has cregut», que
ens proclama la felicitat del fet de creure. Precisament una de les pregàries a Ma-
ria, en la processó de torxes, havia estat aquesta: «Encomana’ns l’alegria de la
fe!».
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El Sr. Cardenal va fer també una crida als pares, invitant-los a esforçar-se en trans-
metre aquesta joiosa fe als seus fills i filles. I a tots els presents els va demanar,
amb motiu de l’Any Sacerdotal, a pregar per les vocacions sacerdotals.

En acabar la missa va anunciar que en aquest dia el Sant Pare Benet XVI havia signat
el document autoritzant la beatificació de Mn. Josep Samsó i Elias, rector màrtir de
Santa Maria de Mataró, i arxiprest en el seu temps de tot el Maresme barceloní.

Presa de possessió de quatre nous canonges 
a la catedral de Barcelona

El dissabte 25 de juliol de 2009, solemnitat de l’Apòstol Sant Jaume, varen prendre
possessió quatre nous canonges a la catedral de Barcelona: Mn. Sergi Gordo Rodríguez,
Mn. Josep Serra Colomer, Mn. Josep M. Turull Garriga i Mn. Josep Vives Trabal.

L’acte començà a dos quarts d’una de la tarda. En primer lloc, a la sala capitular, es
va celebrar una sessió extraordinària del Capítol de la catedral, presidit pel senyor
cardenal arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach. El degà del Capítol de la catedral,
doctor Joan Guiteras Vilanova, acollí els nous canonges amb unes paraules de ben-
vinguda que es publiquen a continuació d’aquesta nota. Seguidament, aquests va-
ren fer la professió de fe i la promesa de guardar fidelment els estatuts i els costums
legítims del Capítol i de la catedral. Els fidels varen poder seguir l’acte de la sala ca-
pitular per les pantalles instal·lades en diversos punts de la catedral.

Tot seguit, el senyor Cardenal, els membres del Capítol i els nous canonges, acom-
panyat cada un d’ells del seu canonge comissari, que feia com les funcions de padrí
i introductor del nou capitular, varen anar en processó a la capella del Santíssim Sa-
grament, on varen pregar uns moments en silenci. Mn. Sergi Gordo anava acompa-
nyat de Mn. Josep A. Arenas; Mn. Josep Serra, de Mn. Francesc Raventós; Mn.
Josep M. Turull, de Mn. Josep M. Martí Bonet, i Mn. Josep Vives Trabal, de Mn. Fran-
cesc Campreciós. A la capella del Santíssim, després dels moments de pregària, es
cantà l’antífona eucarística Ave verum i el nou canonge Mn. Josep Serra va dir l’ora-
ció final corresponent. Els cants de la celebració varen anar a càrrec del cor «Fran-
cesc Valls» i de tota la comunitat present a l’acte.

Des de la capella del Santíssim tots els presents han anat cap al cor de la catedral, allí
els comissaris varen invitar els nous canonges a seure a la cadira del cor que els corres-
pon i, dirigida pel senyor Cardenal arquebisbe, es va resar l’hora litúrgica de Sexta.

Finalment, precedits sempre per la Santa Creu, els presents es varen traslladar al pres-
biteri de la catedral, on es cantà en primer lloc l’antífona de la Santa Creu, Crucem
tuam adoramus, Dómine i el canonge Mn. Josep Vives resà l’oració corresponent.
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Tot seguit es cantà l’antífona Veni, Sponsa Christi, tot venerant Santa Eulàlia, titu-
lar de la catedral amb la Santa Creu, i va resar l’oració final el nou canonge Mn. Jo-
sep M. Turull.

Mn. Sergi Gordo, fou l’encarregat de pronunciar unes paraules en nom dels nous ca-
pitulars, que es publiquen també a continuació.

Després, va parlar el senyor cardenal. El text del seu parlament es publica a conti-
nuació d’aquesta crònica. L’acte acabà amb l’abraçada fraternal dels membres del
Capítol als nous canonges, mentre el cor «Francesc Valls» cantava «Da pacem, Do-
mine», d’Ascanio Trombetti. El cant final fou el Virolai a la Mare de Déu de Mont-
serrat. A continuació, es va invitar el clergat i els nombrosos fidels assistents a pas-
sar al claustre on fou servit un senzill refrigeri per a tothom.

Amb motiu de l’entrada al Capítol de la catedral dels nous canonges, el doctor Josep
M. Martí Bonet publicà un opuscle de 26 pàgines, editat per l’Arxiu Diocesà, que re-
cull la llista i algunes dades cronològiques dels canonges i altres clergues que han es-
tat i estan en el present al servei de la catedral. 

