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R.P. Conradus Masggioni, S.M.M.
Subsecretarius 

Congregatio de Cultu Divino
et Disciplina Sacramentorum 
Prot. N. 362/16

Ciudad del Vaticano, 25 de julio de 2016.

Excelencia  Reverendísima:

En esta Congregación se ha recibido su atenta carta, de fecha 27 de junio del presente 
año (Rec. Gen. 001509), en la que solicitaba que la memoria “ad libitum”de San José 
Manyanet y Vives, presbítero, día 16 de diciembre, pase a tener el grado de “memoria” 
en el Calendario litúrgico propio de la Archidiócesis de Barcelona.
El Dicasterio le envía, en anexo, el Decreto por medio del cual se concede como se 
había solicitado.
Me sirvo de la ocasión para expresarle mi mayor aprecio y estima en el Señor,

De Vuestra Excelencia Reverensísima
afectísimo en Cristo

+ Arthur Roche
Arzobispo Secretario

Conrado Maggioni
Subsecretario

(Con anexo)

A Su Excelencia Reverendísima
Mons. Juan José OMELLA OMELLA
Arzobispo de Barcelona.
SPAGNA 
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Dia 16 de desembre
SANT JOSEP MANYANET
Prevere i Fundador
Memòria

Va néixer a Tremp (Pallars Jussà) l’any 1833. Sacerdot de la diòcesi d’Urgell, fundà les 
Congregacions dels Fills de la Sagrada Família Jesús, Maria i Josep i les Missioners 
Filles de la Sagrada Família de Natzaret per portar els exemples de la Sagrada Família 
a les famílies principalment per mitjà de l’educació del cor i l’intel·lecte dels nens i 
joves. És l’inspirador del Temple Expiatori de la Sagrada Família. Morí a Barcelona 
l’any 1901.

Comú de pastors, p. ... o de religiosos, p. ...

Ofici de lectura

Lectura segona

De l’obra Preciosa joya de familia, de Sant Josep Manyanet, prevere 
(Barcelona 1899, II, 2n, 170-171)

La paternitat és com un sacerdoci

S’ha dit que el matrimoni fou instituït per Déu no sols per a alleujament i consol de l’home, 
sinó i principalment perquè per mitjà seu el Creador tingués molts i veritables adoradors. 
D’on es dedueix que el major deure dels pares és el d’inculcar als seus fills l’amor i respecte 
vers aquest sobirà Senyor, així com a l’exacte compliment de tots els seus  preceptes divins. 
La raó d’aquest deure ineludible és òbvia: perquè si estan obligats a alimentar i tenir cura 
del cos, que és la part inferior, ¿no ha de ser molt major i de més serioses conseqüències la 
de nodrir, o sigui instruir i formar rectament l’esperit, que és la part superior i més noble? 
Així ho encareix Sant Pau en dir: que entre les feines principals dels pares de família, la 
primera és aprendre i saber governar la seva casa en el servei de Déu nostre Senyor. Això 
mateix ens volgué donar a entendre el mateix Jesucrist en la paràbola d’aquell que vol 
edificar sobre una roca ferma, o bé d’aquell que, no fixant-se en això, construeix sobre 
sorra. El primer assegura la seva obra, però el segon la deixa exposada a que les primeres 
pluges o vents l’enderroquin o l’arrosseguin. Doncs, de la mateixa manera els pares que, 
fundant l’educació dels seus fills en les sòlides veritats de la santa llei de Déu, n’afermen 
la benaurança i sobretot la salvació eterna; mentre que els descurosos d’un deure tan sagrat 
provoquen la ruïna i completa desgràcia dels seus, atès que, com diu l’Apòstol, han negat la 
fe i són pitjors que els mateixos infidels.

La paternitat és com un sacerdoci; i així com és propi del sacerdot exhortar, predicar 
i pregar, de la mateixa manera els pares de família, dintre casa seva, cal que siguin 
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zelosos vigilants, i constants però prudents predicadors. En efecte, ultra oferir i 
encomanar de debò la família a Déu, i demanar sovint que vinguin damunt d’ella les 
benediccions celestials, l’han de reunir tota en un lloc convenient i tantes vegades com 
puguin, i allí ensenyar-los la doctrina cristiana, inculcar-los la sana moral i la pràctica 
de les sòlides virtuts, valent-se per a això, si cal, de la lectura de llibres bons i sants. 
Tot això i més, si va acompanyat del bon exemple, és un mitjà poderosíssim perquè els 
fills s’afeccionin a les coses del servei de Déu i a les pràctiques piadoses; i al contrari, 
si se’ls predica i observen que les obres dels qui ho fan no corresponen a les seves 
paraules, produeixen en ells un efecte totalment oposat, perquè creuen que la cosa 
no deu tenir tanta importància com se li vol donar, quan ells no ho posen en pràctica.
Que temin, doncs, els pares que són negligents en un assumpte de tanta responsabilitat 
i transcendència, i que recordin el judici rigorós que Déu els farà.

ResponsoRi1 Co 2,12.10b; Ef 3,5

R/. Nosaltres hem rebut un esperit que no és el del món; és l’Esperit que ve de Déu, 
per tal que prenguem consciència dels dons que de Déu hem rebut. *  L’Esperit ho 
escruta tot, fins la profunditat de Déu.
V/. Allò que no havia estat manifestat als homes en altres temps, ha estat revelat ara 
per l’Esperit als seus sants apòstols i profetes. * L’Esperit.

Oració

Oh Déu, que heu atret els vostres fidels a contemplar i imitar la Família humana 
del vostre Fill per mitjà de Sant Josep Manyanet, prevere, concediu-nos, per la seva 
intercessió, que, enfortits amb els exemples de la Família de Jesús, Maria i Josep, 
siguem en el món instruments de la vostra pau. Per nostre Senyor Jesucrist.

Día 16 de diciembre
SAN JOSÉ MANYANET
Presbítero y Fundador

Memoria

Nació en Tremp (Lleida, España) el año 1833. Sacerdote de la diócesis de Urgell, 
fundó las Congregaciones de Hijos de la Sagrada Familia Jesús, María y José y de 
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret para llevar los ejemplos de la 
Sagrada Familia a las familias principalmente por medio de la educación del corazón 
y entendimiento de los niños y jóvenes. Es el inspirador del Templo Expiatorio de la 
Sagrada Familia. Murió en Barcelona en 1901.

Común de pastores, p. … o de religiosos, p. …
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Oficio de lectura

segunda Lectura

De la obra Preciosa joya de familia de San José Manyanet, presbítero 
(Barcelona 1899, II, 2.º, 170-171)

La paternidad es como un sacerdocio

Se ha dicho que el matrimonio fue instituido por Dios no sólo para alivio y consuelo 
del hombre, sino y principalmente para que por su medio tuviera el Criador muchos y 
verdaderos adoradores. De donde se deduce que el mayor de los deberes de los padres 
es inculcar a sus hijos el amor y respeto a este soberano Señor, así como el exacto 
cumplimiento de todos sus divinos preceptos. La razón de este ineludible deber es 
obvia: porque, si están obligados a alimentar y cuidar el cuerpo, que es la parte inferior, 
¿no ha de ser mucho mayor y de más serias consecuencias la de nutrir, o sea instruir y 
formar rectamente el espíritu, que es la parte superior y más noble? Así lo encarece San 
Pablo diciendo: que entre los cuidados principales de los padres de familia, el primero es 
aprender y saber gobernar su casa en el servicio de Dios nuestro Señor. Esto mismo nos 
quiso dar a entender el mismo Jesucristo en la parábola de aquel que quiere edificar sobre 
una roca firme, o bien aquel que, no fijándose en ello, construye sobre arena. El primero 
asegura su obra, mas el segundo la deja expuesta a que las primeras lluvias o vientos la 
derriben o la arrastren. Pues, del mismo modo los padres que, fundando la educación 
de sus hijos en las sólidas verdades de la santa ley de Dios, afianzan la bienandanza 
y sobre todo la salvación eterna de los mismos; mientras que los descuidados en tan 
sagrado deber, labran la ruina y completa desgracia de los suyos, puesto que, como dice 
el Apóstol, han negado la fe y son peores que los mismos infieles.

La paternidad es como un sacerdocio; y así como es propio del sacerdote exhortar, predicar 
y rogar, del mismo modo los padres de familia, dentro de su casa, deben ser celosos, 
vigilantes y constantes, pero prudentes predicadores. En efecto, además de ofrecerla y 
encomendarla de veras a Dios y con frecuencia pedir vengan sobre ella las celestiales 
bendiciones, deben reunir la familia toda en lugar conveniente y las más veces posible, y 
allí enseñarles la doctrina cristiana, inculcarles la sana moral y la práctica de las sólidas 
virtudes, valiéndose para ello, si es menester, de la lectura de buenos y santos libros. Todo 
esto, y más si es acompañado del buen ejemplo, es medio poderosísimo para que los hijos 
se aficionen a las cosas del servicio de Dios y a las prácticas piadosas; y por el contrario, si 
se les predica y observan que las obras de los que tal hacen no corresponden a sus palabras, 
producen en ellos un efecto del todo opuesto, pues creen que la cosa no debe tener tanta 
importancia como se le quiere dar, cuando ellos no lo ponen en práctica.

Teman, pues, los padres que viven descuidados sobre asunto de tanta responsabilidad 
y trascendencia, y recuerden el riguroso juicio que les hará Dios.
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responsorio1Co 2, 12. 10b; Ef 3,5

R/. Nosotros hemos recibido un espíritu que no es del mundo; es el Espíritu que viene 
de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios hemos recibido. * El 
Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios.

V/. Lo que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, ha sido revelado 
ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. * El Espíritu.

Oración

Oh Dios, que has atraído a tus fieles a contemplar e imitar a la Familia humana de 
tu Hijo por medio de San José Manyanet, presbítero, concédenos, por su intercesión, 
que, fortalecidos con los ejemplos de la Familia de Jesús, María y José, seamos en el 
mundo instrumentos de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo.

Dia 16 de desembre
SANT JOSEP MANYANET
Prevere i Fundador
Memòria

Antífona d’introducció Mt 12, 49-50

Jesús, estenent la ma assenyalant els seus deixebles, digué: «Aquests són la meva 
mare i els meus familiars; tothom qui compleix la voluntat del meu Pare del cel, és el 
meu parent, la meva parenta, la meva mare».

Col·lecta

Oh Déu, que heu atret els vostres fidels 
a contemplar i a imitar la Família humana del vostre Fill
per mitjà de Sant Josep Manyanet, prevere;
concediu-nos, per la seva intercessió,
que, enfortits amb els exemples 
de la Família de Jesús, Maria i Josep,
mereixem de ser en el món
instruments de la vostra pau.
Per nostre Senyor Jesucrist.
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Oració sobre les ofrenes

Rebeu, oh Pare, els dons que us oferim, 
en la commemoració de Sant Josep Manyanet, 
i concediu-nos que, 
per a nosaltres que contemplem el misteri de l’amor del vostre Fill, 
es converteixin en sagrament de comunió i de vida. 
Per Jesucrist Senyor nostre.

Antífona de comunióJn 19,26-27

Jesús, veié la seva mare i, al costat d’ella, el deixeble que ell estimava, i digué a la 
mare: «Mare, aquí tens el teu fill». Desprès digué al deixeble: «Aquí tens la teva 
mare». I d’aleshores ençà el deixeble l’acollí a casa seva.

Postcomunió

Pare clementíssim,
concediu als qui hem participat en el misteri pasqual del vostre Fill 
en la solemnitat de Sant Josep Manyanet, 
de contemplar la Santa Família del vostre Unigènit a la terra 
i de gaudir de la seva presència al cel. 
Per Jesucrist Senyor nostre.

Día 16 de diciembre
SAN JOSÉ MANYANET 
Presbítero y Fundador
Memoria

Antífona de entradaMt 12, 49-50

Jesús, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «Éstos son mi madre y mis 
hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ése es mi hermano, y mi 
hermana y mi madre».

Oración colecta

Oh Dios, que has atraído a tus fieles 
a contemplar e imitar a la Familia humana de tu Hijo
por medio de San José Manyanet, presbítero,
concédenos, por su intercesión,
que, fortalecidos con los ejemplos 
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de la Familia de Jesús, María y José,
seamos en el mundo instrumentos de tu paz.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las ofrendas

Recibe, Padre, los dones que te ofrecemos
en la conmemoración de San José Manyanet,
y concédenos que,
para nosotros que contemplamos el misterio del amor de tu Hijo,
se conviertan en sacramento de comunión y de vida.
Por Jesucristo nuestro Señor. 

Antífona de comuniónJn 19, 26-27

Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, 
ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella 
hora el discípulo la recibió en su casa.

Oración después de la comunión

Padre nuestro, que nos amas y nos perdonas,
concede a cuantos hemos participado en el misterio pascual de tu Hijo
en la solemnidad de San José Manyanet, 
contemplar a la Santa Familia de tu Unigénito en la tierra
y gozar de su presencia en el cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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Prelat
Decret

DECRET 14/16.- Barcelona, 8 de juliol de 2016

Acceptada la instància presentada -en la que s’explicita el desig d’un grup de feligre-
sos de reviure l’associació Congregació del Sant Crist de la Bona Mort, i la voluntat 
de continuar les activitats pies que des de l’any 1700 fins al 1968 duia a terme l’es-
mentada congregació-, i per la que sol·licita l’erecció de l’associació i la concessió de 
personalitat jurídica pública;

Examinats els estatuts pels quals l’associació es regirà, en què se’n determina l’objec-
tiu social i la resta de continguts preceptuats pel Codi de Dret Canònic;

Atès que l’associació compleix els requisits establerts en la disciplina vigent de l’Es-
glésia per a ser erigida en associació pública;

PEL PRESENT decret, a tenor dels cànons 301 i 313 del Codi de Dret Canònic, erigim 
la Congregació del Sant Crist de la Bona Mort, la qual queda constituïda en associa-
ció pública de fidels en aquesta Arxidiòcesi i li concedim personalitat jurídica pública. 
Així mateix, aprovem els Estatuts fundacionals pels quals haurà de regir-se.

Ho decreta i firma l’Excm. i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Barcelona.
† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 15/16.- Barcelona, 8 de juliol de 2016

Atesa la petició que ens ha presentat l’associació Centre Cultural de Gavà, amb do-
micili a la ciutat de Gavà, per tal de passar a dependre de la jurisdicció del Sr. Bisbe 
de Sant Feliu de Llobregat.

Atès l’acord dels senyors bisbes de la Província Eclesiàstica de Barcelona de 26 de 
setembre de 2007, en què es determina el procediment a seguir per part de les cúries 
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respectives pel que fa a les associacions de fidels i a les fundacions canòniques que, 
per raó del domicili social de l’entitat, demanin canviar de bisbat;

PEL PRESENT decret acceptem que l’esmentada entitat passi a la jurisdicció de l’Or-
dinari de Sant Feliu de Llobregat, sempre i quan els interessats ho sol·licitin també al 
Sr. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat i aquest doni el seu consentiment.

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

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRETO 16/16.- Barcelona, 20 de julio de 2016

Atendida la petición presentada por el Rvdo. P. Artur Migas, S.Chr, perteneciente a la 
Sociedad de Cristo para los Emigrantes Polacos, en que solicita ser incardinado en la 
Archidiócesis de Barcelona, donde desde hace años ejerce el ministerio con anuencia 
de sus superiores religiosos;

Atendidas las causas alegadas y los informes recibidos, manifestamos que, pre-
via obtención del indulto de secularización de la congregación religiosa a la cual 
pertenece, estamos dispuestos a incardinar a dicho religioso en la Archidiócesis 
de Barcelona.

Lo decreta y firma el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Barcelona. 

† Juan José Omella Omella
Arzobispo de Barcelona

Por mandato del Sr. Arzobispo

Sergi Gordo Rodríguez, pbro.
Secretario General y Canciller
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DECRET 17 /16.- Barcelona, 20 de juliol de 2016

Atès que el Rvd. Sr. Pere Cornelles Tubau s’acull a la jubilació canònica i renuncia a 
les responsabilitats pastorals que fins ara tenia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document es fa efectiva la jubilació del Rvd. Sr. Pere Cornelles Tu-
bau, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i es decreta el seu pas 
a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

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

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 18/16 - Barcelona, 21 de juliol de 2016

PEL PRESENT document, a tenor del cànon 131 §1 del Codi de Dret Canònic, en 
el cas d’absència nostra i del Sr. Bisbe Auxiliar i Vicari General, concedim potestat 
ordinària delegada per a l’àmbit de tota l’Arxidiòcesi als Vicaris episcopals encoma-
nant-los les facultats delegades per dispensar dels impediments matrimonials (c. 1078 
§ 1) i de la forma canònica (c. 1127 §2) en casos determinats, així com també per 
concedir a preveres i diaques la facultat d’assistir matrimonis en cada cas. També els 
correspon resoldre les qüestions referents a les inscripcions de les partides sacramen-
tals en els llibres parroquials de bateigs i matrimonis.
Cadascú d’ells podrà exercir les facultats concedides per aquest decret mentre vigeixi 
el respectiu nomenament de Vicari episcopal.

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

† Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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Cartes dominicals
Tu ets Pere (3 de juliol de 2016)

En els relats evangèlics de la vocació o crida dels apòstols ens impressionen moltes 
coses. Ens impressiona, per exemple, veure com la iniciativa és del Senyor; com no és 
cridat el millor, el més preparat, el més intel·ligent, sinó que el Senyor crida qui vol; i 
com aquest és agregat al grup anomenat col·legi apostòlic.

Així va passar amb Pere, el pescador de Galilea. El Senyor va fixar en ell la mirada i li 
va dir: “Vine i segueix-me”. Ell va deixar la barca i totes les seves pertinences, va marxar 
amb Jesús, es va unir a la resta dels apòstols i va passar de pescador de peixos a pescador 
d’homes. A ell, al vell pescador de Cafarnaüm, el Senyor li va confiar el timó d’una barca 
nova: l’Església naixent: “Tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església...” 
(Mt 16,18). Pere no era, certament, el millor ni el més preparat, però el Senyor li va confiar 
el ministeri de la primacia, que consisteix fonamentalment en un servei total al Poble de 
Déu, perquè tots els seus membres visquin en comunió amb Déu i en comunió entre ells.

El successor de Pere, el que porta l’anell del Pescador, és el Summe Pontífex, el Bisbe 
de Roma. Ell és, en paraules del Concili Vaticà II, “el principi i fonament perpetu i visi-
ble d’unitat, tant dels bisbes com de la multitud de fidels. Ell té en l’Església, en virtut 
de la seva funció de vicari de Crist i pastor de tota l’Església, la potestat suprema, plena, 
immediata i universal per tenir cura de les ànimes” (Decret sobre el deure pastoral dels 
bisbes, Ch.D., n. 2). El papa Francesc ha estat, com Pere i els altres apòstols, cridat, 
escollit, posat pel Senyor enmig de l’Església, per a exercir el ministeri de santificar, 
ensenyar i governar. Que bé s’expressa aquest ministeri quan se li diu al bisbe en la 
celebració de la seva ordenació: “Proclama la Paraula de Déu a temps i fora de temps; 
exhorta amb tota paciència i desig d’instruir. En la pregària i en el sacrifici eucarístic 
demana abundància i diversitat de gràcies, perquè el poble a tu encomanat participi de la 
plenitud del Crist. Tingues cura i dirigeix l’Església que se’t confia, i sigues un dispen-
sador fidel dels misteris de Crist. Elegit pel Pare per a la cura de la seva família, tingues 
sempre davant els teus ulls el bon Pastor que coneix les seves ovelles i és conegut per 
elles, i no va dubtar a donar la seva vida pel ramat.” (Cfr. Ritual d’ordenació de Bisbes) 
¿No és això el que viu i transmet el Papa en la seva activitat pastoral?

El dia 29 de juny hem celebrat la festa de Sant Pere i Sant Pau: donem gràcies pel do 
i ministeri del Summe Pontífex. Darrere de la seva vida i la seva persona, darrere del 
seu treball i dels seus escrits, descobrim un apòstol seduït per l’Absolut i apassionat 
defensor de la dignitat de tot ésser humà. Era conscient, el dia de la seva elecció, que 
queia sobre les seves espatlles una gran responsabilitat, però no es va fer enrere. En 
ell descobrim la confiança de Pere, i de tota l’Església, que diu: “D’acord amb la teva 
paraula, calaré les xarxes”. (Lc 5,5)
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Davant el seu exemple d’entrega a Déu i a totes les esglésies, demanem al Senyor que 
ens concedeixi a tots, bisbes, sacerdots, religiosos i laics, la confiança i la valentia ne-
cessàries per seguir anunciant, com ell ho fa, “les seves meravelles” (1Cr 16,9) en tota 
circumstància, enmig de les diverses situacions que ens toquen viure en el nostre món. 
Amb la confiança posada en el Senyor, no podem acovardir-nos davant les dificultats 
ni cansar-nos de ser apòstols humils i valents enmig del nostre món.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

L’estiu és també un temps educatiu (10 de juliol de 2016)

Un any més, amb vista a l’estiu, la Fundació Pere Tarrés ha posat en marxa la seva 
campanya “Ajuda’ls a créixer, cap infant sense colònies”. Voldria, amb aquest comen-
tari, retre un homenatge a aquesta obra diocesana i a la feina de moltes parròquies i 
institucions que treballen perquè l’estiu sigui un temps d’esbarjo i descans, però tam-
bé un temps educatiu, sobretot a través de les colònies, els campaments i els casals per 
als infants, adolescents i joves que organitzen tants esplais i agrupaments.

 La Fundació Pere Tarrés fa més de cinquanta anys que està compromesa en l’edu-
cació en el lleure. L’any passat, 437.770 persones es van beneficiar de la seva acció 
educativa i social. Concretament, durant l’estiu es preveu que 20.000 infants i joves 
participin en més de 400 colònies i casals, dinamitzats per uns 4.000 monitors, la ma-
jor part dels quals amb una implicació voluntària. 

La finalitat primordial d’aquesta fundació diocesana és becar les activitats d’estiu 
d’infants de famílies en situació de vulnerabilitat social. Per això, de cara a l’estiu, la 
Fundació preveu becar uns 4.100 infants per un import de 985.000 euros, cosa que 
comporta un 10% més d’infants becats que l’any anterior. Potser no som encara prou 
conscients del fet que a Catalunya un de cada quatre infants viu per sota del llindar 
de la pobresa, i les activitats de lleure són de les primeres que les famílies amb menys 
recursos no es poden permetre. A l’estiu, la xarxa que protegeix aquests infants durant 
el curs disminueix i la seva situació s’agreuja: els infants estan més temps a casa o 
sols i es produeixen canvis en la relació amb els seus referents i laxitud en els hàbits 
i les normes.

Davant d’això, l’esforç de la Fundació –i d’altres institucions públiques o privades– 
està orientat a garantir l’accés al lleure d’aquests infants i joves, a fi que, en un entorn 
tranquil i estructurat, es relacionin amb altres infants i joves de la mateixa edat. És 
una bona manera d’ajudar-los en el seu desenvolupament integral com a persones. En 
els darrers anys s’ha constatat que les sol·licituds de beques han tingut un increment 
superior al 300%.
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Per aquest estiu, la campanya de la Fundació Pere Tarrés es proposa tres punts clau: 
sensibilitzar sobre la transcendència de l’educació en el lleure, mobilitzar recursos 
i destinar-los finalment a la realització d’aquestes activitats. Em plau destacar que 
es fa un treball en xarxa amb altres entitats com parròquies, serveis socials, escoles, 
Càritas, i els mateixos centres oberts o centres d’esplai. L’assignació de beques es fa 
seguint un procediment molt realista que examina la situació socioeconòmica de cada 
infant per assignar-li l’ajut i l’activitat més adient. Els beneficiaris directes són els 
infants que reben les beques, però indirectament també se’n beneficien les famílies.

Per acabar aquest comentari, voldria agrair i subratllar un punt: tota aquesta activitat 
no seria possible sense l’aportació humana dels més de 4.000 monitors, en la seva 
gran majoria persones joves, que treballen de forma voluntària fent un veritable servei 
a la societat.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

El necessari diàleg amb l’islam (17 de juliol de 2016)

Aquest mes de maig es va produir al Vaticà una trobada històrica entre el gran imam 
de la Universitat d’Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib, màxima autoritat de l’islam sunnita, 
i el papa Francesc. Amb una abraçada es reprenia el diàleg que es va interrompre el 
2011, arran d’unes declaracions de Benet XVI després d’un atemptat a la catedral cop-
ta d’Alexandria. Aleshores el Papa alemany va parlar sobre la responsabilitat de les 
autoritats locals en la defensa dels cristians, cosa que des de la Universitat d’Al-Azhar 
es va considerar una “interferència occidental indeguda”. El discurs de Benet XVI a 
la Universitat de Ratisbona també va contribuir a dificultar el diàleg i l’apropament 
entre les dues religions.

