
Un moment de la missa concelebrada en sufragi de Mons. Pere Tena

El Cardenal Arquebisbe encensa les despulles del bisbe Tena, 
col·locades al cor de la Catedral



El fèretre de Mons. Tena és baixat a la cripta sepulcral sota el cor de la Catedral

Gravat i text de l’estampa recordatori

El bisbe Pere Tena i Garriga
s’ha adormit en la pau de Crist

el 10 de febrer de 2014

Va néixer a l’Hospitalet de Llobregat
el 14 de maig de 1928.

Fou ordenat bisbe auxiliar de Barcelona
el 5 de setembre de 1993

La missa exequial
s’ha celebrat l’11 de febrer de 2014

a la Catedral de Barcelona.

Escut episcopal de Mons. Pere Tena
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En la mort de Mons. Pere Tena
Garriga

Comunicat de l’Arquebisbat de Barcelona

El dia 10 de febrer de 2014 al matí, l’Arquebisbat de Barcelona va fer públic el següent
comunicat: «Mons. Pere Tena i Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, ha mort
aquest matí a l’Hospital en no poder superar la intervenció quirúrgica a què havia es-
tat sotmès d’urgència. La missa exequial en sufragi de la seva ànima serà celebrada
demà dimarts, 11 de febrer, a la catedral de Barcelona a les 16.30 h. El Sr. Cardenal
Ar quebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, que presidirà la missa exequial, demana als
fidels de l’Església pregàries per l’etern repòs del bisbe Tena i invita totes les perso -
nes que puguin a assistir a la missa exequial a la catedral.»

Mons. Pere Tena es va trobar indisposat el diumenge 9 de febrer a la Residència Sa -
cerdotal Sant Josep Oriol —on residia amb el seu germà mossèn Francesc— i, en ser
visitat per un metge diumenge a la tarda, aquest aconsellà el seu ingrés a l’Hospital
de Barcelona, on es decidí sotmetre’l a una intervenció quirúrgica, que no va poder
superar. El Sr. Cardenal Arquebisbe visità el dia 10 de febrer a la tarda la Residència
Sacerdotal i a la capella de la casa resà un respons davant les despulles mortals de
Mons. Tena. La missa concelebrada pels mossens residents el dimarts 11 de febrer
es va oferir per l’etern descans del Sr. Bisbe auxiliar. 
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L’Arquebisbat va incloure una esquela a la premsa del dia 11 de febrer, festivitat de
la Mare de Déu de Lourdes, que deia el següent. «Excel·lentíssim i reverendíssim
mon senyor Pere Tena Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, ha mort en la pau
de Crist a Barcelona el dia 10 de febrer de 2014, confortat amb els Sants Sagraments de
l’Església i la Benedicció Apostòlica (ACS), als 85 anys de vida cristiana i 20 anys
de ministeri episcopal. El Sr. Cardenal Arquebisbe, els altres senyors bisbes, tot el pres -
biteri i els diaques ho fan saber als fidels de l’Església perquè l’encomanin a la mise -
ricòrdia del Senyor. La missa exequial se celebrarà avui, 11 de febrer de 2014, a les
16.30 h, a la catedral de Barcelona. La capella ardent estarà instal·lada a la Residèn -
cia Sacerdotal Sant Josep Oriol (carrer Joan Güell, 198-200, de Barcelona de les 10
fins a les 15 h.»

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe, 
Dr. Lluís Martínez Sistach

Publiquem el text de l’homilia que pronuncià el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, en la missa exequial:

Ens apleguem a la Catedral de Barcelona per a celebrar l’Eucaristia exequial pel nos-
tre estimat germà Pere Tena i Garriga, Bisbe Auxiliar emèrit de Barcelona. L’Eucaris -
tia és sempre l’acció de gràcies a Déu per antonomàsia. Avui li donem gràcies pel do
de la vida i del ministeri presbiteral i episcopal del nostre germà al servei de l’Es glé -
sia metropolitana de Barcelona i de l’Església universal. Les paraules que ell i els cris -
tians diem després de la consagració, «Veniu, Senyor Jesús», s’han realitzat ja més ple -
nament per al Bisbe Pere. El Senyor ha vingut i l’ha cridat, li ha donat l’abraçada d’amor
per entrar en la vida plena i feliç per a tota l’eternitat. Ha estat el seu «dies natalis»,
que en la fe, enmig del dolor per la seva mort, tots nosaltres en gaudim. Les exèquies
cristianes han de respirar intensament el sentit pasqual que els és propi, per això la
seva íntima relació amb l’Eucaristia.

El nostre germà va néixer en el si d’una família cristiana i va rebre, juntament amb el
seu germà Francesc, la vocació sacerdotal. Ambdós van respondre generosament a
la crida per a servir sacerdotalment l’Església. El Bisbe Pere Tena ha esmerçat la seva
vida al servei de l’Església i del món. Ha estat sempre un home de fe, bo i humil, i un
bon sacerdot de cap a peus. La seva gran preparació teològica i litúrgica, ja de sacer-
dot, ha prestat un preuat servei a la litúrgia, i més en concret ajudant molt a l’apli-
cació de la Constitució litúrgica Sacrosanctum Concilium del Concili Vaticà II en la
nostra Església de Barcelona, creant en els anys de la seva joventut el Centre de Pas-
toral Litúrgica que ha anat creixent i oferint arreu de l’Església publicacions i subsi -
dis de litúrgia pastoral. Fou també el creador de l’Institut Superior de Litúrgia de Bar-
celona, amb els seus estudis sistemàtics de nivell superior i publicant la revista Pha se
que gaudeix de molt prestigi. I aquest servei l’ha prestat col·laborant íntimament amb
el Bisbe de Roma i Successor de Pere, amb el seu servei com a Sotssecretari de la Con-
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gregació per al Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, i també en l’àmbit de la Con-
ferència Episcopal Espanyola i de la Tarraconense, presidint la Comissió de Litúrgia
en els dos àmbits. Participà molt activament en la creació de la Facultat de Teologia de
Catalunya, com a professor i Degà President. Aquest pastor ha viscut l’amor a Déu
Nos tre Senyor i a la seva obra redemptora amb la seva mort i resurrecció i a l’Esglé -
sia, l’esposa de Crist, que aplega els fidels per a celebrar la fe en les celebracions litúr -
giques.

Com a pastor d’aquesta Església metropolitana de Barcelona em plau agrair al Bisbe
Tena la seva llarga i fecunda vida de 86 anys i el seu generós i fecund ministeri pres-
biteral de 63 anys i episcopal de 20 anys. Penso que el riquíssim contingut dels seus
escrits litúrgics ens han ajudat i ens ajudaran a viure l’espiritualitat litúrgica i a gaudir
de la seva bellesa i ens menaran a assolir l’ars celebrandi i l’ars participandi, ell que
com a prevere i com a bisbe ho procurava en les celebracions que presidia. Als pastors
i a tots ens ajuden el seu testimoniatge i el seu missatge en aquesta dimensió essen-
cial de l’Església que és la celebració de la fe. 

La mort ens mena cap a la vida en el Senyor. El ciri pasqual que en les exèquies cris-
tianes es col·loca prop de les despulles del difunt il·lumina els nostres ulls de la fe per
entendre el sentit cristià de la vida i de la mort. La Paraula de Déu que hem escoltat
ens ajuda ha entendre-ho en profunditat. Sant Pau ens ha dit que «ningú de nosal-
tres no viu per a si mateix, com ningú no mort per a si mateix; si vivim, vivim per al
Senyor; i, si morim, morim per al Senyor» i això perquè, com ens explica l’Apòstol,
«tant si vivim, com si morim, som del Senyor». Aquest és l’autèntic sentit de la vi da
i de la mort. Som sempre del Senyor i som sempre per al Senyor, que vol dir per als
ger mans. El Senyor de la vida ens fa participar de la seva vida i de la resurrecció cons -
tantment, tant si vivim com si morim, ja que com diu Sant Pau, «el Crist morí i tornà
a la vida, per tenir senyoria sobre els morts i sobre els vius».

El baptisme ha iniciat en nosaltres —com ho va fer en el Bisbe Pere Tena— la vida
cristiana. Las aigües baptismals i la unció de l’Esperit ens incorporaren a Jesucrist per
tal d’esdevenir un altre Crist i passar pel món fent el bé com ho va fer el Senyor. Fou
també el baptisme que ens incorporà a l’Església com a membres responsables i ac-
tius per tal de realitzar l’única missió del poble de Déu. I aquesta vocació l’hem de viu -
re sempre, en la vida i en la mort mentre dura el nostre pelegrinatge per aquest món.

Amb aquesta Eucaristia el Senyor ens convida a intensificar la nostra fe en la resur -
recció i en la vida eterna. El Senyor ens ha creat per a la vida, perquè ha posat en nos -
altres la llavor de l’eternitat ja que hem estat creats a la seva imatge i semblança, Ell
que és etern. I en redimir-nos ens ha concedit la plenitud de la vida, d’una vida de
fills i filles de Déu que durarà per sempre, ja que Ell mateix s’ha donat per aliment
d’aquesta vida nova.

Ho hem escoltat també clarament en l’Evangeli d’avui. Jesús en aquest fragment evan -
gèlic ens ha parlat de vida, de vida eterna, de vida que durarà per sempre. En el mo-
ment de la mort, els cristians escoltem aquest missatge ple d’esperança. Aquestes són
les paraules de Jesús: «qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo

BAB 154 (2014) - febrer [3]  73



el ressuscitaré el darrer dia». Els cristians ens alimentem constantment del Cos i de
la Sang del Senyor mort i ressuscitat. Els pastors, com el nostre germà Pere, bisbe, ens
alimentem diàriament amb l’Eucaristia que celebrem. Així, mentre vivim, pregustem ja
la vida eterna, gaudint aquí de la presència sacramental del Senyor. És el que Ell ma teix
ens ha dit avui: «qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell».

Desitjo en nom propi, del Bisbe Auxiliar i dels altres pastors diocesans, i de tota l’Es-
glésia arxidiocesana que ha esdevingut província eclesiàstica de Barcelona, agrair al
nostre estimat Sr. Bisbe Pere Tena el seu servei constant, generós, preuat i fidel a l’Es -
glésia i al país durant la seva llarga vida i el seu ministeri presbiteral i episcopal. 

En la vida del Bisbe Pere, la Mare de Déu hi estava molt present, especialment sota
l’advocació de Montserrat. Avui, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, l’encoma-
nem a la protecció maternal de Maria. Ella, mare dels sacerdots i dels bisbes, l’hau-
rà acollit i presentat a l’Altíssim. Que des del cel intercedeixi per a tots.

Missatge de condol del Sant Pare

Madrid, 11 de febrer de 2014

Eminència Reverendíssima,

Per encàrrec de la Secretaria d’Estat de Sa Santedat li faig arribar el següent missat ge:

«SENYOR CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
ARQUEBISBE DE BARCELONA

REBUDA LA NOTÍCIA DEL TRASPÀS DE MONSENYOR PERE TENA I GAR -
RIGA, BISBE TITULAR DE CERENZA, I AUXILIAR EMÈRIT DE BARCELONA,
PREGO A VOSTRA EMINÈNCIA QUE TINGUI LA BONDAT DE TRANSME-
TRE ALS SEUS FAMILIARS I ALS FIDELS D’AQUESTA ESGLÉSIA PARTICU-
LAR EL PROFUND CONDOL DEL SANT PARE, EL QUAL, A LA VEGADA QUE
OFEREIX SUFRAGIS PER L’ETERN DESCANS DEL DIFUNT PRELAT, ELS
ATORGA AMB AFECTE LA CONFORTADORA BENEDICCIÓ APOSTÒLICA,
COM A SIGNE DE FE I ESPERANÇA EN EL SENYOR RESSUSCITAT.

MONS. PIETRO PAROLIN
SECRETARI D’ESTAT DE SA SANTEDAT»

En acomplir el confiat encàrrec, li asseguro les meves pregàries de sufragi pel finat, pre-
gant que transmeti als afligits familiars el meu més sentit condol i cristiana condolen ça.

Respectuosament,
Mons. Renzo Fratini
Nunci Apostòlic
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Crònica de la capella ardent 
i de la celebració exequial

La missa exequial en sufragi de l’ànima de Mons. Pere Tena va celebrar-se el dia 11
de febrer, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes, a dos quarts de cinc de la tarda a
la catedral de Barcelona. Al centre del cor es va col·locar el fèretre amb les despulles
del senyor bisbe; era d’una gran austeritat i senzillesa, com va deixar dit el Dr. Tena
en les seves últimes voluntats.

Presidí la missa concelebrada el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach,
el qual pronuncià l’homilia publicada en les pàgines anteriors.

Varen concelebrar amb ell els següents arquebisbes i bisbes. Mons. Jaume Pujol, ar -
quebisbe de Tarragona; Mons. Joan Piris, bisbe de Lleida; Mons. Julián López, bis-
be de Lleó; Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, Mons. Agustí Cortés,
bisbe de Sant Feliu de Llobregat; Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic; Mons. Se -
bastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona; Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar
de Terrassa; Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona, Mons. Carles Soler, bis-
be emèrit de Girona; Mons. Joan Godayol, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú), salesià, resi-
dent a la comunitat del Tibidabo. Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe-bisbe d’Urgell,
que es trobava indisposat, estava representat per Mn. Josep M. Mauri, vicari general
d’Urgell. 

Varen concelebrar 200 preveres de diverses diòcesis, sobretot de les deu diòcesis de
Catalunya, que ocupaven tot el cor de la catedral. Entre els preveres hi havia els Vica -
ris episcopals, Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz, Mn. Joan Cuadrench, Mn. Lluís Ra -
mis, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimon Garcia; el secretari general i canceller,
Mn. Sergi Gordo, i els membres del Capítol de canonges de la catedral, del qual for -
mava part el Dr. Tena. Entre els preveres, ocupà un lloc preferent en el presbiteri Mn.
Francesc Tena, germà del Sr. Bisbe auxiliar. En els primers llocs de l’assemblea hi
havia els nebots i altres familiars del bisbe Tena.

Un grup de diaques permanents varen fer les funcions diaconals de la celebració i un
grup de seminaristes varen fer d’acòlits. La missa fou retransmesa en directe per Rà-
dio Estel i Ràdio Principat.

També en llocs preferents hi havia les següents autoritats: Vice-presidenta del Govern
de la Generalitat, Joana Ortega; Conseller de Justícia, Germà Gordó; l’Inspector Ge-
neral de l’Exèrcit, general Arteaga; el director general d’Afers Religiosos, Enric Ven-
drell; la Diputada del Parlament, Glòria Renom; el rector de la Universitat Ramon
Llull, Josep M. Garrell; el responsable d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barce -
lona, Ignasi Garcia Clavel, i diversos regidors de l’Ajuntament.

La celebració fou d’una gran austeritat i bellesa i s’inicià amb el cant gregorià Requiem
aeternam dona ei Domine. Es varen fer aquestes dues lectures bíbliques. Romans, 14,
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7-12 i Evangeli de Joan 6,51-58. El salm responsorial fou el titulat «El Senyor és el
meu Pastor». Tota l’assembla, que omplia completament la catedral va participar ac-
tivament en tota la celebració i en els cants, alguns dels qual foren interpretats per
la coral Francesc Valls, de la catedral.

Pregària dels fidels

Mn. Josep Urdeix, diaca adscrit a la catedral, col·laborador constant i amic entranya-
ble del Dr. Tena, va redactar i llegir la següent pregària dels fidels:

Perquè el nostre germà, el bisbe Pere, que, per la gràcia de Déu, va ser escollit per
ser successor dels apòstols i establir l’Església arreu del món, ara, per la seva mise-
ricòrdia sigui acollit al cel per l’assemblea gloriosa dels sants. PREGUEM EL SE -
NYOR.

Perquè ell, que va predicar amb fidelitat, constància i goig l’evangeli de Crist partici -
pi de la benaurança i el goig eterns dels qui han predicat als homes el Regne de Déu
i han treballat perquè es guardés pur i íntegre el dipòsit de la fe. PREGUEM EL SE -
NYOR.

Perquè ell, que, com a bon administrador dels dons de la gràcia divina, va fer que el
poble sant de Déu, per mitjà de la pregària i dels sagraments, s’enriquís constantment,
ara es pugui unir al càntic nou que, al cel, entonen tots els redimits per la sang de
l’Anyell. PREGUEM EL SENYOR.

Perquè el Senyor concedeixi a l’Església dels nostres dies els pastors que necessita a
fi que arreu es prediqui l’evangeli i tothom assoleixi un ple increment de la vida cris-
tiana. PREGUEM EL SENYOR.

Perquè la pau que ve de dalt davalli sobre la terra i tots els pobles visqun en pau i con-
còrdia. PREGUEM EL SENYOR.

Perquè, al mateix temps que preguem per tots els nostres familiars, amics i benefac -
tors difunts, els nostres cors s’elevin abrandats pel desig de les coses celestials. PRE-
GUEM EL SENYOR.

A l’ofertori la coral i l’assemblea varen cantar Pax in caelo; a la comunió, Senyor, do -
neu-nos sempre el vostre pa! i el cant gregorià Lux aeterna luceat eis, Domine, i du -
rant la pregària exequial final de comiat del difunt es va cantar en gregorià l’emotiu
In paradisum deducant te angeli.

Mn. Sergi Gordo, Secretari general i Canceller de l’Arquebisbat, llegí el telegrama que
en nom del Sant Pare envià el Secretari d’estat que es publica en les pàgines anteriors.

Paraules d’agraïment del Sr. Cardenal 

El Sr. Cardenal Arquebisbe, en una emotives paraules finals, va donar les gràcies als
senyors bisbes assistents a la missa exequial, als preveres i diaques, a les autoritats,
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als familiars del Dr. Tena, a les religioses Hospitalàries de la Santa Creu, pel seu ser-
vei al servei del senyor bisbe, del seu germà i de tants preveres ancians de l’arxidiò-
cesi i a tots els que, amb la seva presència i la seva pregària manifestaven la seva
estimació envers el senyor bisbe difunt. «Espero no haver oblidat ningú, i si ho he fet,
igualment li prego que vulgui rebre la meva sincera paraula d’agraïment.»

Mentre el fèretre era baixat a la cripta sepulcral que hi ha sota el cor de la catedral, amb
la presència dels senyors bisbes, dels preveres concelebrants i dels diaques, dels fa-
miliars i de les autoritats, tota l’assemblea cantà el Rosa d’abril, recordant la devoció
del Dr. Tena a la Mare de Déu de Montserrat. 

Missa exequial a la Residència Sacerdotal 
Sant Josep Oriol

El dijous 13 de febrer, a les 11 h, a la capella de la Residència Sacerdotal Sant Jo-
sep es va celebrar una eucaristia en sufragi del Dr. Tena, que va viure els darrers anys
a aquesta residència amb el seu germà prevere, Mn. Francesc.

Va presidir la celebració eucarística el Sr. Bisbe Auxiliar de Barcelona, resident a la ca -
sa, Mons. Sebastià Taltavull, i amb ell varen concelebrar Mn. Francesc Raventós, rec-
tor emèrit de la Residència, i els altres preveres (el director de la Residència, Mn. Joan
Rodríguez, no va poder ser-hi present perquè estava malalt). Entre els preveres hi ha-
via Mn. Francesc, germà de Mons. Tena. Participaren a la missa les religioses Hos pi -
talàries de la Santa Creu, els familiars del bisbe Pere, els altres residents i el personal
de la casa, així com nombrosos fidels.

Es varen fer aquestes lectures: Romans 8,14-23 i Evangeli de Joan 6,37-40. Salm res-
ponsorial: «El Senyor és el meu pastor.» 

A l’homilia Mons. Taltavull va començar dient que «avui fem memòria agraïda de la
vida, del ministeri episcopal i sacerdotal, de la convivència i amistat en aquesta casa,
on tantes vegades el nostre germà, el bisbe Pere Tena, va presidir l’eucaristia. Ho fem
en la intimitat d’aquesta comunitat fraternal de preveres, religioses, treballadors de
la casa, i acompanyant-nos la seva família, especialment el seu germà Francesc. Dei-
xeu-me que sigui ell qui ens ajudi a retrobar el sentit de la nostra celebració i de la nos -
tra pregària», va dir el Bisbe auxiliar que cità nombrosos textos de Mons. Tena.

1. El 9 de febrer de 2014, el bisbe Pere escrivia, citant Sant Agustí, que «quan pre-
guem i parlem amb Déu, cal que no separem d’ell el seu Fill, i quan és el cos del
seu Fill el que prega, cal que no se separi del seu cap. Així, nostre Senyor Jesucrist,
el Fill de Déu, que és l’únic salvador del seu cos, prega per nosaltres i en nosaltres,
i és pregat per nosaltres. Prega per nosaltres com a sacerdot nostre, prega en nos -
altres com a cap nostre, és pregat per nosaltres perquè és el Déu nostre. Cal, doncs,
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que reconeguem en ell les nostres veus i la d’ell en nosaltres» (vegeu Ordenament
general de la Litúrgia de les Hores, n. 7. Catalunya Cristiana, 9/02/2014, pàg. 19).

2. El bisbe Pere ens ha deixat un gran testimoni de Crist, el bon Pastor i sobre el sen-
tit del testimoni pasqual que estem cridats a donar d’ell els bisbes, els preveres i
diaques, els religiosos i tots els fidels laics. La seva vida ha estat centrada en Crist
com a pastor de la seva Església. «El temps de Pasqua —escrivia el 14/04/2013—
és el propici per redescobrir, cada any, els dons que Déu fa a la seva Església en
la resurrecció de Crist i el do de l’Esperit Sant. Entre aquests dons destaquen els
sagraments, i en primer lloc l’Eucaristia. «Allò que fou visible en el nostre Re-
demptor, ara ha passat als sagraments» (sant Lleó el Gran). Però parlar dels sagra-
ments és parlar també del ministeri eclesial, successor del ministeri apostòlic, par-
lar d’aquells que Déu ha posat com a pastors de la seva Església, perquè en nom
del seu Fill la conduïssin. Els pastors de l’Església cal que siguem testimonis d’es-
perança. Els pastors de l’Església apareixen primer de tot com a portadors del tes-
timoni pasqual i escatològic. La resurrecció de Crist ha iniciat la nova creació,
el món nou. Predicar el Crist ressuscitat és anunciar l’esperança escatològica, no
pas qualsevol esperança transitòria o provisional. Això no pot allunyar la predica-
ció evangèlica dels sofriments i contradiccions del món en què vivim els homes,
sinó que il·lumina tot això amb la llum divina de la resurrecció. Quan tot sembla que
s’esfondra, el pastor de l’Església és testimoni del futur que Déu ens dóna, en Crist.

3. Tota la vida dels ministres de l’Església —ens ha dit el nostre bisbe Pere— és una
vida entregada al Crist per fer present l’amor del Pare amb la força i el goig de l’Es -
perit. La vida cristiana ha de tenir sempre com a principi fonamental que el Crist
de la Pasqua s’apodera de nosaltres —ens dóna la comunió amb ell i per ell amb
la Santíssima Trinitat—, en el baptisme i en la confirmació ens segella amb l’Es-
perit, en l’eucaristia ens uneix al seu sacrifici pasqual. «Conec el Crist i la força
de la seva resurrecció i puc entrar en comunió amb els seus sofriments, tot confi -
gurant-me a la seva mort, esperant d’arribar a la resurrecció entre els morts» (Fili -
pencs 3,10 i ss.). El cristià fidel viu en comunió amb sofriments de Crist, amb un
esperit realment pasqual que ens omple d’esperança i ens porta cap a glorificació.
Filipencs 2,11 i ss.: «S’abaixà fins a la mort de creu; per això Déu l’ha exalçat.»