Paraules del Sr. cardenal, Dr. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe
metropolità de Barcelona

Celebrem un acte important per a la nostra catedral de Barcelona, per al Capítol de
canonges i per l’arxidiòcesi: la creació de quatre nous canonges d’aquest Cabildo
al servei de la nostra estimada catedral basílica. Per motius religiosos i turístics, a
més de l’excel·lent ubicació de la catedral en el Barri Gòtic de la ciutat, la nostra ba-
sílica, amb el claustre i dependències, està sempre molt visitada i és moltíssima l’ac-
tivitat que s’hi realitza. Era necessari oferir al Capítol de canonges nous membres per
tal que, disposant de temps, compatible amb el seu treball pastoral que realitzen, pu-
guin col·laborar aportant la seva dedicació, el seu treball i la seva competència.

Agraeixo els nous canonges que avui amb aquesta cerimònia prenen possessió del
seu càrrec, que hagin acceptat aquest servei eclesial que els hi encomano. Com a
membres del Capítol de la catedral entren avui a formar part d’aquesta institució ecle-
sial, antiga i venerable, per tal de formar un cos, compenetrant les seves veus en la
lloança a Déu i els seus serveis en bé de la pastoral que es realitza en la nostra cate-
dral en bé dels fidels.

En la reforma del Codi de Dret Canònic de 1983, el Capítol de Canonges ve confi-
gurat com un col·legi de sacerdots (cf. can. 503). Això demana que entre tots els ca-
nonges hi hagi un esperit col·legial, una actuació conjuntada i travada amb el repar-
timent d’encàrrecs i serveis entre els canonges.

Tanmateix aquest col·legi de canonges té, en la reforma del Codi piobenedictí unes
funcions ben assenyades. En primer lloc, li correspon la celebració de les funcions
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litúrgiques més solemnes a l’església catedral. Aquesta és una funció que es realit-
za molt i amb molta dignitat en la nostra catedral amb la participació d’una munió de
persones que vénen de diferents barris de la ciutat de Barcelona, de la resta de l’ar-
xidiòcesi i d’arreu del món. Em plau posar en relleu i agrair l’esforç que realitza el
Capítol per facilitar les celebracions litúrgiques amb solemnitat, autenticitat i molta
participació per part dels fidels. Vosaltres, nous canonges, ajudareu a continuar i in-
tensificar aquesta lloable activitat eclesial que estant realitzant els vostres germans
canonges.

La nostra catedral és molt visitada per diversos motius: per la celebració de l’euca-
ristia, per pregar al Sant Crist de Lepant i els sants i santes que hi ha en les moltes
capelles, per celebrar el sagrament del perdó i els altres sagraments i per gaudir de la
seva bellesa. Això demana una actitud constant d’acolliment d’aquests milers i mi-
lers de persones que venen a la catedral per tal d’oferir-los-hi els diversos serveis que
desitgen obtenir amb la seva visita.

En el nostre temps que té una urgent necessitat d’evangelització. Sempre he pensat
que a les visites artístiques, culturals i turístiques a la catedral és bo poder oferir mis-
satges i reflexions evangelitzadors i catequètics, tenint en compte els continguts re-
ligiosos que són objecte d’aquestes visites. Sé que us hi esforceu i que desitgeu in-
tensificar-ho en la mesura de les possibilitats.

La cura del patrimoni religiós, artístic i cultural de la Catedral està confiat al Capítol
de canonges, i això en la nostra catedral és una responsabilitat que demana un treball
gran i constant. Aquí també em plau agrair-vos, benvolguts canonges, tot el que
heu fet i esteu fent en la protecció, defensa, restauració i posada al servei dels cris-
tians i de la societat tota la riquesa arquitectònica, escultòrica, arxivística i cultural
de la nostra catedral. Aquests dies estem gaudint ja de la restauració de la faça-
na de la catedral, pendents de col·locar ben aviat els vitralls restaurats i esperant
finalitzar la restauració del cimbori. És un exponent ben visible del treball encara
molt més gran que esteu realitzant per conservar tota la catedral, mantenir-la i posar-
la al servei de les seves finalitats essencials: el culte i la cultura.

Us felicito ben cordialment a vosaltres, nous canonges del nostre Capítol de la cate-
dral de Barcelona, i també els vostres familiars i amics i confio que amb l’ajut del
Senyor, que no us mancarà, exercireu sempre el vostre ministeri en bé d’aquesta
preuada institució que és la catedral, seu del bisbe diocesà i exemple de la pregària
litúrgica per a totes les esglésies de l’arxidiòcesi.

Paraules del Dr. Joan Guiteras

Intervenció del Sr. Degà a l’interior de la Sala Capitular, després d’entrar els nous
canonges.