Però cinc anys després dels fets d’Alexandria, la presència al Vaticà del gran imam, 
acompanyat d’una important delegació, demostra que el diàleg s’ha reprès. El gran 
imam va ser rebut i acompanyat pel cardenal Jean-Louis Touran, president del Pontifi-
ci Consell per al Diàleg Interreligiós, i Mons. Miguel Ángel Ayuso, secretari d’aquest 
dicasteri. Va ser precisament aquest darrer qui va preparar la trobada dels dos alts 
representants al Vaticà en una visita que va fer a Al-Azhar, on va ser rebut pel braç 
dret d’Ahmad Al-Tayyib.

Això demostra que el diàleg no és fàcil. El bisbe de Roma ja havia expressat el desig 
de tenir aquesta trobada. Ho va fer el passat febrer davant dels periodistes que l’acom-
panyaven a l’avió papal de Ciudad Juárez (Mèxic) a Roma. Com va dir el Sant Pare al 
saludar el gran imam, citant una sentència repetida a les facultats de comunicació, “la 
trobada mateixa és el missatge”.
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El papa i el gran imam van posar en relleu el gran significat que tenia aquesta trobada 
en el marc del diàleg entre l’Església catòlica i l’islam. Van parlar principalment “del 
compromís comú de les autoritats i dels fidels de les grans religions amb la pau al 
món, del rebuig de la violència i el terrorisme, així com de la situació i protecció dels 
cristians en el context dels conflictes i les tensions al Pròxim Orient”, com destacava 
el comunicat vaticà.

No hi ha dubte que aquesta trobada ha estat importantíssima per reprendre el diàleg 
entre cristians i musulmans i per treballar per la distensió i la pau al món. Algunes 
persones han demanat que el proper Sínode dels bisbes pugui tractar el problema de 
la pau i que les grans religions s’hi poguessin implicar en aquest tema. Seria bonic 
que fos així.

Vull deixar constància de la meva visita aquest primer d’abril passat, acompanyat 
del bisbe auxiliar, a l’Oratori del Centre Cultural Islàmic Català (CCIC), al barri del 
Clot, i la cordial acollida amb la que vam ser rebuts. Una trobada similar a la que es 
va celebrar al Vaticà entre el sant Pare i la màxima autoritat de l’islam sunnita. Ens hi 
va acompanyar un bon coneixedor i amic de la religió islàmica que aquells dies era a 
Barcelona, Mons. Michael L. Fitzgerald, exnunci a Egipte, membre dels Pares Blancs 
i col·laborador del Pontifici Consell per al Diàleg Interreligiós. L’amable hospitalitat 
amb què fórem rebuts ens confirmà en el propòsit compartit de mantenir unes bones 
relacions, també aquí, entre les dues religions.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Lleó XIII i la doctrina social de l’Església (24 de juliol de 2016)

Aquest mes de maig va fer 125 anys de la publicació de l’encíclica de Lleó XIII 
Rerum Novarum, promulgada el 15 de maig de 1891, que es considera un dels docu-
ments fonamentals de l’anomenada doctrina social de l’Església, o conjunt de decla-
racions oficials del Magisteri sobre qüestions socials. Aquesta encíclica fou el progra-
ma d’acció dels catòlics de tot el món i no sempre va ser ben compresa; fins al punt 
que al nostre país, en alguns ambients catòlics, es van arribar a fer actes de pregària 
per la conversió del Papa… 

Amb tota raó, Lleó XIII és recordat sobretot com el papa de la Rerum Novarum, 
l’encíclica en què el papa Pecci plantejava les aleshores anomenades qüestions noves, 
com la qüestió obrera, la justícia social, el salari just i l’organització social. L’aniver-
sari que he citat no ha tingut gaire ressò perquè no és un aniversari amb xifres rodo-
nes, però sens dubte mereix una reflexió i un record d’aquest Sant Pare, considerat 
el primer Papa social dels temps moderns. Al nostre país, Lleó XIII ha donat nom a 
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una important institució social, creada pel cardenal Herrera Oria, en la qual col·laborà 
molt el sacerdot català Josep M. Guix, que fou vicari general i bisbe auxiliar de Bar-
celona i més tard bisbe de Vic. 

El cardenal Gioacchino Pecci ocupà la seu de Sant Pere de 1878 a 1903. El seu pon-
tificat, que durà 25 anys, està entre els més llargs de la història. Era un humanista 
format als jesuïtes, que expressava la seva vena poètica amb un gran domini tant del 
llatí com de l’italià. Gaudia de molt bona salut, i quan ja havia entrat en la dècada dels 
noranta anys i els seus col·laboradors li deien que potser viuria fins als cent anys, ell 
els responia amb ironia: “No poseu límits a la misericòrdia de Déu”.

El record de la Rerum Novarum i de Lleó XIII ens porta també a recordar el papa 
Francesc. Un Papa no solament format als jesuïtes, com el papa Pecci, sinó també ell 
mateix religiós jesuïta abans de ser elegit bisbe de Roma. Em sembla que no és injust 
establir un paral·lelisme entre la Rerum Novarum i la recent encíclica de Francesc 
Laudato si’. Totes dues estan cridades a ocupar un lloc destacat en els manuals de 
la doctrina social de l’Església. La primera va introduir la qüestió social, i més con-
cretament el problema obrer, en el pensament social cristià; i la segona –la del papa 
Francesc- ha incorporat a la doctrina social de l’Església la qüestió ecològica. Amb un 
aspecte molt significatiu: que el Papa estableix una relació profunda entre la qüestió 
social en l’actualitat i la qüestió ecològica, que les ferides a l’ambient natural reper-
cuteixen en ferides a l’ambient social i que el malbaratament de la creació repercuteix 
negativament sobretot sobre els pobles més pobres.

Desitjo que aquest breu comentari ens inviti a tots a esforçar-nos a conèixer millor i 
posar en pràctica tant com puguem el pensament social de l’Església, que no és un 
corpus doctrinal tancat i segellat per sempre sinó que roman obert als nous problemes 
i reptes que els temps van plantejant a la humanitat.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

El cardenal Bergoglio i sant Gaietà (31 de juliol de 2016)

El papa Francesc sempre ha estat un clar defensor de la religiositat popular, és a dir, 
de la fe senzilla del poble de Déu. Des dels seus anys de provincial i de professor a 
les facultats de la Companyia de Jesús a l’Argentina, ha estat un defensor del que ell 
anomena la teologia del poble.

Això es manifesta especialment en la seva relació, a Buenos Aires, amb les manifes-
tacions de la religiositat popular. Una d’aquestes és la devoció a sant Gaietà, la festa 
del qual s’escau el 7 d’agost.
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És sorprenent que un sant italià, Gaetano de Thiene, nascut a Venècia, sacerdot 
fundador de l’Orde dels Clergues Regulars –també anomenats teatins, que tenen 
una església a Barcelona- hagi suscitat tanta devoció a Buenos Aires fins al punt de 
ser considerat un sant porteño. El seu culte s’inicià al barri de Liniers al segle XIX, 
però començà a fer-se popular a la ciutat l’any 1929, quan, amb motiu de la crisi 
econòmica mundial d’aquell any, la situació social esdevingué crítica. La imatge 
de Sant Gaietà amb el Nen Jesús als braços va atreure cada vegada més fidels que 
demanaven al Santito “pa i feina”, com demanen molts fidels catalans a sant Pan-
craç “salut i feina”. La parròquia va respondre a aquesta urgència humana, i cada 
dia centenars de persones eren ateses amb un conjunt de serveis: borsa de treball, 
atenció a les mares solteres i a famílies que necessitaven aliments, classes d’alfa-
betització, farmàcia... La fama de Sant Gaietà es va estendre per tota la capital i per 
les localitats del cinturó obrer. 

Des de l’any 1997, l’arquebisbe Bergoglio anava tots els anys a celebrar una mis-
sa a Sant Gaietà, coincidint amb la seva festa. Des que va assumir les funcions 
de bisbe auxiliar, l’any 1992, s’interessava per aquest temple en què es donaven 
unes creixents manifestacions de religiositat popular. Potser perquè considerava 
que la religiositat popular havia estat un dels signes que havien marcat la seva 
vida, Bergoglio ha sintonitzat sempre amb les manifestacions de la pietat del po-
ble. Quan va deixar de ser provincial i fou desterrat a la ciutat argentina de Cór-
doba sense cap missió especial, només per celebrar missa i escoltar confessions, 
va declarar que per a ell dedicar llargues hores a confessar era un consol, perquè 
en el confessionari “es pot veure la santedat del poble de Déu”.

El 7 d’agost de 2013, el cardenal Bergoglio no va poder anar a la parròquia de Sant 
Gaietà, perquè al març d’aquell any havia estat elegit bisbe de Roma. Però va voler 
enviar un missatge especial als més de cent mil fidels que varen passar –des de la 
matinada fins a la mitjanit- davant la imatge del Santito. “Aquest any –els deia- no 
podré estar físicament recorrent les fileres de persones que esperen entrar en el 
temple, no podré parlar amb vosaltres i rebre els missatges –“els paperets”- amb les 
vostres intencions, però us invito a anar, amb Jesús i amb sant Gaietà, a trobar els 
més necessitats, els que estan passant per mals moments, pitjors que els que passeu 
vosaltres; ajudeu-los sense preguntar-los quina és la seva religió”.

Chesterton, un dels autors preferits per Bergoglio, va escriure que “és una bogeria 
intentar posar el cel en el cap, quan és més sensat posar el cap en el cel”.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona



[18] juliol-agost - BAB 156 (2016)444

El principi de la Misericòrdia (7 d’agost de 2016)

En la reunió que vaig mantenir amb els delegats de diversos àmbits de la diòcesi de 
Barcelona, un dels delegats –el de Pastoral Familiar, concretament- es va interessar 
per la recepció entre el poble cristià de l’exhortació apostòlica Amoris laetitia, sig-
nada pel papa Francesc el 19 de març de 2016. La intervenció del delegat responia a 
una preocupació: que aquest document sigui ben rebut i ben comprés pels cristians. 
Aquest comentari i alguns altres, sobre les claus d’interpretació del document, vol-
drien contribuir a una bona recepció. Tots sabem que la recepció és molt important i 
condiciona els fruits que es poden esperar d’una doctrina.

L’Ateneu Universitari Sant Pacià, responent a aquesta preocupació, ha elaborat un 
text de vint folis que constitueix una “reflexió teològica i pastoral” sobre alguns as-
pectes del document pontifici. Una de les claus d’interpretació que proposa és “el 
principi de la misericòrdia”.

El Papa emmarca el seu escrit en l’Any Jubilar de la Misericòrdia. Durant aquest any 
som cridats a posar més i més en relleu l’extraordinària misericòrdia de Déu envers 
nosaltres, i la necessitat de ser nosaltres mateixos misericordiosos en la nostra vida. En 
aquest sentit, i concretant-ho en el món familiar, el Papa pretén, d’una banda, animar les 
famílies a valorar com un do de Déu el matrimoni i la família i a viure amb les actituds 
i els comportaments propis d’un cor misericordiós; i, d’altra banda, vol convidar tothom 
a ser signes de misericòrdia i a fer-se proper a la vida de les famílies amb dificultats.

Ho trobem expressat així en el document que ens ocupa: “Aquesta exhortació adqui-
reix un sentit especial en el context d’aquest Any Jubilar de la Misericòrdia. En primer 
lloc, perquè l’entenc com una proposta per a les famílies cristianes que les estimuli a 
valorar els dons del matrimoni i de la família, i a sostenir un amor fort i ple de valors 
com la generositat, el compromís, la fidelitat o la paciència. En segon lloc, perquè 
procura encoratjar tothom a fi que siguin signes de misericòrdia i proximitat allà on la 
vida familiar no es realitza perfectament o no es desenvolupa amb pau i goig.” (AL 5)

El principi de la misericòrdia és una clau de lectura de la vida matrimonial i familiar 
d’enorme importància. I, naturalment, és una clau bàsica per a la comprensió del do-
cument pontifici. Un esperit misericordiós s’obre amb agraïment envers Déu pels dons 
tan valuosos de l’Evangeli de la família i convida a viure la vida familiar amb actituds i 
accions pròpies d’un cor que es compadeix. I la misericòrdia rebuda de Déu interpel·la 
tota la comunitat cristiana, inclosos els pastors, a fer-se propers i ser signes de miseri-
còrdia per a aquelles famílies que viuen amb dificultats i imperfeccions la seva vida.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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La recepció del document del papa Francesc (14 d’agost de 2016)

La recepció, en teologia, és el grau d’acolliment -o de rebuig- que provoca un de-
terminat document doctrinal o una disposició pràctica. Com es pot suposar, és una 
categoria important. En la carta de la setmana passada, que vaig dedicar a l’exhortació 
Amoris laetitia, comentava la importància de la recepció correcta d’aquest document. 
En el comentari d’avui em faig ressò de la conclusió a què arriba la reflexió que hi 
ha fet el nostre Ateneu Sant Pacià, l’entitat que integra les facultats de Teologia, de 
Filosofia i d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí.

“La recepció de l’exhortació Amoris laetitia –es llegeix en aquesta reflexió teològica- de-
mana una interpretació segons l’esperit amb què fou escrita, per tal que els pastors contri-
bueixin a aplicar-la i tot el poble de Déu es beneficiï del seu mestratge i de la misericòrdia 
que desprèn. Es tracta d’un camí que no és altre que el del seguiment de Crist. El deixeble 
va darrere de Jesús amb tota la seriositat i exigència que això comporta. Però allò que no 
vol l’Església és que ningú que accepti aquest camí quedi estès a la vora de la ruta.”

El text de Francesc proposa, d’una banda, la grandesa del matrimoni cristià afirmat se-
cularment per l’Església; però, d’altra banda, desitja una Església que sigui mare de mi-
sericòrdia que no renuncia al bé possible, tampoc quan aquest bé és present en situacions 
imperfectes, semblants al “fang del camí amb el qual ets pots tacar” (AL 308; vegeu EG 
44). En tot el document hi ha una sensibilitat transversal que s’inspira de ple en l’esperit 
i la lletra del Concili Vaticà II i deixa veure un esperit semblant al dels pares conciliars 
quan es plantejaven qüestions cabdals com l’ecumenisme o la llibertat religiosa. Alesho-
res, el Vaticà II, sense oblidar la tradició dogmàtica vinculant de l’Església, va obrir unes 
portes que anaven més enllà de la interpretació que s’havia fet els darrers segles.

El document utilitza sobretot el llenguatge de la misericòrdia. La preocupació del Papa, en 
aquesta exhortació sobre l’amor en la família, és contextualitzar de nou la doctrina sobre el 
matrimoni i la família al servei de la missió pastoral de l’Església. Com diu el pare Antonio 
Spadaro en el seu documentat treball sobre l’exhortació pontifícia, en ella “la doctrina és 
interpretada en relació amb el nucli del kerigma cristià i a la llum del context pastoral en el 
qual aquest se ha d’aplicar, cercant sobretot la salus animarum, la salvació de les ànimes”.

Tots tenim una especial responsabilitat a l’hora d’assegurar una bona recepció d’aquest 
document. Faig una crida, en aquest sentit, a la Delegació de Pastoral Familiar i als 
moviments d’espiritualitat conjugal i familiar, tan presents i actius en la nostra arxi-
diòcesi. Estudiar i explicar correctament aquest document és el pas previ a la seva 
aplicació seguint l’esperit que l’ha inspirat.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
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Noi mimat (21 d’agost de 2016)

Molts lectors d’aquest comentari setmanal, aprofitant l’estiu, potser són fora de la seva 
ciutat o de la seva parròquia i no podran llegir aquestes línies. Però potser aquesta ab-
sència de lectors habituals sigui ocupada per altres germans, que vénen de fora a visitar, 
durant uns dies, Barcelona, i aquests nous lectors s’atreviran a agafar aquest senzill 
full diocesà, mirant de veure què diu l’arquebisbe als seus diocesans. A tots vosaltres, 
presents ocasionalment en les nostres comunitats, us vull dedicar també aquestes breus 
línies, escrites amb tot l’afecte de pare i pastor d’aquestes Esglésies que pelegrinen a 
Barcelona. Creients o no, us saludo amb molt de goig i amb tot afecte en el Senyor.

Vaig llegir fa uns dies una història que em va fer pensar molt. La va escriure un germà 
bisbe de Canadà (Jean Guy Hamelin, Le silence m’a dit., Edit. Anne Sigier, 1993; pàg. 
25-27) i li havia passat a ell mateix:

«Anava aquest bisbe -Mons. Jean Guy Hamelin- en tren. Se li acosta un home jove i 
li diu: “Puc seure al seu costat? Miri, mossèn, acabo de sortir de la presó i la veritat és 
que estic una mica perdut. En veure’l, el cor m’ha fet un salt i aquí em té. Em dic R... 
Potser coneix el meu oncle M...” El bisbe coneixia perfectament el seu oncle.
»I R. va començar a explicar la seva història personal. Tenia 25 anys. Li va explicar 
com es va enrolar en una colla d’amiguets que no feien res més que robar, al principi 
coses de poca importància, però al final van arribar a fer robatoris importants. Li va 
explicar com, un dia, tornant de la presó, va rebre un cop emocional molt fort: la seva 
companya li va donar amb la porta als nassos i el va deixar sol. Li va descriure també 
l’ambient que va trobar dins de la presó i com hi va aprendre a la perfecció l’art de 
robar. Tot d’una, amb veu baixa i molt trist li va dir: “Mossèn, sóc fill únic. Els meus 
pares no em van negar mai res. Em van mimar massa. No els desitjo res dolent, però... 
no ho van fer bé amb mi.”

Set anys després, en una gran ciutat, va morir assassinat un treballador. L’assassí va 
entrar a robar al taller. Tenia 32 anys i el seu nom era R... El fill únic que el Sr. Bisbe 
va trobar al tren.»

Estimats lectors, en aquest temps d’estiu en què el dia és més llarg i queda temps per 
a moltes coses, no estaria gens malament que poguéssiu dedicar una mica de temps 
a reflexionar una mica i veure com eduqueu, o millor, com eduquem els nens, els 
adolescents, els joves. Educar no és donar-los tot el que demanen i volen; educar és 
ajudar-los a treure tots els valors que porten dins, com a éssers humans que són, creats 
per un Déu que no fa deixalles, sinó que va fer l’home i la dona molt bons, persones 
que porten l’empremta del Creador, la seva imatge i semblança , plens de dignitat i de 
bellesa. No hi ha ningú que no porti a dins preciosos tresors humans per treure, per 
educar. Ajudar-los a treure, a donar forma a aquests valors que ja porten i ensenyar-los 
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a posar-los al servei dels altres, en això consisteix la bella, pacient i imprescindible 
tasca d’educar. No podem criar éssers tancats, egoistes, que tenen de tot i mai en tenen 
prou, sinó homes i dones capaços de ser adults, capaços d’oferir i d’acceptar, capaços 
de valorar els altres i de compartir. Educar és també, doncs, saber negar-los coses, 
ensenyar-los a renunciar, a ajornar en el temps la consecució dels seus desitjos, per 
aprendre a estimar més, a estimar millor. Només així els preparem per ser feliços i per 
encaixar, amb enteresa, les dificultats de la vida.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

La cura de la creació, un deure religiós (28 d’agost de 2016)

El proper 1 de setembre se celebra la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la 
Creació, instituïda pel papa Francesc l’any passat, que es va unir així a una iniciativa de 
l’Església ortodoxa, que ja celebra cada any aquesta jornada el primer dia de setembre.

Aquesta jornada respon al suggeriment que el metropolità ortodox Ioannis de Pèrgam 
va fer el mateix dia que era presentada oficialment al Vaticà l’encíclica del papa Fran-
cesc Laudato sí’. Ja fa temps que la preocupació ecològica està molt present en l’Es-
glésia ortodoxa, especialment per part del patriarca ecumènic i bon amic de Francesc, 
Bartomeu I. La decisió del Papa d’unir-se a la iniciativa oriental va constituir un nou 
gest d’aproximació entre totes dues Esglésies cristianes.

“Com a cristians –afirmava el Sant Pare en una carta adreçada als presidents dels pontificis 
consells de Justícia i Pau i per a la Promoció de la Unitat dels Cristians- volem oferir la 
nostra contribució per superar la crisi ecològica que pateix la humanitat. Per això hem de 
treure del nostre ric patrimoni espiritual les motivacions que alimenten la passió per la cura 
de la creació, i recordar sempre que, per als creients en Jesucrist, Verb de Déu, fet home per 
nosaltres, l’espiritualitat no està desconnectada del propi cos ni de la naturalesa o de les reali-
tats d’aquest món, sinó que viu amb elles i en elles, en comunió amb tot el que ens envolta.”

Una de les paraules que més li agrada de fer servir al Papa és conversió. És una pa-
raula clau del seu ministeri. Conversió espiritual, conversió pastoral i, ara, conversió 
ecològica: “Els cristians som cridats a una conversió ecològica, que implica deixar 
brollar totes les conseqüències de la seva trobada amb Jesucrist en les relacions amb el 
món que ens envolta”. Tant és així que tenir cura de la creació esdevé “part essencial 
d’una existència virtuosa”. 

El Sant Pare desitja que la Jornada Mundial per a la Cura de la Creació esdevingui 
“una valuosa oportunitat de renovar l’adhesió personal a la pròpia vocació de custodis 
de la creació, tot elevant a Déu una acció de gràcies per la meravellosa obra que ens 
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ha confiat, invocant la seva ajuda per a la protecció de la creació i demanant la seva 
misericòrdia pels pecats comesos contra el món on vivim”.

En la carta que el Papa adreçà als dos pontificis consells creant aquesta jornada en 
l’Església catòlica, Francesc demanava que esdevingui “un moment intens de pregària, 
reflexió, conversió i assumpció d’un estil de vida coherent”. Francesc va aprofitar tam-
bé l’ocasió per posar el repte ecològic sota l’empara de la Mare de Déu i sant Francesc 
d’Assís. “El seu Càntic de les Criatures –acabava afirmant el Papa– mou avui molts 
homes i dones de bona voluntat a viure lloant el Creador i respectant la Creació”.

†Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Comunicats de premsa
L’arquebisbe de Barcelona s’ha reincorporat a la seva activitat ha-
bitual després de l’extracció de la vesícula biliar

BARCELONA, 7 de juliol de 2016.- L’arquebisbe metropolità de Barcelona, Joan 
Josep Omella, s’ha reincorporat aquest matí a la seva activitat habitual després d’una 
intervenció quirúrgica en què se li ha extret amb èxit la vesícula biliar.
Aquesta operació (colecistectomia laparoscòpica) es va realitzar ahir dimecres 6 de 
juliol, coincidint amb el període d’estiu. L’equip mèdic que va intervenir al senyor 
arquebisbe ha informat que el seu curs postoperatori ha sigut normal. Monsenyor Joan 
Josep Omella ha recuperat avui la seva activitat ordinària a l’arxidiòcesi, havent-se 
reincorporat al seu domicili dins el termini previst de 48 hores.

L’arquebisbe de Barcelona condemna l’atemptat de Niça

Mons. Joan Josep Omella demana oracions pels difunts, per les seves famílies i 
pels ferits que ha provocat l’atemptat de la localitat francesa 

BARCELONA, 15 de juliol de 2016.- Monsenyor Joan Josep Omella se sent total-
ment consternat per la mort de més de 84 persones, així com per les desenes de ferits 
que ha deixat l’atemptat terrorista d’aquest dijous a la ciutat francesa de Niça.

L’arquebisbe metropolità de Barcelona expressa el seu condol per les víctimes i condem-
na aquest nou atemptat a França i aprofita per denunciar qualsevol forma de violència.

Monsenyor Omella encomana a Déu les víctimes i els ferits, així com tota la diòcesi 
de Niça i el seu bisbe, Mons. André Marceau, i els acompanya en la pregària en 
aquests moments tràgics.
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L’Arquebisbat de Barcelona va expulsar l’any 2010 a un escolapi 
acusat d’abusos

L’escolapi estava assignat com a prevere a la parròquia de Sant Feliu d’Alella 
quan va ser denunciat per les mares de tres menors presumptament assetjades

BARCELONA, 20 de juliol de 2016.- Davant la informació comunicada aquest 
matí per l’emissora de ràdio del Grup Godó sobre un presumpte cas d’abusos co-
mesos per un escolapi a tres menors, l’Arquebisbat de Barcelona vol manifestar 
que el 20 d’abril de 2010, el mateix dia que les mares de les noies van denunciar els 
fets, el religiós va ser expulsat de la parròquia Sant Feliu d’Alella i es va notificar 
a l’orde dels Escolapis que el presumpte abusador havia estat suspès per exercir el 
ministeri pastoral.

Aquell dia l’Arquebisbat de Barcelona es va reunir amb les mares de les tres vícti-
mes per obrir una investigació, seguint les instruccions que preveu el dret canònic. 
L’Arquebisbat de Barcelona va actuar amb la màxima celeritat i, després del proce-
diment canònic instat d’acord amb la Santa Seu, qui llavors era Cardenal Arquebis-
be de Barcelona signà el decret en el qual s’imposava al religiós la sanció prevista 
pel dret canònic, per la qual se l’apartava definitivament de tota pastoral parroquial 
i se li prohibia qualsevol activitat que impliqués contacte directe amb menors.

Atès que el sacerdot sancionat no pertany a l’arxidiòcesi de Barcelona, sinó que és 
un religiós de l’orde dels Escolapis, els seus superiors foren notificats oportunament.