4. En la darrera part de l’homilia, Mons. Taltavull recordà que el bisbe Pere fou un
tes timoni d’aquesta espiritualitat pasqual en la docència, en la seva predicació, en
els seus escrits, i invità a tots a ser un fogar d’estimació i de fraternitat i a pregar per
les vocacions sacerdotals, perquè la vocació que el Senyor posa en el cor dels jo -
ves obtingui per part d’aquests una resposta generosa al servei de tot el Poble de Déu.

Finalment, recordà que el passat mes d’agost, va tenir ocasió de saludar el Papa Fran-
cesc a la sagristia de la capella de la Residència de Santa Marta, on el Papa viu i que
va poder comprovar que el Sant Pare recordava el bisbe auxiliar emèrit Pere Tena, com
l’expert en litúrgia, «el liturgo» —va dir Francesc—, perquè el bisbe Pere va anar a
Buenos Aires, invitat per l’arquebisbe de la ciutat, el cardenal Bergoglio, per parlar
als sacerdots sobre alguns temes de pastoral litúrgica. «Déle muchos recuerdos de mi
parte», va dir el Papa a Mons. Taltavull. «Quan, de retorn a Barcelona —va dir Mons.
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Taltavull al final de la seva homilia—, vaig explicar al bisbe Pere que li portava sa-
lutacions del Sant Pare, va estar molt content que el Sant Pare es recordés d’ell, i em
va dir que li escriuria per donar-li les gràcies.»

Resum biogràfic: Mons. Tena, un gran mestre en
la reflexió teològica i en la pastoral de la litúrgia

Es pot dir que la vida terrenal de Mons. Pere Tena i Garriga, bisbe auxiliar emèrit de
Barcelona, ha estat una vida dedicada a promoure la vida litúrgica de l’Església, per
viure i ajudar els cristians a viure les celebracions de la fe com a obra de Crist i del
seu Cos, que és l’Església.

Mons. Pere Tena Garriga ha estat un treballador incansable al servei de l’estudi i de la
divulgació de la sagrada litúrgia, sobretot dels ensenyaments que sobre aquesta ma-
tèria proposà el Concili Vaticà II. La seva bibliografia més actualitzada està publica -
da en la tesi doctoral de Joan Josep Moré, titulada Eucaristía i Penitència. Els seus as -
pectes teològics, espirituals i pastorals en l’obra de Mons. Pere Tena (Barcelona, 2013).
La llista dels seus escrits —llibres i articles— inclou 277 entrades, sense comptar els
seus 80 editorials publicats en la revista de pastoral litúrgica Phase, fundada per ell. 

Pere Tena i Garriga va néixer a l’Hospitalet de Llobregat el 14 de maig de 1928. Es -
tudià al Seminari Conciliar de Barcelona, on va estar des dels 12 fins als 23 anys, va
cursar els estudis d’Humanitats, Filosofia i Teologia. Amplià estudis i es doctorà en
Teologia a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma amb una tesi doctoral sobre
La palabra Ekklesia. Estudio histórico-teológico (Barcelona, 1958). 

Professor del Seminari i de la Facultat de Teologia de Catalunya

Fou ordenat prevere el 29 de juny de 1951 a la capella dels PP. Jesuítes de Sant Cu-
gat del Vallès. Exercí el ministeri en diverses parròquies de la diòcesi de Barcelona,
de les quals podem destacar la parròquia de Sant Joan d’Horta, de Santa Maria de Grà -
cia i de la Mare de Déu del Remei (Les Corts), compartint el servei parroquial amb
el seu germà mossèn Francesc, també sacerdot. El primer any de ser a la parròquia
de Gràcia, el van nomenar professor del Seminari i a partir d’aleshores va compagi-
nar el ministeri pastoral amb la dedicació a l’ensenyament i a la formació sacerdo-
tal al Seminari primer i després a la Facultat de Teologia de Catalunya.

D’aquesta manera, de l’any 1956 al 1967 exercí la docència com a professor del Se -
minari Conciliar de Barcelona i després de la Facultat de Teologia, en el període que
va del 1967 al 1984, en què ocupà els següents càrrecs: degà de la Secció de Sant Pa-
cià (1967-1972); vicepresident de la Facultat (1972-1973, 1976-1979); president de
la Facultat (1973-1976, 1979-1984). A més va ser professor de la Facultat de Teolo-
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gia de Catalunya de 1984 a 1993, on a més va ser president el curs 1984-1985. Va si-
multanejar aquests càrrecs amb el de delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Li-
túrgia (1973-1983).

Fundador del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona

Fou el fundador, el promotor i el primer president del Centre de Pastoral Litúrgica de
Barcelona (1963-1973, 1982-1987). Va dirigir la revista Phase des del seu inici a l’any
1961 fins al 1987, i també ha col·laborat en moltes revistes i publicacions de l’àmbit
litúrgic i sacramental.

Mons. Pere Tena Garriga ha estat un treballador incansable al servei de l’estudi i de
la divulgació de la sagrada litúrgia. Durant els anys 1985-1987 va ser professor i di-
rector de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, incorporat a la Facultat de Teo -
logia de Catalunya, des del qual va impulsar l’estudi científic de la litúrgia.

El Dr. Pere Tena ha estat sempre un home lúcid i realista, entusiasta en totes aquelles
coses que ha realitzat, alhora que pacient i fora de tot desànim, fins i tot en els mo-
ments més durs i difícils, com varen ser els anys que varen seguir al Concili Vaticà II,
amb una forta crisi de les institucions i de les persones cristianes. L’any 1986 fou no-
menat canonge de la catedral de Barcelona.

Col·laborador del Papa Joan Pau II

L’any 1987 fou nomenat pel Sant Pare Joan Pau II subsecretari de la Congregació per
al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments de la Cúria romana, càrrec que va exer-
cir fins al 1993. Mons. Tena recordava aquest període com una de les experiències més
satisfactòries de la seva vida. Va ser per a ell l’experiència d’obrir-se a la vida de l’Esglé -
sia d’arreu del món. Això li va permetre viure i confrontar la situació espiritual dels di -
versos països, així com la seva forma d’aplicar la reforma litúrgica del Vaticà II.

En aquest període d’especial col·laboració amb el Papa Joan Pau II, va participar en
l’elaboració d’alguns importants treballs litúrgics: de la segona edició del ritual del
matrimoni, segona edició del ritual de les ordenacions i en la nova edició del ritual d’e -
xèquies. El Sr. Bisbe recordava aquest període com de gran il·lusió, però també de gran
responsabilitat, perquè calia pensar en les diferents realitats de l’Església arreu del
món, i trobar el que podia anar bé per a tots els cristians.

Bisbe auxiliar de Barcelona

El 1993 va ésser nomenat per Joan Pau II bisbe titular de Cerenza i auxiliar de l’arque -
bisbat de Barcelona, aleshores regit pel cardenal Ricard M. Carles. «L’ordenació epis -
copal a Barcelona —va dir Mons. Tena—, a la plaça de la catedral, en aquella tarda
inolvidable del primer diumenge de setembre de l’any 1993, fou un esdeveniment sa-
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cramental culminant de la meva vida cristiana. El lema que havia escollit eren les pa-
raules de Pau als Corintis: Adjutores gaudii vestri (2Corintis 1,24), i moltes vegades
he recordat silenciosament aquest text; però he comprès també la veritat de l’observa -
ció que em va fer el P. Triacca quan li vaig parlar del lema: És molt difícil!, recordo
que em va dir. Per a l’escut episcopal em vaig inspirar en la figura medieval de la fe
o de l’Església, repetida en molts llocs: la creu i el calze. En definitiva, el misteri de la
fe anunciat i celebrat, la Paraula i l’Eucaristia, mitjans amb els quals el Bisbe, amb el
seu presbiteri, reuneix en l’Esperit Sant el poble de Déu.»

Entre 1983 i 1993 fou consultor del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat
dels Cristians. El 1995, juntament amb els altres bisbes catalans participà activament
en el Concili Provincial Tarraconense.

El 1996, atenent a la seva gran experiència en el camp de la pastoral litúrgica, va ser
elegit president de la Comissió Episcopal de Litúrgia de la Conferència Episcopal Es -
panyola (CEE), càrrec que exercí fins al 2002. També fou membre de la Comissió de
Relacions Interconfessionals de la CEE, perquè l’ecumenisme fou un dels seus cen-
tres d’interès.

L’any 2001, va rebre el doctorat honoris causa en Sagrada Litúrgia pel prestigiós Ins-
titut Litúrgic de Sant Anselm, portat per l’orde dels Benedictins, on va llegir la lliçó
doc toral titulada Manifiesto para la liturgia en el inicio del nuevo milenio.

Una vida dedicada a la litúrgia, font i cimal de la vida cristiana

Com diu el pare salesià Joan Josep Moré i Ramiro (Barcelona, 1956), en la tesi que hem
citat i que ha dedicat a l’estudi de l’obra i el pensament de Mons. Tena, «hem de dir
que Pere Tena és un pedagog de la reforma litúrgica». Efectivament, això és el que
es reflecteix en tot el contingut de la seva obra i del seu pensament. Ha estat un gran
mestre de la vida litúrgica, tant en els seus llibres com en els seus articles i col·labo -
racions en diversos mitjans. Cal destacar, en aquest sentit, les seves col·laboracions de
temes litúrgics al setmanari Catalunya Cristiana, amb els quals ha fet un veritable
mestratge espiritual.

Ha estat un dels grans divulgadors de l’esperit i de les disposicions del Concili Vati -
cà II en el tema de la litúrgia. Dues de les seves darreres activitats magisterials foren,
per una part, una conferència sobre el cinquantè aniversari de la constitució del Va-
ticà II sobre la litúrgia, en un acte celebrat a la Facultat de Teologia de Catalunya i
en una conferència que pronuncià a Madrid sobre el mateix tema. Per a Tena, l’assem -
blea eclesial litúrgica és molt més que una simple reunió d’amics. És la presència de
Crist ressuscitat que ens aplega i ens vivifica en l’esperit Sant. Per això l’Església és
el lloc on es manifesta l’Esperit, i la celebració el lloc on se’ns fa proper i actiu el Crist
gloriós. Com ell mateix confessava, potser entre els seus llibres, el que més reflecteix
el seu pensament central és el titulat Celebrar el misterio (Barcelona, 2004), on dedi -
ca la primera part al Misteri de la Pasqua de Crist, el gran misteri de la nostra fe; i la
segona part, com a conseqüència i fruit de la primera, és una invitació a fixar l’aten-
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ció en els sagraments, com a actes de Crist i fonts de la seva gràcia redemptora en el
temps de l’Església, com a font i cimal de la vida cristiana. En ambdues parts s’har -
mo nitzen la reflexió teològica i la reflexió pastoral; en totes dues el bisbe Tena ha es-
tat un gran mestre.

L’altre activitat, gairebé de darrera hora, fou un cicle de conferències que ell mateix
va organitzar a la Residència Sacerdotal de Sant Josep Oriol, on ha viscut els darrers
anys, atenent el seu germà gran, Mn. Francesc, i com a pare i cap espiritual molt esti -
mat per tots els preveres residents. En aquest cicle de conferències va voler que diver -
ses veus expliquessin els setze documents del Concili Vaticà II, en complir-se els 50
anys de l’inici de l’obertura del Concili. Només es va reservar per a ell la constitució
conciliar de Litúrgia, el document base de la reforma litúrgica, en què el Dr. Tena fou
una autoritat reconeguda internacionalment. La Constitució conciliar sobre la sagra-
da litúrgia el va entusiasmar quan era un jove sacerdot i que ha inspirat tota la seva
obra escrita, oral i pastoral al llarg de la seva vida exemplar de cristià, de prevere i de
bis be.
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Santa Seu

Carta del Papa Francesc a les famílies

Benvolgudes famílies,

Em presento a la porta de casa vostra per parlar d’un esdeveniment que, com ja sa-
beu, tindrà lloc el proper mes d’octubre al Vaticà. Es tracta de l’Assemblea general
extraordinària del Sínode dels Bisbes, convocada per tractar el tema «Els reptes pas-
torals de la família en el context de l’evangelització». Perquè l’Església avui està cri-
dada a anunciar l’Evangeli afrontant també les noves emergències pastorals relacio -
nades amb la família.

Aquesta trobada assenyalada és important per a tot el Poble de Déu, bisbes, sacer-
dots, persones consagrades i fidels laics de les Esglésies particulars del món sencer,
que participen activament en la preparació amb propostes concretes i amb l’ajuda in-
dispensable de l’oració. El suport de l’oració és necessari i important especialment per
part vostra, estimades famílies. Aquesta Assemblea sinodal està dedicada de mane-
ra especial a vosaltres, a la vostra vocació i missió en l’Església i en la societat, als pro -
blemes dels matrimonis, de la vida familiar, de l’educació dels fills, i a la tasca de les
famílies en la missió de l’Església. Per tant, us demano que invoqueu amb insistència
l’Esperit Sant, perquè il·lumini els pares sinodals i els guiï en la seva greu responsa bi -
litat. Com sabeu, seguirà a aquesta Assemblea sinodal extraordinària, un any després,
l’Assemblea ordinària, que tractarà el mateix tema de la família. En aquest context,
al setembre de 2015 tindrà lloc a Filadèlfia la Trobada Mundial de les Famílies. Així
doncs, preguem tots junts perquè, mitjançant aquestes iniciatives, l’Església faci un au-
tèntic camí de discerniment i adopti els mitjans pastorals adequats per ajudar les famí -
lies a afrontar els reptes actuals amb la llum i la força que vénen de l’Evangeli. 

Us escric aquesta carta el dia en què se celebra la festa de la Presentació de Jesús al
tem ple. En l’Evangeli de Lluc veiem que la Verge i Sant Josep, segons la Llei de Moi-
sès, van portar el Nen al temple per oferir-lo al Senyor, i dos ancians, Simeó i Anna,
impulsats per l’Esperit Sant, van anar a trobar-lo i van reconèixer en Jesús el Messies
(cf. Lc 2,22-38). Simeó el prengué en braços i va donar gràcies a Déu perquè finalment
havia «vist» la salvació; Anna, malgrat la seva avançada edat, va agafar noves forces
i es va posar a parlar a tothom del Nen. És una bella estampa: dos pares joves i dues
persones grans reunides per Jesús. Realment, Jesús fa que generacions diferents es tro -
bin i s’uneixin! Ell és la font inesgotable d’aquest amor que venç tot egoisme, tota
solitud, tota tristesa. En el vostre camí familiar, vosaltres compartiu tants moments
inoblidables: els àpats, el descans, les tasques de la casa, la diversió, la pregària, les ex-
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cursions i els pelegrinatges, la solidaritat amb els necessitats... No obstant això, si fal-
ta l’amor, falta la alegria, i l’amor autèntic ens el dóna Jesús: Ell ens ofereix la seva
Pa raula, que il·lumina el nostre camí; ens dóna el Pa de vida, que ens sosté en les fa -
tigues de cada dia.

Benvolgudes famílies, la vostra pregària pel Sínode dels Bisbes serà un tresor preciós
que enriquirà l’Església. Us l’agraeixo, i us demano que pregueu també per mi, per -
què pugui servir el Poble de Déu en la veritat i en la caritat. Que la protecció de la be-
naurada Verge Maria i de Sant Josep us acompanyi sempre i us ajudi a caminar units
en l’amor i en el servei mutu. Invoco de cor sobre cada família la benedicció del Se -
nyor.

Vaticà, 2 de febrer de 2014, festa de la Presentació del Senyor

Francesc
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Prelat

Decrets

DECRET 02/14.— Barcelona, 24 de febrer de 2014

Atès que el 19 de març d’aquest any, festa de Sant Josep, s’escau en dimecres i és dia
laborable;

Donada la importància d’aquesta festa dins el calendari de l’Església, i preveient que
molts fidels poden tenir dificultats per celebrar-la, a causa del treball;

PEL PRESENT decret disposem el següent:

1. A aquells fidels que poden tenir dificultats a causa del treball, els queda dispensa -
da l’obligació de participar en la celebració eucarística i les altres obligacions deri -
vades de les festes declarades de precepte.

2. D’acord amb el c. 1246 del Codi de dret canònic, es manté el precepte en aquells
llocs on hagi estat triada la festa de Sant Josep com a festa local.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRETO 03/14.— Barcelona, 25 de febrero de 2014

Aceptada la petición presentada por el Presidente de la FUNDACIÓN OBRA CUL-
TURAL, por la que solicita la modificación del artículo 3 de los estatutos de dicha fun -
dación;

Visto que el artículo modificado relativo a la nueva sede legal de la entidad cumple con
los requisitos establecidos en la disciplina vigente de la Iglesia y que fue aprobado
por acuerdo del patronato de la fundación en reunión del 29 de septiembre de 2013;
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POR EL PRESENTE decreto aprobamos la nueva redacción del artículo 3 de los es-
tatutos de la FUNDACIÓN OBRA CULTURAL y lo declaramos vigente desde el día
de hoy.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

Por mandato del Sr. Cardenal Arzobispo

Sergi Gordo Rodríguez, pbro.
Secretario General y Canciller

DECRET 04/14.— Barcelona, 25 de febrer de 2014

Acceptada la petició que ens ha estat presentada pel director de la fundació Organi-
me Benèfico Assistencial (OBA), en què sol·licita la modificació de l’article 3 dels es -
tatuts de la fundació;

Atès que l’article modificat relatiu a la nova seu legal de l’entitat compleix els requi-
sits establerts en la disciplina vigent de l’Església i que fou aprovat per acord del pa-
tronat de la fundació en sessió celebrada el 17 de juliol de 2013;

PEL PRESENT decret aprovem la nova redacció de l’article 3 dels estatuts de la funda -
ció Organisme Benèfico Assistencial (OBA) i el declarem vigent des del dia d’avui.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 05/14.— Barcelona, 26 de febrer de 2014

Acceptada la petició que ens ha estat presentada per la secretària general de l’associa -
ció Acció Catòlica Obrera (ACO), en què sol·licita la modificació de l’article 3 dels es-
tatuts de l’esmentada associació;

Atès que l’article modificat relatiu a la nova seu legal de l’entitat compleix els requisits
establerts en la disciplina vigent de l’Església;
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PEL PRESENT decret aprovem la nova redacció de l’article 3 dels estatuts de l’asso -
ciació Acció Catòlica Obrera (ACO) i el declarem vigent des del dia d’avui.

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

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 06/14.— Barcelona, 26 de febrer de 2014

Atesa la necessitat d’adequar l’atenció pastoral als canvis demogràfics, socials i reli -
giosos que hi concorren;

Donat que correspon al Bisbe Diocesà disposar tot allò relacionat a la organització efi -
caç en parròquies de la porció del Poble de Déu que li ha estat encomanada;

Rebuda la petició de les parròquies de la Mare de Déu de Lourdes, de Sant Pere Cla-
ver, de Sant Salvador d’Horta i de Santa Madrona, de l’arxiprestat de Rambles-Poble
Sec, de Barcelona, fruit de les aportacions de les reunions arxiprestals de preveres i
dels consells pastorals de les parròquies en qüestió;

Escoltat el parer favorable del Consell Presbiteral i del Consell Episcopal; 

PEL PRESENT establim la següent agrupació parroquial:

A la Zona Pastoral 1, de l’arxiprestat de Rambles-Poble Sec:

Agrupació parroquial de les parròquies del Poble Sec de Barcelona: parròquia de la Ma -
re de Déu de Lourdes, parròquia de Sant Pere Claver, parròquia de Sant Salvador d’Hor -
ta i parròquia de Santa Madrona.

I perquè l’esmentada agrupació parroquial contribueixi a una millor atenció pastoral,
a un treball més conjuntat entre les parròquies i a un renovat dinamisme evangelitza-
dor, ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller
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DECRET 07/14.— Barcelona, 26 de febrer de 2014

Atesa la necessitat d’adequar l’atenció pastoral als canvis demogràfics, socials i reli -
gio sos que hi concorren;

Donat que correspon al Bisbe Diocesà disposar tot allò relacionat a la organització efi -
caç en parròquies de la porció del Poble de Déu que li ha estat encomanada;

Rebuda la petició de les parròquies de la Mare de Déu de Bellvitge, de Sant Joan Evan -
gelista i de Santa Maria del Gornal, de l’arxiprestat de l’Hospitalet de Llobregat, fruit
de les aportacions de les reunions arxiprestals de preveres i dels consells pastorals de les
parròquies en qüestió;

Escoltat el parer favorable del Consell Presbiteral i del Consell Episcopal; 

PEL PRESENT establim la següent agrupació parroquial:

A la Zona Pastoral 4, de l’arxiprestat de l’Hospitalet de Llobregat:

Agrupació parroquial de les parròquies de Bellvitge-Gornal, de l’Hospitalet de Llobre -
gat: parròquia de la Mare de Déu de Bellvitge, parròquia de Sant Joan Evangelista i
parròquia de Santa Maria del Gornal.

I perquè l’esmentada agrupació parroquial contribueixi a una millor atenció pastoral,
a un treball més conjuntat entre les parròquies i a un renovat dinamisme evangelitza-
dor, ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes

Carta sobre la Visita ad limina Apostolorum

Benvolguts i benvolgudes diocesans,

Els dies 3 al 8 de març d’enguany, els Bisbes de Catalunya celebrarem la Visita ad li -
mina Apostolorum, juntament amb els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyo -
la. Aquesta Visita significa pelegrinar als sepulcres dels Apòstols Pere i Pau en la se-
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va respectiva Basílica major i també la visita al Papa Francesc per viure i expressar la
comunió afectiva i efectiva de les nostres Esglésies diocesanes amb el Bisbe de Roma
i Successor de Pere. A la vegada es fan també les visites als diferents dicasteris romans.

Professarem el Credo davant els sepulcres de Sant Pere i de Sant Pau i demanarem al
Bisbe de Roma que ens confirmi en la fe, a nosaltres pastors i a tots els diocesans. Pe -
re ens diu clarament qui és Jesús: «El Messies, el Fill del Déu viu». Jesús ens mani-
festa qui és Pere i la funció que ell i els seus successors tindran en l’Església: «Tu ets
Pere. Sobre aquesta pedra jo edificaré la meva Església i les portes del Reialme de la
mort no li podran resistir.»

Viure en comunió d’amor i de fe amb el Bisbe de Roma i successor de Pere enriqueix
l’experiència creient dels membres de l’Església i estreny els llaços de comunió ecle-
sial entre tots. La romanitat, como sabem, ha estat molt present en la nostra Església
a Catalunya. Així ho cantem en el «Crec en un Déu», professant la fe en l’Església ca -
tòlica, apostòlica i romana.

En comunicar-vos aquesta Visita ad limina, ho faig per dir-vos que jo i el Bisbe Auxi -
liar us tindrem molt present a tots vosaltres, estimats sacerdots, diaques, religiosos,
religioses, laics i laiques, i a la vegada per demanar-vos la vostra pregària pels fruits
d’a questa Visita.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 10 de febrer de 2014

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Missa de la Jornada per a la Vida Consagrada, Ca -
tedral de Barcelona, 2 de febrer de 2014

Ens hem reunit en el nom del Senyor en la nostra estimada Catedral per a celebrar
l’Eu caristia en la festa de la Presentació del Senyor, en què celebrem la Jornada de-
dicada a la vida consagrada. Ho fem amb joia perquè la nostra vida cristiana i consa -
grada és una constant presentació a Déu i a l’Església, és un constant respondre a la
crida de Déu: «Aquí estic, Senyor.»