Em plau, en aquest inici de la cerimònia, saludar-vos, Eminentíssim Sr., i saludar tots
els Capitulars.
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Dono gràcies a la vostra Eminència, Sr. Cardenal, pel nomenament dels quatre pre-
veres que avui s’incorporen al Capítol de la catedral metropolitana de l’arxidiòcesi
de Barcelona. Heu sabut nomenar quatre sacerdots que honoren els membres del Ca-
pítol. Els que avui començaran l’exercici del seu ministeri a la catedral s’incorpo-
ren al Capítol. Una incorporació necessària i esperada. Mercès, Sr. Cardenal!

Avui, en aquesta presa de possessió de les canongies, es manifesta la vitalitat d’una
església que, al llarg de les diverses promocions canonicals, és sempre viva i sempre
és misteri de comunió. En aquest moment, penso en els canonges que, en altres
temps, van dur endavant la tasca presbiteral en aquesta seu. I ens els canonges emè-
rits que estan aquí presents i que són modèlics en el lliurament a la missió que els fou
encomanada. Sortosament molts encara presten gran servei a la catedral. Cal també
agrair als emèrits la seva col·laboració, la seva bonhomia, les seves visions encerta-
des en la dinàmica d’aquesta catedral, que té el privilegi d’acollir tantes persones per
la litúrgia, la devoció als sants, la recepció del sagrament de la penitència i el de la
confirmació. Gràcies, senyors canonges! Mercès per la vostra tasca i la vostra ge-
nerositat!

La catedral metropolitana és camí cap els homes, fent ús d’uns mots de la primera
encíclica del papa Joan Pau II i que ell aplicava a l’Església. La nostra catedral és
oberta a creients i no creients, a visitants de tota mena que hi vénen tant per motius
religiosos com artístics. En tots els aspectes, la catedral ha de ser evangelitzadora.
De fet, a la seu de Barcelona hi ha un culte digne, una cura especial del temple com
a tal —com evidencien les obres de restauració que s’hi duen a terme i la pulcritud
de les religioses, tant en els ornaments com en els atuells litúrgics—; la catedral té
constantment un catecumenat, una catequesi de confirmació, una catequesi pels pa-
res dels qui s’hi bategen, etc. Tot fa que la seu tingui una vida molt gran. Cosa im-
portantíssima per a l’Església. 

Us puc dir als qui avui entreu al Capítol que, al darrera de tota aquesta vida, hi ha els
canonges que, sortosament, treballem amb esperit de comunió. Puc ben assegurar, i
m’alegra, que entre els capitulars hi ha respecte, comunió, responsabilitat i bonho-
mia. Entre nosaltres hi ha comunió i amistat. Us ajunteu, deixant les bromes que es
fan sobre la poca diligència dels canonges, a un grup de preveres cordial i acollidor,
tot i que en determinats moments els parers puguin diferir. Som servidors de l’Esglé-
sia i això ens fa sentir viva la comunió i la germanor sacerdotals.

El Capítol de Barcelona, us ho dic amb tota veritat, us acull amb els braços oberts,
una manera de dir que us ofereix tot el que és i té. Espera de vosaltres —i no dubte
que serà així— la vostra aportació ministerial per sostenir tota la tasca del primer
temple de la diòcesi i per secundar el pla pastoral que ha assenyalat el Sr. cardenal
de Barcelona. Que la missió que us atorga el senyor cardenal i que el Capítol concre-
tarà ajudi a què tots plegats donem a Déu la deguda lloança i restem oberts als sig-
nes dels temps… Això reclama sintonia espiritual amb el Senyor, amb el Sr. Carde-
nal, amb el poble fidel… La catedral, com altres temples, ha d’atendre els pobres,
cosa que el Capítol fa tant a través del patronatge en diverses  institucions caritatives
com per l’ajut caritatiu als necessitats.
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Això, benvolguts, reclama una dedicació de temps i, per tant, molt il·lustres senyors,
el nomenament porta una novetat en la vostra càrrega pastoral, quan vosaltres teniu
també, a la diòcesi, uns càrrecs molt rellevants i delicats. La disponibilitat i la comu-
nió entre tots serà una dinàmica apostòlica, duta en el que se sol anomenar pastoral
de conjunt.

Us demano, d’una manera especial que, com sempre ha volgut fer el Capítol, pro-
cureu ser molt acollidors. L’acolliment i només l’acolliment obra la via de l’evange-
lització. 

Estar en el Capítol comporta també un ajut fraternal en l’espiritualitat del sacerdot.
Els moments de recés i de sessions capitulars també ajuden en aquest aspecte.

La catedral, doncs, és un organisme que necessita moltes mans disposades a treba-
llar. He de valorar sincerament no sols la disponibilitat dels senyors canonges sinó
també la col·laboració de les Auxiliars Parroquials de Crist Sacerdot i també l’ajut
de personal seglar que amb fidelitat i eficàcia ens ajuden en el compliment dels
objectius proposats pel Capítol. Dono les gràcies, d’una manera especial, als ser-
veis de secretaria i d’economia; realitzen una tasca notable en eficàcia i tenen una
gran paciència i una gran amabilitat per fer i desfer, cosa, de vegades, molt pròpia
dels qui portem la càrrega del ministeri sacerdotal. Gràcies a aquestes persones i a
tots els treballadors de la catedral de Barcelona. Hi ha també un ajut, ara que fem
obres, de les autoritats civils i dels fidels.