L’Arquebisbat de Barcelona condemna enèrgicament qualsevol cas d’abús sexual i 
manifesta tolerància zero amb aquells que l’han comès. Si a més es tracta d’abusos 
comesos per clergues, hi afegim tres accions concretes: la primera és demanar perdó. 
En segon lloc, hem d’acompanyar les víctimes i els seus familiars. I en tercer lloc, és 
voluntat del nostre Arquebisbat arribar fins al final en tots els casos on l’abusador hagi 
reconegut els fets o aquests hagin estat provats per la justícia.

L’arquebisbe de Barcelona expressa el seu condol per les víctimes 
mortals d’un terratrèmol al centre d’Itàlia 

Mons. Joan Josep Omella demana oracions pels difunts, per les seves famílies i 
pels ferits que ha provocat el sisme al país transalpí

BARCELONA, 24 d’agost de 2016.- L’arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella i 
el bisbe auxiliar Sebastià Taltavull se senten totalment consternats per la mort de més 
de 120 persones, així com per les desenes de ferits i danys materials que ha provocat 
un terratrèmol que ha afectat especialment la província italiana de Rieti. 
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Monsenyor Omella i monsenyor Taltavull se sumen a les paraules de consol pronunci-
ades avui pel papa Francesc i encomanen a Déu les víctimes i els ferits, així com tota 
la diòcesi de Rieti, sota autoritat immediata de la Santa Seu, i els acompanyen en la 
pregària en aquests moments tan tràgics.

Articles i declaracions
Declaracions del Sr. Arquebisbe a la revista “Vida Religiosa”.

1. Don Juan José, unos meses en Barcelona, unos años de obispo y más de sacer-
dote… ¿Podemos los adultos nacer de nuevo? ¿En qué o en quien apoya Mons. 
Omella sus principios de renovación?

Podemos nacer de nuevo si nos dejamos sorprender y nos dejamos convertir por la 
Palabra de Dios y por el testimonio de las personas que nos rodean.

Siempre me han conmovido y me han dado mucha luz las palabras del profeta Isaías: 
«Algo nuevo está brotando, ¿no lo notáis?» (Is 43,19). Cuando se tiene una mirada 
contemplativa y atenta se descubre la acción del Espíritu en el mundo, en las personas 
y en nosotros mismos y se descubren cosas nuevas; la esperanza se instala en nosotros 
y nos guía y, entonces sí que podemos decir que nacemos de nuevo porque nos dejamos 
guiar por el Espíritu y no por nuestras ideologías o nuestros propios planes de acción. 

Dicho con otras palabras, y apoyándome en san Juan de la Cruz: «Donde no hay amor, 
pon amor y encontrarás amor», podemos decir en verdad que el amor lo hace todo 
nuevo. Esta realidad he querido aplicarla siempre a mi vida, aunque no siempre he 
logrado cumplirla. Cosa que de verdad me apena.

2. Nuestros lectores son comunidades de religiosas y religiosos (más de 8000). 
¿Por qué para la edificación de la Iglesia le parecen indispensables los religiosos?

Una Iglesia está incompleta cuando en ella no se da la vida consagrada, las comuni-
dades de vida apostólica, caritativa, contemplativa. Los religiosos y sus obras son un 
gran bien no sólo para la Iglesia sino también para toda la sociedad. 

Hoy más que nunca el pueblo cristiano necesita que los religiosos renueven su com-
promiso de santidad para favorecer y sostener el esfuerzo de todos los demás cristia-
nos por llegar a la perfección. «Las personas consagradas –dice el papa san Juan Pa-
blo II– en la medida en que profundizan su propia amistad con Dios, se hacen capaces 
de ayudar a los hermanos y hermanas mediante iniciativas espirituales válidas como: 
las escuelas de oración, ejercicios y retiros espirituales, jornadas de soledad, escucha 
y dirección espiritual». (Vida Consagrada, 39).
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«Los santos –dice H. Bergson– no necesitan hablar porque su vida es ya un testimonio».

3. ¿Cuáles cree que son los rasgos que con mayor frescura están ofreciendo los 
consagrados en nuestra sociedad?

Los religiosos son personas que están muy cerca de las necesidades eclesiales y de 
las inquietudes de los hombres y las mujeres, sus hermanos. Al ser humano, inmerso 
hoy en la desazón y el ruido, apenas le queda tiempo para probar el sabor sabrosísimo 
de la oración y de la presencia de Dios en su vida. Sin embargo, el camino vital que 
han escogido por vocación los consagrados nos recuerda la primacía que debería tener 
Dios en la vida de cada uno de nosotros. Son personas que viven con los ojos puestos 
en Jesucristo y con el corazón abierto a las necesidades de los hermanos y que nos 
llevan a todos en su impetración ante Dios. Cuando viven con sencillez y generosidad 
su propio carisma –sin adulteraciones ni complejos  rezuman una frescura evangélica 
contagiosa.

4. ¿Dónde cree que están los retos que tiene ante sí la vida religiosa para tener 
futuro en occidente?

El principal reto que deben afrontar es la vuelta a las fuentes, al carisma fundacional. 
No me refiero a las cosas externas, sino a la fuerza del Espíritu que movió a los funda-
dores y sus primeros seguidores a vivir entregados a la obra evangelizadora.

Hoy, nuestro mundo, necesita testigos cercanos a la vida de la gente, testigos que com-
partan los gozos y las alegrías de las personas, que se comprometan con ellos a luchar 
y trabajar por dar respuesta a sus necesidades materiales y espirituales. Sí, nuestro 
mundo sigue teniendo mucha hambre de Dios, además del hambre material y afectiva, 
tiene hambre de su Palabra y de su Amor. Y los religiosos han estado siempre muy 
atentos a dar respuesta a esa hambre. Y deben seguir estando también muy atentos, 
hoy en día, a dar respuesta a esa sed de agua viva que tiene el corazón humano.

Otro gran reto es la vida comunitaria. En un mundo en el que hay tanta soledad, rup-
turas matrimoniales, divisiones sociales, políticas y religiosas, ver que unas personas 
viven con gozo y generosidad la fraternidad comunitaria cuestiona a las personas, las 
cuestiona porque ven de forma plástica y viva que la fraternidad se puede vivir con 
gozo y no como un peso o una cruz.

Y, por último, otro gran reto es no vivir la situación de falta de vocaciones con angus-
tia sino con esperanza y sentido común, con gran confianza, abandonándose en las 
manos del Señor. Dios ama y conduce la Iglesia, guía y conduce también las congre-
gaciones y órdenes religiosas. Vivir la situación de falta de vocaciones sin angustia, 
en verdadera actitud de confianza en el Señor.
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5. Es Arzobispo de una ciudad muy significativa, plural, abierta y, significativamente, 
laica. ¿Dónde debe estar el acento de evangelización de a Iglesia en estos areópagos?

Nuestra Iglesia de Barcelona es eminentemente urbana y, por lo tanto, es necesario 
que nuestra misión pastoral tenga muy en cuenta los retos de las culturas urbanas con 
el fin de prestar un mejor servicio a los hombres y mujeres de nuestra sociedad. Res-
ponderé a su pregunta con unas palabras del papa Francisco en su exhortación apos-
tólica Evangelii gaudium: «Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo 
todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual 
más que para la autopreservación». Excelente reflexión que nos animará a vivir en 
una actitud más de «salida», una actitud misionera de búsqueda del hermano que no 
conoce a Cristo o que se alejó de Él.
 
Por otra parte, nunca debemos olvidar «que quienes no conocen a Cristo tienen dere-
cho a que les mostremos su mensaje de salvación y su amor siempre misericordioso» 
(papa san Juan Pablo II, Redemptoris missio)

6. No es un secreto que Ud. es un obispo muy próximo a nuestro papa Francisco. Déje-
nos algo que no conocemos de él, algo que particularmente a Ud., le ha impresionado…

El papa Francisco tiene muchas cualidades. Por eso fue elegido Sumo Pontífice por obra 
del Espíritu Santo. Siempre me ha impresionado cómo sabe transmitir el mensaje. Un 
mensaje corto, incisivo, que llega al corazón y que abre a la esperanza. También valoro 
la alegría con la que transmite ese mensaje, sin echar anatemas y condenas. Y un tercer 
aspecto que me impresiona es su coherencia. Que lo que dice, lo hace, y lo que hace, dice.

7. Nuestro Papa no descansa invitándonos a una verdadera comunión y so-
lidaridad. Acogemos sus mensajes con gozo y las sociedades, en general, los 
aplauden. ¿Por qué nos cuesta tanto el cambio? ¿No habrá llegado el momento 
de poner en práctica su insistente petición de convertir la misión en «hospital 
de campaña»?

La dimensión social de la evangelización ha estado siempre muy presente en la Iglesia. 
El encuentro con los pobres es un elemento definitorio de la pastoral de las grandes ciu-
dades y de la misión que la Iglesia lleva a cabo en ellas. La incertidumbre y la agitación 
que sacude Europa, genera una nueva realidad geopolítica caracterizada por fenómenos 
como la crisis de los refugiados, el cambio climático, el terrorismo yihadista… El papa 
Francisco nos propone hacer valer el significado más profundo de la palabra de Dios 
para defender las raíces de nuestra sociedad y actuar como valedores de los derechos 
humanos y de aquellos valores cristianos que nos ayuden a trabajar por el bien común. 
La Iglesia debe acoger a todos, especialmente a los que están «heridos».
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8. Finalmente, Monseñor, en el Año de la Vida Consagrada nos pedía a los re-
ligiosos alegría. Es también uno de los signos de la Misericordia. ¿Se definiría 
como una persona feliz? ¿Por qué?

Me considero una persona afortunada y feliz por poder trabajar al servicio de las per-
sonas. Soy un pastor de la Iglesia entregado a Dios y a la voluntad del Espíritu San-
to. ¡Qué más puedo pedir! Haciendo una lectura atenta del Evangelio, comprobamos 
cómo amar y ser amado nos da mucha felicidad. Aunque el verdadero amor compa-
sivo y misericordioso no tiene nada que ver con la lástima ni con el sentimentalismo, 
que no sirven para aliviar el sufrimiento.
 
Siempre quise ser sacerdote, cura de pueblo. Tanto en los pueblos donde he ejercido el 
ministerio pastoral como en las distintas Diócesis en las que he estado como Obispo 
he sido muy feliz. Digo muchas veces que si tuviese que volver a empezar mi vida 
elegiría ser sacerdote para trabajar cerca de la gente tratando de hacer siempre el bien. 
No llevo el ministerio como una carga sino como un don inmerecido por mi parte y 
que Dios me ha regalado en su infinita bondad.

Declaracions del Sr. Arquebisbe a la publicació “Pietat Popular de 
Mataró”.

Aquest dimecres dia 20 s’inaugurarà la Capella dels Dolors a la Basílica Mil·lenària 
de Santa Maria de Mataró.

Aquesta capella, que ha arribat als nostres dies, està considerada una joia de l’art barroc 
català, una obra mestra del pintor Antoni Viladomat i una mostra viva de l’esplendor dels 
servites del s.XVIII. Els servents de Maria, de la Venerable Congregació dels Dolors són 
avui dia una entitat viva i formen part de la Comissió de Setmana Santa de Mataró.
 
Amb motiu de l’acte d’inauguració d’aquesta Capella, que també és un espai de re-
ferència del món confrare català i revulsiu cultural, parlem amb Mns. Omella, que és 
Arquebisbe metropolità de Barcelona.

Apreciat Monsenyor, primer de tot gràcies pel seu temps, i sobretot poder comptar 
amb la seva presència en un esdeveniment de descoberta de la Capella dels Dolors.
 
L’arquebisbat ha col·laborat i participat des d’inici amb la implicació econòmi-
ca, d’esforços i assessorament en els treballs tècnics. Per què és tan important el 
conjunt dels Dolors de Mataró, i en especial la Capella?

La Parròquia de Santa Maria de Mataró data del segle XVII i és obra de l’arquitecte 
milanès Ercole Turelli. Es tracta d’un dels exponents del Barroc català millor conser-
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vats. Està declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. Aquesta reforma permetrà ressal-
tar un dels patrimonis històrics i artístics del Maresme. Les pintures murals d’Antoni 
Viladomat que llueixen a la popularment coneguda com a “capella sixtina catalana”, 
constitueixen un llegat únic que s’ha mantingut inalterat durant els darrers tres segles. 
Amb aquesta obra de restauració, tornarà a lluir amb tot el seu esplendor.
 
El llegat viu que deixa la Venerable Congregació, que van ser els constructors 
de la capella, a Mataró i a tot l’arquebisbat, és encara un espai viu per a l’estudi 
històric, espai cultural i patrimonial, i també un espai de culte a la Mare de Déu... 
Considera important que es faci difusió d’aquest espai també com espai de culte?

La difusió d’aquest valuós llegat artístic i arquitectònic permet donar a conèixer les arrels 
cristianes de la nostra societat i, particularment, de la ciutat de Mataró. El papa Francesc 
ens anima a fer valdre el significat més profund de la Paraula de Déu per defensar les 
arrels de la nostra societat i actuar com a valedors dels drets humans i d’aquells valors 
cristians que ens ajuden a treballar pel bé comú. Crec que és molt important conservar i 
posar en valor el nostre patrimoni, testimoni dels nostres orígens i de la nostra identitat.
 
Les confraries i germandats de l’arquebisbat, en el passat, també han aprofitat 
l’escenari de la capella per a fer-hi actes de presentació, Via Crucis, Vespres... 
com es pot promocionar aquesta potencialitat en l’Església? (denominació genèri-
ca per a les entitats de pietat popular del món de la Setmana Santa).

Fa poc més de sis mesos que vaig iniciar el meu ministeri pastoral a Barcelona i, en aquest 
temps, he pogut visitar tots els arxiprestats que la integren. Seria bo que analitzéssim entre 
tots com podem obrir nous camins que contribueixin a una millor evangelització a través 
del nostre patrimoni històric. Realment la Pietat Popular obre un espai per trobar Déu. Hem 
de cuidar-la tal com ens han indicat els darrers papes i, especialment, el papa Francesc.
 
Ciutats com Mataró, històricament, tenen un llarg llegat viu d’entitats de la Pie-
tat Popular. Des del seu Pontificat té previst treballar aquest element tan quotidià 
en societats com les nostres?

Valoro molt positivament la tasca de les entitats de la Pietat Popular com un vector fo-
namental per a la missió evangelitzadora de l’Església. En el temps que porto a l’arxi-
diòcesi he conegut moltes confraries i germandats. A totes elles les he animat a seguir 
promovent el testimoni cristià entre la gent senzilla, les persones necessitades i entre 
les persones que viuen a les múltiples perifèries existencials. De ben segur que aquest 
conjunt d’entitats continuaran tenint un paper important com a forma d’expressió de 
l’espiritualitat cristiana del nostre poble. L’arxidiòcesi compta amb elles per seguir 
anunciant la Bona Nova de Jesús, el fill de Déu. No volem restar, sinó sumar en aques-
ta gran tasca evangelitzadora. I quan dic sumar em refereixo a treballar en comunió.
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Vicariat General

Homilia del bisbe auxiliar de Barcelona,
Sebastià Taltavull, en la Festivitat de les Santes 

Juliana i Semproniana, celebrada aquest
dimecres 27 de juliol de 2016

Acaben de ressonar enmig de nosaltres aquestes paraules de Jesús: “Feliços els perse-
guits pel fet de ser justos, el Regne del cel és per a ells” (Mt 5,10). I també: “Feliços 
vosaltres quan, per causa meva, us ofendran, us perseguiran i escamparan contra 
vosaltres tota mena de calúmnies” (Mt 5,11). Un misteri difícil d’esbrinar quan es 
tracta de combinar felicitat amb persecució, amb ofenses, amb calúmnies. Més en-
cara, quan avui, en aquesta festa de les santes Juliana i Semproniana tan estimada 
pels mataronins i tants altres que avui us acompanyem, fem memòria també d’una 
persecució horrible ja en els primers segles de la història dels cristians. I més encara, 
¿què hi afegeix Jesús perquè la nostra reacció sigui segons la voluntat de Déu i no 
responguem amb les armes de l’odi i la venjança? Senzillament, “alegreu-vos i feu 
festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel” (Mt 5,12).

L’estil dels cristians és així, a pesar de tot. A pesar de les dificultats i dels contratemps. 
Un estil que demostra una coherència de vida, una fidelitat provada, un amor sense 
mesura, un perdó il·limitat. Difícil d’entendre i difícil d’acceptar quan la violència, 
tota violència, verbal i física, ens està constantment assetjant. Sant Pau ens ho deia a la 
litúrgia d’abans d’ahir: “Quan les contrarietats ens envolten per tot arreu, no quedem 
del tot encerclats; quan no sabem com escapar-nos, a la fi trobem la sortida, quan els 
qui ens persegueixen ja ens tenen a les mans, no quedem del tot abandonats; quan ens 
trobem per terra en la lluita, no arribem a perdre-hi la vida. Sempre i per tot arreu 
portem la mort de Jesús en el nostre cos, perquè també en el nostre cos es manifesti 
en el seu esclat la vida de Jesús” (2Co 4,8-10).

¿Què va passar al segle IV, aquí, amb aquestes dues noies, santes Juliana i Sempro-
niana, junt amb sant Cugat i altres que són ben als inicis del cristianisme a la nostra 
terra? Ja va tenir lloc la persecució i el martiri. N’hi havia prou per haver anunciat 
Jesucrist i haver escampat l’Evangeli. Descobrir Jesús i l’Evangeli era per a ells la 
gran conquesta per obrir-se al sentit de la vida, una vida que es projectava més enllà 
de la mort i per això no la temien.

¿Què va passar a mitjan segle passat, també aquí, a Mataró, amb el seu Rector, el Dr. 
Samsó, ara beat de l’Església catòlica i a tants altres com ell, capellans i laics? Tots 
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ho sabem: el seu zel apostòlic per donar a conèixer Jesús i estimar la gent com a bon 
pastor que estima el seu ramat, el va dur a ser perseguit i assassinat per la causa de 
Jesús, quan estenia els braços en creu i aixecava el front ben alt, de cara al poble que 
tant estimava. Així van entregar la vida com les Santes i la van guanyar per sempre.

¿Què va passar ahir mateix al nord França, en un poblet rural de la Normandia, quan 
un capellà de 84 anys és segrestat i degollat enmig de l’església i davant dels fidels 
que eren a missa –com nosaltres ara– fruit d’un odi irracional que és capaç d’atacar 
qualsevol persona, com està passant a tants i tants altres països cada dia?

Estem perplexos i la tristor envaeix la nostra ànima i no sabem com sortir d’aquest 
espiral de violència. ¿Com fer festa enmig d’aquest panorama? ¿Com respondre a 
tanta provocació? ¿Com fer front a qui es presenta de cop i de manera anònima amb 
la persecució, la ofensa i la calúmnia?¿Com cantar cants al Senyor i fer-ne d’ells 
pregària que ens uneix i emociona?

Quan Jesús avui ens diu que enmig d’aquesta situació hem de fer festa, ¿com encai-
xar-ho i ser fidels? Sabem per ell que la nostra reacció sempre haurà de ser de perdó, 
i no utilitzar mai ni la provocació violenta ni la venjança, sinó la justícia i la miseri-
còrdia. Difícil, certament, però no impossible! Tenim l’exemple de Jesús a la creu i 
el dels sants i les santes en la persecució i el martiri: “Pare, perdona’ls, perquè no 
saben el que fan” (Lc 23,34). Els cristians hem de ser forts i hem de voler que sigui 
l’Esperit del Senyor qui ens comuniqui aquesta fortalesa. Obrim-li el cor i deixem-lo 
que actuï a favor nostre.

¿Què vol dir per a nosaltres, doncs, avui, fer festa? És una festa que neix del cor, del 
més profund del nostre interior que s’ha deixar omplir de Déu, del seu amor.

Fer festa vol dir creure que Déu és amb nosaltres, que Jesús ens acompanya, que l’Es-
perit Sant ens assisteix en tot moment.

Fer festa vol dir que podem gaudir de compartir aquesta fe amb una infinitat de perso-
nes que han orientat també així la seva vida.

Fer festa vol dir ser molt sensibles a comunicar als altres aquest tresor que porten 
nosaltres, pobres vasos d’argila, trencadissos, com diu Jesús.

Fer festa vol dir viure tot l’esperit de les benaurances que fa que siguem senzills, 
receptius, humils, compassius, transparents i nets de cor, justos i constructors de pau.

Fer festa vol dir que sabem escampar alegria per tot arreu essent persones de bon trac-
te, amb aquella espiritualitat arrelada en l’amor de Déu rebut i donat i amb totes les 
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seves conseqüències d’actuació cristiana com ho va demanar Jesús a la paràbola del 
bon samarità i l’Església ho ha concretat en les obres de misericòrdia.

Fer festa no ha de ser només per a nosaltres, hem de fer que sigui per a tothom, sense 
cap exclusió. Així anem construint un poble amb dignitat, un poble atent a tots els seus 
fills i filles, que no entén de diferències ni promou grups sectaris, que estima la veritat 
per damunt de tot i vetlla per acompanyar i integrar els més febles i necessitats. Un 
poble que sap perdonar i és prompte a reconciliar-se, fins a fer desaparèixer qualsevol 
brot de divisió fins a fer-ne entre tots una exemplar convivència.

En aquests moments i tenint com a referent les Santes i tants màrtirs de sempre i 
d’avui, en quantitat incomptable, la festa ens mou a pregar, a proclamar la força de 
la fe, de l’esperança i l’amor, i a dir amb veu ben alta i ferma que la pau i el perdó 
són l’únic camí per a viure com autèntics germans enmig de la diversitat que hi ha 
dins un mateix poble. És la nostra feina de cada dia i el motiu de festa: fer que el bé 
triomfi sobre el mal

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar i vicari general de Barcelona

L’antídot a la indiferència
Article del bisbe auxiliar de Barcelona, monsenyor Sebastià Taltavull, publicat al diari 
‘Ara’ el passat 2 d’agost de 2016.

Ja han passat tres anys des d’aquell dia en el qual el papa Francesc ens va agafar per 
sorpresa fent-se present en un viatge ràpid a Lampedusa, allà on arriben tants homes 
i dones, joves i infants, morts de tot, fugint de l’horror de la violència, de la fam i de 
la injustícia, i sobretot buscant refugi. A la seva esquena, els que han deixat la vida en 
l’intent, tots pagant uns diners a bandes mafioses que s’aprofiten de la desesperació 
dels més febles per enriquir-se i mostrar així el seu poder. I, en l’entretant, el nostre 
mar Mediterrani convertint-se en un immens cementiri.

Potser direu que tot això ja ho sabem i que no ens duu res de nou. Pitjor. Ens hi 
hem acostumat. Per què no se’ns dóna l’oportunitat d’acollir els refugiats? Què 
responem als que amb tanta generositat han ofert casa seva? ¿Com els expliquem 
que no hi ha decisió política que pugui o vulgui posar-hi solució? ¿Com es pot 
aturar el comerç d’armes, que està afavorint que el mal encara s’estengui més i 
hi hagi qui sempre hi surti guanyant amb la desgràcia dels altres? El món de les 
idees ja no dóna per a més! A aquestes altures no necessitem plans estratègics, ni 
programes, ni dubtoses promeses d’una recuperació econòmica que no és per a 
tots ni té en compte els més pobres.
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Només el cor, la transformació d’un cor de pedra en un cor de carn, capaç d’estimar, 
un canvi d’estil de vida més equitatiu per a tots, un nou ordre polític, econòmic i 
social que deixi de banda les lluites partidistes, l’obsessió pel poder i els interessos 
personals, i ajudi a vèncer tanta indiferència que hi ha. En aquest sentit, a Lampedusa 
el papa Francesc posava el dit a la nafra -i ho ha seguit fent- d’un greu problema que 
tenim a Europa i als països rics: la globalització de la indiferència. “La cultura del 
benestar -deia en aquella ocasió-, que ens porta a pensar només en nosaltres mateixos, 
ens fa insensibles al crit dels altres, ens fa viure en bombolles de sabó, que són ma-
ques, però no són res, són la il·lusió de la provisionalitat, que porta a la indiferència 
envers els altres o, més ben dit, porta a la globalització de la indiferència”.

Aquest és el fet llastimós. La indiferència ens ha pres la capacitat de plorar. Per això 
Francesc demanava perdó per qui s’ha acomodat i s’ha tancat en el seu propi benestar, que 
anestesia el cor, i perdó per aquells que en les seves decisions a escala mundial han creat 
situacions que porten a aquests drames. I, al mateix temps, demanava la gràcia de plorar 
per la nostra indiferència, de plorar per la crueltat que hi ha al món, en nosaltres, també en 
aquells que en l’anonimat prenen decisions que fan possibles drames com aquest.