Com a pastor d’aquesta Església metropolitana de Barcelona, estic molt content de pre -
sidir aquesta celebració amb tots i totes vosaltres, membres de la vida consagrada que
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viviu i treballeu a l’Arxidiòcesi. Amb l’Eucaristia donem gràcies a Déu per la vostra
vocació i pel vostre servei eclesial que realitzeu i a mi em plau donar-vos gràcies pel
vos tre testimoniatge de la vida lliurada a Déu amb radicalitat, seguint Jesús, cast, po-
bre i obedient.

Avui és urgent l’evangelització en les nostres societats secularitzades de l’occident eu -
ropeu. L’Església existeix per a evangelitzar i si no ho fa, l’Església no serveix per a
allò que Jesús la va fundar. Per això tots els membres de l’Església hem de prendre
consciència ben clara de la nostra joiosa responsabilitat d’anunciar Jesús i l’Evange-
li arreu. Sé que la vostra vida està al servei de l’evangelització vivint el vostre carisma
i realitzant les activitats pròpies. L’Església arxidiocesana n’està contenta, i us neces -
sita. El vostre pastor diocesà està al vostre costat per vetllar per tots vosaltres. 

El Papa Francesc ens ha fet el do recentment de l’Exhortació Apostòlica La joia de l’E -
vangeli. El títol és molt adient i oportú. Ens cal viure la joia de l’Evangeli de Jesús.
És el nostre autèntic tresor. Tanmateix, no és només per a nosaltres, sinó per a tot ho-
me i tota dona de la humanitat. La joia de l’Evangeli es viu més intensament quan s’e -
vangelitza; és la joia de l’evangelització.

El Papa assenyala en aquest document el programa del seu pontificat i de tota l’Esglé -
sia. Ens ho diu a l’inici de l’Exhortació amb aquestes paraules: «En aquest exhortació
vull adreçar-me als fidels cristians per invitar-los a una etapa evangelitzadora marca-
da per aquesta joia, i indicar camins per a la marxa de l’Església en els pròxims anys»
(n. 1). Francesc ens diu que el gran risc del món actual és una tristesa individualista
que brota del cor còmode i avar, de la recerca malaltissa de plaers superficials, de la
cons cièn cia aïllada. Aquesta no és l’opció d’una vida digna i plena, aquest no és el des-
ig de Déu per a nosaltres, aquesta no és la vida en l’Esperit que brota del cor de Crist
ressus citat.

Todo cristiano, y sobre todo nosotros, estamos llamados a ser portadores de este mensa -
je de esperanza que da serenidad y alegría: la consolación de Dios, su ternura para con
todos. Pero sólo podemos ser portadores si nosotros experimentamos antes la alegría
de ser consolados por Él, de ser amados por Él. Esto es importante para que nuestra
misión sea fecunda: sentir la consolación de Dios y transmitirla.

El Papa Francisco dice que «a veces me he encontrado con personas consagradas que
tienen miedo a la consolación de Dios… No tengan miedo, el Señor es el Señor de la
consolación, el Señor de la ternura» (Homilía en la misa del 7 de julio de 2013, con los
seminaristas, novicios y novicias). 

La invitación de Isaías ha de resonar en nuestro corazón: «Consolad, consolad a mi pue -
blo» (40,1) y esto ha de convertirse en misión. Encontrar al Señor que nos consuela
e ir a consolar al Pueblo de Dios, ésta es la misión. La gente de hoy tiene necesidad
ciertamente de palabras, pero sobre todo tiene necesidad de que demos testimonio de
la misericordia, la ternura del Señor, que enardece el corazón, despierta la esperan-
za, atrae hacia el bien.

Simeón dijo a María en el Templo de Jerusalén que «una espada le traspasará el al-
ma». De alguna manera anunciaba la cruz con la cual el Señor nos ha redimido y la
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cruz de María y de todos los cristianos. La cruz no está sola. Después viene la resu-
rrección. Es el misterio pascual. Si permanecemos dentro de este misterio, estamos
a salvo —nos dice el Papa Francisco— tanto de una visión mundana y triunfalista de
la misión, como del desánimo que puede nacer ante las pruebas y los fracasos. La fe-
cundidad pastoral, la fecundidad del anuncio del Evangelio no procede ni del éxito
ni del fracaso según los criterios de valoración humana, sino de conformarse con la ló -
gica de la cruz de Jesús, que es la lógica del salir de si mismo y darse, la lógica del amor.

Sois hombres y mujeres de oración. Todos los institutos de vida consagrada están in-
teresados en tener vocaciones. Resuenan en nuestros oídos estas palabras de Jesús:
«Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies» (Lc 10,2). Los obreros pa-
ra la mies no son elegidos mediante campañas publicitarias o llamadas al servicio de
la generosidad, sino que son «elegidos» y «mandados» por Dios. Él es quien elige,
Él es quien manda, Él es quien encomienda la misión. Por esto es muy importante y
necesaria la oración. La Iglesia es de Dios. El campo a cultivar es suyo. Así pues, la
misión es sobre todo gracia. La misión es gracia. Y las vocaciones son fruto de la ora-
ción. Nuestra misión pierde su fecundidad e incluso se apaga, en el mismo momen-
to en que se interrumpe la conexión con la fuente, con el Señor.

Maria va consagrar radicalment la seva vida a Déu. És un model per als que viviu la
vo cació de la vida consagrada. Ella digué el sí en l’anunciació i va comprometre ple-
nament tota la seva vida. El sí del nostre baptisme i el sí de la vostra consagració com -
promet també tota la vostra vida. Donem-ne avui gràcies a Déu i renovem espiritual-
ment la vostra consagració generosa i radical a Déu.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la inauguració de les Jornades d’Ètica i Món Contem-
porani: «La Doctrina Social de l’Església i el Papa Francesc». Facul -
tat de Teologia de Catalunya, 10 de febrer de 2014

Em plau molt participar en aquestes Jornades d’Ètica i Món Contemporani que orga -
nitza la nostra estimada Facultat de Teologia de Catalunya per mitjà del Seminari de
Doctrina i Acció Social de l’Església del Departament de Teologia Moral.

Aquestes Jornades estan dedicades a la Doctrina Social de l’Església i a la seva aplica -
ció, com ens recorda el Papa Francesc, especialment en aquests temps de crisi. Les
paraules, gestos i l’estil del nostre Papa Francesc respiren un amor i valoració de la
pobresa evangèlica que aplana els camins per a construir una societat més justa on
entenguem i realitzem el pla de Déu creador, que ha volgut que la creació estigui al
servei de tots els homes i dones de la humanitat de tots els temps. Tots recordem les
paraules del Papa Francesc en l’inici del seu pontificat: «Vull una Església pobra per
als pobres.»
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En l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, de 24 de novembre de 2013 —un do-
cument seu i programàtic del seu servei a l’Església i que desitja que ho sigui per a
tots els estaments eclesials— inclou en el capítol quart aquest tema: «La dimensió
social de l’evangelització». I motiva perquè inclou aquesta temàtica en el contingut
del document programàtic centrat en la reforma de l’Església en clau d’evangelitza-
ció. El Papa afirma que desitja «compartir les seves inquietuds respecte de la dimen-
sió social de l’evangelització precisament perquè, si aquesta dimensió no està degu -
dament explicitada, sempre hi ha el risc de desfigurar el sentit autèntic i integral que
té la missió evangelitzadora» (n. 176).

La doctrina social de l’Església inclou la justícia i també la caritat. Aquestes dues vir-
tuts van sempre juntes i es complementen. Com sabeu, i Francesc ens ho recorda, «el
servei de la caritat és també una dimensió constitutiva de la missió de l’Església i ex-
pressió irrenunciable de la seva pròpia essència. Així com l’Església és missionera per
naturalesa, també brolla ineludiblement d’aquesta naturalesa la caritat efectiva amb
el proïsme, la compassió que compren, assisteix i promou» (n. 179).

En temps de crisi econòmica com la que estem vivint des de fa uns anys, cal que do -
nem a conèixer els continguts de la Doctrina Social de l’Església per tal que sigui una
alternativa a les possibles solucions que es trobin per sortir de la crisi i evitar entrar
més endavant en una altra de similar. Ens cal valorar molt aquests principis que sor-
geixen dels principis naturals que trobem a la nostra pròpia naturalesa humana i en
la mateixa creació. D’una autèntica antropologia en podem treure conseqüències molt
importants per a trobar camins de fraternitat, justícia i solidaritat.

A la vegada, ser cristians en moments de crisi ens demana compartir tot el que tenim,
no només allò que ens sobra, sinó també allò que necessitem, perquè segurament que
hi ha molts germans nostres —persones i famílies— que tenen molt poc o fins i tot
no tenen res. La Doctrina Social de l’Església que sorgeix de l’Evangeli, ens fa veu -
re els homes i les dones com imatges de Déu, creats a la seva semblança i que per vo-
luntat divina, no podem separar l’amor a Déu de l’amor a les persones, perquè tot el
que fem o tot el que deixem de fer a un germà nostre, sigui qui sigui, ho fem o ho dei-
xem de fer a Déu.

I em plau dir que això els cristians i l’Església ho estem vivint força en aquest temps
de crisi. Càritas diocesana i Càritas parroquials i moltíssimes persones i moltes reali -
tats d’Església, estem realitzant uns preuats serveis per ajudar les persones i famílies
que sofreixen les greus conseqüències de la crisi econòmica.

Donem-ne gràcies a Déu perquè ens ha donat un cor de carn que es commou i es fa
solidari envers els germans necessitats, imitant el bon samarità i especialment Jesús
Bon Pastor que va passar pel món fent el bé.

Francesc ens diu que «una fe autèntica —que mai és còmoda i individualista— impli -
ca sempre un profund desig de canviar el món, de transmetre valors, de deixar quel-
com millor després del nostre pas per la terra» (n. 183).

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la Missa pels Catequistes. Basílica de la Sagrada
Família, 16 de febrer de 2014 

Estem molt contents perquè Jesús, el nostre amic, ens ha convidat en aquesta església
de la Sagrada Família, tant bonica, per celebrar l’amor que Ell ens té a tots.

Jesús sap que sou nens i nenes, nois i noies que esteu fent catequesi a les parròquies
i escoles per conèixer més i millor Jesús. Jesús us coneix molt bé i us estima i està
molt content de tenir-vos al seu costat.

I Jesús està molt content perquè us acompanyen els vostres estimats pares i també les
catequistes i els catequistes i el mossèn. Mireu, Jesús ens estima molt a tots i els diu-
menge ens convida a tots els seus amics a celebrar la Missa, aquesta festa del seu
amor. Avui no la celebrem a la parròquia, sinó aquí, en aquest magnífic i bellíssim
tem ple de la Sagrada Família, que va ser dedicat a Déu pel Papa Benet XVI, aquell
memorable 7 de novembre de 2010.

Aquest text de l’Evangeli que hem escoltat forma part del que en diem Sermó de la
Mun tanya. Jesús va venir per dir-nos com hem de viure els cristians, els seus amics.
Les coses que Jesús va dir en aquest sermó de la muntanya les escoltem quan fem
la catequesi. La catequesi, estimats nens i nenes, nois i noies, és una trobada amb Je-
sús i Ell ens explica moltes coses per mitjà de la catequista o del catequista i del sa-
cerdot. A la catequesi coneixem més i més el nostre gran amic Jesús i així podem ser
cada dia més amics d’Ell.

El nostre amic Jesús ens convida cada diumenge a una festa molt bonica, l’Eucaris-
tia, la celebració de la seva mort i de la seva resurrecció. Jesús ens estima tant a tots
que ha donat la seva vida per nosaltres, per perdonar els nostres pecats i per fer-nos
fills i filles de Déu.

Els anys de catequesis dels fills són un temps molt bonic per a tota la família. Són uns
anys durant els quals els fills van creixent i van coneixent més Jesús i l’Església, i els
pares fan també d’alguna manera una catequesi perquè veuen com Jesús els estima
molt i es fa ben present en la vida dels seus fills.

En els anys de la catequesi dels fills podem dir que Jesús viu més intensament a casa
nostra, com amic de tota la família. I així, la família resa abans de dinar i de sopar,
escolta la Paraula de Déu i es parla de Jesús a casa.

Els anys de catequesi dels fills relaciona més la família amb la parròquia, amb l’Es-
glésia, perquè és la parròquia la que ofereix la catequesi amb el sacerdot i els catequis-
tes. I la família cristiana veu que necessita l’ajuda de la parròquia perquè els seus fills
siguin catequitzats i els pares veuen que per seguir la catequesi dels seus fills ells tam -
bé han de fer catequesi, és a dir, conèixer més i millor a Jesús i potser retrobar un en-
contre personal amb ell, després d’un temps d’aïllament. I en els anys de la cateque si
dels fills, en fer-se Jesús més present enmig de la família, la família es manté més
unida, perquè és Jesús qui uneix tots els seus membres.
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La catequesi, si la fem bé porta sempre a la pregària, a estar amb Jesús i a celebrar la
fe cristiana. Per això la catequesi ha de començar amb la pregària i ha d’acabar amb
l’oració. Perquè la catequesi condueix no només a conèixer Jesús, sinó també a es-
timar-lo, imitar-lo i celebrar-lo.

Jesús en el Sermó de la Muntanya ens demana que fem les coses ben fetes. Avui ens
ha dit moltes coses; una d’elles és molt important i no sempre és fàcil de fer bé. Jesús
ens diu que el diumenge quan celebrem l’Eucaristia, quan oferim la nostra ofrena a
Déu, si un germà té alguna queixa contra nosaltres, cal que, abans de fer l’ofrena a Déu,
ens posem en pau amb el nostre germà. Hem de fer les paus. Només així la nostra ofre -
na, la nostra pregària serà agradable a Déu.

Jesús vol que no separem mai el nostre amor a Ell de l’amor als germans. És molt fà-
cil estimar Déu que és Sant i bo, però és més difícil estimar els nostres germans que,
com nosaltres, són pecadors. Jesús en la catequesi del Sermó de la Muntanya ens ha
dit que si no estimem els germans que tenim al costat no podem estimar Déu, perquè
Déu estima tots els nostres germans.

Vosaltres que feu catequesi, escolteu-me: Déu és pare de tots i un pare no pot estar
content i satisfet si veu que els seus fills no s’estimen. Els fills, si no estimen els
germans tampoc estimen el pare, perquè el pare vol que tots els seus fills s’estimin
molt.

La catequesi ha de portar tota la família a l’Església per celebrar la Missa del diumen -
ge, com fem avui. Estic molt content de veure-us, estimades famílies, amb els vostres
fills que fan catequesi i amb les catequistes i els sacerdots de les vostres parròquies.
Jesús que és amor reforçarà el vostre amor mutu i el farà créixer més i més sense
fi: Avui donem gràcies a Déu amb l’Eucaristia per la presència de Jesús en les vos-
tres vides i en les vostres famílies, per la catequesi que feu, pels sagraments que
cele breu o celebrareu més endavant, per sentir-vos cada una de les famílies com una
pe tita església domèstica on es viu i se celebra la fe cristiana i Jesús hi està sempre
present.

Estamos reunidos en la Basílica de la Sagrada Familia formada por Jesús, María y Jo -
sé. Hoy le pedimos que la Sagrada Familia proteja a nuestras familias y las familias de
todo el mundo. Con la familia nos jugamos mucho, porque el bien de las personas,
de la sociedad y de la Iglesia depende muchísimo de la salud y de la unión de cada
familia. En este Santuario de la Sagrada Familia pidamos a Jesús, María y José por
los trabajos de los dos próximos Sínodos de los Obispos que se celebrarán en Roma
y que por voluntad del Papa Francisco tratarán del matrimonio y de la familia, con el
de seo de acercar más la Iglesia a las familias de hoy y manifestar mejor la misericor-
dia de Dios a todas la familias del mundo.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en la inauguració de la restauració dels Pavellons
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, 24 de febrer de
2014 

Celebrem la inauguració de la restauració dels Pavellons o millor, sales modernistes,
que han acollit durant segles l’estimat i entranyable Hospital de la Santa Creu i de
Sant Pau, obra magnífica de l’arquitecte Lluís Domènech i Muntaner, que encisa els
de casa i els de fora i que, com sabem, ha estat declarat Monument Històrico-Artís-
tic el 1978 i Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1997.

I precisament aquest conjunt és com un gran aparador de la ciutat de Barcelona, i ho
és sobretot en les seves virtuts cíviques més dignes d’encomi: les motivacions cristia -
nes de la vida i de l’activitat humana, el sentit social, el respecte als valors, el cultiu
humanístic i científic de la prestigiosa medicina catalana, i l’estimació per la cultu-
ra, en totes les seves manifestacions.

S’ha fet un magnífic treball de restauració, com podem observar. El conjunt és una
autèntica joia arquitectònica, artística i cultural. Això ha d’harmonitzar amb un as-
pecte que fa créixer encara més la bellesa de l’Hospital Modernista: la fidelitat a les
finalitats de la Fundació de la Molt Il·lustre Administració, una de les quals parla
de solidaritat, d’atenció als pobres, amb aquestes paraules, segons els estatuts establei -
xen: «Admetre i atendre els malalts pobres i altres que no puguin respondre econò-
micament a la seva assistència com a pacients de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant
Pau, activitat que es podrà desenvolupar directament o indirectament.»

Aquesta finalitat que s’ha d’assolir directament o indirectament, a casa o a fora, aquí
i/o en els països del tercer món amb moltes carències d’assistència sanitària, espe-
cialment per lluitar contra malalties molt esteses, com la malària i la sida.

El Conveni Institucional de 1990, en relació al Projecte de rehabilitació del recinte
his tòric, determina que el destí dels pavellons que integren el llegat del Sr. Pau Gil
haurà de ser objecte d’acord unànime de la Fundació. I pel que fa als usos, aquests hau-
ran de ser respectuosos amb els principis de l’humanisme cristià que ha estat la cons-
tant seguida a l’Hospital al llarg de la seva història. Això i les finalitats assenyalades
en els estatuts de la Fundació, cal tenir-ho molt present per al seu assoliment en els pro -
jectes i decisions d’atorgar els convenis pertinents d’ús dels pavellons modernistes a
institucions i realitats de casa i de fora.

Penso que estem contents de poder inaugurar la restauració de l’antic Hospital de la
San ta Creu i de Sant Pau, joia modernista de Barcelona, que viu unit per l’avinguda
d’Antoni Gaudí, amb la joia modernista d’aquest geni de l’arquitectura i de l’art i cris -
tià exemplar, que és la Basílica de la Sagrada Família.

Tot això posa en relleu les arrels històriques, culturals, religioses i socials de casa nos -
tra, de Barcelona, del Cap i Casal de Catalunya, i demana que sapiguem valorar aques -
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tes arrels i que les fem fructificar generosament avui pel bé de les persones, de la so-
cietat, de la cultura i de la solidaritat. Moltes gràcies!

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr Lluís Martí -
nez Sistach, amb motiu del Mobile World Congress de Barcelona en
la roda de premsa del dia 25 de febrer del 2014

Benvinguts a Barcelona, convertida aquests dies en la capital del món de les tecnolo -
gies mòbils. És per mi un plaer compartir amb vostès aquest temps, en el qual també
l’arxidiòcesi de Barcelona vol aportar la seva contribució a les noves tecnologies des
d’una perspectiva que no només resulta estimulant per a la nostra arxidiòcesi, sinó
que forma part d’un pla establert que ens permet avui situar-nos, sens dubte, al cap de
la innovació tecnològica aplicada al món religiós. Hem estat la primera diòcesi a apli-
car la realitat augmentada facilitant la transversalitat entre el contingut del Full Do-
minical i els vídeos que es produeixen per a la pàgina web.

Quan el Papa Francesc ens convida al que ell manifesta en l’Evangelii Gaudium: «So -
mio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot», la nostra diòcesi —des
d’un pla pastoral que abasta tots els aspectes de la Nova Evangelització— no obli-
da que Internet i els mitjans de comunicació ens ofereixen millors possibilitats de tro-
bada i solidaritat entre tots, i això és bo, és un do de Déu i que permet que, a més d’u-
na diòcesi tangible, també hi hagi una diòcesi digital. Però la dificultat rau en passar
dels «carrers digitals» que comenta el Papa fins a l’«autèntica cultura de la trobada».

Internet i la telefonia mòbil, juntament amb els mitjans diocesans, ens ofereixen un
ampli espai per transmetre la Bona Nova i promoure autèntiques trobades, però tam-
bé ha creat una nova forma de comunicació que sobrepassa els límits geogràfics i que
es basa en la interacció entre emissors i receptors, creant una comunicació bidireccio -
nal i propera entre tots els internautes. Ja no només arribem, com succeeix amb el Full
Dominical, als fidels de l’arxidiòcesi, sinó que el nostre missatge traspassa fronteres
i el nostre públic és també internacional.

Gràcies a les noves tecnologies, ens assabentem gairebé al moment de tot el que pas-
sa al món. L’Església, per tant, ha d’aprofitar aquesta nova manera de comunicar i en -
dinsar-se en les noves tecnologies sense cap temor. La diòcesi de Barcelona ve apro-
fitant, des de l’any 2006, les tecnologies disponibles articulant amb elles un espai per
poder presentar la fe i la vida diocesana com a resposta tant a l’interès personal com
a l’interès col·lectiu fent d’aquest espai, no només un espai d’informació, sinó apro-
fitant la seva articulació com a espai d’intermediació i de resposta a la recerca que ca -
dascun dels nostres feligresos desitja trobar en resposta a la seva fe, a la seva vida co-
munitària i la seva relació amb els pastors diocesans.
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En el Pla pastoral de l’Arxidiòcesi de Barcelona establert l’any 2010 i vigent fins al
2015, es valora la necessitat d’utilitzar nous espais tecnològics als mitjans de comu -
nicació de la diòcesi, per tal que la informació religiosa diocesana hi sigui recollida i
vehiculada adequadament per poder arribar a nous segments de població més fami-
liaritzats amb el mitjà tecnològic.

En diferents informes sociològics efectuats, se’ns revela l’alt percentatge de persones
adultes i joves del món catòlic que utilitzen assíduament l’accés a Internet, les xar-
xes socials com Facebook i Twitter com a mitjà de comunicació o de transmissió de la
informació. El fet és que entre les poblacions més joves busquen en les xarxes de co-
municació crear comunitats d’amistat com a manera d’autoafirmació i entre els seg -
ments de més edat una utilització cada vegada més freqüent com a sistema d’infor-
mació i de diàleg entre persones d’una mateixa esfera o com a vincle de connexió a
altres cultures , a altres societats o altres tipus de persones.

La Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social treballa molt activament
per aprofitar les xarxes socials digitals per anunciar Jesucrist, fer present l’Església
i oferir l’acollida de les comunitats i institucions eclesials als que s’interessin pels
seus continguts.

A mode de resum aquesta és l’aportació a la pastoral a Internet:

1. Oferim una bona informació originada en la pròpia diòcesi sense intermediació
d’altres mitjans de comunicació, de manera que es presenta objectivament allò
que es realitza a la pròpia diòcesi ajustant al medi i al llenguatge propi d’aquest
notícies, informacions, catequesi, textos institucionals.