La bona acollida de les persones és vital. I també ho és que el culte sigui digne. Els
fidels s’han de trobar bé en les celebracions d’aquesta casa que és el primer temple
de la diòcesi i l’església del nostre Pare i Pastor, el Sr. Cardenal.

Sigueu benvinguts. Us asseguro que és el desig sincer i joiós de tots i cadascun dels
canonges de la Seu. Heu estat esperats i sou benvinguts. Ara ens pertoca a tots de tre-
ballar en la vinya del Senyor.

En aquesta ocasió, senyor cardenal, en nom del Capítol i propi, us vull dir que en tot
i per tot estem al vostre costat. Desitgem que el vostre lliurament de Pastor fructifi-
qui en comprensió i valoració de la càrrega pastoral amb què us ha carregat el Pas-
tor de les ovelles, nostre Senyor Jesucrist.

Paraules de Mn. Sergi Gordo

En nom dels nous canonges, pronuncià aquestes paraules:

En nom dels nous canonges, i com el més jove dels quatre, se m’ha demanat que
adreci ara unes paraules, que seran totes elles plenes d’un sol mot: GRÀCIES!

Els quatre nous canonges, en primer lloc, agraïm a l’Emm. Sr. cardenal arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, que ens hagi confiat aquest servei per al bé de l’Esglé-
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sia de Barcelona. També ens plau manifestar-li la nostra disponibilitat de ser coope-
radors del seu ministeri en un aspecte ben concret: el de la pregària, en nom i per a
tota l’Església diocesana en aquesta que és la seva església pròpia, la S. E. Catedral
Basílica Metropolitana de Barcelona. En ella el Sr. Cardenal Arquebisbe té la seva
càtedra de mestre espiritual i l’altar des del qual presideix. De fet se’ns encomana
que vetllem pel culte d’aquesta seu: pel seu bon desenrotllament, per la seva solem-
nitat, per la seva dimensió pastoral, per la seva manera modèlica de dur a terme el
que se n’ha vingut a dir ars celebrandi («l’art de la celebració»). Tant de bo que la
multitud de fidels de tots els pobles i nacions que acuden a aquesta Catedral surtin
havent experimentat, si més no, que han passat per un lloc sant. Que aquí puguem
viure realment el pas del Senyor per les nostres vides tot cantant com el salmista:
«Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor!».

Unes sentides paraules d’agraïment les adrecem ara al Sr. degà, Dr. Joan Guiteras,
i a la resta dels membres del Capítol de la Catedral pel vostre càlid acolliment i ger-
manor presbiteral, amb l’expressió, per part nostra, del desig de ser un ajut en el vos-
tre ministeri a la Catedral. És amb vosaltres que se’ns encomana de continuar duent
a terme el valuós servei que sempre heu realitzat en aquesta Catedral. Tant de bo
que, amb l’impuls de l’Esperit del Senyor, sapiguem respondre com Església mis-
sionera als reptes pastorals d’avui. Volem contribuir encara més a continuar fent
de la nostra Catedral una llar de silenci, de pregària, de contemplació de la Parau-
la de Déu amb les mediacions de l’art, la música i les tècniques modernes de comu-
nicació. 

En aquest sentit m’ha fet reflexionar el fet que el passat dimecres, 22 de juliol, es va-
ren treure les lones i la bastida que durant aquests darrers anys tapaven la visió de
la façana de la Catedral als barcelonins, als fidels de l’arxidiòcesi i als nombrosos vi-
sitants de la nostra seu. I és així que molts han pogut retrobar i fins i tot redescobrir
la bellesa d’aquest preuat monument, ben emblemàtic de la ciutat i de l’arxidiòcesi
de Barcelona, aspecte que quedarà més patent quan, dins poques setmanes, quedin
col·locats els vitralls de la façana, també restaurats. Aquest fet em sembla que té tam-
bé una significació que va més enllà dels seus aspectes merament materials. En efec-
te, els nous canonges voldríem ajudar en el treball de continuar fent cada dia més vi-
va la vida pastoral de la nostra seu, tant des de la vessant del culte com des de la
cultura i la caritat. 