Entre Lampedusa i Lesbos han passat moltes coses i la veu de l’Església sempre s’ha fet 
sentir. Mai no podrem esquivar ni restar indiferents a la pregunta radical que Déu sempre ha 
dirigit a la humanitat: “On és el teu germà?” Si no hi restem indiferents, tenim la resposta, 
una resposta que alhora és l’antídot: la misericòrdia. Aquesta és la virtut del cor humà que el 
fa capaç de sentir-se afectat per la misèria de l’altre, per la seva pobresa, per la seva situació 
de patiment físic, psicològic o moral en qualsevol de les perifèries humanes, geogràfiques 
o existencials. Misericòrdia: cor i misèria, cor sacsejat per la situació de deteriorament que 
veu al seu voltant, i que es decideix a actuar de manera immediata. Misericòrdia que no 
nega la justícia, sinó que va més enllà i ofereix la bona denominació d’origen que és el per-
dó. La misericòrdia, com la caritat, la compassió, l’amor, la tendresa, no són actituds febles 
oposades a la solidaritat, com algú ha volgut proclamar públicament. De cap manera, la 
solidaritat (entesa com a acció d’amor sòlid) en forma part integrant i crea una xarxa potent 
per un mateix treball compartit. El millor que ens pot passar és que en aquest intent ens hi 
trobem tots i, més enllà de l’obsessió per defensar les idees, hi posem el cor -que tots en 
tenim- i ajudem a superar protagonismes i a desterrar qualsevol brot d’indiferència.

La intuïció de la misericòrdia no és invenció de cap de nosaltres, és de Jesús, que a l’Evan-
geli presenta la paràbola del bon samarità quan un entès en la llei li demana: “Qui són els 
altres?” L’altre, justament, era un ferit abandonat a la cuneta, un maltractat davant el qual 
algú passa de llarg infectat d’indiferència; però n’hi ha un altre que s’atura -diu l’Evangeli-, 
el veu, se’n compadeix, s’hi acosta, li embena les ferides, el posa sobre la seva cavalcadura, 
el porta a una posada, el cuida i paga les despeses als que l’han atès. Això no és teoria, són 
fets, són obres de misericòrdia, aquí no hi ha discurs ni pretensió de figurar. Senzillament hi 
ha algú que sofreix i algú que l’atén perquè la misèria li ha tocat cor i no ha passat de llarg. 
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La misericòrdia ha eliminat la indiferència. Al final d’aquest relat evangèlic, Jesús fa una 
crida a l’acció que tothom pot entendre: “Ara, tu, fes igual!”

Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar i vicari general de Barcelona

Homilia del bisbe auxiliar de Barcelona,
Mns. Sebastià Taltavull amb motiu de la festa
del martiri de sant Joan Baptista (26/08/16)

Ermita de sant Joan de Missa, Ciutadella (Menorca).

Jr 1,17-19. “Vés a dir-los tot lo que et manaré... T’assaltaran però no et podran aba-
tre. Jo et faré costat per alliberar-te”.

Salm 70. “Vós sou la meva esperança, Déu meu. He confiat en vós, Senyor, des de 
petit”.

Al·leluia. “Feliços els perseguits pel fet de ser justs: el Regne del cel és per a ells” 
(Mt 5,10)

Mc 6,17-29. “Joan va ser decapitat allà mateix, a la presó”. 

Aquesta festa, a l’ermita de sant Joan de Missa, sempre està marcada per aquest am-
bient del camp, enmig de la bellesa del camp menorquí, en una hora quan la natura 
convida al repòs i a la pau del cor, un lloc privilegiat per a contemplar la posta del sol, 
un moment més que apte per la pregària festiva i per afavorir una actitud d’escolta 
d’aquella Paraula que pot omplir el nostre interior, tantes vegades assedegat de Déu. 
Voldria que aquest fos el clima d’aquesta hora del fosquet. 

Primer: Escoltar. Joan Baptista ha estat un oient fidel de la Paraula. Com el profeta 
Jeremies –és la primera lectura que hem escoltat– ell sent de part de Déu la invitació 
a comunicar a la gent allò que Déu li diu. Com a Jeremies, Joan sap que això li durà 
problemes. Ha de denunciar –ho hem llegit a l’evangeli– la immoralitat del rei He-
rodes per la qüestió del seu casament amb Herodies, la dona del seu germà. Aquesta 
–diu l’evangeli que hem escoltat– “li tenia odi i el volia fer matar”. I, Joan Baptista, 
mor decapitat en un ambient de festa d’aniversari (Evangeli). Quina cosa més repug-
nant aquesta mescla d’odi i festa, de disbauxa malaltissa i homicida: canviar el gust 
d’estimar pel gust de matar, per l’obsessió diabòlica de fer mal de forma indiscrimi-
nada. Ho direm a la pregària: “que l’odi sigui vençut per l’amor i la venjança deixi 
pas al perdó”. Els cristians no tenim altra resposta que la d’un cor misericordiós 
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que no vol respondre amb la mateixa moneda, fent mal. Celebrar, avui, nosaltres, el 
martiri de sant Joan és dir amb tota claredat i sense complexos que creiem en l’amor 
com a resposta, que creiem en el perdó com a remei a la violència, i que –enmig de 
la desesperació de molts– creiem en la misericòrdia com a font d’esperança. ¿Què 
seria de la nostra vida, del nostre compromís diari, sense tenir esperança? En el salm 
responsorial hem resat dient: “Vós sou la meva esperança, Déu meu, he confiat en vós 
des de petit”. Ho hem de dir de sant Joan, però ho hem de poder dir de tots i cadascun 
de nosaltres. 

Segon: Esperar “aguantant”. No és fàcil en una situació de cada vegada més adver-
sa. Més, quan l’esperança es veu emboirada i no pot fer avant. Allà on hi ha persecu-
ció, l’Església està demanant als seus fidels que no perdin l’esperança i que aguantin 
amb fortalesa les contrarietats donant testimoni cristià. Aquest testimoni, en molts 
cassos que estem veient cada dia, es el martiri. I és que la història del Precursor del 
Messies, Joan Baptista, es repeteix. En honor a ell i a ells, tants i tants de màrtirs, a 
la seva ferma esperança, hi podem aplicar el que ens ha fet arribar de part de Déu el 
profeta Jeremies: “Vés a dir-los tot lo que et manaré. No tinguis por d’ells. Avui faig 
de tu una ciutat inexpugnable, una pilastra de ferro, una muralla de bronze, que 
resistirà contra tot, contra els reis i els seus governants, contra el seu sacerdots i 
contra el seu poble. T’assaltaran però no et podran abatre, perquè jo et faré costat 
per alliberar-te” (1ª lectura). Aquesta és la raó de fons per a mantenir l’esperança: 
un Déu proper, que fa costat, que coneix i s’identifica amb el sofriment dels qui són 
perseguits a causa de la seva fe.

Tercer: Fer festa. Més encara, és enmig d’aquestes circumstàncies que Jesús ens diu 
que hem de fer festa i estar contents. Són paraules seves aquestes: “Feliços vosaltres 
quan, per causa meva, us insultaran, un perseguiran i escamparan contra vosaltres 
tota casta de calúmnies. Alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és 
gran en el cel. També així van perseguir els profetes que us han precedit” (Mt 5,11-
12). En bé, sembla tota una provocació.

Lo fort i indignant és veure que hi ha qui es pensa que perseguint i assassinant està 
donant culte a Déu i complint amb un deure religiós. A això, Jesús també ho preveu i 
demostra amb la seva vida que és tot el contrari. Quan es persegueix i es mata en nom 
de Déu s’ha arribat a la degradació més gran del sentiment religiós. Per això hem de 
dir amb tota convicció que la religió no té res a veure amb l’odi i la violència. És la 
seva corrupció, la seva degeneració més gran.

Els darrers episodis de terrorisme viscuts a diferents ciutats, fins i tot a zones rurals, 
ens ho fan veure. I també les reaccions d’una part del món musulmà, a ran de les pa-
raules que el papa Francesc va dir als periodistes a l’avió durant la tornada de la Jor-
nada Mundial de la Joventut, celebrada a Polònia. Com Joan Baptista i els profetes 
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no sols hem d’anunciar l’Evangeli i la persona de Jesús, sinó que hem de denunciar 
tot allò que és contrari al seu missatge. 

En aquest sentit, el papa Francesc mai ha identificat la paraula “islam” amb el ter-
rorisme encara que es digui “islàmic”. Ell mateix ho diu així: “No m’agrada parlar 
de violència islàmica, perquè tots els dies quan llegeixo els diaris veig violència, 
aquí a Itàlia, i aquests són catòlics, batejats. És com la macedònia, hi ha de tot. Hi 
ha violents en aquesta religió, una cosa és veritat: crec que en quasi totes les religi-
ons hi ha un petit grup fonamentalista. Nosaltres també el tenim. Quan el fonamen-
talisme arriba a matar, també es pot matar amb la llengua –això diu l’apòstol sant 
Jaume– i també amb el ganivet”. I afegirà que “no es just identificar l’islam amb la 
violència”. Comenta també el contacte que a tingut amb importants representants 
del món islàmic i “he vist que cerquen la pau, la trobada amb els altres...”. Davant 
d’això, el papa Francesc es demana: “quants joves, que son europeus, hem deixat 
buits d’ideals, que no tenen feina o van a la droga i a l’alcohol, s’ajunten a grups 
fonamentalistes?”. Diu que “el terrorisme creix quan no hi ha altra opció, quan en 
el centre de l’economia mundial hi ha el diner i no la persona, l’home i la dona, 
aquest ja és el primer terrorisme”. 

Aquestes paraules del papa Francesc han tocat positivament el cor de molts musul-
mans. El gran ayatolà de l’Iran ha agraït públicament al Papa que rebutgés qualsevol 
identificació entre l’Islam i el terrorisme. I, al mateix temps que condemnava l’as-
sassinat del P. Jacques Hamel al nord de França, l’ayatolà ha recordat que la mateixa 
condemna també la fan la comunitat dels intel·lectuals musulmans i la gran majoria 
dels creients islàmics. “Aquestes sectes impies –ha dit– representen la pitjor crisi de 
l’era moderna i no formen part de l’islam”. Tinguem-ho present.

També el rei del Marroc, Mohammed VI, s’ha fet ressò de les paraules del papa 
Francesc i s’ha dirigit a la nació condemnant amb força el terrorisme, assenyalant que 
l’Islam és una religió de pau. Ha dit que els extremistes se n’aprofiten de la ignorància 
dels estrangers que no coneixen l’idioma àrab per induir-los a cometre crims. També, 
referint-se al que ha sofert el capellà catòlic P. Jacques Hamel al nord de França, ha 
dit: “Nosaltres condemnem amb rigor la mort d’innocents i estem convençuts que 
l‘assassinat d’un capellà va contra la llei divina”. Ha convidat a musulmans, cristi-
ans i jueus a unir forces contra el terrorisme, i ha dit que “els terroristes que actuen 
en nom de l’Islam no són musulmans i que no tenen altre lligam amb l’Islam que les 
excuses que utilitzen per a justificar els seus crims i les seves demències”. Quan aquí, 
a Menorca, a Catalunya i a tants altres llocs hem de conviure i treballar junts persones 
de diferents religions i cultures formant un únic poble, em serveix molt la pregunta 
que el monarca del Marroc es fa al final de la seva reflexió quan diu: “¿Es pot con-
cebre que Déu, que és tot clemència i tot misericòrdia pugui ordenar a un individu 
que es faci explotar i assassini persones innocents?”. Així mateix ha recordat que 
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“la història de la humanitat es la millor prova que el progrés no es pot realitzar en 
les societats projectant l’extremisme i l’odi” i que en la civilització humana abunden 
també els models positius, “els quals confirmen que la coexistència interreligiosa 
genera societats civilitzades, obertes, on regna l’amor i la concòrdia, el benestar i la 
prosperitat”. 

Contemplant el martiri de sant Joan com a “festa”, no podem oblidar, doncs, la histò-
ria actual, el que avui estem vivint, quan la Paraula de Déu ens demana que en temps 
de persecució també sapiguem “estar contents i fer festa” (Mt 5,11). 
No és alegria buida ni una festa de disbauxa, 

— és el goig d’un cor reconciliat, d’un cor misericordiós que contagia esperança.
— és l’aplec de persones disposades a treballar per la concòrdia i una sana convivèn-
cia.
— és l’anunci d’una forma de viure que proposa aquells valors que l’Evangeli com-
parteix amb les altres religions i ens ajuden a crear amistat, i ser bons veïns i millors 
ciutadans. 
— és l’oferta cultural que som capaços de fer quan valorem allò que ens ha de fer bé 
a tots. 
— és la festa d’avui, aquí a sant Joan de Missa, tenint com a referència l’ofrena sant 
Joan Baptista fa de la seva vida quan diu que Jesús ha de créixer i ell ha de minvar. 

¿Què suposa, a què ens compromet a tots i a cadascú de nosaltres, fer avui, l’any 
2016, aquest mateix anunci i introduir l’Evangeli en els nostres costums, ja que l’hem 
rebut dels quin ens han precedit i és una joia, un tresor, de la tradició viva que hem 
heretat? Dediquem-hi temps a pensar-ho, a fer-ne pregària. Els cristians, avui, hem 
d’oferir i regalar a la nostra societat aquests valors basats en Jesús i l’Evangeli, rebent 
també amb goig tot el bé que ens ve dels altres. Serà la millor contribució a que tot 
això no sigui només un desig, sinó una joiosa realitat per la que ara ja, en l’Eucaristia, 
donem gràcies a Déu. 

+ Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar i vicari general de Barcelona
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Secretaria General
Nomenaments parroquials

01.07.16 – Rvd. P. Pere Codina Mas, cmf, rector de la parròquia de l’Immaculat Cor 
de Maria i de la parròquia de Sant Tomàs d’Aquino, ambdues de Barcelona.

01.07.16 – Rvd. P. Josep Roca Alsina, cmf, vicari de la parròquia de l’Immaculat Cor 
de Maria i de la parròquia de Sant Tomàs d’Aquino, ambdues de Barcelona.

01.07.16 – Rvd. P. Johanes Benjitu Bareto, cmf, adscrit a la parròquia de l’Immaculat 
Cor de Maria i a la parròquia de Sant Tomàs d’Aquino, ambdues de Barcelona.

27.07.16 - Rvd. Sr. Gerardo Maya Navarrete, adscrit a la parròquia del Sagrat Cor i a 
la parròquia de Sant Francesc de Pàola, ambdues de Barcelona.

Nomenaments no parroquials
07.07.16 – Rvd. Sr. Xavier Moretó Navarro, Consiliari de l’associació Vida Creixent.

08.07.16 - Fundació Ajuda i Esperança: aprovació com a membres del patronat de la 
fundació, per quatre anys, el Sr. Javier Martínez Gómez, secretari i de la Sra. Esperan-
ça Esteve Ortega, vocal. 

La composició del patronat de la Fundació Ajuda i Esperança, queda constituïda com 
segueix:

Sra. Mª Rosa Buxarrais Estrada, Presidenta
Rvd. Sr. Agustí Viñas Rexach, Vicepresident
Sr. Joan Terribas Sala, Tresorer
Sr. Javier Martínez Gómez Secretari
Sr. Pedro Barcelò Julià, Vocal
Sra. Esperança Esteve Ortega, Vocal
Sra. Rosa Navas Albareda, Vocal
Sr. Robert Rodergas Pagès, Vocal
Sr. Ramon Tous Quintana, Vocal

08.07.16 - Fundació Escola Cristiana de Catalunya, nomenament de membres del 
patronat de la fundació, per quatre anys, de les següents persones:
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P. Joan Prat i Armadans, SchP
Gna. Roser Galceran i Folch, Carmelita de la Caritat Vedruna

08.07.16 - Fundació Pía Autònoma Josep Maria París-José Udaeta: aprovació per al nome-
nament de membres del patronat de la fundació, per quatre anys, de les següents persones:

Sra. Bàrbara París Molins, presidenta 
Sr, Josep Boyra Amposta, vicepresident i secretari
Sr. Josep M. Jané Altimiras, vocal
Sra. Ascensió Oliart Soler, vocal
Sr. Josep M. Pons Segura, vocal

22.07.16 – Rvd. Sr. Josep Serra Colomer, director de la Residència Sacerdotal Sant 
Josep Oriol, de Barcelona, per quatre anys, havent escoltat els Senyors Bisbes de les 
diòcesis de Sant Feliu de Llobregat i de Terrassa.

Institucions d’ensenyament superior 
11.07.16 – El Sr. Arquebisbe, en virtut de les atribucions que li corresponen com a Gran 
Canceller de l’Ateneu Sant Pacià, del qual forma part la Facultat de Teologia de Catalunya, 
i a la qual està afiliat l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (ISCR-IREL), 
d’acord amb el vistiplau del Sr. Bisbe de Lleida, nomena DIRECTOR de l’esmentat Insti-
tut (ISCR-IREL) el Rvd. Dr. Ramon Prat Pons -excepcionalment- per un any.

Religioses difuntes
Gna. Gertrudis Nin i Barbany, abadessa emèrita de Sant Pere de les Puel·les.

Lliurà la seva ànima a Déu a Barcelona el dia 20 de juliol de 2016, als 75 anys d’edat 
i 53 de professió monàstica. Va ser abadessa de la comunitat del 2000 al 2011. “La 
comunitat –deia l’esquela publicada a la premsa-, junt amb els seus familiars, l’enco-
manen a la vostra pregària. L’eucaristia exequial es va celebrar el dijous 21 de juliol, 
a les 12 hores, a l’església del monestir (c. Anglí, 55). 

La Gna. Gertrudis va néixer a Barcelona, al barri de Gràcia, i el 12 de gener de 2000 
va ser escollida abadessa del monestir. Ha estat molt estimada per la comunitat per la 
seva gran entrega i dedicació. L’any 2011 va presentar la seva renúncia en complir els 
70 anys. La va rellevar la mare Esperança Atarés.

Amb la seva comunitat, la Gna. Gertrudis sempre va defensar la missió de la dona dins 
de l’Església. “Cal trobar el lloc de la dona dins de l’Església. Per això és necessari 
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establir un diàleg”, afirmava el 2010 en una carta dirigida a la seva comunitat. Que 
reposi en la pau de Crist. 

Nota de la redacció del Butlletí: Per un error involuntari, no es varen publicar les 
defuncions d’algunes religioses i el resultat d’alguns capítols d’eleccions dels pas-
sat mesos. Per aquest motiu, es publica la informació que segueix. 

Relació d’altres religioses difuntes en els darrers mesos:

2015
La Gna. Resurrecció GARCÍA ROLDÁN (en religió Gna. Isabel), de les Germanes 
Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Ntra. Sra. (Darderes), va morir el 26 
d’agost de 2015, als 93 anys d’edat i 71 de vida religiosa. 

La Gna. Josefa GIRALT MESTRE (en religió Gna. Josepa Oriol), Hospitalària de la 
Santa Creu, va morir el 26 d’agost de 2015, als 93 anys d’edat i 66 de vida religiosa. 
Nascuda a Sant Pere de Ribas (Barcelona).

2016
La Gna. Josefina BOADA ARTIGAL, missionera Cor de Maria, va morir el 21 d’agost 
de 2016, als 89 anys d’edat i 64 de vida religiosa.

La Gna. Filomena ALSINA CASANY, (Rosario) Formava part de la comunitat de les 
Germanes de Jesús Pacient, va morir el 1 d’agost de 2016, als 91 anys d’edat i 70 de 
vida religiosa.

La Gna. Teresa GASTAÑAZATORRE VILDOSOLA, monja clarissa de la Mare de Déu de 
la Divina Providència, va morir el 27 de juny de 2016, als 74 anys d’edat i 38 de professió.

La Gna. Mª Isabel ALEIXANDRE DIAGO, monja clarissa de Ntra. Sra. de la Divina 
Providència, va morir el 7 de març de 2016, als 88 anys d’edat i 63 de vida religiosa.

La Srta. Mª Dolores GURPEGUI ESCALADA, de la Institució Operàries Parroquials 
– Magdalena Aulina, va traspassar el dia 28 de febrer de 2016, als 85 anys d’edat i 54 
de consagració.

La Gna. Amparo BOIX LLOPIS, de l’Orde de les Verges, va ser cridada a la casa del 
Pare el 28 de gener de 2016 i celebrades les exèquies el 30 de gener a la parròquia de 
Sant Oleguer de Barcelona. Va néixer a Albocàsser (Castelló) el 24 de novembre de 
1941 i va fer la seva consagració i rebre la benedicció de l’Arquebisbe de Barcelona, 
Cardenal Ricard M. Carles, el 2 de juny de 2002, solemnitat del Cos i la Sang de Crist, 
al Monestir de Sant Pere de les Puel·les.
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La Gna. Carme MONTSERRAT FABRÉS (en religió Gna. Raimunda), Hospitalària 
de la Santa Creu, va morir el 3 desembre de 2015, als 90 anys d’edat i 67 de vida re-
ligiosa. Nascuda a Caldes de Montbui (Barcelona).

Capítols d’eleccions en els darrers mesos
El Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona, Mn. 
Francesc Prieto Rodríguez, va presidir el dia 14 de maig de 2016, el Capítol d’elecci-
ons de les Monges del Monestir de la Visitació Santa Maria, de la ciutat i arxidiòcesi 
de Barcelona. Va resultar elegida com a M. Superiora de la Comunitat, per un trienni, 
la Rvda. M. Marisela BARAJAS BARAJAS.

En tot es va observar el que prescriu el Dret Canònic, les Constitucions de l’Orde i el 
Cerimonial.

El Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barcelona, Mn. 
Francesc Prieto Rodríguez, va presidir el dia 12 de juliol de 2016, el Capítol d’elecci-
ons de les Monges Carmelites descalces del Monestir de la Immaculada, de la Ciutat 
de Mataró i Arxidiòcesi de Barcelona. Va resultar elegida com a Priora de la Comuni-
tat, per segon trienni, la Rvda. M. Anna de Jesús BOY VIVÓ. En tot es va observar el 
que prescriu el Dret Canònic, les Constitucions de l’Orde i el Cerimonial.

Finalment, el Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada de l’Arxidiòcesi de Barce-
lona, Mn. Francesc Prieto Rodríguez, va presidir el dia 29 de juliol de 2016, al “Casal 
Bellesguard”, del Monestir de Sant Maties de monges Jerònimes de Barcelona, el 
Capítol d’eleccions de la Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries, Institut de 
Dret Diocesà de l’Arxidiòcesi de Barcelona.

Va resultar elegida com a Superiora General, per un primer quinquenni, la M. Doris 
Esperanza BALAREZO FLORES.

En tot es va observar el que prescriu el Dret Canònic, les Constitucions de la Congre-
gació i el Cerimonial.
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Conferència Episcopal 
Tarraconense

Comunicat de la reunió núm. 219
Els dies 11, 12 i 13 de juliol de 2016 ha tingut lloc la reunió n. 219 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), a Salardú (Vall d’Aran i bisbat d’Urgell). La reunió 
ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona, i hi han 
assistit tots els seus membres.

1. En aquest Any Jubilar de la Misericòrdia, els bisbes han reflexionat sobre diversos 
eixos socials a partir de l’informe sobre «L’acció social de les entitats d’Església i 
la seva aportació a la cohesió social de Catalunya», una recerca promoguda con-
juntament per la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i 
la Fundació Pere Tarrés, que els ha presentat el Dr. Àngel Belzunegui, director de la 
Càtedra d’Inclusió Social i professor titular de sociologia de la URV.

2. També han pogut reflexionar i dialogar sobre l’acció de l’Església Catòlica en l’àm-
bit penitenciari, a partir de la detallada exposició que els ha fet el P. Jesús Roy, mer-
cedari, coordinador de la Pastoral Penitenciària a Catalunya. El P. Roy ha presentat 
les accions que es porten a terme en aquest camp tant preventivament, com durant 
l’internament dels presos en els centres penitenciaris, així com també en els moments 
de sortida dels interns de les presons, i ha proposat diverses accions a realitzar a les 
Diòcesis.

3. El bisbe Salvador Cristau, president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la 
Salut (SIPS) ha presentat el treball que s’està portant a terme en aquesta àrea i s’han 
apuntat diverses orientacions de cara al futur per millorar les relacions amb les ins-
titucions públiques i preservar així el dret dels malalts a rebre una atenció religiosa 
adequada als seus desigs.

4. En l’àmbit de la litúrgia, els bisbes han aprovat la versió catalana del nou prefaci 
de la festa de Santa Maria Magdalena i han posat a punt la nova edició revisada de 
la Litúrgia de les Hores en quatre volums, que estarà a disposició dels fidels a partir 
del proper setembre. També han aprovat que el 1r. Diumenge d’Advent d’aquest any, 
data en què comença l’Any Litúrgic i sempre s’inicia la lectura d’un nou leccionari 
per a la celebració de l’Eucaristia dominical, es promogui la intensificació del valor 
de la Paraula de Déu en tota la vida de l’Església. Els bisbes acullen així la petició 
de l’Associació Bíblica de Catalunya per tal que entorn d’aquella data se celebri una 



[42] juliol-agost - BAB 156 (2016)468

Setmana d’Animació Bíblica.

5. Els bisbes han conegut els darrers detalls del pelegrinatge que uns 3.000 joves ca-
talans faran a Cracòvia a finals d’aquest mes de juliol per tal de participar a la Jornada 
Mundial de la Joventut, convocada pel papa Francesc. 