2. El sistema informatiu de la diòcesi promou una transversalitat de la informació i
la comunicació en usar de manera convergent la informació al web, al Facebo-
ok, al Twitter en els documents impresos, creant una interrelació comunitària.

3. Des del punt de vista de suport a l’espiritualitat oferim una litúrgia de les hores,
els materials de lectura dels Evangelis, la possibilitat de seguir esdeveniments li-
túrgics mitjançant la nostra pròpia xarxa mitjançant la transmissió en línia, de la
qual es fa especial ús en transmissions en streaming des de la Catedral, la Sagrada
Família i alguns altres centres, tant a la web com al telèfon mòbil.

4. Donem una gran importància al canvi multimèdia i a la utilització del transmèdia
per tal que la informació difosa a través de múltiples canals interactuï efectivament
amb els feligresos.

5. Augmentar la interrelació entre mitjans de comunicació digital i mitjans de comu-
nicació impresos, mitjançant la transversalitat de tecnologies amb l’ús de la reali -
tat augmentada.

Així doncs, amb aquesta breu presentació, també l’Arxidiòcesi de Barcelona es troba
integrada en el món del telèfon mòbil i d’Internet, coincidint de ple en els múltiples
exemples que des de l’àmbit públic i privat fan de Barcelona una ciutat exemple en
la seva aportació a l’ús de les noves tecnologies, que redunden en una millor comuni -
cació entre la ciutadania gràcies a l’accés a uns serveis d’informació i ajuda que, des
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de l’Església de Barcelona, aportem al conjunt de la ciutadania. I també per veure
com la nostra Església, juntament amb el Papa —com a líder mundial del major im -
pac te a Internet i a les xarxes socials—, té en aquesta diòcesi un clar exemple del que
significa el «púlpit» obert, el fòrum del digital com a mitjà de comunicació eclesial
i l’obertura a totes les persones que a través de les xarxes socials volen trobar en l’Es-
glésia una font de vida i d’inspiració. Moltes gràcies a tots.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, en l’acte acadèmic d’oferiment del volum «E digué l’a-
mic a l’amat», miscel·lània d’homenatge al Dr. Josep Perarnau i Es-
pelt. Facultat de Teologia de Catalunya, 26 de febrer de 2014

Ens hem aplegat per acompanyar l’estimat sacerdot i professor Dr. Josep Perarnau i
Espelt, en aquest homenatge que li oferim i que té molt merescut, presentant el vo-
lum «E digué l’amic a l’amat», miscel·lània en honor al professor Perarnau. Estem
en la casa mare de la dedicació al treball intel·lectual i de recerca del Dr. Perarnau:
la nostra estimada Facultat de Teologia de Catalunya, on ell ha esmerçat el servei ecle -
sial de l’ensenyament, de la recerca i de la publicació.

Aquest reconeixement que li fem tots els seus amics, col·legues i ex-alumnes i que em
plau moltíssim presidir, és mot merescut, malgrat que el Dr. Perarnau no desitjaria
per la seva senzillesa i pel seu concepte de servei eclesial que pren l’esperit evangè-
lic que som servents inútils i fem el que hem de fer. Em permetran que surti el filó de
l’amistat que m’ha unit amb Mn. Perarnau, d’alguna manera des dels temps del Con-
cili Ecumènic II, ara ja fa 50 anys, on ens trobàvem a Roma. Aquí voldria agrair al
Dr. Perarnau el gran servei que ha prestat amb la traducció i comentari de diferents
do cuments del Concili, ajudant així a conèixer més i més els seus continguts i a apli-
car-los a la vida de l’Església.

Desitjo posar en relleu la seva talla sacerdotal, el seu amor a l’Església que ha servit
sempre i vol servir sempre, fent el que considera que és la voluntat del Senyor. El seu
sentit eclesial el va anar portant a servir diferents camps: a la pastoral, a la docència,
als mitjans de comunicació social i a la recerca. La vastitud de la seva obra i la tena -
citat i l’eficàcia de la seva dedicació al treball és reconeguda per tots. El tret més des-
tacat de la tasca de Perarnau en el seu treball intel·lectual a l’antiga Corona d’Aragó,
el realitza a totes les biblioteques grans, petites i mitjanes d’Occident. Us puc dir que
quan l’he trobat a l’estranger, ha estat en una biblioteca o al redós d’una biblioteca.

Com sabem hi ha quatre autors medievals catalans que han cridat l’atenció de Mn.
Josep Perarnau: Francesc Eiximenis, Sant Vicenç Ferrer, el Beat Ramon Llull i Arnau
de Vilanova. I ha treballat molt i molt bé per a oferir-nos versions i edicions crí tiques de
les seves obres en una col·lecció de molts volums que va creixent any rere any i que
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desitgem que Déu li concedeixi molts anys de vida i de lucidesa mental per a poder -
ne publicar molts més.

Hem d’agrair al nostre estimat homenatjat el seu treball de recerca i les aportacions
que ha fet i està fent per reorientar parers estereotipats, parcials o allunyats de la ve ri-
tat històrica, que han ajudat a revaloritzar il·lustres personatges, com és el cas, per
exemple, de Ramon Llull, que fou objecte de la persecució de l’inquisidor Eimeric,
al segle XIV. És opinió fonamentada que Perarnau és un dels lul·listes més importants
del tombant del segle XX al XXI. Si els estudis sobre Ramon Llull a Itàlia han entrat
en una fase d’organització productiva es deu al nostre professor, soci fundador, des
de la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani de Roma (l’Antonianum)
del Centro Italiano di Lullismo. És una iniciativa semblant a la que tenim a Barce-
lona, amb l’Aula Lul·liana, una realitat compartida per la Facultat de Teologia de Ca-
talunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya i vinculada a la Universitat Ramon Llull
i la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. I cal posar en relleu l’Ar-
xiu de Textos Catalans Antics (ATCA), anuari dedicat a l’edició i estudi de textos ca-
talans anteriors al segle XIX, fundat l’any 1982, una publicació d’alta recerca recone-
gut per la Unió Internacional d’Acadèmies, coeditat per la Facultat de Teologia de
Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans (abans la Fundació Jaume Bofill).

Penso que aquest merescut homenatge al Dr. Perarnau, sacerdot diocesà i professor
emè rit de la nostra Facultat, és per a tots un testimoni, un exemple eximi de l’exercici
del seu ministeri presbiteral en el camp de la recerca, com una estimació a Déu i a
l’Església, i també al món, per enriquir la cultura i oferir els continguts religiosos de
molts personatges que ens han precedit a casa nostra. 

Considero que hem d’agrair-li aquest testimoniatge i que és també un missatge per
als més joves que participen en aquest acte a un intel·lectual que conserva la senzille -
sa profunda i eloqüent de la seva llar familiar on va créixer i es va formar com a home
i com a cristià. És per a tots, però també per a ells un exemple que cal seguir. Només
amb aquest esperit que ha inspirat sempre a l’estimat Dr. Perarnau, es pot arribar amb
els anys a realitzar un servei generós, fecund i fidel en els diferents camps de la rea-
lització de l’única missió de l’Església.

Molt estimat Mn. Josep Perarnau i Espelt, com a expressió de la nostra amistat i del
nostre reconeixement a les meravelles que el Senyor ha fet en tu, em plau dir-te en
nom de tots, moltes gràcies i per molts anys.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Paraula i Vida

Els religiosos en la ciutat secular (02/02/2014)

Celebrem aquest diumenge la festa litúrgica de la Presentació de Jesús al temple,
i l’Església uneix aquesta celebració a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
Avui l’Es glésia vol recordar els homes i les dones que lliuren radicalment la seva vida
a Jesucrist consagrant-se plenament a ell i seguint-lo amb una vida casta, pobra i obedient. 

Aquest dia tenim present i lloem el do de la vida consagrada, que és una vocació que
el Senyor concedeix a uns cristians i cristianes que aporten uns fruits de santedat al po -
ble de Déu. La seva consagració a Déu fa la seva vida molt fecunda. Lliurant-se total -
ment al Senyor, els religiosos i les religioses esmercen la seva vida en una munió de
serveis que són un veritable enriquiment per a la nostra societat.

Estudis sociològics recents posen en relleu que aquestes persones consagrades a Déu
estan presents en multitud d’obres en el camp de la pobresa, de la marginació, de l’en -
senyament i de l’atenció als ancians i als malalts. Estan també presents en el món de
la cultura, del diàleg entre les ciències i la fe cristiana, del diàleg amb els no-creients
i els allunyats. La nostra societat seria molt pobra sense la presència de les comunitats
i de les seves obres i serveis.

L’Església actual està abocada a la nova evangelització perquè existeix per evangelit -
zar i avui aquesta tasca és molt necessària i urgent. Vosaltres, benvolguts germanes i
germanes, tant dels monestirs com de les congregacions i obres de servei a la societat,
seguint Jesús amb amor i radicalitat, us heu posat al servei de l’Església i esteu treba -
llant intensament en la nova evangelització i col·laborant en l’aplicació del Pla Pasto -
ral de l’arxidiòcesi, que està centrat plenament en l’evangelització.

Desitjo aprofitar la circumstància d’aquest dia dedicat a la consagració a Déu dels re-
ligiosos i les religioses per agrair-vos tot el que feu al servei de la diòcesi. Em sembla
oportú recordar, en aquest sentit, allò que ens diu el Concili Vaticà II: «Treballin amb
generositat i amb diligència en l’edificació i creixença de tot el Cos místic de Crist i
en bé de les Esglésies particulars.»

Sóc testimoni, sobretot en les visites pastorals que el bisbe està cridat a fer sovint, de
la valuosa col·laboració dels religiosos amb les obres que porten les seves congrega-
cions i amb la seva participació en les parròquies i en altres institucions diocesanes. En
aquest sentit, el mateix document conciliar que he citat —que és el que tracta dels bis -
bes i de la seva missió— afirma que «els membres dels instituts de vida consagrada,
tant homes com dones, també formen part de la família diocesana d’una manera pe-
culiar, i proporcionen una gran ajuda als bisbes i, amb l’augment de les necessitats
apostòliques, poden i deuen proporcionar-la cada vegada més».

Per acabar, voldria dir el que considero més important: els religiosos i les religioses són
testimonis de Déu i dels valors transcendents enmig de la nostra societat secularitza-
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da; són signes vivents de Crist enmig de l’anomenada ciutat secular. És molt gran el
seu servei a la societat amb les seves obres socials i culturals, però el seu servei més
preciós és que són icones vivents del Déu que és amor.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Fam i malnutrició en el món (09/02/2014)

La realitat de la nostra humanitat es crua: hi ha fam en el món i moltes persones mo-
ren de fam cada dia. Un any més, l’organització catòlica Mans Unides ens sensibilit-
za sobre aquesta trista i humiliant realitat. La seva coneguda campanya contra la fam
arriba a l’edició número cinquanta-cinc, i té com a lema: «Un món nou, projecte co -
mú.»

Davant del progrés científic i tècnic del nostre món ens podem preguntar: l’avenç és
el mateix pel que fa a l’humanisme? Som avui més humans? Ens sentim més germans
els uns dels altres?

Tots estimem la vida humana i tots desitgem que cada persona la pugui conservar i des -
envolupar amb qualitat. Per assolir-ho, cal una actitud ben decidida de solidaritat ge-
nerosa, és a dir, de caritat cristiana. I això s’aconsegueix si un s’acosta a la realitat de
la fam i del sofriment humà del germà.

El samarità de l’Evangeli que va ajudar el malferit que jeia a la vora del camí ho va
fer perquè s’hi va acostar, el va veure i es va compadir d’aquell germà seu. Si veiem els
germans nostres que jeuen a la vora dels carrers i les places del món morint de fam o
desnodrits, ens en compadim i els ajudem.

En aquest sentit, Gandhi va escriure: «Us donaré un potent talismà. Abans de prendre
una decisió important, representeu-vos davant vostre l’home més pobre i més necessi -
tat que hàgiu vist. Deixeu-vos impressionar per ell i pregunteu-vos: com, en quin grau,
de quina manera aquesta decisió que prendré afectarà la sort d’aquest pobre ésser hu-
mà? Realment, totes les nostres decisions incideixen d’alguna manera en la resta de
la família humana.»

Així va creixent una consciència solidària. El Papa, que ha estat anomenat el Papa
de l’alteritat, està fent molt perquè ens sentim interpel·lats pel rostre de l’altre, i espe -
cialment pel rostre del pobre. Ell clama contra la globalització de la indiferència i ens
invita a sentir com a pròpies les injustícies i les violacions dels drets humans comeses
en països llunyans que mai no visitarem.

En el fons de la problemàtica de la fam hi ha el sentit universal dels béns materials i
de la propietat privada. La propietat privada no anul·la que la terra estigui destinada
originalment al conjunt de la humanitat. El destí universal dels béns continua essent
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primordial. El Senyor ja dóna la terra per a tothom. Cal que nosaltres en repartim mi-
llor els fruits.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Els propers Sínodes sobre la família (16/02/2014)

Com un signe expressiu de la seva preocupació pels problemes de la família, el Sant
Pare ha posat aquest tema en el centre dels dos propers Sínodes episcopals que ha de
celebrar l’Església catòlica properament. Del 5 al 19 d’octubre d’aquest any, tindrà lloc
al Vaticà la tercera assemblea general extraordinària del Sínode, que haurà d’estudiar
aquest tema: «Els desafiaments pastorals de la família en el context de l’evangelització».
I l’any vinent hi haurà una assemblea ordinària que tindrà aquesta mateixa qüestió
en el seu ordre del dia.

Per què aquesta repetició del tema sinodal? Mons. Vicenzo Paglia, president del Pon-
tifici Consell per a la Família, en la seva estada recent a Barcelona en va donar una
explicació: «És un indici de la importància que dóna l’Església a aquest veritable tre-
sor que és per a tota la humanitat, i també per a ella, la família. Quant als dos Síno-
des, són com dues etapes d’un mateix camí. Els problemes i les necessitats planteja -
des en el Sínode de 2014 es podran aprofundir i concretar en el de 2015.»

El Sant Pare ja ha nomenat el relator general del Sínode d’aquest any, que és un meu
bon amic, el cardenal Péter Erdö, arquehisbe d’Esztergom-Budapest. Com a secreta -
ri especial, ha designat també un bon amic i prestigiós teòleg, ben conegut a Barce-
lona, on ha estat diverses vegades per pronunciar conferències: el doctor Bruno For -
te, arquebisbe de Chieti-Vasto. 

El nou secretari general del Sínode dels Bisbes, l’arquebisbe Lorenzo Baldisseri, en
presentar el tema sinodal als mitjans de comunicació, va insistir en la mateixa expli -
cació: «Es tracta d’un camí en dues etapes, la primera per precisar l’estat de la qües-
tió i recollir testimonis i propostes dels bisbes per anunciar i viure l’Evangeli amb cre -
dibilitat per a la família; la segona, prevista per a l’any 2015, té com a fi individuar
les línies operatives per a la pastoral de la persona humana i de la família». És signi -
ficatiu que s’uneixin aquests dos aspectes del servei de l’Església al món: unes orienta -
cions pràctiques per a la pastoral de la persona humana i de la família.

Em plau comunicar que, segons el programa ja preparat, el proper mes de març, amb
mo tiu de la festivitat de Sant Josep, l’arquebisbe Lorenzo Baldisseri presidirà una ce-
lebració eucarística a la basílica de la Sagrada Família, a la qual, ja des d’ara, invito les
famílies i els moviments d’espiritualitat matrimonial i familiar de la nostra arxidiò -
ce si de Barcelona. Sens dubte, la visita del nou secretari general del Sínode serà una
bo na ocasió per a nosaltres per a sintonitzar amb els treballs del Sínode dels Bisbes en
aquests moments.
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Per tal de donar realisme i enriquir les deliberacions dels dos Sínodes, el Sant Pare
ha volgut fer una àmplia consulta a tot el Poble de Déu, amb un qüestionari de tren-
ta-vuit preguntes que molts ja coneixeu i heu treballat. 

El papa Francesc, el passat 29 de desembre, va enviar una salutació especial als fidels
reunits a tres llocs emblemàtics per a la família: a Natzaret, al santuari italià de Lore -
to i a la basílica de la Sagrada Família, a Barcelona. Em plau molt agrair aquesta de-
ferència del Sant Pare amb la nostra estimada basílica i remarcar que això ens obliga
a pregar i treballar perquè les famílies puguin realitzar amb dignitat i serenitat la mis-
sió que Déu els ha confiat en el món i en la mateixa Església.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

L’Església a les grans ciutats (23/02/2014)

Amb aquest comentari voldria comunicar una iniciativa per a l’any que hem comen -
çat: la celebració a Barcelona d’un Congrés internacional de Pastoral a les Grans Ciu-
tats, que ja està en una fase bastant avançada de programació. És un esdeveniment que
es farà a Barcelona durant aquest any, però que tindrà un abast internacional.

Sempre he pensat que els pastors de les grans ciutats ens hauríem d’ajudar més. Du -
rant les congregacions general prèvies al conclave, vaig parlar d’això amb el cardenal
Jorge Mario Bergoglio, arquebisbe d’una gran ciutat —Buenos Aires—, i coincidírem
en aquest interès i preocupació.

Un primer pas, previst per al proper mes de maig, serà un congrés de sociòlegs, teòlegs
i experts en l’acció pastoral sobre com s’ha de fer present l’Evangeli i l’Església en les
grans concentracions urbanes.

Després d’escoltar els experts, vindrà el segon pas: una trobada dels arquebisbes i bis -
bes d’una trentena de grans ciutats de tot el món per reflexionar especialment sobre les
maneres d’aplicar a la vida pràctica les orientacions que ens hagin proposat els experts.

Què pretenem amb aquesta iniciativa? Senzillament, millorar la vida cristiana en les
grans ciutats. Sabem que el tema ha preocupat sempre el nostre Sant Pare Francesc,
des dels anys en què fou bisbe auxiliar primer i després arquebisbe d’una gran con-
centració urbana, coneguda com el gran Buenos Aires. En l’audiència que em va conce -
dir el 6 de setembre passat, em va donar un informe sobre aquesta tema que li havien
enviat des de Buenos Aires i que em guardava pensant en el nostre congrés. Una prova
d’aquest interès del Sant Pare és el que diu en els números 71 a 75 de la seva Exhor -
ta ció apostòlica titulada La joia de l’Evangeli.

Atenent a aquest fet, el desig dels arquebisbes i bisbes reunits a Barcelona és que, aca -
bades les reunions, puguem posar en mans del Sant Pare les conclusions dels nostres
treballs i escoltar les seves orientacions.
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Podríem dir que l’Església no ho té fàcil a les grans ciutats. Francesc parla dels «des-
afiaments de les cultures urbanes» en l’apartat que he citat de l’Exhortació Evangelii
gaudium. Tanmateix, l’Església no pot oblidar que les primeres comunitats cristianes
foren urbanes, nascudes en les grans ciutats d’aquell temps, i que només més tard nas -
queren les comunitats cristianes al món rural, als anomenats pagus, on fou més per-
sistent el paganisme.

Si he de dir amb quin propòsit esperem realitzar aquesta iniciativa, no trobo unes pa-
raules millors que aquestes del papa Francesc a l’Exhortació esmentada (n. 71): «Ne-
cessitem reconèixer la ciutat des d’una mirada contemplativa, això és, una mirada de
fe que descobreixi el Déu que habita a les seves llars, als seus carrers, a les seves pla-
ces. Déu viu entre els ciutadans promovent la solidaritat, la fraternitat, el desig de bé,
veritat i justícia. Aquesta presència no ha de ser fabricada, sinó descoberta, encara que
sigui a les palpentes, de manera imprecisa i difusa.»

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Triar escola, una responsabilitat
(23/02/2014, per a incloure al Full Extra de l’Escola Cristiana)

Els pares són els primers responsables de l’educació dels fills. Però, secularment, la so -
cietat s’ha dotat de l’escola com a institució que hi col·labora, especialment en les di-
mensions cultural, científica i professional.

En aquesta època de l’any, moltes famílies han de triar escola, amb més o menys op-
cions segons les circumstàncies. L’elecció de centre és una decisió rellevant en la vi-
da dels infants, atès que hi passen anys decisius per formar-se com a persones, adqui -
rir valors i coneixements i construir la seva personalitat.

El procés de decisió no és fàcil. Cal analitzar les peculiaritats de cada centre. El pro-
jecte educatiu, els valors que l’inspiren, l’atenció personalitzada i el professorat són
aspectes cabdals. Ningú coneix millor els fills que els pares, que sempre volen triar el
que més els convé. I el consell expert i el contrast amb altres famílies pot ajudar-los
a prendre la millor decisió.

L’Església i els cristians fa segles que estem compromesos amb el dret a l’educació de
qualitat per a tothom; entre altres iniciatives, promovent escoles cristianes obertes a
tothom que se n’interessi pel projecte educatiu. Avui, aquesta presència està represen -
tada particularment per l’Escola Cristiana de Catalunya: escoles de titularitat privada
però concertades en els nivells educatius en què el concert està generalitzat. Això vol
dir ensenyaments parcialment finançats amb fons públics que els fan més accessibles
a tothom.

Com a Pastor de l’Església, valoro i encoratjo aquesta presència de l’Escola Cristia na
de Catalunya, que, tot i la seva àmplia implantació a l’arxidiòcesi, malauradament no
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pot arribar arreu. En aquestes escoles, les famílies trobaran una proposta educativa
de qualitat que, des de l’Evangeli de Jesús i en un clima de llibertat, proposa un ho-
ritzó de sentit per a la persona, dóna camins de creixement integral per a tothom i fa
partícip de l’alegria de la trobada amb Jesús a tot aquell qui se’n sent atret.

Sigui quina sigui l’escola escollida, cal valorar l’assignatura de religió catòlica com a
complement important de formació. Les escoles cristianes ja la imparteixen de mane -
ra generalitzada i els centres públics tenen l’obligació legal d’oferir-la si els pares
hi opten.

Animem, doncs, les famílies a fer l’elecció d’escola de manera informada, conscient
i responsable. De la tria encertada, en depèn que els nens hi estiguin a gust, adquirei-
xin els aprenentatges fonamentals i tinguin una bona i plena experiència escolar.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona i 
president de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Comunicats de premsa

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Comunicat de premsa

Davant la denúncia presentada contra Mn. Ignasi Marqués, prevere de la població de
Santa Coloma de Gramenet, aquest Arquebisbat manifesta que: 

Tot respectant el principi de presumpció d’innocència del denunciat, aquest Arquebis -
bat expressa la seva plena cooperació amb la justícia en tot el que calgui per tal d’a-
clarir els fets pel que és implicat i dirimir les possibles responsabilitats. 

Mn. Ignasi Marqués ha estat apartat de les seves funcions i responsabilitats parroquials. 

Barcelona, 6 de febrer de 2014

ARQUEBISBAT DE BARCELONA
Nota de premsa

L’Arquebisbat de Barcelona potencia la imatge Església de Barcelona

Amb un nou logotip i una imatge més accessible i renovada, Església Arxidiocesana de
Barcelona vol ser sinònim d’acollida, de respostes, de comunitat i de família
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La Delegació de Mitjans de Comunicació engega un nou web amb el mateix nom,
que inclou continguts més adaptats a les demandes i necessitats dels ciutadans de la
diòcesi

L’Arquebisbat de Barcelona implementa una nova imatge més propera i àmplia, do -
nant-se a conèixer a les xarxes com a Església Arxidiocesana de Barcelona, amb un
nou logotip més actualitzat que englobarà a totes les delegacions, institucions, entitats,
universitats i parròquies que són part de l’arxidiòcesi de Barcelona, donant-hi un nou
impuls i una nova dinàmica comunicativa. La finalitat del canvi és poder oferir un ser -
vei al qual pugui accedir tothom, sense donar un no a ningú, de manera que es donin
respostes i s’acompanyi a les persones en el camí de la fe.