Si bé el culte és l’afer més visible de la Catedral —amb la celebració central de l’Eu-
caristia, la recepció del sagrament de la Penitència, la celebració dels altres sagra-
ments i la pregària comunitària de la Litúrgia de les Hores—, cal no oblidar que el
culte «en esperit i en veritat» es continua en la caritat en accions benèfiques con-
cretes a favor dels pobres i els malalts i en diverses activitats de foment de l’art sa-
grat, la música i el patrimoni cultural, cada vegada més valorades pels nostres con-
ciutadans. Potser el cas més emblemàtic, però no pas l’únic, és el fet que el Capítol
de la Catedral ha estat present en la fundació d’obres com la creació del primer Hos-
pital de la Santa Creu (actual Hospital de Sant Pau), al servei dels malalts pobres, i
l’Orde de la Mercè per a la redempció i alliberament dels captius del passat i ara de
totes les formes d’esclavatge.
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Finalment, unes paraules a tots i totes els qui avui ens acompanyeu omplint aquesta
nau: Els nous canonges, units als nostres germans del Capítol, al clergat, a les reli-
gioses Auxiliars parroquials de Crist Sacerdot, als escolans i a tot el personal al ser-
vei de la Catedral, comptem amb tots vosaltres per formar un temple de «pedres
vives». Amb vosaltres podrem «servir el Senyor amb alegria». La Catedral és casa
vostra. «Som a la casa del Senyor». Sentim-nos-hi a la nostra llar, a la parròquia ma-
re per a tots i totes, on el Senyor ens visita. Que quan sortim d’aquest temple puguem
sentir que ens emportem el reconfortament interior del silenci i la pregària que ens
impulsa al testimoni i la missió, la reconciliació i el perdó sagramental que ens refà
per al camí de la vida, la crida que el Senyor ens adreça a un més gran servei i lliu-
rament als germans, en definitiva la joia del seguiment del Crist.

Per poder fer bé tot això, cal que no només nosaltres posem tot el nostre esforç i el
nostre enginy, en la col·laboració que se’ns demana perquè la Catedral sigui la casa
de tots els diocesans, sinó que ens cal també que el nostre servei vagi acompanyat de
la comunió de la vostra pregària. Hi confiem de debò. Així com confiem que Déu ens
ajudarà amb la seva divina providència, que farà que es converteixin en realitat els
nostres bons desitjos d’avui.

Així, doncs, moltes gràcies ben cordials a tots per la vostra assistència i participa-
ció en aquest acte.
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Informació

Distinció al Dr. Francesc Xavier Bastida Canal 

El Ministeri de Justícia del Govern central ha atorgat la Creu Distingida de primera
classe de l’Orde de Sant Ramon de Penyafort al doctor Francesc Xavier Bastida
Canal, vicari judicial emèrit de l’Arquebisbat de Barcelona.

El Dr. Francesc Xavier Bastida (Barcelona, 1930) és doctor en Dret Civil i Canònic
per la Pontifícia Universitat Lateranense. És sacerdot de la diòcesi de Barcelona i ca-
nonge de la catedral. Actualment és assessor jurídic al Tribunal Eclesiàstic de l’ar-
quebisbat de Barcelona.

El Dr. Bastida té cura de la capella de la catedral de Barcelona on es guarda el sepul-
cre de sant Ramon de Penyafort, patró dels juristes, i és autor de diversos estudis so-
bre aquest sant. Aquesta distinció li ha estat atorgada a proposta de l’Associació d’A-
mics de Sant Ramon de Penyafort.

Barcelona, 9 de juliol de 2009
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Activitats culturals

La biblioteca i arxiu 
del bisbe Carrera, al Monestir de 

Sant Jeroni de la Murtra

El passat dia 24 de juny, en un senzill acte i en presència de nombroses perso-
nes, es varen inaugurar l’arxiu i biblioteca de Mons. Joan Carrera, bisbe auxiliar
de la nostra diòcesi, instal·lats al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona.
El bisbe Carrera va cedir, ja en vida, la seva biblioteca i el seu arxiu personal a
aquest antic monestir, i ara, després de la seva mort, els seus marmessors, Mercè
Palomares, Mn. Ramon Corts i Mn. Felip-Juli Rodríguez, han fet efectiva la vo-
luntat del prelat. El seu arxiu ha quedat instal·lat en la part de l’Obra Nova del
monestir.

En el curs de l’acte, el Dr. Jaume Aymar, responsable de l’antic monestir, recordà la
vinculació de Mons. Carrera amb la Murtra i els actes que hi havia celebrat els dar-
rers anys i va agrair als marmessors aquest llegat que el bisbe havia volgut deixar a
la Murtra, posant-lo a l’abast dels investigadors i de totes les persones que es vulguin
documentar sobre la seva biografia i la seva obra. L’arxiu conté també els efectes per-
sonals de Mons. Joan Carrera.