6. Mons. Sebastià Taltavull ha informat del treball que realitza el Secretariat Interdio-
cesà de Pastoral Obrera de Catalunya i ha fet partícip als bisbes la reflexió que aquest 
secretariat ha elaborat sobre el treball digne, tot preparant la Jornada Mundial del 
Treball Decent que es portarà a terme el 7 d’octubre.

7. Els bisbes també han reflexionat sobre diverses qüestions relatives a la pastoral 
vocacional i als seminaris, on es formen els futurs preveres de les Esglésies de Cata-
lunya, encaminades a un treball en comunió cada cop més intens entre les diòcesis.

8. Els bisbes han rebut informació de la Diplomatura en Música Sacra que s’iniciarà 
el proper curs 2016-2017 organitzat per la Facultat Antoni Gaudí de l’Ateneu Univer-
sitari Sant Pacià, en col·laboració amb l’Abadia de Montserrat.

9. En aquesta reunió ha estat reelegit per un trienni com a vicesecretari de la CET, Mn. 
Norbert Miracle, prevere de l’arquebisbat de Tarragona, i també ha estat reelegit per 
a un nou trienni com a director del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral de la Salut, 
Mn. Juan Bajo, prevere del bisbat de Tortosa.
Els bisbes han acabat la reunió amb una visita a les Esglésies d’Arties, Bossòst, Cane-
jan, i la Vall de Toran, acompanyats i guiats per l’Arxiprest d’Aran, Mn. Pere Balagué.

Salardú, 13 de juliol de 2016
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Estudis

“Amoris Laetitia”, magisteri per acollir i
practicar, pel Dr. Salvador Pié-Ninot.

En aquesta etapa de recepció eclesial de l’Exhortació Apostòlica Amoris Laetitia del 
Papa Francesc (publicada el 19 de març de 2016) han aparegut interrogants sobre 
quin tipus de Magisteri representa aquest document. Per poder-ho dilucidar de manera 
teològicament correcta pot ser útil referir-se a la Instrucció -segurament poc conegu-
da- sobre “La vocació eclesial del teòleg” de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, 
signada pel llavors cardenal-prefecte J. Ratzinger el 1990, que comenta les diverses 
formes del Magisteri de l’Església presents en la nova fórmula de la “Professió de fe”. 
Aquestes formes són tres: el Magisteri infal·lible, el Magisteri definitiu i el Magisteri 
ordinari però no definitiu, sent aquest últim l’aplicable a l’Amoris laetitia, així com a 
la majoria de textos magisterials actuals.

Aquesta forma de Magisteri ordinari no definitiu, segons la Instrucció esmentada, 
té com a objectiu específic el proposar “un ensenyament que condueix a una millor 
comprensió de la Revelació en matèria de fe i costums, i ofereix directives morals 
derivades d’aquest ensenyament, que encara que no estiguin garantides pel carisma 
de la infal·libilitat, no estan privades de l’assistència divina, i requereixen l’adhesió 
dels fidels” (n. 17), adhesió definida com “un religiós assentiment de la voluntat i de 
la intel·ligència” (n. 23). Per això, s’afirma que “la voluntat d’assentiment lleial a 
aquest ensenyament del Magisteri en matèria de per si no irreformable ha de constituir 
la norma”. Per aquesta raó aquesta forma de Magisteri és descrita per la Instrucció 
com “d’ordre prudencial” ja que comporta “judicis prudencials”, tot i que s’anota 
acuradament que tal qualificació no vol dir que “no gaudeixi de l’assistència divina en 
l’exercici integral de la seva missió” (n. 24).

Cal fer notar, a més, que el Magisteri ordinari però no definitiu, tal com les altres dues 
formes del Magisteri infal·lible i del definitiu, són expressió de l’únic Magisteri viu de 
l’Església que el Concili Vaticà II ha descrit amb precisió com a “interpretació autorit-
zada de la paraula de Déu, que l’exercita en nom de Jesucrist”, atès que “el Magisteri 
no està per sobre de la paraula de Déu, sinó al seu servei..., amb l’assistència de l’Es-
perit Sant” (Dei Verbum, 10). Per aquesta raó, el Concili Vaticà II precisa en aquest 
sentit, amb un text aplicable clarament a l’Amoris laetitia, que “cal prestar de manera 
particular obediència religiosa de voluntat i d’intel·ligència al Magisteri autèntic del 
Romà Pontífex, fins i tot quan no parla ex cathedra, de tal manera que es reconegui 
amb respecte el seu magisteri suprem i s’acceptin amb sinceritat seves opinions se-
gons la intenció i el desig expressat per ell mateix, que es dedueixen principalment 
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del tipus de document, o de la insistència en la doctrina proposada, o de les fórmules 
emprades”(Lumen Gentium, 25).

Serà, doncs, en aquest context de comprensió del Magisteri ordinari, encara que no 
definitiu, en el que s’ha de comprendre el que el mateix Papa Francesc afirma a l’inici 
de l’Amoris laetitia sobre l’abast d’aquesta Exhortació Apostòlica així: “la comple-
xitat dels temes plantejats ens va mostrar la necessitat de seguir aprofundint amb 
llibertat algunes qüestions doctrinals, morals, espirituals i pastorals... Naturalment, a 
l’Església és necessària una unitat de doctrina i de praxi, però això no impedeix que 
subsisteixin diferents maneres d’interpretar alguns aspectes o algunes conseqüències 
que es deriven d’aquesta. Això succeirà fins que l’Esperit ens porti a la veritat plena 
(cf. Jn 16,13), és a dir, quan ens introdueixi perfectament en el misteri de Crist i pu-
guem veure-ho tot amb la seva mirada” (Amoris laetitia, n. 2-3). Com es pot observar 
en aquestes paraules del Papa Francesc ressonen les característiques que la Instrucció 
dóna al Magisteri ordinari no definitiu, com a ensenyament “d’ordre prudencial” i 
amb “judicis prudencials”, que també “gaudeixen de l’assistència divina i als quals 
se’ls ha de donar un assentiment lleial” (Instrucció, n. 24).

En aquest context es comprèn encara més que el Papa observi també que “la reflexió 
dels pastors i teòlegs, si és fidel a l’Església, honesta, realista i creativa, ens ajudarà a 
trobar més claredat” (Amoris laetitia, n. 2). Aquesta fidelitat a l’Església queda àmpli-
ament manifesta en els tres principis presentats per al Papa Francesc, particularment 
per afrontar la situacions anomenades “irregulars” que assumeix de la viva tradició 
de l’Església, tipificada en les múltiples referències que recull del Concili Vaticà II, 
de Pau VI i de Joan Pau II, així com catorze vegades del teòleg més rellevant de 
l’Església com va ser sant Tomàs d’Aquino.

1) La llei de la gradualitat: es tracta d’un principi proposat en continuïtat amb el Magis-
teri de Joan Pau II en afirmar que “cada ésser humà avança gradualment amb progres-
siva integració dels dons de Déu i de les exigències del seu amor definitiu i absolut en 
tota vida personal i social” (Familiaris consortio, n. 9), atès que” l’ésser humà coneix 
estima i realitza el bé segons diverses etapes de creixement” (n. 34). Per això, a l’Amoris 
laetitia precisa que “no és una ‘gradualitat de la llei’, sinó una gradualitat en l’exercici 
prudencial dels actes lliures en subjectes que no estan en condicions sigui de compren-
dre, de valorar o de practicar plenament les exigències objectives de la llei” (Amoris la-
etitia, n. 295). Per això, al final precisarà, amb un toc de profund realisme i d’invitació a 
l’esperança cristiana, a “relativitzar el recorregut històric que estem fent com a famílies, 
per deixar d’exigir a les relacions interpersonals una perfecció, una puresa d’intencions 
i una coherència que només podrem trobar al Regne definitiu” (n. 325).

2) Partir de la consciència: el Papa Francesc es refereix a la consciència en vint-i-nou 
ocasions i recorda la seva definició en el Concili Vaticà II: “com el nucli més secret 
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de l’home” (Gaudium et Spes, 16; Amoris laetitia, n. 222); al mateix temps afirma 
amb claredat que “estem cridats a formar les consciències, però no a pretendre substi-
tuir-les” (n. 37). En efecte, “a partir del reconeixement del pes dels condicionaments 
concrets, podem afegir que la consciència de les persones ha de ser més ben incorpo-
rada a la praxi de l’Església en algunes situacions que no realitzen objectivament la 
nostra concepció de matrimoni. Certament, cal encoratjar la maduració d’una consci-
ència il·luminada, formada i acompanyada..., enmig de la complexitat concreta dels 
límits, tot i que encara no sigui plenament l’ideal objectiu” (n. 303).

3) La necessitat del discerniment: esmentada trenta-cinc vegades, amb clara ressonàn-
cia a Ignasi de Loiola i corroborada per dues cites precises de Tomàs d’Aquino (n. 
304), el principi proposat es presenta així: “si es té en compte la innombrable diver-
sitat de situacions concretes, es pot comprendre que no havia d’esperar-se del Sínode 
o d’aquesta Exhortació una nova normativa general de tipus canònica, aplicable a 
tots els casos... els preveres tenen la tasca d’acompanyar a les persones interessades 
en el camí de discerniment d’acord a l’ensenyament de l’Església i les orientacions 
del bisbe... Es tracta d’un itinerari d’acompanyament i de discerniment que orienta la 
presa de consciència de la seva situació davant Déu. La conversa amb el sacerdot, al 
fur intern, contribueix a la formació d’un judici correcte sobre allò que obstaculitza 
la possibilitat d’una participació més plena en la vida de l’Església i fer-la créixer... 
Aquest discerniment no podrà mai prescindir de les exigències de veritat i de caritat 
de l’Evangeli, proposat per l’Església” (n. 300). Aquesta tasca de discerniment també 
és confiada a “laics lliurats al Senyor” (n. 312), és a dir, laics i laiques que visquin una 
madura experiència espiritual cristiana.

En aquest context es presenta el text més significatiu sobre la possibilitat de combre-
gar per part dels divorciats tornats a casar. En efecte, “a causa dels condicionaments 
o factors atenuants, és possible que, enmig d’una situació objectiva de pecat -que no 
sigui subjectivament culpable o que no ho sigui de manera plena- es pugui viure en 
gràcia de Déu, es pugui estimar, i també es pugui créixer en la vida de la gràcia i la 
caritat, rebent per això l’ajuda de l’Església” (n. 305). Aquest text ve complementat en 
una nota així: “en certs casos, podria ser també l’ajuda dels Sagraments”, com són el 
sagrament de “l’espai de la misericòrdia”: la Penitència, així com l’Eucaristia, tenint 
present que “no és un premi per als perfectes sinó un generós remei i un aliment per 
als febles” (nota n. 351, amb referència a Evangeli gaudium, 44-47).

 En breu síntesi, doncs, es pot afirmar el valor magisterial de l’Amoris laetitia com 
Magisteri ordinari, que encara que no sigui definitiu, és igualment “interpretació auto-
ritzada de la Paraula de Déu” (Dei Verbum, 10), com a ensenyament d’”ordre pruden-
cial” del successor de Pere en l’Església, el Papa, que “gaudeix d’assistència divina” 
(Instrucció, n. 24; cf. Amoris laetitia, n. 2, 3, 295) i per això s’ha d’acollir religiosa-
ment amb esperit lleial i cordial (cf. Lumen Gentim, 25). Heus aquí l’actitud bàsica de 
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sincera acollida i de realització pràctica que comporta aquest tipus de Magisteri -i en 
el nostre cas l’Amoris laetitia- per a tots els membres de la nostra Església!
Això inclou, a més, atendre els criteris proposats per donar resposta a les qüestions 
que es plantegen avui a la família, tenint molt present que “comprendre les situacions 
excepcionals no implica mai amagar la llum de l’ideal més ple ni proposar menys 
del que Jesús ofereix a l’ésser humà” (Amoris laetitia, n. 307), atès que” la família és 
veritablement una bona notícia” (n. 1). No es pot negar que, com diu el mateix Papa 
Francesc, l’Amoris laetitia s’ofereix com a “reflexió fidel a l’Església, honesta, rea-
lista i creativa que ajudarà a trobar més claredat” (n. 2). Benvinguda i que així sigui!

Dr. Salvador Pié-Ninot. 
Text publicat en italià a l’Osservatore Romano el 24 d’agost de 2016 (p.7).
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Organismes diocesans

Delegació Diocesana d’Apostolat del Mar:
Carta del Delegat

Barcelona, 1 de juliol de 2016.

Benvolgut mossèn,
Un any més, estem preparant la processó en honor de la Mare de Déu del Carme que 
enguany celebrarem el proper dia 16 de juliol a la tarda.

Us agrairé que exposeu el cap de setmana del dia 10 de juliol el pòster adjunt en lloc 
ben visible.

També us demano que a les pregàries del diumenge dia 17 de juliol vulgueu afegir-hi 
la següent:

“El dia 16 de juliol és la diada de la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent de mar. Amb 
aquest motiu, preguem per la gent de mar, per tots els pescadors que surten diàriament a la 
mar, fent una feina dura i sovint amb mal temps, per tots els mariners mercants que creuen 
els mars, passant llargues temporades fora de casa. Demanem al Senyor per tots ells i per 
les seves famílies, i també per l’Apostolat del Mar, perquè romangui sempre fidel a la seva 
missió de vetllar pel benestar de la gent de mar. R/. Us ho demanem, Senyor.”

 Molt agraït, us saluda ben cordialment,

Mn. Ricard Rodríguez Martos
Delegat diocesà de l’Apostolat del Mar

Delegació Diocesana de Catequesi:
XIV Setmana Catequètica i Jornades Interdio-
cesanes de Catequesi. Presentació del nou cate-

cisme “Testimonis del Senyor”.
Avui al migdia ha tingut lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, en 
el marc de les XV Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi, la presen-
tació de la versió en català del catecisme de la Conferència Episcopal Espanyola per a 
la iniciació cristiana d’infants i adolescents ’Testimonis del Senyor’.
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L’acte ha estat organitzat pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC) 
i ha estat moderat pel seu bisbe president, Sebastià Taltavull, acompanyat per l’arque-
bisbe d’Urgell i secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), Joan Enric 
Vives, el director del SIC, Joan Amich, el delegat de catequesi de Barcelona, Enric 
Termes i Joan Àguila, del departament de joves del SIC.

Hi han assistit també el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, el bisbe de 
Vic, Romà Casanova, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, el bisbe de Mallorca i ante-
rior president del SIC, Xavier Salinas, el bisbe auxiliar de Terrassa, Salvador Cristau, 
i s’hi han adherit els altres bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense.

Mons. Sebastià Taltavull ha posat en relleu que el catecisme “Testimonis del Senyor” 
ha estat aprovat pels bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola i reconegut per 
la Santa Seu, per a la iniciació cristiana dels infants i adolescents d’11 a 15 anys i és 
continuació del catecisme “Jesús és el Senyor”, per a infants de 8 a 10 anys. “Testimo-
nis del Senyor” servirà també per a preparar els adolescents a rebre el sagrament de la 
Confirmació. El nou catecisme és un text oficial dels bisbes, que ofereix el tresor de 
la fe i el presenta en imatges i narracions i s’inspira, com a eix temàtic, en la litúrgia 
de la Vetlla Pasqual.

Per part seva, Mn. Joan Amich ha aprofundit en l’estructura del catecisme. El 
seu títol expressa l’orientació del missatge que conté: el Senyor, fidel a la seva 
promesa, sempre és present en l’Església, ens convida a participar de la seva vida 
per tal de ser deixebles i missioners del seu amor, llum del món, testimonis de 
la veritat que ens fa lliures. La Vetlla pasqual, font de la qual brolla la nostra fe, 
inspira les seves pàgines. El catecisme consta de cinquanta temes dividits en cinc 
parts diferenciades.

L’arquebisbe Vives ha donat gràcies a Déu per aquest catecisme que els bisbes posen 
a disposició de les comunitats cristianes i especialment dels adolescents. Mons. Vives 
ha llegit el Decret d’implantació del nou catecisme, signat pels bisbes de la CET el 
proppassat diumenge de Pentecosta i lliurat als nois i noies que volen conèixer, esti-
mar i esdevenir deixebles de Jesucrist; a les famílies, transmissores de la fe i esglésies 
domèstiques; als rectors i als responsables i animadors de la catequesi en les parròqui-
es; als consagrats i a les institucions catòliques, per a la seva missió en l’àmbit educa-
tiu, i als catequistes que l’utilitzaran com a document de la fe. Els bisbes recomanen 
també els materials catequètics elaborats pel SIC com a subsidis complementaris a 
l’ús del nou catecisme, el qual entrarà en vigor a partir de l’1 de setembre de 2016 a 
les deu diòcesis amb seu a Catalunya.

Mn. Enric Termes
Delegat diocesà de Catequesi
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Crònica

Viatge del Sr. Arquebisbe a Logronyo
amb un grup de sacerdots joves

Eren dos quarts de nou del matí del dilluns 22 d’agost de 2016 quan un grup de 20 
capellans ordenats en els darrers 10 anys pujàvem a l’autocar acompanyats de l’Ar-
quebisbe Mons. Joan Josep Omella i de Mn. Josep Maria Turull, rector del Seminari 
Conciliar de Barcelona.

Començàvem el nostre viatge fratern d’aquest estiu. Enguany el destí era Logronyo. 
El nostre camp base seria el Seminari i des d’allí visitaríem diversos llocs emblemà-
tics de La Rioja, l’antiga diòcesi del nostre nou Arquebisbe.

Ens vam desplaçar en un novíssim autobús d’Autocars Font, que conduïa en Carlos, 
un apreciat xofer conegut per molts de nosaltres en d’altres sortides. L’autocar per-
metia tenir una convivència més intensa. En alguns moments va esdevenir la nostra 
capella on pregàvem la Litúrgia de les Hores, altres estones va ser la nostra sala d’es-
tar on compartíem xerrades i vivències, d’altres, una sala de cine on vèiem pel·lícules. 

Després de pregar junts la Litúrgia de les Hores a l’autocar i de fer una aturada per 
a esmorzar, ens vam dirigir a Saragossa, on vam celebrar tots junts l’Eucaristia a la 
basílica del Pilar.

La Mare de Déu ens va acompanyar a tots en algunes de les seves advocacions: La 
Pilarica, la Mare de Déu de la vinya, la Virgen de Valbanera, entre d’altres. Van ser 
moments privilegiats en què vam sentir la seva protecció maternal. En diverses ocasi-
ons vam cantar amb devoció la primera estrofa del Virolai, així com l’himne a la Mare 
de Déu del Pilar i el cant propi de la Virgen de Valbanera, patrona de la Rioja. Durant 
els trajectes en autocar tampoc va faltar el rés del rosari, dirigit per algun de nosaltres.

Després de dinar a Saragossa, ens vam dirigir a Calahorra, la més antiga de les tres 
seus catedralícies de la diòcesi de Calahorra i La Calzada-Logronyo. A la històrica seu 
d’aquesta vila vam rebre la primera explicació històrico-artística d’aquells dies. Apro-
fito per donar les gràcies als meravellosos guies que aquells dies ens van introduir en 
la història i la cultura de La Rioja. 

Després de visitar la catedral de Calahorra, que troba el seu origen en el martiri dels 
Sants Emeterio i Celedonio, ens van convidar a participar en un sopar amb productes 
típics de la Rioja a la casa d’un feligrès de Calahorra. A les postres, una germana de 
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Sant Vicenç de Paül, ens va explicar amb detall la seva experiència caritativa en barris 
marginals de Madrid. 

Dimarts, després de la pregària personal i litúrgica, vam tenir l’oportunitat de visitar 
algunes de les esglésies més emblemàtiques de Logronyo com són la Iglesia de Pala-
cio, la Iglesia de Santa Maria la Redonda i la catedral de Logronyo.

Aquesta passejada ens va obrir la gana per dinar en una de les tradicionals societats 
gastronòmiques de La Rioja. Aquesta experiència ens va fer adonar que per als habi-
tants de La Rioja són molt importants les relacions humanes, que sovint es teixeixen 
al voltant de la cuina, d’un bon menjar i d’un bon vi. Les presses queden al marge i tot 
se centra en la relació personal. 

Cada una de les tardes que vam passar a Logronyo, vam poder gaudir d’un temps de 
lleure al centre esportiu de la diòcesi, conegut amb el nom de Cantàbria, que, amb més 
de 22.000 socis, és el club esportiu més important de la ciutat. El va fundar el vicari 
d’una de les parròquies de Logronyo amb l’objectiu d’assegurar un oci positiu per a 
la joventut. 

Després de gaudir d’un temps de piscina, esport i descans, vam celebrar tots junts 
l’Eucaristia a la cocatedral de Logronyo i en acabat ens van convidar a sopar al centre 
esportiu Cantàbria.

Dimecres, després de pregar i esmorzar, vam partir cap al monestir de San Millán de 
la Cogolla, bressol de la llengua castellana i eusquera. Aquest conjunt arquitectònic 
preciós està custodiat per una comunitat d’agustins recol·lectes, que ens van rebre amb 
molta cordialitat. Vam fer un mos en una sala del convent i mentre sortíem vaig poder 
capturar un meravellós pensament de Sant Agustí, enganxat en un taulell de suro: “Si 
quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama”.

Al cap d’una estona ens vam desplaçar cap al monestir de la Virgen Valbanera on ens 
va acollir el prior, el pare Josep Maria Sanromà, del Monestir de Montserrat, que va 
ser enviat allí per ajudar la petita comunitat del monestir. Vam celebrar-hi l’Eucaristia 
i dinar tots junts, després vam visitar el monestir.

Segons la tradició, la imatge de la Mare de Déu amb el nen a la falda que mira cap a 
un altre costat la va fer un musulmà. La singularitat d’aquesta talla s’explicaria pel fet 
que en la cultura musulmana hom no pot veure el rostre de Déu. Aquest, doncs, seria 
el motiu pel qual el rostre del nen no mira cap a nosaltres. 

A la nit, després de gaudir d’una tarda d’esport i piscina, vam anar tots a menjar unes 
“tapes” pel conegut carrer de Laurel, ple de gent i de tasques. 
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Dijous al matí vam visitar la bellíssima cocatedral de Santo Domingo de la Calzada 
i tots vam quedar captivats per la història d’aquest sant, un seglar i eremita que da-
vant el patiment dels pelegrins de Santiago, extorsionats pels bandits de la zona, va 
decidir actuar i fer una drecera perquè evitessin el bosc, tan perillós per als pelegrins 
indefensos. On no hi havia res, amb l’ajuda de col·laboradors, va edificar un pont, una 
hostatgeria, un hospital i una església i, a poc a poc, s’hi va sumar gent i la població 
va anar creixent.

Després de visitar la catedral, vam fer una aturada en un convent de clarisses, que 
probablement ens va fer la rebuda més afectuosa i reverencial de tota la nostra estada 
per aquestes terres. Fets per elles, vam degustar uns dolços boníssims.

Tot seguit, ens vam desplaçar a la Bodega Vivanco. Allí, acompanyats del nou 
bisbe de La Rioja, Mons. Carlos Escribano, vam ser rebuts molt amablement per 
un dels fills del propietari, que ens va fer de guia en la visita al Museo Vivanco de 
la Cultura del Vino. El vi, amb uns 8.000 anys d’història, va néixer a la zona d’Ar-
mènia i Geòrgia. El seu origen s’associa al procés de sedentarisme de l’home i a la 
introducció de la vinya en l’economia domèstica. Acabada la visita, el propietari 
del celler ens va convidar a un dinar imponent als seus cellers i ens va obsequiar 
amb una ampolla de vi. 

Després d’una mica d’esport i descans, ens vam retrobar per celebrar l’Eucaristia amb 
els seminaristes majors i menors de La Rioja.

Va arribar el divendres, el darrer dia del nostre viatge. Després de celebrar junts l’Eu-
caristia i d’esmorzar, vam anar en autocar cap a Cretes, el poble on l’Arquebisbe Joan 
Josep Omella va néixer i viure la seva infància. Allí, després de menjar una paella en un 
restaurant, vam visitar el poble guiats per l’Arquebisbe i acompanyats de la seva ger-
mana i uns amics. Finalment als volts de les 20h vam arribar sans i estalvis al Seminari.

Donem gràcies a Déu per aquests dies de fraternitat. Donem també les gràcies a 
l’Arquebisbe, a Mn. Turull i a Don Abilio (prevere de la Rioja) per tota l’organit-
zació. Finalment donem gràcies al xofer pel seu bon servei i per la seva atenció 
exquisida. 

Hem previst una nova trobada sacerdotal i fraterna per a més endavant amb la finalitat 
de compartir les experiències viscudes i les fotos recollides. Encara no sabem el lloc 
del viatge de l’any vinent, però el que sí sabem segur és que valdrà la pena aventu-
rar-se en una experiència semblant.

Mn. Esteve Espín Cifuentes
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Joves de la nostra diòcesi a la JMJ de Cracòvia
Al voltant de 3000 catalans viatgen a Polònia per trobar-se amb el Papa, que els 
demana “trencar les barreres i sortir a canviar el món”

Centenars de milers de joves de tot el món van citar-se a Cracòvia amb el papa Fran-
cesc la darrera setmana de juliol per a la Jornada Mundial de Joventut 2016, on van 
assistir més de 3.000 joves catalans. Entre aquests, un gran nombre viatjava amb 
la Delegació de Joventut de Barcelona que va anar acompanyada de l’arquebisbe 
Mons. Joan Josep Omella, que va sumar-se als diferents actes programats durant 
tota la JMJ.