La pàgina web Església de Barcelona vol mostrar, amb aquesta nova imatge, una Es-
glésia més pròxima, adaptada a la realitat social que s’està vivint actualment; una Esglé-
sia de tots, en la qual els fidels puguin ser partícips i protagonistes dels continguts;
una Església en un camí de perfecció, que es renovi constantment, aprofitant les no -
ves tec nologies; i una Església basada en el missatge evangèlic i en la Bona Nova per
a tots.

Dos portals web, dos tipus de contingut

Atès que els òrgans de govern de la diòcesi de Barcelona tenen una presència tan desta-
cada sobre el total d’actes, s’ha cregut convenient crear un lloc web especial dedicat
a agrupar totes les informacions que s’hi refereixen. Així, en el portal de l’Arquebis bat
de Barcelona, es poden trobar les homilies, els discursos, els decrets i les conferèn cies
del Cardenal Martínez Sistach, del bisbe auxiliar Sebastià Taltavull i dels organismes
diocesans. De la mateixa manera, també s’informarà del calendari de jornades i col -
lectes de la diòcesi. I, mitjançant les noves tecnologies, es pot visualitzar la història
de l’Arquebisbat de Barcelona, la biografia del Cardenal Arquebisbe i altres esdeve -
ni ments històrics amb una línia de temps interactiva. 

Paral·lelament, es potencia el nom Església de Barcelona amb un nou web, més intuï -
tiu i fresc, més jove i visual, amb una forta aposta comunicativa pel testimoniatge
dels fidels, mantenint l’essència del missatge evangèlic. En aquest portal, es proposa
un contingut que respon als problemes reals i actuals de la societat d’avui. Per exem-
ple, què ha de fer algú que vol tornar a creure? Quins passos ha de seguir algú que es
vulgui batejar o casar? I què poden fer aquelles parelles que tenen problemes? La so-
lució a totes aquestes preguntes es troba al web Església de Barcelona.

Barcelona, 24 de gener de 2014

106 [36] febrer - BAB 154 (2014)



Articles i declaracions

Entrevista al Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona per a Catalu nya
Cristiana (28 de febrer de 2014)

1. Fa un any vostè va participar al conclave que va escollir el Papa Francesc.
En les reunions preparatòries es va veure clar quin perfil de Papa necessitava
l’Es glésia? El Papa Francesc al llarg d’aquest primer any, ha respost a la neces-
sitat?
El temps passa molt de pressa. Estem arribant ja a l’any del pontificat del Papa Fran-
cesc. En les reunions dels Cardenals prèvies al Conclave, parlàrem molt i pensàrem
molt quin Bisbe de Roma i Successor de Pere convenia a l’Església en aquest temps.
Considerava que calia un Papa home de Déu i d’Església, que ens portés a les arrels
de l’Evangeli, que accentués la misericòrdia i compassió de Déu envers tota la huma -
nitat, que ajudés a apropar l’Església als homes i dones d’avui, que fos mediàtic per
ajudar a donar una imatge agradable de l’Església i que ens empenyés a tots els cris-
tians a treballar decididament per l’evangelització.

Penso que el Papa Francesc està assolint aquests objectius. Des del primer dia del seu
pontificat ha augmentat la seva popularitat, arribant al cor de les persones creients i
no creients i ens condueix a les fonts de l’Evangeli. Penso en la seva exhortació apos-
tòlica La joia de l’Evangeli en que assenyala una reforma de l’Església per a tots els
estaments i dóna com a clau per a realitzar-la la dimensió missionera i evangelitza-
dora. No es tracta només de paraules i gestos, sinó que el Papa Francesc està prenent
decisions, com per exemple en la creació de la comissió de vuit cardenals per a la re-
forma de la Cúria Romana i la creació de comissions per a organitzar i realitzar amb
eficàcia i transparència l’administració econòmica de la Santa Seu. Penso, també, que
no es pot anar més de pressa. Però hi ha una altra decisió ben seva: la de dedicar una
assemblea extraordinària del Sínode de Bisbes, el proper mes d’octubre de 2014, al
matrimoni i a la família en el context de l’evangelització, i dedicar l’assemblea ordi-
nària del Sínode de Bisbes de 2015, al mateix tema. I, com sabem, s’ha fet una àmplia
consulta sobre diverses qüestions que afecten avui a la família, havent tingut molt bo-
na acollida. S’han rebut un 75% de respostes del centenar de les Conferències Epis-
copals del món. És més, els darrers dies 20 i 21 de febrer el Papa ens ha convocat a tots
els Cardenals en un Consistori per a parlar sobre la mateixa temàtica.

2. Són moltes les facetes que criden l’atenció d’aquest Papa. Quina li agradaria
destacar a vostè, encara que potser no sigui tan coneguda o no aparegui tant als
mitjans de comunicació...?
La seva comunicació amb les persones. Arriba al cor humà. Amb paraules senzilles pe -
rò riques de contingut i que responen a la vida real dels qui l’escolten, el seu missat ge
va calant, s’entén bé i es desitja escoltar. Aquest estil senzill, coherent, auster i engres -
cador fa que moltíssimes persones el segueixin a Roma en les audiències del di mecres
i en l’Angelus dels diumenges, o arreu a través dels mitjans tecnològics de co mu ni ca -
ció. És impressionant els milions de persones que segueixen el seus twitters.
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3. El Papa Francesc ens depararà sorpreses importants?
Des del primer moment: un primer Papa sud-americà, jesuïta i que pren el nom de
Francesc, en memòria de Sant Francesc d’Assís. Primeres sorpreses agradables, com
ho foren en el moment de sortir a la Lògia de la Basílica de Sant Pere. Tanmateix han
augmentat les sorpreses des de l’inici del seu pontificat. Penso quan va anar a pagar
l’estada en el Pensionato Romano per la seva estança els dies previs al Conclave, el
seu viatge urgent a Lampedusa per a pregar pels immigrants que perderen la seva vi-
da, anar al Consolat d’Argentina per a renovar el passaport argentí personalment, el
seu estil auster, pobre, senzill, i el seu desig de reforma de l’Església. A mida que anem
coneixent més el Papa Francesc ens anirem sorprenent menys, perquè com ja he dit
és una persona molt coherent.

4. Acaba de crear una nova Secretaria d’Economia com a dicasteri de la Cú-
ria Romana, amb el cardenal George Pell al capdavant. Vostè, com a membre
de la Prefectura d’Afers Econòmics, considera que és urgent posar ordre a les
finances del Vaticà?
L’administració econòmica de la Santa Seu i de l’Estat del Vaticà ha anat millorant,
però cal encara intensificar les reformes que demana la transparència la bona admi-
nistració i la consciència que els diners són mitjans que ajuden a assolir les finalitats
pastorals de l’Església. S’han creat comissions per a organitzar millor la tramitació
de les finances i fa uns dies el Papa ha creat el Consell per a l’Economia i la Secreta -
ria d’Economia, nomenant el Cardenal Pell, actual arquebisbe de Sidney per a dirigir
aquest organisme com a Prefecte. Ho ha fet amb un document titulat «Fidelis et dis -
pensator Prudens». Considero que tot això era necessari i que serà molt positiu per
a la transparència de l’Església i perquè el Papa pugui disposar de la Cúria que l’aju -
di al màxim en la seva responsabilitat de Pastor de l’Església universal. Penso que
ca da vegada serà més necessari que les diòcesis del món col·laborin més i més per al
fi nan çament de la Santa Seu. Això demanarà que les finances i l’administració dels
béns de la Santa Seu estiguin degudament organitzats i administrats per tal que les
diòce sis se sentin molt responsables de la solidaritat fruit de la comunió eclesial amb
la funció del Successor de Pere al servei de tota l’Església de Jesucrist estesa d’Orient
a Occident.

5. Vostè ha tingut ocasió de tractar i parlar personalment amb el Papa Fran-
cesc. Com és en les distàncies curtes?
Vàries vegades. Especialment en l’Audiència privada que em va concedir el 6 de
se tembre de 2013, a Santa Marta, d’una hora de duració. És encantador, acollidor,
proper, i s’interessa molt pel que se li explica. Hom se sent acollit, valorat i estimat.
Té delicadeses com la de sortir a rebre’t, abraçar-te i en acabar acompanyar-te fins
a l’ascensor i esperar allà fins que es tanquen les portes. Recorda les coses que hem
parlat. En l’esmentada audiència, en arribar, ja em va dir que tenia un document per
a donar -me. Es tractava d’unes reflexions sobre la pastoral de les grans ciutats que
li havien enviat des de les diòcesis de la gran Buenos Aires i com que havíem par-
lat en altres trobades del mutu interès en la pastoral que fem o hem de fer en les grans
ciutats, ho va recordar i em guardava aquell document perquè sabia que m’interes -
sava.
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6. Amb motiu de la visita ad limina els bisbes catalans han pogut trobar-se amb
el Papa. Què espereu com Església de Catalunya del Papa Francesc?
El Papa Francesc ha marcat un nou estil de la visita ad limina, rebent els bisbes en
grups d’uns deu i compartint amb ells un diàleg partint del que li diguem sobre la rea -
litat pastoral de cada Església diocesana. Esperem que ens confirmi en la fe perquè
aquesta és la missió específica del Successor de Pere encomanada per Jesucrist. Des-
itgem explicar al Papa la realitat pastoral de les nostres diòcesis i del treball eclesial
que fem conjuntament a Catalunya i li agrairem el seu servei preuat en l’Església que
ha despertat esperança i il·lusió arreu i l’animarem a portar a terme el seu programa
que ha assenyalat en la seva exhortació apostòlica «La joia de l’Evangeli», per a to-
ta l’Església i per a tots els estaments i realitats eclesials.

Pròleg del Sr. Cardenal Arquebisbe a la Miscel·lània d’homenatge al
Dr. Josep Perarnau

Em plau molt, com a Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya, encap-
çalar les pàgines d’aquesta Miscel·lània d’Homenatge dedicada al Dr. Josep Perar-
nau i Espelt. Es tracta d’un reconeixement just, objectiu i merescut després dels seus
molts anys d’un valuós servei a la nostra Facultat Teològica com a docent, com a in -
vestigador i com a fundador de la revista Arxiu de Textos Catalans Antics.

Nombroses institucions han reconegut els mèrits del Dr. Perarnau, sobretot com a res-
taurador de la figura i del veritable pensament del gran Ramon Llull. Entre aquests
diversos reconeixements, cal destacar la solemne sessió acadèmica celebrada el 28
d’abril de 2009, en què el Dr. Perarnau fou investit com a doctor honoris causa per
la Universitat de Barcelona. Vaig tenir el goig d’acompanyar-lo, amb altres bisbes de
Catalunya, en aquella tan significativa ocasió. Era just i necessari que també ho fes
la Facultat a la qual ha dedicat tan generosament els seus treballs com a estudiós i in-
vestigador. Ho fem amb la publicació d’aquesta Miscel·lània, que em plau oferir-li
com a testimoni de reconeixement per la seva gran labor investigadora i de publicació
i d’un profund afecte personal i amistat des de fa molts anys.

El Dr. Josep Perarnau i Espelt (Avinyó, Bages, 1928) és un teòleg i historiador especia -
litzat en la història de la cultura catalana medieval, en particular en la recerca de fonts
primàries d’origen català i en l’estudi de la producció intel·lectual vinculada a diversos
corrents.

Estudià al Seminari de Solsona, a la Universitat Pontifícia de Salamanca, a la Ponti -
fí cia Universitat Gregoriana de Roma i a la Facultat de Teologia de Munic. Va seguir
el Concili Vaticà II (1962-1965) amb un especial interès —i podríem dir que fins i
tot amb veritable passió— al costat del bisbe de Sogorb-Castelló i després arque-
bisbe de Tarragona, el Dr. Josep Pont i Gol, un dels membres del nostre episcopat que
sintonitzaren des de primera hora amb l’esperit conciliar, juntament amb altres bis-
bes com Narcís Jubany, que després seria cardenal arquebisbe de Barcelona.

És ben significatiu que el Dr. Perarnau publiqués, des de l’any 1964, la traducció al ca -
talà i al castellà dels textos aprovats pel Concili Vaticà II i, més recentment, en fes
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una traducció oficial al català: Documents del Concili Vaticà II (Barcelona, 1995).
Com ho és així mateix que es doctorés amb una tesi sobre el Concili Vaticà II a la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya. També es llicencià en Filosofia i Història a la Uni-
versitat de Barcelona.

Professor en aquesta Facultat de Teologia de Catalunya i membre de l’Institut d’Estu -
dis Catalans, l’any 1990 en fou nomenat membre numerari. També ha exercit l’ense -
nyament a l’Institut Superior d’Estudis Medievals Antonianum, de Roma. Des del seu
càrrec de fundador i director de la revista Arxiu de Textos Catalans Antics, de l’Ins ti -
tut d’Estudis Catalans, el doctor Perarnau ha recorregut Europa cercant en els arxius
els documents dels personatges catalans que han estat l’objecte del seu interès, dels
quals ha publicat visions inèdites.

Ramon Llull ha estat la figura a la qual ha dedicat incansablement els seus esforços
fins a fer-ne una sòlida reivindicació. En aquest sentit, entre altres iniciatives, ha pu -
blicat el catàleg Els manuscrits medievals lul·lians, que procedeixen de Barcelona i
actualment es conserven a Munic, i ha recollit les falsificacions que l’inquisidor del se -
 gle XIV Nicolau Eimeric va usar per trobar nombroses expressions heterodoxes en el
textos de Ramon Llull. També ha donat a conèixer el pensament de figures com Arnau
de Vilanova, Francesc Eiximenis, sant Vicenç Ferrer i d’altres autors més propers a
nosaltres, com l’eminent teòleg Bartomeu Maria Xiberta, en especial en l’obra Clavis
Ecclesiae.

El Dr. Perarnau és entre nosaltres un alt exemple d’un infatigable treballador al servei
de la cultura humanista, de la teologia i de la història. En són una prova els centenars
d’articles que té publicats en revistes científiques de la seva especialitat i les seves apor -
tacions a diversos congressos de temàtica medieval. És molt el que encara esperem
d’ell, de la seva capacitat de treball i de la seva passió per fer justícia i donar a conèi-
xer els nostres pensadors catalans medievals.

I sobretot esperem molt d’ell —i de la seva saviesa— en el ja proper any 2016, quan
es commemoraran, amb un Congrés Internacional que se celebrarà a Barcelona, els
700 anys de la mort de Ramon Llull. Amb el Dr. Perarnau, fem nostre el desig que aques -
ta efemèride pugui portar molt bones notícies de tot ordre per a Llull i per al lul·lisme.
Inclosa potser —Déu ho vulgui— la mateixa beatificació oficial per l’Església del gran
escriptor, filòsof, místic i missioner nascut a Mallorca. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya
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Secretaria general

Ministeris

L’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el
dimecres 26 de febrer de 2014, a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona,
confereix

ADMISSIÓ ALS ORDES

Marc Labori Bau
Albert Sols Lladó

Patrick René Olivier Stref

Nomenaments no parroquials

03.02.14.— Rvd. Sr. Luis Fernando Acosta Romero, agent pastoral en el servei reli -
giós del Tanatori Mémora L’Hospitalet, de l’Hospitalet de Llobregat.

03.02.14.— Rvd. Sr. Lucio García Espiga, agent pastoral en el servei religiós del Tana -
tori Mémora L’Hospitalet, de l’Hospitalet de Llobregat.

03.02.14.— Rvd. Sr. Benet Jaso Adrián, agent pastoral en el servei religiós del Tanato -
ri Mémora L’Hospitalet, de l’Hospitalet de Llobregat.

03.02.14.— Rvd. Sr. Ramon Mor Balaguer, agent pastoral en el servei religiós del Ta -
natori Mémora L’Hospitalet, de l’Hospitalet de Llobregat.

03.02.14.— Rvd. Sr. Lluís Ramis Juan, agent pastoral en el servei religiós del Tana -
tori Mémora L’Hospitalet, de l’Hospitalet de Llobregat.

03.02.14.— Rvd. Sr. Josep M. Romaguera Bach, agent pastoral en el servei religiós del
Tanatori Mémora L’Hospitalet, de l’Hospitalet de Llobregat.

03.02.14.— Rvd. Sr. Josep Lluís Socias Bruguera, agent pastoral en el servei religiós
del Tanatori Mémora L’Hospitalet, de l’Hospitalet de Llobregat.

25.02.14.— Aprovació al nomenament del Dr. Juan Carlos Frias Valle com a membre
del patronat de la Fundació Hospital Sant Pere Claver.
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25.02.14.— Conformitat a la composició del patronat de la fundació FORMACIÓ
CRISTIANA PERMANENT Mn. MANUEL BONET, per quatre anys: Rvd. Sr. Jesús
Sanz García, Rvd. Sr. Enric Temes Ferré, Sr. Enric Crous Millet, Rvd. Sr. Aureli
Ortín Maynou, diaca, Sr. Jaume Reguant Ribera, Sra. Marisa Ballester Palacios i Sra.
Anna Sansalvadó Alsina.

25.02.14.— Aprovació a la composició del patronat de la fundació pia autònoma pri-
vada PLAT DE POBRES VERGONANYANTS DE LA PARRÒQUIA DE SANTA
MARIA DEL PI, per cinc anys: Sr. Josep M. Coll Bonet, president; Sr. Emili Simo-
rra Boada, vicepresident; Sr. Jordi Espuny Farré, secretari; Sr. Joan Martí Miquel,
tresorer; Sr. Josep Lluís Esteras, comptable; Rvd. Sr. Gaietà de Casacuberta Fran-
co, vocal; Sra. Enrica Casademont Ollé, vocal i Sr. Manuel Grau Figueras, vocal.

26.02.14.— Confirmació del Sr. Joaquín Benítez Martín en el càrrec d’Hermano Ma-
yor de la Pontificia y Real Hermandad y Cofraría de Nazarenos de Nuestro Padre Je-
sús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena.

26.02.14.— Confirmació del Sr. Paco Muro Baquero com a responsable diocesà de
la Secció Diocesana de Barcelona de l’associació d’àmbit nacional Ciegos Españoles
Católicos-CECO.

In pace Christi

Mn. Josep Maria Totosaus Martorell

Lliurà la seva ànima a Déu a Barcelona el dia 8 de febrer de 2014. La missa exequial
en sufragi de la seva ànima es va celebrar el dilluns dia 10 de febrer, a les 10.15 h, a la
basílica de Santa Maria del Pi. La va presidir el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach. acompanyat de Mn. Joan Galtés i de Mn. Joan Cuadrench, Vicaris
Episcopals; de Mn. Sergi Gordo, Secretari General i Canceller de l’Arquebisbat, de
Mn. Gaietà de Casacuberta, rector de la parròquia del Pi, i d’una cinquantena de pre-
veres, amb la participació també d’alguns diaques. Entre els preveres concelebrants
hi havia Mn. Joan Batlles, que va acompanyar Mn. Totosaus des de la seva adolescèn -
cia en la seva vocació cristiana i sacerdotal i també durant els llargs anys del seu mi -
nisteri.

A l’homilia, el Sr. Cardenal comentà les lectures bíbliques —2Co 5.1-6-10 i Jn 14,1-
6— i va recordar els 81 anys de vida i els 57 anys de vida ministerial de mossèn Toto -
saus, recordant que fou vicari de Sant Sadurní i col·laborador de Mn. Joan Batlles en
el Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes, institució que ajudà molt a l’a-
plicació de les orientacions del Concili Vaticà II a Catalunya. També va dir que «tots
som pecadors i tenim necessitat de la misericòrdia de Déu», i va afegir: «Mossèn To-
tosaus ha viscut una llarga malaltia, un llarg calvari de transfusions i més transfu-
sions, un calvari que ha viscut en profunda comunió amb la creu de Crist, fins al mo-
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ment en què va lliurar la seva ànima a Déu, ben confortat amb els sagraments i amb
la pregària de l’Església, com vaig veure en visitar-lo els seus darrers dies. Li hem d’a -
grair tots els anys de ministeri i tot el bé que ha fet i demanar a Déu que el tingui en
el cel molt a prop d’Ell, perquè des d’allí el mossèn intercedeixi per tots nosaltres.»

Els fidels, molt nombrosos, varen omplir totalment la basílica del Pi. Al final de la mis -
sa, varen pronunciar unes breus paraules tres seglars, dos homes i una dona, els quals,
respectivament, en nom de la família, dels grups de seglars que el mossèn acompa -
nyà durant la seva vida i en nom de la comunitat cristiana del Pi, varen tenir paraules
d’elogi i d’agraïment pel testimoni de vida cristiana i de dedicació sacerdotal del mos -
sèn. 

Mn. Totosaus nasqué a Vilafranca del Penedès el dia 15 d’abril de 1932, fill dels espo -
sos Jaume Totosaus Arnó i Maria Nativitat Martorell Alsina. El dia 1 de maig rebé les
aigües baptismals a la basílica parroquial de Santa Maria.

Des del 1939 fins al 1947 va ser alumne intern del col·legi dels jesuïtes de Sarrià; els
dar rers cursos del batxillerat els va fer a l’Institut de Vilafranca i allí es va incorporar
a l’Aspirantat d’Acció Catòlica, del qual era consiliari un jove sacerdot, Mn. Joan Bat -
l  les i Alerm. Sentint-se cridat al sacerdoci ministerial, va fer els estudis eclesiàstics al
Seminari Conciliar de Barcelona, del 1949 al 1956, i fou ordenat prevere el 22 de de -
sembre de 1956, a la capella del Seminari, juntament amb 32 companys del mateix
curs. Al cap de vuit dies, el diumenge dia 30, celebrà solemnement la «missa nova»
a l’església de Santa Maria de Vilafranca.

Va ser vicari de Sant Sadurní (1957-1958) i després va seguir dos anys d’estudis a Ro -
ma (1958-1960) i a París (1960-1962), on va estudiar catequètica. En retornar a la diò -
cesi va treballar a Vida del Concili, un full multicopiat que sortia quatre vegades per
setmana, i també va treballar en l’Acció Catòlica de Joventut i en la Joventut Inde-
pendent Cristiana (JIC) i el 1968 va ser nomenat secretari del Centre d’Estudis Pas-
torals de les diòcesis catalanes. La seva vàlua intel·lectual queda recollida en llibres
com On va l’Acció Catòlica? (1967), Iniciació a la catequesi (1969), Creure, avui (1973),
sovint reeditat, Església i món escolar (1973) i Amb ulls cristians, recull de cent ar-
ticles publicats per ell al setmanari de Vilafranca El3devuit. També va dirigir la revis -
ta Quaderns de Pastoral fins l’any 1994. Mentrestant també va ser consiliari d’un equip
de matrimonis i de diversos grups del Moviment Cristià de Professionals. Formà part
de l’equip de redacció de la revista quinzenal El Pregó, nascuda l’any 1994, que diri -
geix Mn. Casimir Martí i de la qual Mn. Totosaus era l’ànima. Des de que va tancar
les portes la Residència Sacerdotal de Balmesiana, el 1991, ha residit, amb Mn. Joan
Batlles i altres preveres, al Convivium de la parròquia de Santa Maria del Pi, de Bar -
celona, on va col·laborar pastoralment tant com li permetia la seva malaltia fins als dar -
rers dies de la seva vida.