Després del parlament del Dr. Aymar, el Dr. Josep M. Esquirol i Calaf, profes-
sor de la Universitat de Barcelona i amic del bisbe Joan, va traçar-ne una sem-
blança. «Era un bisbe sempre conciliador, no polemista, ben conscient del que
costa aplegar les persones i ajudar-les a créixer en la fe». Finalment, el Dr.
Esquirol va explicar com el bisbe Joan vivia l’equilibri entre acció i contempla-
ció, com l’havia marcat el testimoni dels capellans obrers i com la seva capacitat
d’acollir tothom era la manifestació del seu compromís i de la seva profundi-
tat intel·lectual.

El Sr. Cardenal Arquebisbe, per problemes d’agenda, no va poder fer-se present en
l’acte, al qual s’hi uní en esperit. En nom seu, després dels dos parlament esmentats,
el Vicari episcopal de la zona, Mn. Salvador Bacardit, va beneir l’arxiu i la biblio-
teca i pronuncià unes emotives paraules en record del bisbe Joan. L’acte es va clou-
re amb el cant del Virolai, en record de la devoció del bisbe a la Mare de Déu
de Montserrat.
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Publicació dels articles del
Dr. Antoni Matabosch sobre ecumenisme

El Dr. Antoni Matabosch ha publicat el llibre «Cuarenta años de ecumenismo —Igle-
sia, sociedad, cultura—». Editorial Milenio. Lleida 2009, 355 págs. Publiquem la res-
senya apareguda a «Oikumene», Circular del Centre Ecumènic de Catalunya (n. 79).

Amb una carta de presentació de frère Alois, l’actual prior de Taizé, i un pròleg de Josep
M. Rovira Belloso, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, l’autor fa
inventari en aquest llibre, pulcrament editat, de les aportacions que ha fet al diari de
Barcelona La Vanguardia al llarg d’aquests passats quaranta anys, des de la celebració
de la IV Assemblea del Consell Mundial de les Esglésies (CME), a Uppsala, l’any 1968,
fins als nostres dies. Seguint l’ordre cronològic de la seva aparició, no reprodueix tan-
mateix la sèrie completa dels seus articles publicats; en fa una tria representativa al vol-
tant dels temes que concerneixen directament l’Església, la societat i la cultura. El lli-
bre acaba, però, amb les referències als treballs del mateix autor apareguts a La
Vanguardia que, per raons d’espai, no han pogut ser admesos en aquesta edició.

L’ordre cronològic escollit permet al lector interessat d’aproximar dues trajectòries
si fa no fa coincidents, la de l’autor i la dels grans esdeveniments ecumènics d’a-
quests últims quaranta anys. Ecumènics en sentit restringit i ampli, ben entès que la
incidència del moviment ecumènic, arribat a la seva maduresa al llarg d’aquest perí-
ode, no ha estat solament eclesial, ha tingut així mateix repercussions en la socie-
tat, atesos els reptes de la pau, la justícia i la integritat de la creació, i la cultura,
tenint sobretot en compte el fenomen de la globalització i el diàleg dels creients cris-
tians amb totes les tradicions religioses i espirituals.

És d’assenyalar que les incursions de l’autor en el camp complex de l’ecumenisme
tenen tot el dring de les vivències autèntiques. No tant perquè els articles han estat es-
crits a la pràctica en el marc immediat dels mateixos esdeveniments, ans, sobretot,
perquè responen tots ells a la vocació de l’autor, cridat de ben jove a les files dels pri-
mers ecumenistes de casa nostra abans fins i tot de ser inaugurades les sessions del
Concili Vaticà II. En efecte, com ell mateix ho recorda amb no dissimulada emoció,
fou en ocasió de la revisió de textos escolars destinats a l’ensenyament de la religió
en el període franquista, que el grup ecumènic de Barcelona li encomanà, que s’obrí
pas en ell la llum d’una visió renovada de l’Església de Jesucrist la qual, per fidelitat
a ella mateixa i a la missió evangèlica que li ha estat confiada, havia d’aprofundir ales-
hores, i sempre, com a tasca prioritària, la comunió amb tots els batejats per damunt
d’estereotips i prejudicis que n’impedeixen la seva efectivitat. Més endavant, amb
el cuquet a dins que l’impulsava més a la recerca de nous horitzons, arribà el curs que
féu a l’Institut Ecumènic de Bossey, amb reconeixement oficial de la Facultat de
Teologia de Ginebra, que li permeté d’emprendre el vol i afermar-se com una de les
veus ecumèniques més autoritzades entre nosaltres en el terreny de la docència, de
la pastoral i dels serveis eclesials que presta, un d’ells, entre d’altres, com a president
de la Fundació Joan Maragall, oportunament volguda pel cardenal Narcís Jubany.
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Al lector interessat que s’endinsi en el maneig d’aquest volum li podem garantir que
no tindrà la sensació de mirar només enrere. Tot en ell és de la màxima actualitat: els
temes tractas i, sobretot, la metodologia de treball amb què han estat escrits, la ma-
joria in situ, en el marc, és a dir, de les màximes assemblees ecumèniques en diver-
ses ciutats del món. Uppsala (Suècia), l’any 1968, amb la seva obertura als joves;
Nairobi (Kenya), el 1975, remarcable per la participació significativa de l’Església
Catòlica i la seva atenció al tercer món; Vancouver (Canadà), el 1983, l’assemblea
que llençà l’anomenat procés conciliar de compromís mutu de les Esglésies per la
justícia, la pau i la integritat de la creació; Seül (Corea), el 1990, que reprengué en
profunditat aquest procés, tot i que no s’aconseguí els resultats, amb aquest mateix
fi, de l’assemblea ecumènica europea de Basilea (Suïssa) celebrada l’any anterior;
Cànberra (Austràlia), el 1991, que hagué de respondre a greus problemes interns de-
guts a la irrupció de les noves Església associades, d’origen africà i a l’increment
de la violència en el món; Harare (Zimbabwe), el 1998, de nou amb problemes in-
terns, ara a causa dels punts de vista eclesiològics de les Esglésies ortodoxes i del
compromís amb el tercer món posat en relleu gràcies a la veu profètica de Nelson
Mandela que hi assistí; i, finalment, Porto Alegre (Brasil), el 2006, la gran cita
ecumènica que demanà coherència als cristians per construir un món en consonàn-
cia amb els valors del Regne. 