Tot i que el viatge fins a arribar a Polònia va ser llarg, l’energia i l’alegria per a 
l’aventura es va mantenir intacta des de l’inici del pelegrinatge, que va començar amb 
una missa al Seminari Conciliar de Barcelona, presidida per l’arquebisbe. Omella va 
carregar-los d’il·lusió i ganes, recordant-los l’oportunitat de conèixer joves catòlics de 
diferents nacionalitats i la possibilitat de veure el Sant Pare i escoltar les seves parau-
les en directe. Va desitjar-los un bon viatge i es va acomiadar fins que es retrobessin 
a Polònia. 

Després de 33 hores de carretera, travessant tota Europa fins arribar a Polònia, els 
pelegrins més temeraris que viatjaven amb autocar van arribar a la primera parada, 
Czestochowa, on es van trobar amb la resta de joves que havia viatjat amb avió amb 
els quals passarien tot el pelegrinatge.

Dia 1: Visita a Auschwitz

El primer despertar dels pelegrins de la JMJ a Polònia prometia per la primera visita 
del dia: Auschwitz, un lloc obligat per la petjada que ha deixat en la humanitat. Aques-
ta experiència va copsar el cor dels joves catalans que ja esperaven amb ganes, però 
amb cert respecte, conèixer-ho de ben a prop. Testimonis com els de Sant Maximilià 
Kolbe, Primo Levi, Anna Frank… són els que els joves van visualitzar, un cop tras-
passada la porta metàl·lica i caminant entre barracons, veient cada un d’aquells llocs 
per on van passar tantes i tantes víctimes de l’extermini nazi. 

A la tarda, van fer parada al poble natal de Sant Joan Pau II, Wadowice, per visitar 
l’Església de la Santíssima Verge Maria, on van veure la pila baptismal en què va 
ser batejat el mateix Joan Pau II. Ja cap al vespre, tots van arribar al poliesportiu on 
s’allotjaven i on els esperava per sorpresa l’arquebisbe Omella amb qui van compartir 
les vivències de la jornada. Després d’una missa presidida per l’arquebisbe de Tarra-
gona, Mons. Jaume Pujol, tots plegats, bisbes inclosos, van acabar la vetllada sopant 
al poliesportiu.
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Dia 2: Els catalans coneixen la ‘Moreneta’ polonesa

El segon dia els joves catalans el van dedicar a conèixer Czestochowa, l’anomenada 
“capital espiritual de Polònia” de la qual ja s’acomiadaven i abans, però, calia conèi-
xer-la amb més profunditat. Va ser un matí mogut i intens on, com a tot pelegrinatge, 
tocava caminar. Des de la localitat d’Olztyn es van posar en marxa juntament amb els 
bisbes Mons. Joan Josep Omella, Mons. Romà Casanova i Mons. Jaume Pujol, que es 
van sumar al recorregut dels, ni més ni menys, que 20 km. El punt d’arribada era el 
Santuari de Czestochowa Jasna Gora, on hi ha la Madonna Negra, un estil de More-
neta a la polonesa, molt venerada per la protecció que va donar als polonesos durant 
un setge al segle XVII. 

L’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, que va presidir la celebra-
ció al Santuari, va demanar dues coses als pelegrins referents a les dues cicatrius 
qui hi ha al rostre de la Verge. D’una banda, protecció per als més dèbils, imitant 
el comportament de la Mare de Déu “en defensa dels indefensos” tal com ella va 
fer davant l’amenaça dels suecs; i d’altra banda, “l’estimació a la Verge que ens 
empara sota la seva capa”. Acabada la missa, cada un va dirigir-se cap a la nova 
parada: els bisbes cap a Cracòvia i els joves cap a Bochnia, on s’instal·larien amb 
famílies poloneses.

Dia 3: Bochnia

Després d’ubicar-se cada un amb la seva família, el dia següent, els joves van gaudir 
d’una jornada més relaxada a Bochnia,al voltant de la parròquia de Sant Joaquim, per 
carregar piles i viure una experiència diferent plegats. Es va repartir l’esperada mot-
xilla de la JMJ, carregada amb tot allò que els seria d’utilitat i se’ls va informar sobre 
els propers dies. Va ser un dia d’esbarjo en què alguns van aprofitar per visitar també 
la localitat amb les famílies però sense oblidar el paper protagonista que enguany hi 
jugava la misericòrdia, motiu pel qual va tenir especial rellevància la Celebració del 
Perdó de la tarda, en què els joves van aprofitar per rebre el sagrament de la confessió 
i viure, així, en plenitud, l’Any Jubilar de la Misericòrdia. 

Dia 4: Trobada esperada amb el Papa

Dijous era el dia esperat en què els joves es trobaven amb el papa Francesc. Després 
d’una missa matinal presidida pel bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, i concele-
brada per l’arquebisbe de Barcelona i el de Tarragona i els bisbes de Vic i Tortosa, van 
dirigir-se tots a Cracòvia. El parc Blònia va ser el punt de trobada amb el Sant Pare, 
on es van congregar al voltant d’un milió i mig de pelegrins del món, entre aquests, 
els catalans que van sentir les paraules del Sant Pare que demanava als joves l’alegria 
de viure amb la joia de la misericòrdia.
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Dia 5: Via Crucis

De bon matí, els pelegrins es traslladaven a la parròquia de Sant Joan Baptista i Sant 
Joan Evangelista per a la catequesi que aquell dia anava a càrrec de l’arquebisbe de 
Barcelona. Tots van escoltar les paraules d’Omella sobre “com ser instruments de mi-
sericòrdia de Déu”, en què va insistir molt en el treball en grup i en la fraternitat, com 
a peces fonamentals per al camí cap a la misericòrdia, a on s’arriba a “través de Crist 
i de la seva fraternitat”. Va igualar la santedat i la misericòrdia, i va destacar com “en 
el món dels homes tot i semblar un camp de lluita”, cada jove amb esperança sempre 
pot arribar a la misericòrdia. Omella va convidar-los a preguntar-se per les seves pors, 
a identificar-les i a “posar-los rostre” per despendre’s de tot impediment. 

Després d’una missa presidida pel bisbe de Tortosa, Mons. Enric Benavent, i un cop 
dinats, tots van dirigir-se cap al parc Blònia per al Via Crucis amb el papa Francesc, 
que, en tractar-se de l’Any de la Misericòrdia, cobrava un valor especial. Com va dir 
el delegat de joventut de Barcelona, Mn. Bruno Bérchez, es recorda que “Jesús dóna 
una segona oportunitat i, amb aquest Via Creu, era l’ocasió perfecte”.

Dia 6: Comiat de les famílies i vetlla amb el Papa

A primera hora del matí els joves anaven arribant a la parròquia de Sant Joaquim amb 
les seves respectives famílies que els acompanyaven amb l’equipatge ja per acomia-
dar-se. Abraçades, fotografies de record, intercanvi d’adreces i telèfons, tot per tal de 
no perdre el contacte i retrobar-se un cop més. Era la darrera missa a Sant Joaquim que 
va acollir a tothom -joves, mossens, voluntaris, famílies- dins la petita parròquia. Va 
ser una celebració amb molt caliu, fruit de tantes experiències viscudes en què es va 
mostrar l’agraïment a les famílies per ser el millor exemple de misericòrdia, acollint 
a casa els joves pelegrins, donant-los de menjar i sempre disposats a ajudar-los amb 
allò que calgués. 

Amb l’equipatge carregat i motxilles a l’esquena, van fer l’últim trasllat de la JMJ, 
una caminada més fins al darrer tram del pelegrinatge: el Campus de la Misericòrdia, 
on va tenir lloc la vetlla de pregària amb el Sant Pare, que va il·luminar la nit dema-
nant als joves que “s’aixequessin d’una vegada per totes del sofà” i ”fossin signes de 
misericòrdia”, “protagonistes que deixen petjada al món”.

Dia 7: Panamà, propera seu de la JMJ
Al voltant d’un milió i mig de joves van passar la nit al Campus de la Misericòdia fins 
al dia següent per participar a la missa d’enviament. El missatge del Papa Francesc 
va ser clar: “trencar les barreres i sortir a canviar el món”, una missió que comença 
amb aquesta JMJ però que continua a casa de cada un, amb “el testimoni d’allò viscut 
i del comportament cristià”. Tot plegat, un missatge que es contrastarà ja de cara a la 
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pròxima Jornada Mundial de Joventut el 2019 que, tal i com va anunciar el Sant Pare, 
tindrà lloc a Panamà.

Montse Punsoda Castellà

Curs d’estiu a la FTC sobre la renovació del 
Papa Francesc

El renovat impuls que el papa Francesc està donant a l’Església catòlica és ja una realitat 
incontestable. Durant el 2026 estem en plena celebració de l’any jubilar en què Francesc ha 
posat la Misericòrdia com a centre de l’activitat evangelitzadora de l’Església. D’altra ban-
da, en breu espai de temps, han aparegut l’encíclica Laudato sí’ (2025) sobre l’ecologia i 
l’exhortació postsinodal Amoris laetitia (2016) tot recollint les resolucions dels dos Sínodes 
dels bisbes celebrats sobre la situació de la família avui i els reptes pastorals que planteja.

Per tot això, els professors de la Facultat de Teologia de Catalunya varen proposar 
dedicar tres jornades de l’edició del curs d’estiu de 2016 –en la seva vuitena edició- a 
analitzar el tema “La renovació eclesial del papa Francesc: misericòrdia, ecologia i 
família”, els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol de 2016, en aquest horari: matí de 10 a 
13.30h, i tarda de 16 a 19.30h. (dissabte, només matí). En el curs d’estiu de l’any 
passat, amb motiu del 50è aniversari de la clausura del Vaticà II, es va reflexionar la 
influència del Concili a la nostra terra.

El curs va oferir una presentació i una anàlisi del ric magisteri del papa Bergoglio en 
aquestes tres temàtiques interrelacionades: misericòrdia, ecologia i família. L’ofer-
ta es va completar amb dues taules rodones amb experts, un recital de poesia i un 
cine-fòrum, a fi que la mediació artística, amb la seva força comunicativa, tingués 
entrada en aquest interessant curs d’estiu.

La primera jornada va incloure les següents exposicions: “Una nova fase en la re-
cepció del Concili Vaticà II, pel Dr. Salvador Pié-Ninot; “Una Església samarita-
na i misericordiosa”, pel Dr. Joan Planellas. A la sessió vespertina del primer dia 
es va celebrar una taula rodona sobre el tema “Emergència en la salut ecològica 
del planeta”, amb la participació de Quitèria Guirado (ACO), Joan Salabert (Eco-
logistes de Catalunya), Eduard Ibàñez (Justícia i Pau, Barcelona), moderada per 
Mercè Solé (Pastoral Obrera, Sant Feliu de Llobregat). Aquesta sessió vespertina 
es va cloure amb un recital de David Jou, titulat “Cosmos i fe”, amb Carme Ca-
net, actriu i periodista i l’aportació musical de Alina Gurgu, viola. 

La segona jornada (1 de juliol de 2016) es va iniciar amb dues ponències: “Laudato 
sí’: presentació de les línies mestres del document”, pel Dr. Joan Costa; i “Una apro-
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ximació científica a la creació a propòsit de Laudato sí’, pel Dr. Miquel Ramon. A 
la sessió vespertina es va celebrar la taula rodona titulada “Emergències en l’àmbit 
de la família i el seu entorn”, amb la participació de Magda Blanco i Lluís Camde-
padrós (Encontres Matrimonials), Gemma Tèllez (infermera, Centre d’emergències 
Mèdiques de Catalunya), Cristina Calvet (advocada), actuant com a moderador el Dr. 
Xavier Morlans, professor de la FTC. Aquesta sessió vespertina va culminar amb el 
cine-fòrum sobre la pel·lícula “Gett: el divorcio de Viviane Amsalen”, dirigida per 
Ronit i Shlomi Elkabetz (2015), subtitulada en castellà. Moderà el col·loqui el Dr. 
Peio Sánchez, professor de la FTC.

La tercera i darrera jornada, la del dissabte 2 de juliol, es va dedicar a l’exhortació post-
sinodal “Amoris laetitia”. El Dr. Domènec Valls, SDB, i professor de la FTC, va presen-
tar les línies mestres del document; i el Dr, Gaspar Mora, professor de la FTC, va expli-
car el tema “El capítol vuitè d’Amoris laetitia: les anomenades situacions irregulars”.

Un dels eixos del curs fou sens dubte el tema de la misericòrdia, que és el centre de 
l’actual pontificat. El Sant Pare ens invita a tornar –com va dir el Dr. Salvador Pié- a 
tornar a allò que és fonamental: més que parlar de la llei, fer-ho de la gràcia; més que 
de l’Església, parlar de Jesucrist; i més que del Papa, parlar de la Paraula de Déu. 
L’Església “en sortida” ha de ser com un hospital de campanya i per això cal que esti-
gui a prop dels més necessitats. Més que cap a un debat intraeclesial, el papa Francesc 
mira cap a fora i cerca allò que tant anhelava el concili Vaticà II: l’Església en sortida. 
Es tracta d’un canvi de discurs per retornar als orígens, per anar a buscar els allunyats 
i per retornar a la dimensió missionera.

Activitats pastorals del Sr. Arquebisbe Mons. 
Joan Josep Omella

– De l’1 al 4 de juliol el Sr. Arquebisbe presidí el 160è pelegrinatge a Lourdes amb 
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i 
Terrassa. 
– Els dies 11, 12 i 13 de juliol participà en la reunió número 218 de la CET a Salardú.
– El dia 14 de juliol, com a bisbe responsable de Càritas a les diòcesis catalanes va 
presidir l’assemblea ordinària de Càritas-Catalunya.
– Del 24 al 31 de juliol va participar en els actes previs de la Jornada Mundial de la 
Joventut de Cracòvia (Polònia) i del 27 al 31 de juliol en els actes presidits pel papa 
Francesc a Cracòvia (Vegeu la informació a la secció de Crònica en aquest mateix 
número del BAB).
– Del 22 al 27 d’agost va fer una visita pastoral de la seva anterior diòcesi de Calahor-
ra i La Calzada-Logronyo amb un grup de preveres ordenats els darrers anys.
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Activitats pastorals del Sr. Bisbe auxiliar, Mons. 
Sebastià Taltavull

– El dia 1 de juliol presentà, com a bisbe president del SIC, el catecisme Testimonis 
del Senyor, dins de les XIV Jornades Interdicesanes de Responsables de Catequesi.
– Del 2 al 10 de juliol va donar una tanda d’exercicis espirituals a la congregació hos-
pitalària de Sant Joan de Déu a Sant Antoni de Vilamajor. 
– Els dies 11, 12, 13 de juliol va participar a la reunió de la CET a Salardú amb els 
altres bisbes de la Tarraconense.
– El dia 15 de juliol presidí la celebració de l’eucaristia a la parròquia del Crist 
Redemptor de Barcelona en la celebració de final de curs del Col·legi Diaconal de 
Barcelona, a la que va seguir un sopar amb els diaques i les seves esposes.
– El dia 16 de juliol presidí l’eucaristia a la parròquia de la Mare de Déu el Carme, de 
Barcelona, amb motiu de la festa patronal.
– El dia 17 de juliol va presidir la celebració de l’eucaristia a la parròquia de Sant 
Francesc d’Assís, al barri del Poblenou, amb motiu del centenari d’aquesta parròquia.
– El 20 de juliol presidí la reunió del SIC (Secretariat Interdiocesà de Catequesi de 
Catalunya i les Illes Balears. 
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Informació

90 anys de la mort d’Antoni Gaudí (Article del 
cardenal Lluís Martínez Sistach).

L’arquitecte va morir, com ell volia, a l’Hospital dels pobres (Article publicat al diari 
“Ara”, del 01/06/2016, pàg. 26).

Aquest mes de juny s’han acomplert els 90 anys de la mort d’Antoni Gaudí. En aques-
ta evocació dels darrers dies del gran arquitecte seguiré el testimoni que ens deixà 
el també arquitecte Cèsar Martinell, en la seva narració del fets viscuts a Barcelona 
aquells dies de juny de l’any 1926. És un testimoni directe i de plena confiança. Em 
refereixo a l’obra titulada “Gaudí i la Sagrada Família comentada per ell mateix” 
(Barcelona, 1951). 

“Dimecres dia 9 de juny de 1926 –escriu Martinell-, m’assabento pel diari que el se-
nyor Gaudí està greument ferit a l’Hospital de la Santa Creu a conseqüència d’haver 
estat atropellat per un tramvia el dilluns al vespre mentre travessava el carrer de les 
Corts Catalanes (popularment conegut com a Gran Via),a la cruïlla amb Bailèn, men-
tre anava a fer la seva visita vespertina a l’església de Sant Felip Neri, com tenia per 
costum”. Segons altres testimonis, l’atropellament es va produir a la Gran Via, però 
a l’altura del carrer d Girona quan el tramvia de la línia 30, que anava de l’Arc de 
Triomf a la plaça de Catalunya, l’investí. Gaudí restà estès sobre la calçada, sagnant 
per l’orella dreta.

En ocórrer l’accident ningú no el va reconèixer. Quatre cotxes que van passar no van 
voler aturar-se. Un altre cotxe sí que va parar i el va portar la Casa de socors o dis-
pensari de la Ronda de Sant Pere. Eren les sis de la tarda i uns minuts Allí li diagnos-
ticaren commoció cerebral, fractura de tres costelles i traumatisme a l’orella dreta i 
el despatxaren urgentment cap al Clínic. Tanmateix, donat que era l’hora propera a 
l’hora de plegar, les persones que havien de fer el trasllat decidiren portar aquell In-
digent , de nom desconegut –doncs Gaudí no portava documentació en el moment de 
l’accident- a l’Hospital de la Santa Creu, que era més proper.

A dos quarts d’onze de la nit, el capellà custodi del temple de la Sagrada Família, mos-
sèn Gil Parés, alarmat que Gaudí no tornés, va començar a recórrer les cases de socors. 
“A la segona casa de socors- segons testimoni de Martinell- li van dir que hi havien 
portat un vellet de barba blanca, que duia uns Evangelis i tota la roba subjectada amb 
agulles imperdibles. Sens dubte era ell. Li van dir que l’havien traslladat al Clínic. 
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Parés va anar aleshores, amb l’arquitecte Doménec Sugranyes, al Clínic. Allí no hi és, 
però els diuen que segurament ha d’estar a l’hospital de la Santa Creu. Hi van, però 
ningú no en sap res de l’arquitecte. El sacerdot Parés els diu: “Vostès el tenen aquí i 
no ho saben”. Deixi’ns veure els ingressats aquesta tarda”.

Els portaren a la sala de Sant Tomàs, on hi havia un home atropellat per un tramvia. 
Era don Antoni, que ni els va poder reconèixer. L’arquitecte, moribund, era a l’Hos-
pital dels pobres, ell que s’havia fet pobre i que havia dit que volia morir a l’Hospital 
dels pobres.

L’endemà al matí fou traslladat a una habitació individual i no li va faltar cap aten-
ció Aquell mateix matí van passar per la seva habitació el cardenal Vidal i Barra-
quer, el bisbe Miralles, de Barcelona, i el polític Cambó. El mateix dimecres 9 de 
juny, Martinell recorda que va anar amb el seu pare a l’hospital. Hi va tornar dijous. 
Li van dir que Gaudí agonitzava. “Vaig entrar a veure’l –escriu-. Respirava amb la 
ranera de la mort. Els ulls, oberts. De tant en tant mirava amb mirada natural, però 
no donava mostres de conèixer ningú. Algú em va dir que havia estat així aquells 
dies, sense alterar la seva mirada serena, ni per a les més altes dignitats. De tant 
en tant deia. ‘Jesús, Déu meu!’ A sobre del coixí tenia un crucifix i, una mica més 
avall, un mocador... No va pronunciar cap altra paraula que ‘Amén’, contestant a la 
pregària del sacerdot, i ‘Déu meu’”.

Va morir el dijous 10 de juny de 1926, a les cinc i vuit minuts de la tarda. Ara ha 
fet noranta anys. El seu enterrament es va ajornar un dia per obtenir els permisos 
de la Santa Seu i del govern espanyol per enterrar l’arquitecte a la cripta del temple 
de la Sagrada Família. L’enterrament del dissabte 12 de juny fou un d’aquells que 
marquen època en la història de la ciutat. Barcelona potser intuïa, aquell dia, tot el 
que Gaudí havia fet, i el que la seva obra faria encara en el futur, per al Capi Casal 
de Catalunya.

Voldria acabar aquesta senzilla evocació citant un text del nostre admirat Cèsar Mar-
tinell en el que remarca que aquell enterament fou sobretot un homenatge del poble 
senzill, dels pobres, al nostre arquitecte genial i cristià exemplar. Descriu així el mo-
ment en què el llarg seguici que acompanyava les restes mortals de Gaudí va arribar 
a ls Sagrada Família i al barri aleshores anomenat com el Poblet: “Els balcons de les 
cases pròximes al temple tenien senyals de dol amb una unanimitat impressionant. 
Allà hi viu gent modesta. Molts balcons tenien cobrellits de color i al centre una tela 
negra, i alguns una mantellina, en senyal de dol. Era la manifestació espontània del 
dolor que sentia el veïnat del Sr. Antoni, el seu, al qual durant quaranta anys havien 
vist passar cada dia amb el seu posat modest”. I és interessant aquesta observació 
que fa Martinell sobre aquesta espontània manifestació dels veïns. “Si el Sr. Antoni 
hagués vist amb els seus ulls mortals aquesta fervorosa manifestació d’afecte, segur 
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que els seus ulls s’haurien humitejat de llàgrimes, com jo els ho havia vist en altres 
ocasions en què evocava tendreses de l’esperit, i probablement li hauria impressio-
nat més que la filera d’acompanyants que seguien el seu cos”.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal i arquebisbe emèrit de Barcelona

Articles del cardenal Lluís Martínez Sistach
i de l’abat de Montserrat en record

d’Anselm Albareda
Article del cardenal Lluís Martínez Sistach i de l’abat de Montserrat, P. Josep M. 
Soler, publicats a “Catalunya Cristiana” (del 17/07/2016), amb motiu del 50è aniver-
sari de la mort d’Anselm Maria Albareda (1966-2016), efemèride que es va escaure 
el 20 de juliol de 2016. El dimarts19 de juliol de 2016, el cardenal Lluís Martínez 
Sistach va presidir una eucaristia commemorativa a la parròquia de Santa Maria de 
Badalona. Aquesta missa fou el primer d’un conjunt d’actes celebrats a Badalona 
per recordar aquest cardenal i monjo de Montserrat que durant 25 anys va estar al 
capdavant de la Biblioteca Vaticana. 

Anselm Albareda o la saviesa d’un monjo benedictí

Encara el recordo dels anys del Concili Vaticà II, quan el miràvem els joves amb una 
especial veneració. De fet, el cardenal Albareda morí a Barcelona el 20 de juliol de 
1966, als 74 anys. A Roma, en els anys del Concili, parlàvem del “pare Albareda” 
que personificava la saviesa del monjo benedictí. No era fàcil trobar-lo, perquè estava 
totalment lliurat a la seva feina d’historiador, bibliotecari i arxivista, sobretot com a 
prefecte de la Biblioteca Vaticana.

Aquells anys del Concili es deia que hi havia quatre catalans il·lustres que honoraven 
a Roma el nom de Catalunya. Un d’ells era el “pare Albareda”. Els altres tres eren el 
doctor Albert Bonet i Muixí, auditor de la Rota Romana, prestigiós jurista i prevere de 
Barcelona; l’historiador jesuïta pare Miquel Batllori i Munné, professor de la Univer-
sitat Gregoriana, i el musicòleg Higini Anglès i Pàmies, sacerdot de l’arquebisbat de 
Tarragona i president del Pontifici Institut de Música Sacra.

Joaquim -aquest era el seu nom de baptisme- Albareda i Ramoneda nasqué a Bar-
celona el 16 de febrer de 1892. L’any 1904 ingressà al monestir de Montserrat i 
quan va professar com a monjo benedictí canvià el seu nom pel d’Anselm Maria. 
L’elecció d’aquest nom fou realment una profecia de tota la seva vida. Fou un nou 
Anselm de Canterbury, dedicat tota la vida a estudiar i custodiar les fonts de la sa-
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viesa cristiana. A Montserrat fou ordenat sacerdot el 7 de juliol de 1915, l’any de 
la celebració del primer Congrés Litúrgic de Montserrat, i fou enviat a Roma,on es 
llicencià en Teologia a l’Ateneu de Sant Anselm, el prestigiós centre universitari 
dels benedictins.

Interessat per la història dels monestirs catalans, aquesta tasca desvetllà la seva gran 
vocació intel·lectual: els estudis monàstics. Es graduà a l’Escola Vaticana de Paleo-
grafia, Diplomàtica i Arxivística sota la direcció d’un savi cardenal de la Companyia 
de Jesús, Franz Ehrle, i prosseguí els seus estudis a la Universitat de Friburg de Bris-
gòvia (Alemanya), sota la direcció d’un altre nom emblemàtic en aquesta disciplina, 
Heinrich Finke (1924).