Que reposi en la pau de Crist.
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Conferència Episcopal 
Tarraconense

Comunicat de la reunió núm. 209

Els dies 13 i 14 de febrer de 2014 ha tingut lloc la reunió n. 209 de la Conferència Epis -
copal Tarraconense (CET), a la casa d’exercicis «Sant Ignasi» de Sarrià, a Barce lona.
La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tar rago-
na i primat, i hi han assistit tots els seus membres.

En començar, el Cardenal Lluís Martínez Sistach ha tingut un record i una pregària
pel Cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona, traspassat el 17
de desembre de 2013 i per Mons. Pere Tena i Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barce -
lona, que va morir el passat 10 de febrer de 2014.

Mons. Francesc Pardo, com a president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Jo -
ventut (SIJ), acompanyat d’alguns membres del SIJ, la Sra. Marisa Jiménez, Mn. Jor-
di Callejón i la Sra. Anna Robert, han informat els bisbes dels diferents aspectes orga -
nitzatius i de contingut de l’Aplec de l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves de
les deu diòcesis catalanes i de les illes Balears i Andorra, que tindrà lloc a Banyoles,
bisbat de Girona, el proper dissabte 7 de juny, vigília de la festa de la Pentecosta, i que
enguany té com a lema És el Senyor. 

Mons. Francesc Pardo, acompanyat de Mn. Jordi Font, consiliari nacional de Minyons
Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, ha informat els bisbes de diverses qüestions
relacionades amb l’escoltisme. També ha informat d’alguns projectes del Moviment
de Centres d’Esplai Cristians. 

Els bisbes han preparat la Visita «ad limina apostolorum», a Roma, que portaran a
terme del dia 3 al 8 del proper mes de març. Aquesta visita té un important significat
per fer visible la unitat i la comunió dels successors dels Apòstols amb el successor de
Sant Pere i de les Esglésies locals amb l’Església de Roma.

Està previst que el Papa Francesc rebi els bisbes de les dues províncies eclesiàstiques
que formen la Conferència Episcopal Tarraconense el divendres 7 de març, al matí. 

Els bisbes catalans veneraran els sepulcres dels Sants Apòstols Pere i Pau i s’entrevis -
taran també amb els responsables de diversos dicasteris de la Cúria Romana.
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Els bisbes demanen als fidels, ja des d’ara, la pregària per la persona del Sant Pare
Francesc i el seu ministeri d’unitat en la comunió, i també per tots els Bisbes de Ca -
talunya que faran la Visita, per tal que sigui un moment de gràcia per a les nostres Es-
glésies diocesanes, perquè, renovades per l’Esperit Sant, puguin dur a terme la seva
missió evangelitzadora.

Així mateix, els bisbes han aprovat la revisió del 1r volum de la Litúrgia de les Hores,
que comprèn els temps litúrgics de l’Advent i del Nadal. El text revisat l’han presen-
tat Mons. Joan Enric Vives, president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, i
Mn. Joan Baburés, delegat de Litúrgia de Girona; en ell hi han treballat també els al-
tres delegats de Litúrgia de les diòcesis catalanes, així com altres experts.

Mons. Vives, secretari de la CET, ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de l’any
2013 i el Pressupost de l’any 2014 del Fons Comú Interdiocesà, els quals han estat
es tudiats i aprovats. Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a ense nya -
ment, catequesi i apostolat seglar.

El Matrimoni i la Família ha estat el tema de la XXVI reunió de treball de la CET amb
els professors de les Facultats de Teologia (FTC) i de Filosofia (FFC) de Catalunya.
Hi han assistit, per part de la FTC, el degà Dr. Armand Puig i els professors Marga-
rida Bofarull, Joan Planellas i Domènec Valls, i per part de la FFC, el degà Dr. Jau-
me Aymar i els professors Sílvia Coll-Vinent, Ignasi Roviró i Francesc Torralba.

La reunió de treball ha començat amb la presentació de dues ponències que han anat
a càrrec del Dr. Francesc Torralba i la Dra. Margarida Bofarull.

Un llarg diàleg entre els bisbes i els professors assistents ha seguit a les ponències i ha
contribuït a la preparació de les qüestions que el Sant Pare Francesc ha plantejat per
al proper Sínode dels Bisbes.

Barcelona, 14 de febrer de 2014, 
festivitat de Sant Ciril i Sant Metodi, patrons d’Europa
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Consell Presbiteral

Crònica de la setena reunió del trienni 2012-2015
(12/02/2014)

El dimecres 12 de febrer de 2014 de les 10.30 fins havent dinat es reuneix el Consell
Presbiteral (CP) a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, en la seva setena reunió.
Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, amb el Sr. Bisbe Auxiliar i els membres del Se-
cretariat.

1. Pregària, acta i salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. S’aprova l’acta de la reunió anterior, i el
Sr. Cardenal Arquebisbe dóna la benvinguda als membres del CP i presenta dos nous
membres: Mn. Joan Costa Bou, de l’Arxiprestat de Rambles-Poble Sec, i Mn. Carlos
Barba Olmos, de l’Arxiprestat de Vilapicina.

2. Aportacions al document preparatori de la III Assemblea Gene-
ral Extraordinària del Sínode dels Bisbes: Els desafiaments pas-
torals sobre la família en el context de l’evangelització

2.1. Presentació a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe presenta l’interès de tractar aquest tema —que també se-
rà tractat en la propera reunió del Consell Pastoral Diocesà— i que, un cop contestat
el qüestionari que arribarà a Roma, segueix afectant la marxa de la pastoral ordinària
en la qual l’atenció a les parelles i la formació dels joves cristians de cara al matrimo -
ni és una tasca important, així com l’acompanyament dels matrimonis i l’atenció a
situacions irregulars com la dels catòlics divorciats tornats a casar, com ja preveia
l’exhortació Familiaris Consortio de Joan Pau II.

2.2. Aportacions dels membres del CP sobre les preguntes dels apartats 3 i 4 del
qüestionari inclòs en el document preparatori del Sínode

Es fan unes 20 intervencions dels membres del CP, de les quals en donem una sínte -
si, insistint en els aspectes d’experiències i de propostes pastorals:
• En l’àmbit de la diòcesi, cal potenciar l’acolliment i acompanyament psicològic i pas -

toral de les famílies en algun lloc cèntric.
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• Oferir el sagrament de la reconciliació abans de la celebració del matrimoni, així
com també el sagrament de la confirmació.

• Es constata un descens en el nombre de casaments per l’Església.
• Es proposa una formació permanent dels laics i preparar un pla de formació dels

formadors laics, donant-los una base teològica. 
• La figura del Papa Francesc està motivant l’augment de baptismes i de primeres co -

munions. Hi ha l’experiència de demanar a uns pares que demanaven el baptisme
d’un fill que es casessin per l’Església amb un resultat positiu.

• Es valora la feina que fa el CPM, però es constata que no n’hi ha en tots els arxipres-
tats. Es procura que, en la comunitat parroquial, tots els casaments tinguin una igual
atenció i dignitat en la celebració.

• Es té l’experiència «d’arreglar papers» a última hora, com els casaments in articu-
lo mortis (amb el rerefons de les herències). Mn. Santi Bueno, Vicari judicial, acon-
sella no demorar aquest tipus de casaments de cara a assegurar la consciència i la
llibertat del contraent en perill de mort.

• Es valora molt positivament la consulta feta per la Secretaria del Sínode dels Bis-
bes, que ha estat estudiada i contestada en moltes parròquies i moviments per grups
de matrimonis.

• Es constata un desconeixement de la doctrina de l’Església sobre el matrimoni i so -
bre les normes morals referents a la regulació de la natalitat.

• Aquestes qüestions susciten debats encesos en les comunitats parroquials. Manca
sentit de la fe i valoració de la llei i de la norma. Hi ha catòlics divorciats i tornats a
casar que vénen a combregar a la celebració de l’eucaristia.

• Hi ha canvis en la societat que condicionen molt l’actitud dels homes i dones d’a-
vui, sobretot entre els joves, com per exemple aquests: del matrimoni decidit pels
pares s’ha passat al matrimoni per enamorament dels interessats, i també, per la
millora de la qualitat de vida, s’ha doblat el temps de durada dels matrimonis.

• Entre els joves es constata que no creuen que la llei tingui d’estar per sobre de tot,
i creuen que la seva llibertat no ha d’estar sotmesa a les exigències legals. Això de-
mana a l’Església un gran esforç de discerniment per evitar un legalisme que a ve-
gades pot ser farisaic. 

2.3. Intervenció de Mn. Antoni Matabosch

Mn. Antoni Matabosch fa una intervenció a títol personal —que lliura per escrit—
sobre la indissolubilitat del matrimoni, tema que, com a teòleg ja fa anys que ha es-
tudiat i n’ha publicat diversos estudis. Donat que el Papa Francesc cerca remeis als
trencaments familiars, planteja el tema de la dissolució o trencament del vincle matri -
monial entre batejats i la possibilitat d’unes segones núpcies. «No vull escandalit-
zar ningú —diu—. Simplement, faig una proposta que podria ser assumible.»

La seva intervenció —de la que n’oferim un resum— té dues parts. En la primera —ti -
tulada «Disciplina actual de l’Església»— afirma que, segons la doctrina de l’Esglé-
sia catòlica, el matrimoni vàlid i consumat entre dos batejats no és mai dissoluble, ni
internament ni externament. Durant el primer mil·lenni consta que es donaren mol-
tes excepcions a aquest principi. Durant el segon mil·lenni s’ha anat considerant com
a doctrina adquirida, tot i que no té caràcter dogmàtic definit. Segons la doctrina ac-
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tual de l’Església catòlica, l’ideal evangèlic de la indissolubilitat es converteix o s’ha
d’entendre com un vincle jurídic o un contracte que no es pot trencar. L’eminent ca -
nonista P. Navarrete, que fou nomenat cardenal, afirma que l’Església sap que aquest
matrimoni és indissoluble, tot i que no sap amb certesa per quina raó, perquè els ma-
trimonis no consumats es poden dissoldre; i en els anomenats «privilegis paulí i pe-
trí» es dissolen els matrimonis consumats.

En la segona part —titulada «Matisacions de teòlegs i canonistes dels darrers decen-
nis»— diu que, en aquesta qüestió, hi ha dues línies d’arguments:

a) La indissolubilitat del matrimoni, un ideal evangèlic

Consta en el NT que l’ideal cristià és la indissolubilitat. El que és més discutible és si
aquesta indissolubilitat s’ha d’entendre en la seva literalitat, com un vincle que mai no
es pot dissoldre. Mols escripturistes dubten que es pugui fer aquesta deducció.

L’Església Ortodoxa, tan estricta en temes doctrinals, té una posició matisada sobre
aquest tema. És clar que el matrimoni és indissoluble; però la realitat és que a vegades
la feblesa o la malícia humanes en trenquen. L’Església ha d’aplicar el principi de l’oi -
konomia, que conjuga les exigències de l’Evangeli amb la infinita compassió de Déu
vers els homes. Diuen que no s’ha de caure en l’acribia, el punt de vista estricte de
la llei.

Pel que fa a l’Església catòlica, en virtut de l’anomenada «potestat vicària» ha modi fi -
cat el parer en diversos temes, entre els quals la dissolució de vincles matrimonials
(pel «privilegi petrí», en els rats i no consumats, o pel «privilegi paulí», o «privilegi
de la fe», en el cas del trencament, per un dels cònjuges, d’un matrimoni entre un
cònjuge creient i un no creient, cf. 1Co 7,12-16).

b) El matrimoni, comunitat de vida i d’amor

El matrimoni cristià és la mateixa realitat humana del matrimoni entesa, creguda i
viscuda en el Senyor. Una realitat humana que és una comunitat de vida i d’amor. Pe-
rò en la doctrina i en la praxi canònica dels tribunals eclesiàstics l’amor no té relleu
o importància jurídica en si mateix. El que fa que hi hagi matrimoni és el consenti-
ment dels esposos intercanviant els drets i deures propis de l’afer conjugal. Només
la voluntat consensual expressada en el contracte pot tenir validesa o relleu jurídic.
Sembla que hi ha una disfunció entre aquesta concepció jurídica i la realitat del ma-
trimoni cristià, que és una comunitat de vida i d’amor i un signe de l’amor entre Crist
i l’Església. Si no hi ha aquest amor, ¿es podria pensar en permetre unes segones núp-
cies, especialment en casos en què hi ha una part que és víctima —per haver estat
abandonat/da— i ha fet tots els esforços per no trencar la comunitat de vida i d’amor? 

2.4. Intervenció del Sr. Cardenal Arquebisbe

• El Sr. Cardenal Arquebisbe insisteix en la importància de la preparació al matrimo -
ni.
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• Respecte de la intervenció anterior, apunta que des del punt de vista del Dret Ca-
nònic, l’amor entre els que contreuen matrimoni no és objectivable i resulta més
eteri, encara que sí que són detectables els vicis de consentiment en la mútua do-
nació entre els cònjuges.

• La qüestió més objectiva —de cara al Sínode de 2014— és dirimir si el Papa té la
«potestat vicària» de dissoldre un matrimoni.

• De moment, en l’acolliment de les parelles en crisi, cal descartar primer si hi ha in-
dicis de nul·litat.

• Cal esperar un major exercici de la misericòrdia, per exemple, en el cas del cònju -
ge innocent abandonat/da. Tot i que no és fàcil fer front a totes les conseqüències que
es deriven d’una decisió així (per exemple, en el cas de la repartició de l’herència
del pare —que va abandonar la primera esposa— amb els fills nascuts del seu se-
gon matrimoni). 

3. Consulta als membres del CP sobre la conveniència d’erigir una
parròquia personal per als fidels ucraïnesos greco-catòlics de
ritu bizantí

Mn. Joan Galtés fa referència al decret del 26/11/2012 i als nous límits de la parròquia
de Sant Josep (Santa Mònica) i de les parròquies veïnes de Sant Pau del Camp i de Sant
Agustí i s’estableix un diàleg sobre la conveniència i viabilitat econòmica de la pos -
 sible nova parròquia personal per als fidels ucraïnesos greco-catòlics. Finalment, el CP
dóna el seu parer favorable per unanimitat.

4. Informació sobre noves agrupacions parroquials

4.1. Mn. Joan Costa informa sobre la petició d’una nova agrupació parroquial del
Poble-Sec: Mare de Déu de Lourdes, Sant Pere Claver, Sant Salvador d’Horta i
Santa Madrona (Arxiprestat de Rambles-Poble-Sec, Zona Pastoral 1).

4.2. Mn. Josep M. Romaguera informa sobre la petició d’una nova agrupació par -
roquial de Bellvitge-Gornal: Mare de Déu de Bellvitge, Sant Joan Evangelis -
ta i Santa Maria de Gornal (Arxiprestat de l’Hospitalet de Llobregat, Zona Pas -
toral 4), amb un accent especial a l’acció social conjunta que sota el nom de «La
Vinya» des de fa vint anys ofereix serveis als infants i banc d’aliments.

5. Informacions diocesanes

• Es recorda la mort de Mons. Pere Tena, Bisbe, auxiliar emèrit, i dels preveres difunts
recentment. També es recorden els preveres malalts i la denúncia d’un prevere pu -
blicada a la premsa: el Sr. Cardenal informa de les decisions preses, sempre dins de
la presumpció d’innocència.

• Exhortació apostòlica del Papa Francesc Evangelii Gaudium. El Sr. Cardenal va-
lora la gran ressonància i la bona acceptació d’aquest document, fins i tot més en-
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llà dels àmbits eclesials. Cal estudiar-lo, difondre’l i tenir-lo com a pauta viva d’ac-
tituds i d’iniciatives evangelitzadores i solidàries.

• Carta del Sr. Cardenal Arquebisbe (4/12/2013) amb un qüestionari sobre la pasto-
ral del baptisme dels infants. Es demana que sigui treballat a les reunions arxiprestals.

• Visita ad limina dels bisbes de les diòcesis catalanes (3-8/03/2014).
• Visita pastoral 2014 als arxiprestats de la Puríssima Concepció i de la Sagrada Fa-

mília.
• Iniciatives pastorals a la basílica de la Sagrada Família en relació als sínodes epis -

copals de 2014 i 2015, dedicats ambdós a la pastoral familiar.
• Celebració a Barcelona del Congrés Internacional sobre la Pastoral a les Grans Ciu-

tats. El Sr. Cardenal informa de la preparació i de les dues fases que tindrà. Prime-
ra fase: trobada d’experts de tot el món a Barcelona, del 20 al 22 de maig de 2014,
amb ponències matinals obertes a tothom, i treball per la tarda dels experts, a la re-
cerca de pautes i principis per a l’anunci de l’Evangeli a les grans ciutats. Segona fa -
se: cardenals-arquebisbes de grans ciutats de tot el món vénen a Barcelona del 24
al 26 de novembre de 2014 per acollir les conclusions dels experts i presentar-les
al Papa el 27 de novembre de 2014, a Roma.

• Calendari de celebracions de l’eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família.

6. Calendari de les properes reunions del CP

8a reunió: dimecres 28 de maig 2014.

7. Precs i preguntes

Entre altres coses, en diverses intervencions, es demana: 
—un protocol per a la manera de procedir davant de possibles denúncies per abusos

o per conflictes d’atenció pastoral; 
—normes per a l’acolliment dels immigrants i de resposta en casos d’agressivitat; 
—es demana una previsió dels nomenaments davant l’avançada edat dels sacerdots; 
—es demana més animació i acompanyament dels pastors: «pastor animat, ramat que

funciona»;
—es demana normes de seguretat per als edificis parroquials. 

Així com el Papa Francesc ha convocat dos sínodes episcopals per donar resposta als
reptes de les famílies, caldria proposar que es plantegi com ajudar als preveres en la
seva vida de cada dia, tenint en compte que la figura del sacerdot té actualment menys
reconeixement humà i social i en general els sacerdots acusen les conseqüències de
la duresa de la transmissió de la fe en l’actual societat occidental.

8. Pregària final

La reunió acaba amb la pregària de l’Angelus i el dinar al menjador del Seminari Con -
ciliar.
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Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la tercera reunió del trienni 2013-2016
(15/02/2014)

El dissabte 15 de febrer de 2014, sota la presidència del Sr. Cardenal Arquebisbe,
Dr. Lluís Martínez Sistach, es reuneix el Consell Pastoral Diocesà (CPD), de les 10.30
a les 13.30 h, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, en la seva ter-
cera sessió. L’acompanyen a la presidència Mons. Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar
i Vicari general, i els membres del Secretariat del CPD.

1. Pregària

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia.

2. Salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe agraeix la presència i l’esforç dels consellers i recorda la
finalitat del Consell Pastoral Diocesà, format principalment per laics, d’aconsellar el
bisbe diocesà en la seva tasca pastoral.

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la primera reunió del 19 d’oc-
tubre de 2013

Els consellers aproven per assentiment, unànimement, l’acta de la reunió del 19 d’oc-
tubre del 2013.

4. Aportacions al document preparatori de la III Assemblea Gene-
ral Extraordinària del Sínode dels Bisbes: Els desafiaments pasto -
rals sobre la família en el context de l’evangelització

• Presentació a càrrec del Sr. Cardenal Arquebisbe

Assenyala que aquest tema és un repte a casa nostra davant la diversitat existent de
matrimonis que es troben en situacions irregulars, que planteja qüestions com la for -
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mació i les actituds davant del matrimoni. Sovint aquestes situacions causen sofri-
ment a les persones i ens interpel·len sobre la manera com els podem acompa nyar
i ajudar.

• Aportacions dels membres del CPD sobre les preguntes dels apartats 3 i 4 del qües-
tionari inclòs en el document preparatori del Sínode
Obert el torn d’intervencions, parlen 28 consellers. En molts arxiprestats s’ha treba -
llat el Qüestionari enviat per la Secretaria del Sínode dels Bisbes. Donem un resum
de les idees en les quals es va posar l’accent de manera especial. Utilitzem les ma tei -
xes expressions escoltades en les intervencions:
—Algunes constatacions: l’actual situació econòmica, sociocultural i els models de

relació i parella afecten enormement els joves cristians que sovint tenen dificul -
tats per compartir la fe com a parella i fins i tot dificultats per trobar-se. El rol de
la dona dins de la família i en relació amb la fe ha canviat molt, i això repercuteix
en l’educació dels fills. Cada vegada hi ha més parelles formades per un cònju-
ge creient i un no creient. Creix el nombre de parelles que conviuen abans de ca-
sar-se. El matrimoni religiós no està de moda i l’entorn planteja altres opcions que
fan difícil viure la fe, especialment entre els joves, es veuen pocs matrimonis jo-
ves a les celebracions. Les normes morals de l’Església sobre moral sexual i regu-
lació de la natalitat són desconegudes o criticades. Molts joves no tenen un model
familiar, perquè provenen de famílies desestructurades. A les catequesis parroquials
hi ha infants que viuen en famílies en situació eclesial irregular. Usem un missat -
ge tradicional que no convenç i el missatge d’amor i solidaritat no arriba. Cal po-
tenciar l’actitud d’acollir i estar a prop dels infants, joves i parelles.

—Cal treballar i potenciar el seguiment de les parelles després del matrimoni, co-
mençant el cicle abans de la celebració del sagrament.

—S’ha de tenir present els nombrosos separats que són una realitat a l’Església i que
cal atendre’ls sense rebutjar-los. A vegades, les persones divorciades i tornades a
ca sar són persones molt actives, amb ganes de treballar i caldria incorporar-les
a les activitats eclesials. Es demana una pastoral de la misericòrdia. Caldria acom -
panyar els matrimonis que han viscut un procés de ruptura. No s’ha de prohibir o
manar, sinó proposar.

—Sovint s’observa una manca de comunicació i confiança en el si de la parella. S’ha
d’ajudar a ensenyar a dialogar, a no caure en la monotonia. La família hauria de
ser un lloc de creixement personal, un lloc de solidaritat i diàleg. 

—Sovint es cedeix a l’escola la formació i la responsabilitat en l’educació dels fills.
So vint no hi ha una pastoral per ajudar els pares a transmetre la fe als seus fills. Cal -
dria una major sistematització de la pastoral familiar.

—L’Església hauria d’ajudar més a fer conèixer les tasques dels moviments de pas-
toral familiar.

—El contacte dels nens i nenes amb la parròquia després de la primera comunió és
quasi inexistent i, per tant, és difícil que més tard s’acostin per celebrar el matri-
moni. Caldria trobar matrimonis joves cristians que puguin acompanyar les pare -
lles joves que han fet el curs prematrimonial i s’han casat per l’Església. Cal te nir
present que l’experiència de fe passa per formar part d’una comunitat eclesial.
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Cal que les comunitats convidin les parelles que potser ja conviuen «ad experi-
mentum» a viure una experiència cristiana (potser d’un any de duració abans de
celebrar el matrimoni religiós).

—Hi ha dificultats en l’acolliment de parelles formades per persones del mateix.

—Altres peticions presentades: hem de parlar més de la joia del matrimoni cristià
i de la seva proposta en positiu, caldria agilitzar els tràmits per a les declaracions
de nul·litat, revisar el Dret Canònic en les normes per a persones en situació ma-
trimonial irregular.