Prenent aquests màxims esdeveniments com a fil conductor, l’autor fa entenet de baix
a dalt els grans reptes de l’experiència creient cristiana als nostres dies: el diàleg, la
llibertat i el compromís que concerneixen les mateixes Esglésies en el seu conjunt
com a llavor del Regne de Déu, el camí vers la plenitud mitjançant Jesucrist, camí del
Pare sota la mirada atenta de l’Esperit, «per tal que el món cregui» (Jn 17,21).- J.B.

La visita apostòlica de 1928 del nunci Tedeschini
a Barcelona, del Dr. Ramon Corts i Blay

És ben conegut el treball històric que, amb gran rigor, ha realitzat ja el Dr. Ramon
Corts i Blay, director de la prestigiosa revista Analecta Sacra Tarraconensia i de la
Biblioteca Balmesiana, especialment en els diversos volums del «Regest de la do-
cumentació sobre Catalunya i la Santa Seu», conservada en l’Arxiu Secret Vaticà.
El Dr. Corts ha estudiat el fons de la Nunciatura de Madrid, quan l’Arxiu Secret
Vaticà, en compliment de les disposicions de la Santa Seu, que com va dir el gran
Lleó XIII no tem la veritat de la història, ha anat obrint els historiadors aquesta do-
cumentació.

L’aportació del Dr. Ramon Corts és un treball fonamental per conèixer la nostra
historia religiosa i l’aportació de l’Església a la vida i a la història del nostre país.
Perquè és oferir els documents que donen fe dels fets i que, per això mateix, són
anteriors i normatius per a tot treball d’interpretació. El Dr. Corts ofereix els mate-
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rials històrics i el seu propòsit no és treuren ràpidament conclusions generals. Això
és el que succeeix a vegades en el treball històric, si aquest no parteix d’un total
respecte als fets i als documents que deixen constància d’aquests mateixos fets.

Ara donem notícia d’un fruit més de les seves investigacions en l’Arxiu Secret
Vaticà: es tracta del volum dedicat a La visita apostòlica de 1928 del nunci
Tedeschini a Barcelona, un volum de 608 pàgines, que de fet és una «separata»
d’Analecta Sacra Tarraconensia 81 (2008) 197-608. Cal dir que el volum el dedica
l’autor a la memòria del que ha estat bisbe auxiliar de Barcelona, Joan Carrera i
Planas, recentment traspassat a la vida eterna, i que valorava moltíssim aquests tre-
balls històrics del Dr. Ramon Corts, com els d’altres historiadors de casa nostra, com
el també traspassat Mn. Joan Bonet i Baltà.

La visita apostòlica de Mons. Federico Tedeschini a Catalunya tingué lloc durant els
mesos d’abril i maig de 1928. Cal remarcar el que diu el Dr. Corts en la nota 14 (pàg.
201), en què afirma que «sense haver vist la documentació de què ara disposem,
mossèn Bonet i Baltà féu ja un bon estudi de la visita de Tedeschini a Catalunya de
1928 i les seves conseqüències». És refereix al llibre L’Església catalana de la Il·lus-
tració a la Renaixença (Barcelona 1984, 319-381).

L’aportació valuosa del Dr. Corts és aquesta documentació, extreta per ell de l’Arxiu
Secret Vaticà, que permet seguir pas a pas l’itinerari, els fets, les nombroses entre-
vistes i les conclusions que el nunci a Madrid remetia a la Secretaria d’Estat del
Vaticà. Això que ha estudiat de la diòcesi de Barcelona, mossèn Corts té el propòsit
de fer-ho igualment amb la resta de les altres que componen la Tarraconense.