De retorn a Montserrat fou nomenat arxiver i ja va donar proves de la seva vàlua 
perquè va endegar la publicació de les grans col·leccions Analecta Montserratensia 
(1917) i Catalonia Monastica (1926). Romangué a Montserrat fins al 1936. Pocs dies 
abans de l’esclat de la guerra civil fou reclamat a Roma per a ser nomenat prefecte 
de la Biblioteca Vaticana. Aquest fet fou providencial, perquè possiblement li salvà la 
vida i així va poder fer un amagat però molt valuós servei a la cultura i a l’Església. 
Reorganitzà profundament els serveis d’aquesta biblioteca i la dotà dels mitjans i tèc-
niques més modernes. Durant la Segona Guerra Mundial treballà per a la salvació de 
diverses biblioteques. A ell es deu que no fos destruït el monumental fons bibliogràfic 
de l’abadia de Montecassino.

Mai va cercar honors el pare Albareda. Tanmateix, el 1951 fou distingit amb el títol 
honorífic d’abat titular de Santa Maria de Ripoll. No es podia trobar millor títol per 
a un monjo savi com ell. Fou investit d’aquest títol a Montserrat, en una cerimònia 
presidida pel cardenal Eugène Tisserant, degà del Col·legi Cardenalici. El 1962 el 
papa Joan XXIII; que tenia una passió per la història i admirava Albareda, el creà 
cardenal. En aquesta condició va participar activament en el Concili Vaticà II en les 
comissions dedicades als estudis eclesiàstics. En 1963 assistí al conclave que elegí 
papa Pau VI.

No puc deixar constància de la seva extensa bibliografia, però no puc tampoc 
deixar de recordar que li devem la Historia de Montserrat (1931), sovint reedi-
tada. El cardenal Albareda està enterrat a la cripta de la basílica de Montserrat. 
Lloc ben adient, com pensaran tots els qui coneguin la seva vida i la seva obra. 
Una vida i una obra que honoren la història de l’Església i la història de l’Orde 
benedictí i la mateixa història de Catalunya. I també – no voldria oblidar-ho- el 
Col·legi Cardenalici, del que fou un il·lustre membre. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal i arquebisbe emèrit de Barcelona
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Monjo i cardenal

La fotografia no podria ser més explícita. Durant la seva única intervenció a l’aula 
conciliar, el cardenal Anselm M. Albareda parla, i el cardenal Montini, que mig any 
després esdevindria Pau VI, està girat per escoltar-lo atentament. El nostre cardenal es 
feia escoltar, sobretot quan, com en aquell cas, parlava amb l’experiència de l’home 
erudit.

Ho fou, un gran erudit, un bon historiador. El cardenalat constituí el reconeixement 
dels serveis prestats a l’Església romana durant el quart de segle que treballà com a 
prefecte de la Biblioteca Vaticana. L’havia nomenat per al càrrec un altre gran erudit, 
Pius XI. Albareda treballà amb eficàcia i discreció: fou una etapa fecunda de la seva 
vida, etapa essencialment eremítica, en què l’ora et labora adquirien una prolífica 
quotidianitat.

El nomenament de bibliotecari tenia una base sòlida. Havia obert el camí a investi-
gacions posteriors sobre la bibliografia de la Regla benedictina, amb intuïcions que 
s’han demostrat vàlides, com aquella de la riquesa d’edicions a les biblioteques de 
cenobis femenins. El pare Albareda sempre va saber treure profit , a fi de bé, de les 
circumstàncies, per adverses que fossin. El cas d’aquesta investigació bibliogràfica no 
n’és excepció: fou un treball decisiu de recerca que el menà fructuosament per terres 
europees. Així es va poder allunyar de les coaccions que la dictadura de Primo de 
Rivera exercí sobre el Montserrat de l’abat Antoni M. Marcet.

I és que Anselm M. Albareda lluità, des de la seva condició d’eclesiàstic i d’intel·lec-
tual , contra tota mena de feixismes. Aprofità el recer de la Biblioteca Vaticana per 
hostatjar persones i patrimoni durant la conflagració mundial. I, pel que fa al seu país 
d’origen, no volgué que els seus hàbits cardenalicis – no podem parlar de porpra, 
perquè sempre vestí el negre benedictí- rebessin afalacs d’un altre dictador durant la 
nostra postguerra. Més encara: intuí que evitar la pretesa manipulació política dels 
màrtirs dels anys trenta, entre ells el seu germà de sang i de vida monàstica, l’ara ja 
beat Fulgenci.

Tenia aquest sentit del valor dels drets humans. Si l’amistat amb l’erudit Papa de la 
Pacem in terris contribuí al seu cardenalat, es prengué seriosament la dignitat que 
Joan XXIII li va conferir, àdhuc amb les particularitats de l’època. Rebé també l’epis-
copat, perquè el Papa bo, en vigílies del Concili, no volgué conflictes de protocol 
entre els patriarques orientals i els cardenals que tan sols eren preveres. I així el seu 
cardenalat, que ja coincidia amb una edat digna de jubilació, va transcórrer paral·le-
lament a les quatre sessions del Concili Vaticà II. Pocs anys abans, essent abat titular 
de Ripoll i prefecte de la Biblioteca Vaticana, quan el nostre monestir fou pioner en 
el nostre país en la remodelació dels altars, hi acompanyà el degà del Sacre Col·legi, 
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el cardenal Tisserant, que consagrà l’altar major de cara al poble. El P. Albareda ja no 
veuria més els cims de Montserrat, perquè, un cop esdevingut cardenal, es proposà 
no posar els peus al país en vida del dictador. Quan hi retornà, fou per finir la vida en 
una clínica barcelonina.

Un país que estimava amb entusiasme abrandat i que feia que s’afegís de jove als can-
tors de la Capella montserratina –sempre preferí la tradició polifònica de l’Escolania 
a la restauració solesmenca del cant gregorià- per estrenar aquell himne a la Verge, 
inspirat en Torres i Bages, que comença amb “Oh catalans, la terra ens agermana!”. 
Això succeïa en les setmanes de la proclamació de la República. Montserrat celebra-
va cinquanta anys de la coronació canònica de la Moreneta, i Albareda fou l’ànima 
d’aquelles festes jubilars del 1931.

Eren dates en què ja havia destacat com a arxiver. Havia creat dues col·leccions, que 
omplia amb la seva signatura i algun pseudònim, i així anava donant a conèixer la 
història dels monestirs catalans i feia desaparèixer els orígens llegendaris del santuari 
de la Patrona de Catalunya i els tòpics fins aleshores acceptats sobre les fonts dels 
Exercicis ignasians. En el clima de l’esmentat any jubilar, va escriure com a treball 
provisional la més popular de les seves obres, la Història de Montserrat, múltiples 
vegades reeditada i ampliada.

Com al del seu país, l’amor al seu monestir l’acompanyà sempre. L’abat Gabriel M. 
Brasó pogué dir d’ell en l’homilia del funeral: “Catalunya i Montserrat han estat 
els seus amors, els amors que li venien de la terra d’on ell havia sortit... Acceptà la 
dignitat de cardenal com un servei dolorós, que li imposava un sacrifici, una nova 
renúncia: la de no poder tornar a la solitud, a l’estudi, a la vida de monjo, al caliu 
del seu monestir i de la seva terra”. Perquè dom Albareda fou, per damunt de tot, 
un monjo.

P. Josep M. Soler
Abat de Montserrat

La Facultat d’Educació social i Treball Social 
Pere Tarrés-URL, el primer centre català en

obtenir la certificació integral de 
qualitat de l’AQU.

La Facultat Pere Tarrés–Universitat Ramon Llull ha esdevingut el primer centre del 
Sistema Universitari Català en obtenir la certificació del Sistema de Garantia Interna 
de la Qualitat (SGIQ) per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya (AQU).
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La certificació del SGIQ és fruit del ferm compromís de la Facultat Pere Tarrés - URL 
d’oferir programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesu-
res per assegurar la seva contínua avaluació i millora. La certificació s’ha produït en el 
marc d’un programa pilot entre la Facultat Pere Tarrés –URL i l’AQU-Catalunya que 
ha contribuït a la definició dels estàndards de valoració dels centres que en un futur 
vulguin obtenir-la.

 “Aquesta certificació constitueix un element clau en la garantia de la qualitat de la 
formació impartida des de la Facultat que es consolida juntament amb altres valors, 
com són la capacitat d’adaptar-nos a les necessitats particulars de cada estudiant, l’au-
toexigència, els vincles amb la praxi professional o la proximitat del professorat”, ha 
afirmat Paco López, degà de la Facultat. El degà ha afegit que “la certificació és el 
resultat d’una feina col·lectiva i continuada de tot l’equip humà de la Facultat Pere 
Tarrés, de la implicació i compromís dels caps de pràctiques i de la col·laboració 
d’estudiants, exalumnes i representants d’entitats socials i col·legis professionals”.

 El reconeixement integral de qualitat se suma a l’acreditació de totes les titulacions ofi-
cials que imparteix la Facultat Pere Tarrés-URL: el Grau en Educació, el Grau en Treball 
Social, el Màster Universitari en Direcció i Intervenció en Serveis Socials i el Màster 
Universitari en Models i Estratègies d’Acció Social i Educativa en la Infància i Adoles-
cència. Totes quatre han estat reconegudes, a més, amb la menció especial que AQU-Ca-
talunya atorga en relació al processos d’orientació i inserció laboral dels titulats.

Inserció Professional i Ocupació

L’Educació Social i el Treball Social són dues professions amb alts nivells d’inserció 
laboral. Així ho constata el 6è Estudi sobre la Inserció Laboral que ha realitzat Funda-
ció Pere Tarrés on es recull que un 86% dels alumnes que van finalitzar els seus estu-
dis a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon 
Llull durant el curs 2014-2015, ja s’han incorporat al mercat laboral.

 Per estudis, el percentatge de graduats en Treball Social que ja estan treballant és del 
83%, mentre que en Educació Social és del 88%. Cal destacar que per Treball Social 
la contractació sempre requereix la titulació, cosa que encara no és un criteri genera-
litzat en tots els àmbits d’Educació Social. Només un 3% dels enquestats està a l’atur 
mentre que el 9% restant ha optat per continuar els seus estudis a través de màsters o 
postgraus o formació contínua.

Alt nivell de satisfacció amb els estudis

Als enquestats també se’ls va preguntar pel seu nivell de satisfacció amb els estudis 
i la seva aplicació al món laboral. Així, un 86% de les persones titulades tornarien a 
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cursar els mateixos estudis si haguessin de començar de nou i el 87% afirma que re-
petiria el Grau en la mateixa universitat. La valoració de la formació rebuda ha estat 
d’un 7,8 sobre 10 i el 77% ha afirmat que la formació rebuda és adequada a la realitat.

La Fundació Pere Tarrés fa aquest estiu
13 casals per a infants en situació

vulnerable a l’agost
Aquests casals formen part de la campanya solidària “Ajuda’ls a créixer – Cap infant 
sense colònies” que becarà 4.000 infants i joves durant l’estiu

Fundació Pere Tarrés (28/07/2016) – De l’1 al 26 d’agost la Fundació Pere Tarrés re-
alitzarà 10 casals d’estiu adreçats a infants i joves en situació de vulnerabilitat social a 
les ciutat de Barcelona i Tarragona i també en diferents localitats de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona. Aquests casals estan promoguts a través de la Fundació Pere Tarrés 
i els infants estan derivats pels serveis socials municipals. A més, des de l’Associació 
Educativa Ítaca, la Fundació Joan Salvador Gavina i l’Associació Juvenil Esquitx, 
(tots 3 centres socioeducatius federats a la Fundació Pere Tarrés) també es faran casals 
d’estiu on s’atendran a 340 infants en situació de vulnerabilitat social.

En total, als casals hi participaran 690 infants en situació de risc d’exclusió social 
becats per la Fundació Pere Tarrés a través de la seva campanya solidària “Ajuda’ls 
Ajuda’ls a créixer – Cap infant sense colònies”. Els casals es realitzaran, majoritària-
ment, de dilluns a divendres de 9 a 15h.
 
Per a aquests infants en risc d’exclusió social, aquests dies suposen un trencament 
amb la seva realitat quotidiana. Viure experiències enriquidores com ara jugar 
amb altres nens i nenes de la seva mateixa edat, en un entorn educatiu estructurat 
que els aporta seguretat i estabilitat, amb monitors i monitores pendents d’ells i 
que esdevenen el seu referent és una experiència que tant els mateixos infants i 
joves com les famílies destaquen essencial per al seu creixement com a persones. 
A més, el mes d’agost és especialment complicat atès que molts d’ells no poden 
accedir als beneficis educatius i socials que comporten aquestes activitats en el seu 
creixement personal.

La Fundació Pere Tarrés beca el casal d’estiu aquests infants gràcies al suport de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Cà-
ritas Diocesana de Barcelona, l’Obra Social de La Caixa i la col·laboració d’empreses 
i particulars que estan fent donatius a la seva campanya “Ajuda’ls a créixer – Cap in-
fant sense colònies”. Iniciatives com aquestes han demostrat que són una experiència 
educativa i d’integració social única i un espai ideal per suplir les mancances afecti-
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ves, sanitàries, de desenvolupament i relacionals i contribuir al seu desenvolupament 
com a persones.
 
Activitats solidàries que es fan durant el mes d’agost

– Colònies socials a la casa de colònies Josep Manyanet (Begues, Baix Llobregat) per 
a infants en risc d’exclusió social (última setmana de juliol).
– Colònies socials per a infants en risc d’exclusió social a La Conreria dels centres 
oberts municipals que gestiona la Fundació Pere Tarrés i de nens i nenes procedents 
dels serveis socials de diversos ajuntaments (Cervera, El Vendrell, Esplugues de Llo-
bregat, Guissona, Granollers, Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac, Olesa de 
Montserrat, Palau de Plegamans, Pineda de Mar, Premià de Mar, Sabadell, Sagarra, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Cugat del Vallès i Tarragona).
– 1 casal d’estiu per a infants en risc d’exclusió social al barri del Raval de Barcelona.
– 5 casals d’estiu a la província de Barcelona per a infants derivats pels serveis socials 
municipals (Granollers, Montcada i Reixac, Sabadell, Tiana-Montgat i Torelló).
– 1 casal d’estiu en col·laboració amb Càritas de Barcelona.
– 1 casal a la ciutat de Tarragona i un altre a El Vendrell per a infants derivats per 
serveis socials municipals.

Campanya solidaria Ajuda’ls a créixer

Aquest mes d’agost 1.030 infants en situació vulnerable participen en colònies i casals 
socials de la Fundació Pere Tarrés. Tant les colònies com els casals socials formen 
part de la campanya solidària Ajuda’ls a créixer (http://www.peretarres.org/ajudalsa-
creixer), una iniciativa que pretén aconseguir recursos per becar les activitats d’estiu 
d’infants de famílies sense recursos. Durant l’estiu anterior es van becar 4.034 infants 
de famílies amb dificultats sòcio-econòmiques que van participar en 8.974 activitats 
de lleure. Una xifra que ha augmentat un 345% en els darrers sis anys. Totes les sol-
licituds rebudes l’any passat van poder ser acceptades, atorgant ajuts per un import 
de 991,646,33 euros, gràcies al suport de diverses entitats i institucions i també de les 
aportacions de la campanya de recaptació de fons de la Fundació Pere Tarrés “Aju-
da’ls a créixer”:: http://www.peretarres.org/ajudals. La Fundació Pere Tarrés preveu 
que aquest any la campanya es mantindrà.

La Fundació Pere Tarrés vol garantir amb aquesta gran campanya que el major nom-
bre d’infants i joves puguin continuar gaudint dels beneficis de l’educació en el lleure 
dotant als esplais dels recursos necessaris per a la realització de la seva activitat.

Aquest estiu, més de 20.000 infants estan participant en les colònies i casals de la 
Fundació Pere Tarrés, l’entitat d’educació en el lleure més gran de Catalunya amb més 
de 200 centres d’esplai.



BAB 156 (2016)  - juliol-agost [67] 493

L’Associació Amics de les Misses Polifòniques
organitza una sèrie de concerts

en cinc monestirs catalans
Catalunya consolida la celebració de concerts de música litúrgica en temples religi-
osos organitzant-ne un cicle en el marc d’alguns dels monestirs de més renom del 
nostre país. Com succeeix a d’altres països europeus, com Alemanya o Àustria, on les 
principals ciutats celebren concerts en aquests espais religiosos, Barcelona ha acollit 
els darrers anys aquesta experiència –a través de misses polifòniques-, que ara es con-
solida amb un cicle de cinc concerts, que porta per títol Música als monestirs, i que 
tindran lloc en el decurs del mes de juliol. 

Així, e 2 de juliol es celebrà un concert al Monestir de Sant Daniel de Girona i el 3 de 
juliol al Monestir de Pedralbes; el 29 de juliol al Monestir de Poblet; el 30 de juliol al 
Monestir de Santa Maria de Ripoll; i el 31 de juliol a l’antic Monestir de Sant Pere de 
les Puel·les (Barcelona). Promou aquests concerts el cor Barcelona Ars Nova, un con-
junt professional creat el 2012 dins el projecte de les Misses Polifòniques a Barcelona 
i format per solistes vocals que col·laboren habitualment en els millors cors de cambra 
europeus –Collegium Vocale Gent, Capella Reial de Catalunya...-. El cor Barcelona 
Ars Nova, que dirigeix Mireia Barrera (Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 2014), s’ha convertit ja en un referent en aquest àmbit musical.

El projecte de les Misses Polifòniques sorgeix l’any 2012 per iniciativa d’un grup 
d’intel·lectuals que organitzen a Barcelona una temporada d’audicions de música li-
túrgica interpretada en esglésies, i en el marc de les cerimònies per a les quals van ser 
creades, a la manera com es fa a diferents ciutats europees, expressant així la tradició 
religiosa que les va fer possibles. Com a factor diferencial respecte dels projectes que 
es realitzen a Europa, es va crear aquest conjunt professional d’alt nivell musical, i 
es van dedicar cadascuna de les misses a un compositor de les diferents escoles de la 
tradició europea, com per exemple, Claudio Monteverdi, Francisco Guerrero, Tomás 
Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi de Palestrina i Johann Sebastian Bach.

L’Associació d’Amics de les Misses Polifòniques, que presideix Eusebi Díaz-Morera, 
arran del gran èxit de públic, que ha omplert les esglésies on s’han celebrat aquestes 
misses, ha programat aquests cinc concerts basats en la música que s’interpreta en 
aquestes eucaristies. El primer dels concerts, que tindrà lloc el proper dissabte 2 de 
juliol al Monestir de Sant Daniel de Girona, ja té exhaurides les localitats. Diumenge 
3 de juliol, a les 20h, segon concert: al Monestir de Pedralbes.

La direcció de Barcelona Ars Nova és a càrrec de la Mireia Barrera. Ha estat directora 
titular del Coro Nacional de España, la Capella de Música de Santa Maria del Mar i, fins 
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al desembre de 2005, va dirigir el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, del qual és 
fundadora. També ha estat directora convidada i ha col·laborat amb l’Orquesta Nacional 
de España, Orquestra de Cambra Nacional d’Andorra, l’Orquestra Barroca Catalana, 
l’Ensemble Residencias, el conjunt BCN216, el Cor de Cambra del Palau de la Música 
Catalana i el Coro de la RTVE. Des de 1993 és directora del Cor Madrigal de Barcelona.

Representació del Celestial Sant Sopar
a la catedral de Barcelona.

El divendres 8 de juliol de 2016, a les 20 hores, es va representar al cor de la catedral de 
Barcelona una obra singular titulada Celestial Sant sopar”, una obra singular per molts 
conceptes, de la qual són autors el violoncel·lista Miquel Pujol, condeixeble al Col·legi 
dels Germans Maristes del cardenal Lluís Martínez Sistach; el poeta i lingüista Carles 
Duarte i el sacerdot i doctor en història de l’art Jaume Aymar. Ha tingut cura de l’edició 
Editorial Claret. (Per a més informació es pot visitar la web: www.claret.cat).

Una de les singularitats del llibre és, sobretot, el tema: és una meditació sobre el Sant Sopar, 
el Sopar pasqual en què Crist instituí el sagrament de l’eucaristia i el sacerdoci catòlic o ens 
deixà el manament de l’amor. En aquest sentit, és un llibre que ens porta al centre del misteri 
de Jesucrist i de la fe, per mitjà d’una contemplació espiritual d’aquell àpat de comiat de 
Jesús en què portà el seu amor a l’extrem de fer-se el servidor de tots, rentant els peus dels 
deixebles, i donant-se com aliment en el Pa i el Vi que són el seu Cos i la seva Sang. 

Aquest misteri sublim es va expressar en aquest acte que esmentem, celebrat a la cate-
dral, i en el llibre Celestial Sant Sopar, de Miquel Pujol i Grau (Barcelona, 1942), Carles 
Duarte i Montserrat (Barcelona, 1959) i Jaume Aymar i Ragolta (Barcelona, 1957). És 
un llibre profundament religiós, escrit en honor de sant Ignasi de Loiola, considerat com 
“el tretzè apòstol”, que presenta un testimoni de fe des de la música, la poesia i la refle-
xió contemplativa, fent realitat aquella visió interior dels misteris de Crist que proposa 
sant Ignasi en el llibre dels seus Exercicis espirituals, quan demana fer-se present en els 
fets de la vida de Jesús “como si presente me hallase”.

És un llibre breu –de 43 pàgines- totalment manuscrit per cada un dels seus autors 
(amb la notació musical de l’obra composada per Miquel Pujol), cosa que en els temps 
actuals és una gran novetat, i que és una manera d’expressar el caràcter de testimoni 
de fe i d’homenatge al Senyor que els autors donen en la seva col·laboració a l’obra. 
En el pròleg, Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, 
diu que “és un llibre únic i unificador, que aplega la música i les obres plàstiques de 
Miquel Pujol, les suggeridores contemplacions de Mn. Jaume Aymar i la bellesa que 
sempre ens ofereix Carles Duarte amb els seus poemes lírics”. El llibre juga estètica-
ment tancant alguns textos manuscrits de Duarte i d’Aymar en el perfil del violoncel, 
l’instrument musical del violoncel·lista Miquel Pujol.
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“Aquest pròleg –diu també Mons. Vives- voldria ser una porta d’accés, una humil por-
ta que us suggereix entrar, visitar, admirar, pensar, callar i pregar… des de les essèn-
cies d’aquest llibre singular... Gràcies a tots els qui han fet possible aquest bellíssim 
llibre. I, sobretot, entrem-hi descalços, que és terra sagrada que abrusa els cors.” El 
llibre es clou amb un epíleg de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, 
que ofereix una meditació sobre l’“Ofici de tenebres”.

L’obra Celestial Sant Sopar es va estrenar el 4 d’abril del 2008, en plena Pasqua, en un 
recital musical i poètic a càrrec de Miquel Pujol i Carles Duarte. Celebrat a la Pia Al-
moina, seu del Museu Diocesà de Barcelona. Posteriorment l’obra es va ampliar amb 
escrits religiosos sobre els apòstols, preparats per Jaume Aymar i es va representar 
novament en el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, el Dimarts Sant, dins la Setmana 
Santa de l’any 2013. El llibre, pel seu caràcter multidisplinar en torn del misteri del 
Dijous Sant, inclou un CD amb la part musical i els textos de Carles Duarte i Jaume 
Aymar, enregistrat precisament per Ràdio Estel.

Miquel Pujol, en el seu escrit de presentació, recorda que el papa sant Joan Pau II, en 
la seva Carta als artistes, publicada en la Pasqua de Resurrecció de 1999, proposa una 
aliança profunda entre l’Evangeli i l’art, perquè l’Església té necessitat de l’art i l’art 
té necessitat del missatge de transcendència de la fe. Tant l’art com la fe es troben en 
la bellesa, que és un reflex de l’Esperit de Déu, transfigura la matèria i la paraula i obre 
les ànimes al sentit d’allò que és etern.

El doctor Josep M. Martí Bonet, en la presentació de l’acte, va glossar les paraules de 
Crist ”Com desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de la Passió”. I 
va afegir: ”I com desitgem nosaltres, avui, aquesta tarda, al cor de la catedral participar 
en viu del Celestial Sant Sopar!, una excel·lent obra poètico-musical. Nosaltres, en viu, 
com si ens trobéssim dins l’escena, sentirem el batec del cor de Jesús, fent-nos espiri-
tualment presents en el fet, com ens aconsella sant Ignasi de Loiola, el record del qual 
tenim a la mateixa catedral en un bonic retaule dedicat a ell i a Sant Pacià”.

El pal·li, signe del “Bon Pastor” i de la
comunió amb el bisbe de Roma.

Article publicat pel Dr. Josep M. Martí Bonet, que va fer la tesi doctoral sobre el sen-
tit del pal·li, a Catalunya Cristiana del 10/07/2016, pàg.7, amb motiu del lliurament 
d’aquest distintiu pel papa Francesc a l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep 
Omella, el 29 de juny de 2016.