• El Sr. Cardenal Arquebisbe agraeix les aportacions i recorda la gran importància
dels laics i laiques cristians per transformar les estructures del món, tal com indi-
ca el Concili Vaticà II. Assenyala que vivim un temps amb moltes qüestions ober-
tes: la natalitat, l’envelliment de la població, els canvis a la família, les situacions ir -
regulars, etc., i que els cristians hem d’estar en el món, a la cultura, a la política, a
l’economia... S’ha de poder oferir un humanisme cristià a la nostra societat. Tanma -
teix la fidelitat a Déu ens exigeix a cadascú trobar el seu ritme, amb confiança i sin-
ceritat davant Déu, amb confiança en la gent i en Déu. Informa que hi ha casaments
per l’Església i que cal treballar per millorar l’acolliment i la comunicació amb les
parelles que arriben a la parròquia (per exemple, per canvi de domicili, etc.) Hem
d’ajudar els pares en l’educació de la fe dels fills i treballar per formar joves i adults
cristians, com ho fa la Delegació diocesana de Pastoral de Joventut. Convida a tre -
ballar amb misericòrdia i amb respecte a la pròpia identitat, sense caure en relativis -
mes. No s’ha oblidar que la nostra Església és mare i mestra i que, com a tal, acull
i perdona. Demana que es pregui perquè «l’Amo dels sembrats enviï segadors als
seus camps» i laics i laiques cristians per tal de transformar el món.

5. Informacions diocesanes

En donem l’elenc, donat que ja s’ha informat en altres reunions dels organismes dio-
cesans.
• Exhortació apostòlica del Papa Francesc Evangelii Gaudium.
• Visita ad limina Apostolorum (3 a 8 de març 2014).
• Visita Pastoral 2014 als arxiprestats de la Puríssima Concepció i de la Sagrada Fa-

mília.
• Iniciatives pastorals a la Basílica de la Sagrada Família en relació als sínodes de 2014

i 2015 dedicats ambdós a la pastoral familiar: edició en diversos idiomes i difusió
de la pregària pel Sínode del Papa Francesc; exposició permanent de panells i imat-
ges i frases sobre la família cristiana; difusió a la botiga de la basílica de llibres, ma-
terials catequètics i subsidis pastorals per pregar en família, proposta de concurs de
redaccions infantils i juvenils sobre el tema de la família.

• Calendari de celebracions de l’eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família.
• Congrés Internacional de Pastoral a les grans ciutats. Primera fase: 20-22 de maig a

Barcelona, anàlisi del tema per part de sociòlegs, teòlegs i pastoralistes. Les ponèn-
cies s’enviaran a 25 grans ciutats del món. Segona fase: novembre de 2014, els ar-
quebisbes d’aquestes ciutats es trobaran a Barcelona per fer una avaluació de les pro-
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postes dels experts i anar a Roma, on presentaran al Papa les conclusions i seran re-
buts per ell el 27 de novembre, que els parlarà sobre el tema del congrés. 

• Es lliura un full informatiu del 20è aniversari de la Pastoral Obrera.
• L’arxiprestat de Poble Sec, el 18 de gener de 2014, va realitzar la primera de les ses-

sions de l’Assemblea arxiprestal que se celebra a Santa Madrona.
• Es lliura el llistat actualitzat d’adreces, telèfons i correus electrònics dels diferents

òrgans, entitats i secretariats de l’Arquebisbat.

6. Calendari de reunions

La quarta reunió del CPD es realitzarà durant el segon trimestre de 2014. Es comuni -
carà la data oportunament.

7. Pregària final

El Sr. Cardenal Arquebisbe agraeix l’assistència dels consellers i clou la reunió amb
la pregària de l’Angelus.
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Organismes diocesans

Delegació Diocesana de Pastoral Familiar

Carta del Delegat diocesà

Benvolgut mossèn,

Del dia primer al novè de març, se celebra en totes les diòcesis de Catalunya la Setma-
na de la Família. Per aquest motiu, la Delegació de Pastoral Familiar convida les par -
ròquies de l’Arxidiòcesi a organitzar i celebrar actes diversos en favor de la família
a través de conferències, trobades festives de la comunitat o de pregària, de presenta -
ció o d’oferta de llibres sobre la família, etc.

Us adjuntem el cartell de la Setmana de la Família, amb uns apunts de llibre per a dis -
tribuir com cregueu oportú. Us recordem que el darrer any la Delegació va editar, con -
juntament amb el CPL, un llibret de pregàries de família.

La Delegació de Pastoral Familiar oferirà en breu a les parròquies que ho desitgin una
edició dels cartells que es contemplen a l’interior de la basílica de la Sagrada Família
i que expressen, gràficament, valors i situacions diverses de la vida de família.

Us oferim també uns subsidis litúrgics per a les celebracions de l’eucaristia, en con -
cret pregàries dels fidels, per a utilitzar durant aquesta Setmana de la Família. En la pà -
gina web www.pastoralfamiliarbcn.cat trobareu també material adient: un Manifest
en motiu de la Setmana de la Família i comentaris referents a la família, a utilitzar se -
gons el vostre criteri. Estem, també, preparant la celebració de l’eucaristia del proper
dia 30 de març, diumenge, «Dia de la Vida», que tindrà lloc a la basílica de la Sagra-
da Família i que presidirà el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, a les 17 h.

La Delegació Diocesana, una vegada més, es posa a la vostra disposició en tot el que
cregueu que pot col·laborar en el vostre treball pastoral a favor de la Pastoral Familiar.

Rebeu una salutació cordial. Vostre,

Mn. Manuel Claret

Barcelona, febrer de 2014
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Tribunal Eclesiàstic

Edicte

Causa Olmo-Bausili I

Decret. Barcelona, 7 de febrero de 2014

Pel present Edicte hom fa saber a la Sra. Carolina Bausili Lopez, en parador ignorat,
demandada en el judici de Declaració de Nul·litat de matrimoni instat pel Sr. Óscar Ol -
mo Rivero, ha estat dictada sentència definitiva en aquesta instància, en la qual CONS -
TA la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

Dels fidels en general, i de la Autoritats civils i eclesiàstiques en particular, esperem
que, si rebessin notícia certa del lloc de residència de l’esmentada, procuraran que li
sigui comunicat l’avís d’aquesta publicació de sentència.

Ho decretà i signa el M.I. Sr. Jutge Eclesiàstic.

En dono fe.

Firma i segell del Tribunal

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per tal
de ser enretirat el proper dia 7 de març de 2014. Consti.

Delegació diocesana d’Ensenyament

Carta del Delegat diocesà

A l’atenció dels Arxiprestos i Rectors de l’Arquebisbat de Barcelona

Estimat mossèn,

Ens plau recordar-vos novament que de l’11 al 21 de març tindrà lloc a Catalunya l’a-
nomenat «període de preinscripció» en què les famílies podran sol·licitar plaça per
als seus fills en centres docents sostinguts amb fons públics; és a dir, tant en les esco -
les públiques, com en les privades concertades.

Sabeu que, en sol·licitar plaça per a un fill o filla en una escola concreta, els pares te-
nen l’oportunitat d’indicar, segons la legislació vigent, «si desitgen que hi rebi forma -
ció religiosa catòlica, d’acord amb el curriculum proposat per l’episcopat». Ara és el
temps de demanar-ho. Si no hi ha classe de religió en algun centre de la vostra de-
marcació, la delegació us explicarà els passos que cal fer i estarà al vostre costat. Pri-
mer de tot caldria trobar eventuals interessats a demanar la Religió ja sigui de la ca-
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tequesi o que conegueu. No deixem perdre l’oportunitat de l’existència de la Religió
a l’escola.

Us comuniquem també que la CEE ja ha publicat el document —de què us informà -
vem l’any passat— sobre Coordinació de família, parròquia i escola en ordre a la
trans missió de la fe. Està publicat en català per Editorial Balmes. Ho dic sols per fer
palès la col·laboració que hi hagi entre tots els que estem implicats en l’emergència
edu cativa de la fe. Aquest document té un gran valor en quan al seu contingut i als sug -
geriments que ofereix. És òptim per ser treballat en els grups de catequistes, matri-
monis, el consell de pastoral, etc.

Us preguem sobretot que feu el que estigui al vostre abast per recordar als pares i ma-
res amb fills en edat escolar, que tenen relació amb la vostra parròquia, que sol·lici-
tin que en les escoles respectives rebin l’ensenyament de la religió catòlica. Aquest
ensenyament no és, ja ho sabem, la catequesi que fem a les parròquies, però pot ser -
ne un òptim complement. El material nou que us donem pot servir molt si en parleu
i el difoneu.

Tot això, es pot concretar fent, si es pot, un seguiment dels pares amb infants de tres
i de sis anys, dels nois i noies de catequesi de Comunió i de Confirmació.

Adjuntem a aquesta informació la relació dels mestres i professors que imparteixen
ensenyament religiós a la vostra demarcació parroquial. D’aquesta manera us podeu
posar en contacte amb els ensenyants. Aniria a més molt bé que cada arxiprestat ele-
gís un coordinador d’Ensenyament religiós per treballar conjuntament amb la nostra
Delegació i el vostre arxiprestat.

Gràcies per tot el que pugueu fer.

Afectuosament en Crist,

Dr. Ramon Corts i Blay
Delegat diocesà d’Ensenyament

Barcelona, 19 de febrer de 2014

Seminari Conciliar de Barcelona

Carta del Rector

Benvolgut Sr. Rector,

1. La celebració del Dia del Seminari d’enguany arriba sota l’estela de l’exhortació apos -
tòlica Evangelii Gaudium del papa Francesc. D’aquí el lema que s’ha escollit per
a aquesta jornada: «L’alegria d’anunciar l’Evangeli». És una tasca engrescadora
per a tot cristià i, encara més, per als qui se senten cridats a esdevenir preveres.
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2. En aquesta tramesa un enviem el material per a la celebració del Dia de Semina -
ri, que s’escaurà el cap de setmana del 15 i 16 de març:
—Cartells del Dia del Seminari en català i castellà.
—Sobres per a la col·lecta del Dia del Seminari.
—Cartell de la celebració de la solemnitat de Sant Josep i del Dia del Seminari

a la basílica de la Sagrada Família en la qual hi participaran també les congre -
gacions religioses nascudes sota l’empara de Sant Josep i de la Sagrada Família.

3. Us comuniquem que, amb motiu del Dia del Seminari, seran ordenats diaques en
Santiago Cuquerella i en Patrick Stref, el dissabte, dia 22 de març, a les 8 del ves-
pre, a la capella del Seminari, pel Cardenal Lluís Martínez Sistach. És una celebra -
ció oberta a tothom.

4. Us oferim també la possibilitat que un seminarista o un formador de l’equip del Se -
minari puguin fer un testimoni vocacional a la vostra comunitat o en algun grup
de joves o en alguna escola de la vostra demarcació. Només cal que ens ho dema-
neu. Pot servir per comprovar personalment l’alegria que dóna als seminaristes ac -
tuals el sentir-se cridats a anunciar l’Evangeli com a preveres.

Ben cordialment,

Mn. Josep M. Turull,
Rector del Seminari Conciliar de Barcelona

Barcelona, 26 de febrer de 2014
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La Fundació Vidal i Barraquer celebra 
el seu cinquantè aniversari

El cardenal Martínez Sistach, el conseller de Justícia, Germà Gordó, l’alcalde de Bar -
celona, Xavier Trias i el P. Jordi Font varen participar en la jornada commemorati-
va remarcant la bona feina feta per aquesta Fundació especialitzada en els serveis,
en l’ensenyament i en la investigació sobre la salut mental

«Durant aquest cinquanta anys, la Fundació Vidal i Barraquer ha treballat molt i bé
en el servi a les persones i també a l’Església. Gràcies pel treball que heu fet, que feu
i que fareu», va dir el cardenal Lluís Martínez Sistach, que presidí, amb el conseller
de Justícia de la Generalitat, Germà Gordó, la Jornada commemorativa del cinquan -
tè aniversari de la creació d’aquesta fundació, amb una intensa jornada d’estudi ce-
lebrada el passat 7 de febrer a l’auditori CaixaFòrum, del Centre Cultural i Social de
l’Obra Social “La Caixa”, a l’avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, de Barcelona.

El conseller de Justícia, en el mateix acte, va senyalar que aquesta Fundació «és un
exemple de bona feina en l’àmbit de l’atenció sanitària a persones amb dificultats psi-
co-patològiques, tant en el treball clínic, com en l’ensenyament i en la investigació».
Va dir que en les seves cinc seccions hi treballen 130 professionals de la salut, que rea -
litzen 33.000 actes clínics anuals i asseguren un servei de formació a 500 estudiants.
La fundació està integrada com a institut Universitari de Salut a la Universitat Ramon
Llull. Per aquest motiu, la sessió inaugural fou presidida pel rector d’aquesta univer-
sitat, Josep M. Garrell.

La jornada va comptar amb la intervenció del P. Jordi Font, jesuïta, metge i psiquia-
tra que, acollint l’alcalde de Barcelona, pronuncià unes paraules agraint el treball
de tots els qui han fet possible les activitats de la Fundació durant aquestes 50 anys
i va fer una crida als joves professionals perquè facin que la Fundació segueixi estant
al servei de les persones més necessitades de la societat. En la seva intervenció, l’al -
calde Xavier Trias va parlar sobre la importància de l’assistència a la salut mental i
va dir que el tercer sector és d’una gran importància i que entitats com la Fundació
Vidal i Barraquer enriqueixen molt el sistema sanitari de Catalunya.

Durant la sessió matinal, el Dr. Ramon M. Nogués, president del Patronat de la Fun-
dació, pronuncià una conferència sobre la història d’aquesta institució, remarcant que
des dels seus inicis l’entitat va fer un servei a l’Església en el discerniment de les op-
cions vocacionals dels candidats al sacerdoci i a la vida religiosa i que sempre ha com-
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paginat aquest servei amb l’assistència a tota la població en l’atenció a la salut men-
tal, feta amb un «esperit de proximitat i compassió per alleugerir el sofriment de les
persones». Mirant cap el futur, va dir que «actualment la generació fundadora ha pas-
sat el testimoni a una nova generació, disposada a continuar acompanyant les per-
sones ajudant-les i confortant-les en l’inevitable dolor del viure. En aquesta missió
hi tenen també una important funció els sistemes simbòlics de les religions».

Serveis de la Fundació

La Fundació Vidal i Barraquer es va constituir el 2 de febrer de 1964, i alguns dels
seus fundadors encara varen assistir a la jornada commemorativa del cinquantè ani-
versari, sobretot el doctor Jordi Font, jesuïta, i el Dr. Antoni Bové, entre molts altres.

Actualment la Fundació Vidal i Barraquer té al seva seu central al carrer Sant Gerva-
si de Cassoles, 88-90, 08022 Barcelona, i inclou cinc seccions: El Centre Mèdic Psi-
cològic per Adults, que inclou quatre unitats: Unitat Assistencial de Parella i Família,
Unitat d’Escenoteràpia, Unitat d’atenció a les Dones Maltractades i Unitat d’Aten-
ció a les Persones Sordes. El Centre Mèdic Infantil i d’Adolescents inclou dos unitats:
la dedicada als Trastorns de l’Aprenentatge i la dedicada a les Adopcions.

L’Institut Universitari de Salut Mental té els departaments de Docència, integrat a la
URL, el de Recerca i el de Publicacions.

Actualment la Fundació gestiona també serveis de salut mental integrats a la xarxa d’as -
sistència pública a Sant Andreu, on té cura d’un Centre de Salut Mental d’Adults, d’un
Equip de suport a la Primària, d’un Centre de Rehabilitació Comunitària d’Adults i
d’un Programa de Serveis Individualitzats. A Santa Coloma de Gramenet té cu ra d’un
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil i d’un Hospital de dia d’adolescents, i a Ba-
dalona porta un altre hospital de dia d’adolescents.

La jornada commemorativa

La jornada commemorativa fou portada amb un «horari prussià» molt intensa i ple-
nament de treball, tota ella dedicada a l’estudi de l’anomenat «model biopsicosocial»,
proposat pel doctor George Engel l’any 1977, ara fa 27 anys, i que fou analitzat per
diversos especialistes i debatut en dues taules rodones.

Els conferenciants de la jornada foren el Dr. Hugo Bleichmar, que parlà sobre «El nar -
cisismo y los trastornos en la relación. Hallazgos recientes en neurociencia sobre los
procesos cerebrales de recompensa en las múltiples formas de adicción», i el Dr. Jor-
ge Tizón, que ho féu sobre «El diagnóstico en el modelo bio-psico-social. Más allá
del DSM V». Una primera taula rodona analitzà les «oportunitats» que ofereix aquest
model, en la qual intervingueren els doctors Ramon Maria Nogués, Ramon Echevar -
ria i José Leal. Una segona taula rodona, en la sessió de tarda, va analitzar les aplica -
cions clíniques del citat model, i va comptar amb la intervenció de quatre experts clí-
nics: Gemma Blanch, Judit Gallego, Joan Tremoleda i Josep Checa.
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Tant les conferències com les taules rodones, foren seguides d’un viu diàleg que es
va centrar en els efectes de la crisi econòmica en la salut mental d’adults, infants i jo-
ves, en els efectes de les «retallades» sobre l’assistència psicològica i psiquiàtrica i,
en un pla més acadèmic, en els avenços de les neurociències i en les seves repercus-
sions ètiques. També varen ser presents en els diàlegs, l’humanisme cristià i la polè -
mica història de l’evolució del pensament de Sigmund Freud i la religió en general
i el pensament cristià, amb un plantejament molt lúcid de les limitacions del pensa-
dor vienès i també del pensament catòlic, que ha evolucionat darrerament cap a unes
noves posicions més obertes i dialogants amb les ciències, sense oblidar però la dimen-
sió crítica d’aquest diàleg entre les dues parts. «El saber és sempre nòmada —va dir
un dels ponents— i li agrada travessar les fronteres.»

Desig d’un treball en el futur

En l’acte de cloenda de la jornada d’estudi i commemorativa, presidida pel cardenal
i pel conseller de Justícia, acompanyats del Dr. Ramon M. Nogués, president del Pa-
tronat de la Fundació, i del Sr. Manuel Romero, director general, es va fer vots per la
continuïtat del treball d’aquesta entitat, que —com va dir el cardenal— és «una fun -
dació canònica de l’Arquebisbat de Barcelona al servei de totes les diòcesis catalanes»
i a la qual «els bisbes sempre li hem donat suport», una afirmació de què ell mateix
en fou protagonista com a secretari dels bisbes de la Tarraconense en els anys succes -
sius al Concili Vaticà II. «Obres com aquesta justifiquen que els cristians tinguem una
justa autoestima, no per caure en l’orgull, sinó per continuar treballant al servei de la
nostra societat», va dir també el Dr. Martínez Sistach.

Unes paraules de felicitació, agraïment i desig que la Fundació pugui continuar i arri-
bar, dins de 50 anys, a complir el seu centenari, que les va ratificà també el conseller
de Justícia, Germà Gordó. Aquest va dir que la Fundació «és un exemple d’una fei-
na ben feta al servei de la societat, amb una actitud d’escoltar, perquè no hi ha diàleg
possible sense ganes d’escoltar, i amb una gran solidaritat amb les persones més vul-
nerables, perquè l’ideari de la Fundació és l’humanisme cristià». I va afegir que «la
Fundació té l’honor de portar el nom del cardenal Vidal i Barraquer, que fou sobre-
tot un home de diàleg».

Celebració de les Jornades sobre Ètica 
i món contemporani

El Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) compleix els vint anys
d’existència

El Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE), impulsat pel preve-
re Mn. Antoni Oriol Tataret celebra enguany els vint anys d’activitat (1994-2014). For-
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ma part del Departament de Teologia Moral de la Facultat de Teologia de Catalu -
nya i té com a objectiu aprofundir i propagar la Doctrina Social de l’Església com a
aportació de la comunitat cristiana a la realització d’una societat humana justa, ami -
ga i fraternal. Durant aquest vint anys, el SEDASE ha celebrat més de 170 sessions
mensuals.

«D’ençà de la crisi econòmica —ha dit el Dr. Antoni Babra— hem debatut molt so-
bre aquest greu problema, no solament econòmic sinó sobretot de profundes repercus-
sions en la vida de les persones. El punt central que més ens ha preocupat ha estat l’a -
tur juvenil que afecta un 50% de la població jove. En aquest sentit, el diàleg que
và rem mantenir amb l’Associació Solidària contra l’Atur ens va ajudar a concretar
projectes de futur.»

«En aquesta crisi —afegeix— han xocat el món del treball i el món del capital. No
solament s’han manifestat les seves dimensions laborals sinó també els models de
creixement. La Doctrina Social de l’Església indica que el progrés material dels po-
bles ha d’anar paral·lel al seu progrés espiritual. Sempre he mantingut que la clau
de tota la qüestió social és el treball humà, que és el mitjà per procurar-se el pa de
cada dia. La immoralitat de la idolatria del diner i dels marcats cristal·litzen en rígi -
des estructures de pecat que cal denunciar i combatre. El Papa Francesc no para de
denun ciar-ho i insta a la necessitat de resoldre les causes estructurals de la pobre-
sa.»

Cada any, el SEDASE organitza una jornada oberta a tothom que enguany tractà
aquest tema: «La Doctrina Social de l’Església i el Papa Francesc. Ser cristians i ciu-
tadans en temps de crisi». Les sessions varen tenir lloc a l’aula magna del Seminari
Conciliar de Barcelona els dies 10 i 11 de febrer de 2014, presidides pel cardenal Lluís
Martínez Sistach.

El programa de la jornada d’aquest any s’obria amb aquest fragment de la darrera ex-
hortació apostòlica del Papa Francesc: «Per consegüent, ningú no pot exigir-nos que
releguem la religió a la intimitat secreta de les persones, sense cap influència en la
vida social i nacional, sense preocupar-nos per la salut de les institucions de la socie-
tat civil, sense opinar sobre els esdeveniments que afecten els ciutadans... Una autèn-
tica fe —que mai no és còmoda ni individualista— sempre implica un profund desig
de canviar el món, de transmetre valors, de deixar quelcom millor darrere el nostre
pas per la terra. Estimem aquest magnífic planeta on Déu ens ha posat, i estimem la
humanitat que l’habita, amb tots els seus drames i cansaments, amb els seus anhels i
esperances, amb els seus valors i fragilitats. La terra és la nostra casa comuna i tots
som germans. Si bé l’ordre just de la societat i de l’Estat és una tasca principal de la
po lítica, l’Església no pot ni ha de quedar-se al marge en la lluita per la justícia. Tots
els cristians, també els Pastors, són cridats a preocupar-se per la construcció d’un
món millor. D’això es tracta, perquè el pensament social de l’Església és primer
que res positiu i propositiu, orienta una acció transformadora, i en aquest sentit no
deixa de ser un signe d’esperança que brolla del cor amant de Jesucrist. Al mateix
temps, uneix el propi compromís al qual ja duen a terme altres Esglésies i Comuni-
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tats eclesials, tant en l’àmbit de la reflexió doctrinal com en l’àmbit pràctic.» (Evange -
lii gaudium, 183).

Les sessions dels dos dies es varen perllongar de les 19 a les 21 h. La sessió del dilluns
10 de febrer es va obrir amb les paraules del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach
(Publicades a la secció del Prelat diocesà).