S’ha dit molt sovint que la història és mestra de la vida. I és ben veritat. La frase es
troba en un pensament de Ciceró una mica més ampli, i que diu així: «Historia… tes-
tis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis». D’a-
questa història que, segons Ciceró, és «testimoni dels temps, llum de la veritat, vida
de la memòria, mestra de la vida, missatgera de l’antigor», potser es podria dir tam-
bé que és «llum del present». És el que hom pensa llegint la documentació del tre-
ball del Dr. Corts, que fa parlar els fets i deixa el lector el treball de treure’n per ell
mateix les seves conclusions.

Efectivament, la història, ben sovint, no és quelcom merament del passat, sinó que,
a la vegada, ens és contemporània, en el sentit que la veiem encara present en la nos-
tra realitat, i per això mateix ens ensenya molt sobre els problemes d’avui i sobre la
manera de cercar una solució justa.

El nostre cardenal arquebisbe, Dr. Martínez Sistach, en l’acte de presentació de di-
verses publicacions a Balmesiana, el 16 d’abril de 2008, va dir unes paraules que es
poden aplicar a aquest nou treball del Dr. Corts: «Quanta riquesa, quantes dades
històriques, quantes reflexions trobem en aquestes obres i treballs. Hem d’estar con-
tents per aquesta activitat dels nostres historiadors i també per la vida i l’activitat
de l’Església a Catalunya». - J.P. 
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L’Abadia de Montserrat, la Companyia de Jesús,
el CSIC i la Universitat Pompeu Fabra 

estudiaran les dues col·leccions de papirs 
més importants de l’Estat

L’Abadia de Montserrat, la Companyia de Jesús a Catalunya, el Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) varen sig-
nar, el passat 26 de juny, un conveni de col·laboració per mitjà del qual les quatre ins-
titucions desenvoluparan un projecte d’investigació conjunt que té com a objectiu fer
accessibles a la comunitat científica internacional i a la societat en general els fons
documentals de les col·leccions papirològiques Roca-Puig i Palau Ribes. El projec-
te, que porta per títol «Catalogació, digitalització, estudi i edició de les col·leccions
papirològiques Roca-Puig i Palau Ribes», preveu catalogar, digitalitzar, estudiar i
editar ambdós fons, propietat de l’Abadia de Montserrat i de la Companyia de Jesús,
respectivament.

La signatura del conveni, que tingué al Monestir de Montserrat, la varen protago-
nitzar el P. Lluís Magriñà, provincial de la Companyia de Jesús; el Dr. Lluís Calvo,
coordinador institucional a Catalunya del CSIC; el Dr. Josep Joan Moreso, rector
de la UPF; i el P. Abat de Montserrat, Josep M. Soler.

Les dues col·leccions papirològiques objecte d’estudi i catalogació es poden consi-
derar com les més importants de Catalunya i de l’Estat espanyol. Per aquesta raó, el
CSIC —a través del seu Institut de Llengües i Cultures del Mediterrani i Orient
Pròxim (ILC)—, i la UPF —per mitjà del Departament d’Humanitats—, posen a l’a-
bast d’aquest projecte investigadors qualificats per dur a terme el treball filològic i
de publicació dels resultats.

A partir del conveni, l’Abadia de Montserrat i la Companyia de Jesús a Catalunya es
comprometen a aportar els documents d’ambdues col·leccions als investigadors, fa-
cilitar el treball dels investigadors en totes les seves fases —catalogació, digitalit-
zació, estudi i edició—, i posar a disposició també el material informàtic i bibliogrà-
fic necessari per realitzar les tasques i, si s’escau, per a l’organització de cursos i
seminaris.

Pel que fa al CSIC i a la UPF, realitzaran les tasques de catalogació, digitalització,
estudi i edició dels textos papirològics, d’acord amb la disciplina filològica i amb les
tècniques científiques més apropiades; incorporaran els textos, les imatges i els do-
cuments digitalitzats per a l’alimentació de la base de dades; i programaran, dissenya-
ran i impartiran cursos de postgrau i seminaris, si fos necessari.

La vigència del conveni és de quatre anys, prorrogable per períodes també de qua-
tre anys. Igualment, es crea una comissió de seguiment, que la formen el P. Pius-
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Ramon Tragán, monjo de Montserrat; el P. Francesc Casanovas, de la Companyia de
Jesús; la Dra. Sofía Torallas, del CSIC; i el Dr. Alberto Nodal, de la UPF.

El Dr. Ramon Roca-Puig era sacerdot de la nostra diòcesi i canonge de la catedral,
eminent expert en papirologia. La col·lecció Palau Ribes recull els papirs estudiats
pel P. Josep O’Callaghan, jesuïta.
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