El dia de Sant Pere l’arquebisbe de Barcelona ha rebut del Papa el pal·li, signe de 
comunió amb Roma. Aquest ornament que porten els arquebisbes metropolitans 
a les espatlles i el coll és de tela blanca amb creus de seda negra. Segons la seva 
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forma ve a ser una mena de cinyell (escapulari) comi fos un anyell a les espatlles 
del “Bon Pastor”.

Els pal·lis són fets amb la llana d’uns anyells que el dia de la festa de Santa Agnès es 
beneeixen després del pontifical a l’església dedicada a aquesta santa “fuore le mura”. 
Els pal·lis, un cop fets amb la llana d’aquest anyells, són guardats en una arqueta de 
plata daurada a la cripta de Sant Pere del Vaticà, sota l’altar de la “confessió”. Els 
anyells i la seva llana recorden l’escena evangèlica del “Bon Pastor”. Així cal que ho 
sigui l’arquebisbe metropolità per als seus feligresos i àdhuc per als bisbes sufraganis 
de la seva província. 

El pal·li, doncs, té uns amplis significats: pastoreig, comunió amb el Papa –que és qui 
el lliura als nous arquebisbes-, poder i honor supraepiscopal en tota la pròpia provín-
cia eclesiàstica.

Tanmateix, l’actual papa Francesc ha disposat pugui ser imposat en les pròpies es-
glésies locals, com tampoc no és exclusiu de Roma el lloc de les beatificacions. 
Aquests petits detalls indiquen que es va cap a una Església no tan centralitzada 
a Roma, sinó més “sinodal”, o sigui, més participativa i potser més transparent. A 
l’edat mitjana els nous arquebisbes es veien obligats a anar a Roma a jurar fidelitat 
feudal al Papa. Ara se’ls convoca a participar en sínodes per tractar els temes de 
l’Església. Es constata un canvi.

L’Associació Bíblica de Catalunya posa a l’abast 
una nova aplicació per a mòbils de la BCI.

La BCI (Bíblia catalana, traducció interconfessional), la versió més acurada de la Bí-
blia en català, ja està disponible en una aplicació que permet llegir, cercar i estudiar el 
text de la Paraula de Déu des dels nostres dispositius mòbils. Un cop descarregada ja 
no es necessita connexió a Internet.

L’aplicació conté el text sencer de la Bíblia, tant de l’Antic Testament com del Nou 
Testament (inclosos els llibres deuterocanònics). L’aplicació permet cercar qualsevol 
text a partir de la citació i de manera opcional es poden veure totes les notes expli-
catives de l’edició en paper. Conté una completa eina de recerca per a trobar tots els 
textos de la Bíblia on apareix una determinada paraula, o bé dues paraules, o una frase, 
etc. La cerca espot fer en tota la Bíblia o en els llibres que se seleccionin. Completa 
l’aplicació un ric vocabulari bíblic, amb una explicació dels principals termes i noms 
relacionats amb la Bíblia.

Tant en les notes com en el vocabulari, les citacions bíbliques contenen enllaços que 
permeten llegir directament el text citat.
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L’aplicació es pot descarregar de manera gratuïta des de la botiga d’aplicacions 
d’Android, només cal cercar “Bíblia catalana”. En breu, estarà disponible també 
per a Iphone.

Remodelació de la capella de Sant Ignasi 
a Santa Maria del Mar 

El diumenge dia 31 de juliol, en la festivitat de Sant Ignasi de Loiola, tingué lloc a la 
basílica de Santa Maria del Mar, a les onze del matí, la inauguració de la reforma de 
la Capella de Sant Ignasi de Loiola. La reforma de la capella de sant Ignasi en aquesta 
basílica és una iniciativa promoguda per la Companyia de Jesús a Catalunya amb el 
suport de la basílica de Santa Maria del Mar.

Amb aquest projecte s’ofereix un espai de contemplació, just al lloc on sant Ignasi 
demanava almoina per repartir-la entre els pobres, durant una de les seves estades a 
Barcelona entre 1524 i 1526. La intervenció, portada a terme per T113-Taller d’Ar-
quitectura i Josep Maria Riera, arquitecte de l’Arquebisbat de Barcelona, ha volgut 
superar el mer fet informatiu o turístic. Un banc de fusta al llarg de dues parets de la 
capella, es remata en l’extrem que toca a la nau principal amb una escultura de Sant 
Ignasi, obra de l’artista Lau Feliu.

El mobiliari es complementa amb un petit altar mòbil de fusta significat amb l’emblema 
de la Companyia de Jesús. Dos elements al mur oposat al banc fan referència al Camí 
Ignasià, la ruta que Ignasi va recórrer des de la seva casa natal a Loiola (Guipúscoa) fins 
a Manresa. Es tracta d’una talla de la Mare de Déu de Arántzazu i una reproducció del 
medalló de la Creu del Tort de Manresa. Fora de la capella, un faristol informatiu, on es 
visionarà un breu documental sobre el significat i la història del sant a Barcelona.

L’escultura de Sant Ignasi
L’escultura de Sant Ignasi és feta amb bronze i és obra de l’escultor Lau Feliu Maspons, 
el qual ha col·laborat recentment en d’altres obres de l’arquebisbat de Barcelona, com 
el Retaule de Sant Bernat de Claravall o el Timpà en fang per l’església de Sant Martí de 
Provençals de Barcelona i compta amb diverses obres de temàtica religiosa. La imatge 
s’ha dut a terme a la foneria Exametal, pesa uns 200kg, i fa 1,7m alçada.

Sant Ignasi és representat com un captaire, assegut i demanant caritat amb una mà 
estesa i amb els peus descalços. A l’altra mà, com és propi a les imatges de sants fun-
dadors d’ordes religiosos, porta el llibre Constitucions de la Companyia de Jesús. La 
textura de l’escultura representa roba de sac, ja que fa referència al nom popular de 
Sant Ignasi a Manresa, on era conegut com “l’home del sac”, ja que va donar la seva 
vestimenta de cavaller a un pobre abans de posar-se la roba de sac que l’identificava 
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com a pelegrí quan anava de Montserrat a Manresa. L’escultura s’ha col·locat de ma-
nera que el sant mira cap a l’altar de la basílica de Santa Maria del Mar, tot convidant 
el visitant a acompanyar-lo en la pregària.

L’acte d’inauguració i benedicció de la nova capella es va incloure en el marc dels 
actes de cloenda de l’Any Jubilar del Camí Ignasià i va comptar amb la participació 
del jesuïta P. Josep Lluís Iriberri, director de l’Oficina del Camí Ignasià; Lau Feliu, 
escultor; el delegat dels Jesuïtes a Catalunya, P. Llorenç Puig; el rector de Santa Maria 
del Mar, doctor Salvador Pié.Ninot; i el P. José Francisco Ruiz Pérez, provincial dels 
Jesuïtes a Espanya.

Cloenda de l’Any Jubilar a Manresa

El mateix dia 31 a la tarda, a Manresa, tingué lloc la cloenda de l’Any Jubilar del Camí 
Ignasià, amb el tancament de la porta de l’Any Jubilar, a la Cova de Sant Ignasi, a les 
18.30h i posteriorment, a partir de les 19.30h, la celebració de l’Eucaristia de tancament 
de l’Any, a la Seu de Manresa, que fou presidida pel bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova.

L’Any Llull, un any de publicacions lul·lianes
Amb motiu del setè centenari de la mort de Ramon Llull publiquem aquest article 
del professor de la Universitat de Barcelona i comissari de l’Any Llull 2016 Joan 
Santanach, publicat a “Catalunya Cristiana”, del 24/07/2016, pàgs.20-21.

Ramon Llull genera cada any un nombre de publicacions remarcable, tant en l’àmbit 
acadèmic i especialitzat com adreçades a un públic més general, que enguany, amb la 
commemoració del setè centenari de la seva mort, s’ha vist incrementat. Més enllà de 
les publicacions periòdiques, per a les quals s’han preparat o es preparen números mo-
nogràfics i suplements específics (Diari Ara, Punt Avui, La Vanguardia, El Procés, So-
nograma Magazine, Llengua Nacional, Cavall Fort, Sàpiens, Catalan Internacional, 
View, El Temps, Educació i Història, Mirabilia, etc.), el nombre de llibres impresos o 
d’impressió prevista dins de l’Any Llull és francament elevat. Hi trobem tant edicions 
d’obres de Ramon Llull com publicacions destinades a aproximar el personatge, el seu 
pensament i els seus llibres a una gran varietat de lectors.

Edicions de textos originals

Entre els textos originals de Llull, cal remarcar l’edició crítica del primer volum del 
Llibre de contemplació en Déu, que inclou els dos primers llibres de l’obra, a cura 
d’Antoni I. Alomar, Montserrat Lluch, Anna Sitjes i Albert Soler (Nova edició de 
les obres de Ramon Llull. Publicacions de l’Abadia de Montserrat). S’ha publicat 
dins de la Nova Edició de les obres de Ramon Llul (NEORL), en la qual es preveu 
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que durat el 2016 apareixerà l’Art demostrativa, a cura de Josep E. Rubio. D’altra 
banda, Edicions de la Universitat de Barcelona ha impulsat l’edició d’un facsímil 
de l’edició del Blanquerna, imprès a València l’any 1521, amb pròleg de qui signa 
aquestes ratlles.

Editorial Barcino, dins de la Biblioteca Barcino, per a textos antics en ortografia nor-
mativa, publica una sèrie de títols lul·lians en col·laboració amb la UIB. A més de la 
segona edició de la Vida del mestre Ramon, a cura d’Anthony Bonner, hi apareixeran 
el poema en occità titulat Desconhort de nostra Dona, a cura de Simone Sari i amb 
versió catalana de Marta Marfany; el Llibre de meravelles, en edició d’Anthony Bon-
ner actualitzada per Lola Badia, Antònia Carré i Eugènia Gisbert, i el Roman d’Evaste 
Blanquerna, a cura de Joan Santanach, Albert Soler i Maria Toldrà.

La Institució de les Lletres Catalanes i L’Avenç han impulsat l’antologia Llull x Llull, 
a cura de Joan Santanach, amb una selecció que posa de manifest la qualitat literària 
de l’obra del beat.

Adaptacions de llibres de Llull

Un altre àmbit en què s’ha publicat un nombre destacat de títols ha estat el de les adap-
tacions al català contemporani. Aquí s’emporta la palma el Llibre de les bèsties, del 
qual han publicat versions Sembra Llibres a cura de Roc Casagran i amb il·lustracions 
d’Aitana Carrasco; Proa, per Miquel Desclot, amb il·lustracions de Perico Pastor i el 
text original acarat, procedent de la NEORL i l’Editorial Santallana, amb una adapta-
ció de Laura Borràs i il·lustracions de Pilarín Bayés.

També se n’han fet adaptacions per al púbic infantil, com les de Teresa Broseta a Bro-
mera, Muntsa Farré a Barcanova (editorial en què Pere Martí també ha publicat una 
selecció de Faules del llibre de les bèsties), o bé Anna Obiols a Baula, que així mateix 
ha adaptat un dels exemples del llibre, La llebre i el lleó (amb il·lustracions de Subi).
Igualment pensant en un públic infantil, Ignasi Moreta ha elaborat per a l’Editorial 
Fragmenta, amb il·lustracions d’Àfrica Fanlo, una versió del Llibre del gentil i dels 
tres savis; n’han aparegut les versions catalana, espanyola i portuguesa, i se’n prepara 
la francesa. Entre les publicacions lul·lianes destinades als nens, no és sobrer esmen-
tar Ramon Llull d’Albert Soler, il·lustrat per Sebastià Serra, aparegut a la col·lecció 
Sabies Qui? de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Per a un públic general, dins del Tast de Clàssics de Barcino, cal consignar el Accidents 
d’amor, noveleta místicosentimental extreta de l’Arbre de filosofia d’amor, en versió 
moderna de Pere Antoni Pons; l’Arbre exemplifical per Jaume C. Pons Alorda, i el Llibre 
d’amic i amat per Sebastià Alzamora. Bromera, per la seva banda, prepara una antologia 
adaptada del Blanquerna, adreçada al públic juvenil, a cura d’Ivan Carbonell.
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Traduccions

La llista de traduccions és igualment llarga. Per a la Fira de Frankfurt 2015, l’Institut 
Ramon Llull va produir l’opuscle Ramon Llull & Book of the Lover and the Beloved, 
a cura d’Albert Soler, amb una citació de versicles i de citacions de diversos autors in-
ternacionals. També en anglès, Barcino i Tamesis Books preparen el Romanç d’Evast 
e Blanquerna, a cura de Robert D. Hughes i un estudi de Joan Santanach i Albert Soler, 
i la Doctrina pueril, amb versió de Joan Savenais i la introducció de Joan Santanach.

Barcino ha publicat així mateix, juntament amb Pre-textos, la Vida del maestro Ra-
mon, a cura d’Anthony Bonner i traducció de José María Micó; i, amb Verlag, Der 
Baum der Liebesphilosophie, per Gret Schib, amb un estudi d’Alexandre Fidora. En 
romanès, Jana Balacciu Matei ha trasladat l’Ars brevis, publicada per Polirom amb 
una introducció de Josep E. Rubio,i té molt avançat el Fèlix o Llibre de meravelles, 
que publicarà Editura Meronia amb un estudi de Joan Santanach. En francès, s’ha 
d’esmentar el recull de proverbis Ainsi parlait Raymond Lulle. Dits et maximes de vie, 
a cura de Francesc Tous, traduït per ell mateix i Jean-Claude Morera, a l’editorial Ar-
fuyen. Finalment, l’editorial L’Harmatan de Budapest prepara una antologia de textos 
de Llull en hongarès, a cura de Káimán Faluba i Balázs Déri.

En aquest apartat també cal parlar de les versions catalanes de títols llatins. Obrador 
Edèndum té en elaboració el Liber de potentia,objectu et actu, a cura de Núria Gómez 
llauger, i el Liber tartari, per Óscar de la Cruz. També s’ha d’incloure sota aquest 
epígraf l’Enchiridion Theologicum Lullianum, en preparació, que vol constituir un 
manual de teologia lul·lians agrupant els passatges que, en català i en llatí, Ramon 
Llull va deixar disseminats per diverses obres.

Textos i estudis sobre Llull

L’Any Llull ha afavorit l’elaboració d’estudis sobre Llull i la seva obra. Aixì, Maribel 
Ripoll ha peparat a Illa Edicions Ramon Llull, el viatger de la paraula, que inclou 
també una breu antologia. Fernando Domínguez és autor de Ramon Llull. El mejor li-
bro del mundo, dins Arpa Editores, i Pere Villalba ha publicat tres introduccions, amb 
formats diferents: Ramon llull, Vida i obres vol. I (IEC – Elsa Peretti Foundation), 
Ramon Llull, escriptor i filòsof de la diferència (UAB) i Ramon Llull essencial. Retrat 
d’un pare d’Europa (Libros de Vanguardia). Mark Johnston té previst publicar a l’edi-
torial Brill A Companion to Ramon Llull. La nadala de la Fundació Carulla per al 2016 
es planteja igualment com una aproximació a la figura, l’obra i la posteritat del beat.

Lola Badia, Joan Santanach i Albert Soler han publicat a Tamesis Books Ramon 
Llull as a Vernacular Writer. Communicating a New Kind of Knowdedge, valoració 
global de la producció del mallorquí que en reivindica el vessant romànic. A L’art 
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de la conversió. El cristianisme i la càbala en el segle XIII, Harvey Hames estudia 
les relacions entre Llull i els jueus contemporanis, el llibre, traducció catalana del 
seu estudi de l’any 2000, forma part de la col·lecció Blanquerna, coeditada per la 
UB i la UIB. Aportarà, així mateix, dades sobre el context històric en què va sorgir 
l’obra de Llull i el volum d’estudis Ramon Llull, els trobadors i la cultura del segle 
XIII, coordinat per Vicenç Beltran i Tomàs Martínez, que preparen conjuntament 
l’IEC i Edizioni del Galluzo, Institut Europeu de la Mediterrània ha compilat bona 
part dels estudis que ha promogut en els darrers anys en el volum Ramon Llull i els 
diàlegs mediterranis. Josep Lluís Navarro s’inspira en l’obra de Llull a l’hora de 
proposar la seva Teoria lul·liana de la comunicació, a Voliana Edicions.

Es preveu així mateix la publicació de ponències presentades en jornades i cicles, i, 
especialment, en els congressos internacionals lul·lians, el primer celebrat a Palma el 
novembre de 2015, i el darrer previst a Barcelona el novembre de 2016, que clourà 
acadèmicament l’Any.

Joan Santanach
Professor de la Universitat de Barcelona. Comissari de l’Any Llull 2016.

La Fundació Sant Josep Oriol accepta el
projecte definitiu de construcció d’un nou

edifici per a professors d’universitat, doctorands 
i preveres

La modificació del projecte inicial ha estat acordada amb l’Ajuntament de Barcelona i 
la regidoria del districte de Les Corts i preveu reduir el volum del nou edifici

BARCELONA, 26 de juliol de 2016.- La Fundació Sant Josep Oriol, gestora de la 
residència sacerdotal que hi ha al barri de Les Corts, ha acceptat la modificació del Pla 
Especial d’Edificació i Remodelació de la finca situada al mateix districte barceloní, 
concretament en el carrer del Remei, cantonada amb carrer de Galileu.

El Pla Especial s’havia signat el mes de novembre de 2014. En aquell moment es va 
aprovar un projecte d’edificació i remodelació d’aquest immoble i el seu ús com a 
residència de professors d’universitats i doctorands així com de preveres, així com el 
permís d’un volum d’edificació de planta baixa i sis pisos a la finca que comprèn part 
del carrer de Galileu i del carrer del Remei.

L’abril de 2015 es va demanar la llicència d’obres. A partir d’aquesta data alguns col-
lectius de veïns del barri de Les Corts van mostrar la seva disconformitat pel fet que 
es construís una nova edificació. Després de diverses reunions amb veïns i represen-
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tants municipals, ahir dia 25 de juliol de 2016 es va celebrar una reunió convocada 
per l’Ajuntament de Barcelona on es va anunciar que es concedirà la llicència d’obres 
preceptiva a fi de complir els requisits que preveu la llei.

Amb l’objectiu d’afavorir el bon veïnatge, la Fundació Sant Josep Oriol que gestiona la 
residència sacerdotal ha accedit a rebaixar en dues plantes la construcció tant del carrer 
del Remei com del carrer Galileu, tot i que la majoria d’edificis de la zona tenen fins a 
vuit pisos. La mateixa institució vol agrair al govern del districte del barri de Les Corts 
i a l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona la seva interlocució i capacitat de 
gestió durant el procés d’aprovació del projecte que permetrà garantir la viabilitat de la 
residència sacerdotal.

L’objectiu d’aquest projecte residencial sempre fou obtenir les rendes necessàries pel 
manteniment de la residència Sant Josep Oriol on s’allotgen els capellans ancians de 
les diòcesis de la província eclesiàstica de Barcelona, és a dir, de l’Arquebisbat de 
Barcelona, del Bisbat de Terrassa i del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Concert de piano en memòria de la serventa
de Déu Rosa Deulofeu

El dijous 28 de juliol, a les 20 hores, a la basílica de Santa Maria del Pi, va tenir lloc 
un concert de piano a càrrec de Paul Molin en memòria i agraïment a la serventa de 
Déu Rosa Deulofeu, que té iniciat al procés de beatificació.

Paul Molin va néixer l’any 1954. Estudià al mateix temps Matemàtiques i Piano. Va 
ser professor titular de Matemàtiques a la Universitat de Borgonya, Dijon (França) 
i més tard va ser nomenat director del Centre de Computació d’aquesta Universitat.

Va estudiar piano a l’Institut Musical Europeu i després va perfeccionar els seus estu-
dis a l’Escola Normal de Música de París amb el mestre Michael Wladkowski. S’es-
pecialitzà en música clàssica: Bach, Brahms, Beethoven, Chopin, Schubert... Els seus 
darrers concerts s’han celebrat a Dijon (França) i a Santiago de Xile.

L’any 2005 fundà amb Emmanuel Bigand (cel·lo) i Nathalie Valtat (violí) el grup 
“Epona”. I l’any 2008 inicià un treball d’investigació sobre el tractament amb música 
de la malaltia d’Alzheimer.

En el seu concert a la basílica del Pi interpretà aquestes obres: Bach, Suite Française 
nº 5; Beethoven, Sonata Claro de Luna, Opus 27, nº 2; Schubert, Impromptu Opus 
90 nº 4; Schubert, Klavierstück nº 2 (Opus pòstum); i Chopin, Vals Opus 18 “Grande 
Valse Brillante”. 



BAB 156 (2016)  - juliol-agost [77] 503



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

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

Dip. legal: B. 57-1958



SUMARI

Santa Seu
La memòria de Sant Josep Manyanet en el calendari litúrgic propi de 
l’Arxidiòcesi de Barcelona ....................................................................... 427

Prelat
Decrets ...................................................................................................... 435
Cartes dominicals: Tu ets Pere; L’estiu és també un temps educatiu; 
El necessari diàleg amb l’Islam; Lleó XIII i la doctrina social de l’Es-
glésia; El cardenal Bergoglio i`sant Gaietà; El principi de la miseri-
còrdia; La recepció del document del papa Francesc; Noi mimat; La 
cura de la creació, un deure religiós.  ....................................................... 438
Comunicats de premsa: L’arquebisbe de Barcelona s’ha reincorporat 
a la seva activitat habitual després de l’extracció de la vesícula bili-
ar. L’arquebisbe de Barcelona condemna l’atemptat de Niça. L’Ar-
quebisbat de Barcelona va expulsar l’any 2010 a un escolapi acusat 
d’abusos. L’arquebisbe de Barcelona expressa el seu condol per les 
víctimes mortals d’un terratrèmol al centre d’Itàlia.  ............................... 448
Articles i declaracions. Declaracions del Sr. Arquebisbe a la revista 
“Vida Religiosa”. Declaracions amb motiu de la inauguració de la 
restauració de la Capella dels Dolors, de Mataró. .................................... 450

Vicariat General
Homilia de Mons. Sebastià Taltavull en la celebració de l’euca-
ristia en la festa de les Santes Juliana i Semproniana a Mataró 
(27/07/2016). ................................................................................... 455
Article de Mons. Sebastià Taltavull al diari Ara “L’antídot a la indife-
rència” (02/08/16). .................................................................................... 457
Homilia de Mons. Sebastià Taltavull amb motiu de la festa del martiri 
de Sant Joan Baptista (26/08/16) .............................................................. 459

Secretaria General
Nomenaments parroquials ........................................................................ 463
Nomenaments no parroquials ................................................................... 463
Institucions d’Ensenyament Superior ....................................................... 464
Religioses difuntes ................................................................................... 464
Capítols d’eleccions ................................................................................. 466

Conferència Episcopal Tarraconense
Comunicat de la reunió núm. 219 ............................................................ 467



Estudi
“Amoris laetitia”, magisteri per acollir i practicar, pel Dr. Salvador 
Pié-Ninot .................................................................................................. 469

Organismes diocesans
Delegació Diocesana d’Apostolat del Mar: Carta del Delegat ................. 473
Delegació Diocesana de Catequesi: XIV Setmana Catequètica i Jorna-
des Interdiocesanes de Catequesi ............................................................. 473

Crònica
Viatge del Sr. Arquebisbe a Logronyo amb un grup de sacerdots joves .. 475
Joves de la nostra diòcesi a la JMJ de Cracòvia ....................................... 478
Curs d’estiu a la FTC sobre la renovació del Papa Francesc ................... 481
Activitats pastorals del senyor arquebisbe monsenyor Joan Josep 
Omella.  ................................................................................................ 482
Activitats pastorals del senyor bisbe auxiliar monsenyor Sebastià Tal-
tavull.  ....................................................................................................... 483

Informació
90 anys de la mort d’Antoni Gaudí (Article del cardenal Lluís Mar-
tínez Sistach. ............................................................................................. 484
Anselm Albareda o la saviesa d’un monjo benedictí (Articles del car-
denal Lluís Martínez Sistach i de l’abat de Montserrat) .......................... 486
La Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URL, el 
primer centre català en obtenir la certificació integral de qualitat de 
l’AQU. ................................................................................................. 489
La Fundació Pere Tarrés organitza aquest estiu 13 casals per a infants 
en situació vulnerable. .............................................................................. 491
L’Associació Amics de les Misses Polifòniques organitza una sèrie de 
concerts en cinc monestirs catalans. ......................................................... 493
Representació del Celestial Sant Sopar a la catedral de Barcelona. ......... 494
El pal·li, signe del “Bon Pastor” i de la comunió amb el bisbe de Roma. .. 495
L’Associació Bíblica de Catalunya posa a l’abast una nova aplicació 
per a mòbils de la BCI. ............................................................................. 496
Remodelació de la capella de Sant Ignasi a Santa Maria del Mar. ........... 497
L’Any Llull, un any de publicacions lul·lianes. ....................................... 498
Nota de la Fundació Sant Josep Oriol. ..................................................... 501
Concert de piano en memòria de la serventa de Déu Rosa Deulofeu. ..... 502