Seguí la ponència titulada «Ser cristians i ciutadans en temps de crisi», del Dr. Anto-
ni Babra, director del SEDASE, que explicà la sensibilitat social del Papa Francesc
envers totes les formes de marginció. En una taula rodona moderada pel P. Domènec
Valls, cap del departament de Teologia Moral de la FTC, varen intervenir Eusebi Ci-
ma, president de la FEPIME, sobre «Economia i empresa», dient que «el benefici
empresarial ha de revertir en la cohesió social»; Rafael Hinojosa, ex president del
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, sobre «Treball i sindicat», dient
que «el treball s’està convertint en un bé escàs, amb un 50% d’atur entre els joves, i
s’ha de repartir a partir dels nous horitzons de treball»; i Jaume Castro, responsable
de la Comunitat de Sant’Egidio a Catalunya, sobre «Pobresa a les ciutats», que va
dir: «en temps de crisi apareix visiblement el drama de la pobresa: a Barcelona hi ha
3.000 persones sense sostre o un risc de pobresa extrema en infants i ancians».

La presentació de la sessió del dimarts 11 de febrer es va obrir amb la intervenció del
Dr. Armand Puig i Tàrrech, degà de la FTC, i amb la ponència del Dr. Joan Costa, de
SEDASE-FTC, sobre «La Doctrina Social de l’Església en el magisteri del Papa
Francesc». «La novetat del seu magisteri és el guiatge directe, colpidor, que va direc-
te a la consciència, que interpel·la vitalment i no deixa ningú indiferent. Francesc fa
pràctica i operativa la doctrina que ja sabem, és a dir, ens invita a passar del cap al cor
i a les mans.»

En una nova taula rodona moderada pel P. Domènec Valls, varen intervenir P. Enric
Puig, SJ, director de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, sobre l’escola, que
va declarar que la doctrina social cristiana s’ha d’inserir en el sistema educatiu, citant
textos de Francesc quan era arquebisbe de Buenos Aires; Mn. Ramon Ollé, delegat
diocesà de MCS del nostre Arquebisbat, sobre els mitjans de comunicació social, que
va centrar-se en la manera com els mitjans de comunicació influeixen en la societat
i com nosaltres els servim; i del Sr. Enric Vendrell, director general d’Afers Religio -
sos de la Generalitat de Catalunya, sobre la llibertat religiosa, que distingí entre «laï-
cisme» i «laïcitat», dient que el fet religiós no s’ha de veure com a estrany en la vida
pública i ha de servir per garantir el bé comú. Cada sessió es va completar amb un dià -
leg entre els ponents i amb la presentació de conclusions.

En el marc d’aquestes jornades, el dia 10 de febrer, a les 18.30 h, a la capella del Se -
minari Conciliar, tingué lloc la presentació de l’escultura «Resurrecció», de Guido Det -
toni della Grazia, abans de ser enviada a la seva destinació definitiva a l’església de Sant
Ignasi de Singapur, obra a la qual el poeta Carles Duarte i Montserrat li dedicà un poe -
ma, llegit durant l’acte de presentació d’aquesta obra. 
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Eucaristia per als infants, catequistes i famílies 
a la Sagrada Família

Més de tres mil persones assistiren a la missa presidida pel cardenal Martínez Sistach.
El diumenge 9 de març es farà una segona celebració per als catequistes i les famí-
lies 

Més de 3.000 persones es varen reunir el diumenge 16 de febrer a la basílica de la
Sagrada Família, en una missa que presidí el cardenal arquebisbe de Barcelona,
Dr. Lluís Martínez Sistach, amb qui varen concelebrar el bisbe auxiliar, Mons. Sebas -
tià Taltavull; el delegat de Catequesi de la diòcesi, Mn. Enric Termes; els Vicaris Epis -
copals Joan Cuadrench i Salvador Bacardit i trenta sacerdots. També hi assistí un bon
grup de diaques permanents, en especial els que col·laboren amb la delegació dio-
cesana de Catequesi.

«Aquesta celebració vol ser un acte d’agraïment als catequistes i a les catequistes,
que és el grup de voluntaris més nombrós de la diòcesi», va declarar abans de la cele -
bració Mn. Enric Termes. «L’any passat ja es va fer una celebració com la d’avui du-
rant el mes de febrer; aquest any ens ha semblat necessari fer-ne dues per facilitar
l’assistència i donat que l’aforament de la basílica de la Sagrada Família és natural-
ment limitat. En la d’avui hem invitat els catequistes, els pares i els infants de la cate -
quesi de les zones pastorals 1, 3 i 5; i la del proper 9 de març estarà dedicada a les
zones pastorals 2, 4 i 6. D’aquesta manera el nostre gest d’agraïment i de reconeixe -
ment als pares i mares i als catequistes s’estendrà a tota l’arxidiòcesi.»

La zona pastoral 1 inclou aquests arxiprestats: Catedral, Rambles-Poble Sec, Sant Jo-
sep Oriol, Puríssima Concepció, Sagrada Família i Sant Martí; la zona pastoral 3
inclou els arxiprestats següents: Poblenou, Provençals, Sant Andreu i Trinitat-Roque-
tes. I els de la zona pastoral 5 són: Badalona sud, Badalona nord i Gramenet. 

Va pronunciar l’homilia el cardenal Martínez Sistach, en la qual va utilitzar el cata-
là i també el castellà atenent que hi havia famílies immigrades i que hi ha immigrants
que fan de catequistes a les parròquies. Dirigint-se als infants, el cardenal va dir
que «la catequesi és una trobada amb Jesús i Ell ens explica moltes coses a través
de la catequista, del catequista i del sacerdot. A la catequesi coneixem més i més el
nostre gran amic Jesús i així podem ser cada dia més amics d’Ell». Dirigint-se als pa-
res i mares dels infants de les catequesis, els va dir: «Els anys de la catequesi dels
fills podem dir que Jesús viu més intensament a casa vostra, com amic de tota la fa-
mília. I això permet que la família resi abans de donar i de sopar, escolti la Paraula
de Déu i es parli de Jesús a casa». (El text íntegre es troba a la secció del Prelat).

Tota la celebració, va tenir un to molt joiós i participatiu. Els cants foren interpretats
per tota l’assemblea i algunes peces especials varen estar a càrrec del Cor de cambra
Francesc Valls, dirigit per David Malet. Dirigí els cants del poble Jorge Coré i l’orga -
nista fou Juan de la Rubia.
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La presentació de les ofrenes la varen fer alguns infants que assisteixen a les cateque -
sis de les seves parròquies. La celebració es va cloure amb el sant del Virolai a la Ma-
re de Déu de Montserrat, el popular «Rosa d’abril».

Per a la propera celebració

La propera celebració per a les famílies, els infants i els catequistes tindrà lloc a la Sa -
grada Família el diumenge 9 de març, a les 17 h. Recordem que estarà dedicada a les
tres restants zones pastorals de la diòcesi: la 2, la 4 i la 6.
—La Zona pastoral 2 compren els arxiprestats següents: Horta, Guinardó, Vall d’He-

bron, Vilapicina, Gràcia, Sant Gervasi i Sarrià.
—La Zona pastoral 4 compren els arxiprestats de Sants-La Marina, la Torrassa-Coll-

blanc, l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
—La Zona Pastoral 6 compren els arxiprestats de la Cisa i Mataró, a la comarca del

Maresme.

Es recorda a les persones que vulguin participar en la propera celebració a la Sagra-
da Família per a les famílies i els catequistes, que cal disposar d’una invitació que és
gratuïta i que es distribueix la setmana anterior a la celebració, de dilluns a divendres,
de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 18 h, al vestíbul del Seminari Conciliar (car rer Di -
putació, 231), de Barcelona. Per qualsevol dubte, es pot telefonar a la Delegació de Ca -
tequesi, tel. 934 541 898 o enviar un e-mail a: ddcatequesu5104@arqbcn.org.

Oferiment de la Miscel·lània d’homenatge 
al Dr. Josep Perarnau i Espelt

• «El Dr. Perarnau, amb el seu treball constant, generós i fecund, és un exemple que
cal seguir», va dir el cardenal arquebisbe de Barcelona.

• «Ens honora tenir persones com Josep Perarnau», va dir el president de l’Institut
d’Estudis Catalans.

«El Dr. Josep Perarnau, amb el seu treball constant, generós i fecund, és un exem-
ple que cal seguir. Em plau dir-te, en nom de tots, moltes gràcies i per molts anys!»,
amb aquestes paraules del cardenal Lluís Martínez Sistach i un llarg aplaudiment
de les moltes persones que omplien l’aula magna del Seminari Conciliar es va clou-
re l’acte d’oferiment de la Miscel·lània d’homenatge al Dr. Josep Perarnau i Espelt.

L’acte es va celebrar el dimecres 26 de febrer de 2014, i va ser presidit pel Cardenal
Arquebisbe i Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Martínez
Sistach, que pronuncià unes paraules que es publiquen a la secció del Prelat. La Mis-
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cel·lània porta com a títol aquestes paraules del beat Ramon Llull: E l’amic digué a
l’amat, i està editada per la Facultat de Teologia de Catalunya com dos fascicles de
la Revista Catalana de Teologia. 

En el curs de l’acte varen intervenir, per aquest ordre, les següents persones, que ocu-
paren la presidència: la Dra. Cristina Godoy, curadora del volum; el Dr. Jaume de
Puig, vicepresident de l’Institut d’Estudis Catalans, col·laborador científic de la FTC;
el Dr. Josep Perarnau Espelt, professor emèrit de la FTC i fundador i director de
l’ATCA, que centrà les seves paraules en un «gràcies» emocionat a tots els col·labo -
radors de la Miscel·lània i als assistents a l’acte; el Dr. Armand Puig i Tàrrech, degà-
president de la FTC; el Dr. Joan Doménech Ros, president de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, i el Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona. Assistiren
a l’acte Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona; el Sr. Joan Rigol, ex president
del Parlament de Catalunya, professors i alumnes de la FTC i els familiars del Dr. Pe-
rarnau.

La Miscel·lània totalitza 869 pàgines, raó per la qual, a fi que sigui més manejable,
les col·laboracions s’han repartit en dos fascicles. Inclou nombroses adhesions d’au-
toritats acadèmiques de tota Europa i 34 treballs científics de Filosofia, Teologia, His-
tòria i Literatura, amb un predomini de treballs sobre dos autors medievals a qui el
Dr. Perarnau ha dedicat un especial interès: Ramon Llull i Arnau de Vilanova.

En els parlaments es va posar en relleu la gran capacitat de treball del professor Perar -
nau, la seva modèstia i austeritat, i el seu esperit militant com a creient, sacerdot i ciu-
tadà; es va insistir també a indicar el seu sentit crític i el seu «sentit de l’objectivitat»,
manifestada ja en la seva obra periodìstica dels temps del Concili Vaticà II, sobretot
al diari Tele/exprés, aspecte que ha quedat fora de la Miscel·lània. Naturalment, l’obra
recull la seva àmplia bibliografia des dels seus anys de joventut, temps en què cal des-
tacar els seus comentaris als documents del Concili Vaticà II, en el qual va participar
com a assessor teològic de l’arquebisbe Josep Pont i Gol.

Un tema molt comentat en les diverses intervencions fou el d’haver fundat i dirigit
l’anuari titulat Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA),inicialment assumit per la
Fundació Jaume Bofill i ara per l’Institut d’Estudis Catalans, que és l’obra més emble -
màtica de Josep Perarnau, i que evidencia el seu gran servei a la cultura catalana.

«Perarnau posa passió i tenacitat en totes les coses que fa, que són moltes, perquè és
un home veritablement polifacètic», va dir el Dr. Armand Puig, destacant iniciatives
com la creació de l’ATCA, el Seminari de Teologia als països catalans, l’Aula Lul·lia-
na, el Centre d’Estudis Arnau de Vilanova i sobretot la gran missió de la reivindicació
històrica de la ortodòxia del beat Ramon Llull, del qual s’espera la canonització en
l’any del seu centenari, el 2016, i que és vist actualment com un dels grans pensadors del
segle XIII, al costat de sant Tomàs d’Aquino i de sant Bonaventura de Bagnareggio.

Com va dir el President de l’Institut d’Estudis Catalans, «ens honora tenir persones
com Josep Perarnau; homes com el pare Miquel Batllori i Josep Perarnau, que posen
de relleu que la cultura d’Occident té una base cristiana».
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Missa d’admissió a les ordes al Seminari Conciliar

Tres seminaristes reben la benedicció del Cardenal Martínez Sistach per ser admesos
a ordes i seguir el camí de la vocació cap al sacerdoci, en una missa al Seminari Con -
ciliar presidida per l’Arquebisbe de Barcelona

Acompanyats dels seus pares i familiars més propers, el Marc Labori, el Patrick Re -
né i l’Albert Sols es disposaven a donar un pas important en el camí cap al sacerdo-
ci: ser admesos a ordes. Amb la presència d’amics i d’altres companys seminaristes
que abarrotaven la capella del Seminari Conciliar, començava la missa el dia 26 de
febrer, a les 20 h. La presidia el Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tínez Sistach, i concelebraven amb ell Mn. Josep Maria Turull, rector del Seminari,
i els formadors del Seminari, així com capellans amics o vinculats a l’activitat pas-
toral de les parròquies on els tres seminaristes fan el servei.

Homilia del Cardenal Sistach

En la homilia, justament abans de ser admesos a ordes, l’Arquebisbe de Barcelona va
remarcar que la missa d’admissió a ordes «és un acte important en què l’Església dio-
cesana i el seu bisbe consideren que són aptes per poder rebre el sagrament de l’orde».

El Cardenal Martínez Sistach també va tenir paraules pels pares i mares dels admesos
i els va agrair el seu suport en la formació vocacional dels seus fills.

Els tres seminaristes, cridats un per un, van acceptar servir Crist i l’Església, amb veu
alta i davant el Cardenal. Posteriorment, els tres alhora es van agenollar per rebre la
benedicció del bisbe de la diòcesi i poder continuar, així, el seu camí cap al sacerdo ci.



Informació

Representació de la vida i passió 
de Santa Eulàlia a la catedral
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El dissabte 8 de febrer (a les 20.30 h)
i el diumenge 9 de febrer de 2014 (a les
16.45 h) a la catedral de Barcelona es va
representar l’espectacle gratuït «Eulàlia,
representació de la vida i passió de San-
ta Eulàlia», posat en escena per l’Esbart
Ciu tat Comtal de Barcelona. Aquest es-
pectacle va rebre el Premi Ciutat de Bar-
celona-2014 en l’apartat de Cultura Popu-
lar i Tradicional pel fet de ser «una visió
actualitzada del drama d’origen que com -
bina música, dansa i teatre popular». La
notícia es va donar a conèixer durant una
roda de premsa per a informar de les dues
representacions d’aquest any, celebra-
da el dimarts 4 de febrer al cor de la cate -
dral. 

«Eulàlia» és un espectacle de música i
dansa que homenatja i recorda la vida de
Santa Eulàlia i que enalteix els valors re-
presentats per la seva figura i que pren
com a referència les diferents manifesta-
cions de la cultura popular catalana. Es
tracta de fer arribar a les generacions fu-
tures el llegat del patrimoni cristià i cul-
tural que pot caure en l’oblit.

Amb aquest esperit, l’any 2007, l’Esbart
Ciutat Comtal, sota la direcció de Lluís
Calduch, va iniciar la recerca a partir de
la idea de fer un muntatge captivador i
brillant, però a la vegada fidel i respec-
tuós amb la memòria històrica.

La música, creada i dirigida pel mestre
Francesc Cassú ha estat composta expres -
sament per a la aquesta representació i
va ser enregistrada el desembre de 2011
per músics de renom, entre els quals hi ha
l’organista Josep M. Escalona i el cor de
dones de la Coral Aurica.

La coreografia, així com tota la represen-
tació escènica de dansaires, cantaires i fi-
gurants, està dirigida pel coreògraf Lluís
Calduch. A càrrec del Cos de Dansa de
l’Esbart Ciutat Comtal es desenvolupa al
llarg de diverses seqüències harmonio-
ses de ball, quadres d’interpretació ges-
tual i composicions amb moviments co-
reogràfics, la recreació de la vida de la
santa, des de la seva professió de fe com
a cristiana, passant per totes les proves
mar tirials fins a la seva crucifixió. La re-
presentació culmina amb un quadre de
lloança i santificació molt emotiu i molt
bell.

La il·luminació integra els elements del
recinte de la catedral i ajuda a crear un
ambient de sincera intimitat. El disseny
del vestuari i l’escenografia són obra de
Pau Fernández i mostren una cautelosa
presentació, tant pel que fa al disseny i la
confecció de la indumentària inspirada
en el segle I dC, com respecte a la dispo-
sició dels elements estructurals i comple-
mentaris per a l’escena.



Tot el conjunt d’elements prenen sentit en
el marc escènic incomparable que ofe reix
la catedral de Barcelona. El fet de poder
ubi car l’escenari just al damunt de la crip -
ta on descansen les despulles de la santa
permeten donar una especial significació
religiosa i simbòlica a tot el projecte.

L’Esbart Ciutat Comtal va ser fundat l’any
1959 a Barcelona. Des dels seus inicis ha
treballat en l’àmbit de la dansa popular i
tradicional de Catalunya, així com de les
ter res de parla i cultura amb la mateixa in -
fluència. Fruit de l’acurada preparació
de les seves representacions han estat les
actuacions en diferents indrets del nostre
país i en diversos festivals internacionals.

Per tal de preparar aquest espectacle s’ha
fet un treball de recerca històrica sobre
les dades que tenim de la santa i sobre la
de voció a la santa a la ciutat i arxidiòcesi
de Barcelona. En aquest sentit, són els sig -
nes de la seva memòria al desert de Sar -
rià, la memòria del seu martiri en diferents
indrets de la Ciutat Comtal, com Santa Ma -
ria del Mar, anomenada abans Santa Maria
de les Arenes, on es va trobar el seu sepul -
cre que fou traslladat solemnement a la crip -
ta que hi ha sota l’altar major de la catedral
de Barcelona, la Volta de Santa Eulàlia i
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del Remei, on el folklorista Joan Amades
explica que es trobava la presó de Dacià,
on va ser empresonada la santa; la Baixa -
da de Santa Eulàlia, per on s’explica que
la van llençar tretze vegades dintre d’una
bota plena de bocins de vidre trencat, pe-
dres cantelludes i claus de punxes eriça-
des.

La seva imatge també ha estat col·locada
en els carrers. És molt significativa la pre -
sència de la seva imatge, amb la creu en
for ma d’ix a la Plaça del Pedró, on es creu
que va patir el seu darrer martiri i i on se
li va dedicar el monument que encara avui
dia podem contemplar. Un altre imatge de
Santa Eulàlia es podria veure al cap del
car rer de la Baixada de Santa Eulàlia, dins
d’una capelleta i amb una bota als peus de
la imatge que recordava un dels seus mar -
tiris.

La tradició assenyalava que al punt on s’ai -
xecava la casa dels pares de la santa, a Sar -
rià, s’hi va construir una capella, amb una
font dita de Santa Eulàlia, que, segons la
tradició popular, s’alimenta de la deu del
pou que la noia va fer brollar miraculosa -
ment. Els barcelonins anaven el dia de San-
ta Eulàlia a visitar dita casa i a beure aigua
de l’esmentada font. 

Presentació del llibre Amor més enllà de la mort
en l’obra filosòfica de Gabriel Marcel, 

de Joan Rigol

El dia 12 de febrer de 2014, festivitat de
Santa Eulàlia, a l’aula magna del Semi-
nari Conciliar, es va celebrar l’acte de
pre sentació del llibre Amor més enllà de
la mort en l’obra filosòfica de Gabriel
Mar cel, l’autor del qual és Joan Rigol i

Roig, i que és la tesi amb la qual va ob -
te nir el títol de doctor en Filosofia per
la Facultat de Filosofia de Catalunya
(FFC). Rigol també és doctor en Teolo-
gia per la Facultat de Teologia de Cata-
lunya (FTC).



Presentaren el llibre el Dr. Jaume Aymar
i Ragolta, degà de la FFC, i el Dr. Fran-
cesc Torralba i Roselló, catedràtic de la
FFC-URL, i l’autor hi va col·laborar amb
unes paraules finals plenes de saviesa.

El Dr. Aymar va iniciar les seves parau-
les fent un homenatge al difunt Sr. Bisbe
Pere Tena, de qui va dir que era un litur-
gista reconegut en l’àmbit internacional i
recordà el darrer acte que presidí a la FTC,
el passat 15 de gener en la sessió acadè-
mica dedicada a la presentació de l’exhor-
tació apostòlica Evangelii Gaudium, del
Papa Francesc, i en què va dir paraules
que manifestaven el seu gran coneixement
de la vida de l’Església i la seva capaci-
tat comunicativa.

Parlà sobre el lloc que té la mort en la so -
cietat actual i com se la vol tractar com
si no existís, amb la supressió social del
dol exterior, però certament no es pot su-
primir el dol interior, o el dolor per la pèr -
dua dels éssers estimats. En aquest con-
text, va dir que el mestratge de Gabriel
Mar cel, estudiat pel Dr. Rigol ens pot en -
senyar moltes coses. Va donar les gràcies
al cap de publicacions de la FFC, Dr. Ar-
mando Pego, per la celeritat amb què es
publica aquesta tesi, presentada a la ma-
teixa FFC el 29 de novembre de 2013.
Amb aquest llibre s’inicia també la col·lec -
ció de tesis doctorals presentades a l’es-
mentada Facultat.

El director de la tesi, Francesc Torralba,
va situar el pensament de Gabriel Marcel,
autor de la famosa obra Homo Viator, en
el context de la cultura francesa i de la cul-
tura catalana. Per a Catalunya la tesi de
Joan Rigol és una molt bona aportació per -
què és poca la reflexió que s’ha fet sobre
Gabriel Marcel i perquè el llibre de Ri-
gol és un llibre molt ben organitzat i fins
i tot molt pedagògic, amb un resum situat
al final de cada un dels seus capítols. Si-
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tuà Gabriel Marcel en el clima creat per
pensadors com Maritain, Sartre i Camus.
Distingí entre els conceptes de «misteri»,
«problema» i «tema», i recordà els fona-
ments filosòfics de l’afirmació de la im-
mortalitat personal i de l’esperança en al -
guna forma de vida després de la mort. 

«Aquest llibre —va dir Torralba— ens
ajuda a aprofundir en el misteri de l’amor
i de la mort. Quan diem a una persona
que l’estimem, equival a dir-li: tu no pots
morir mai, com han posat en relleu pensa -
dors com Paul Ricoeur i el mateix Ga-
briel Marcel. Un pensament que la Bíblia
resumeix dient que “l’amor és més fort
que la mort”.»

L’autor del llibre, Joan Rigol, va explicar
d’una manera molt vivencial i pedagògi-
ca el rerafons de la seva tesi doctoral. «La
mort d’un ésser estimat —va dir— ens
pro voca un dol que, en un primer moment,
se sent com una amputació espiritual de tu
mateix; després, vivim una certa perple -
xitat davant dels canvis que la mort pro-
voca en la nostra vida; i, al cap d’un temps,
sorgeix la pregunta: és possible poder
parlar, dialogar amb la persona que tant
estimes, però amb qui ja no compartei-
xes temps ni espai?»

Així ho va viure l’infant Gabriel Marcel
que, quan tenia quatre anys, en morir la se-
va mare, va preguntar a la seva tia —la
seva madastra—: «On és la meva mare?».
I tot el seu pensament d’adult es pot dir
que va ser un intent de respondre a aques -
tes preguntes: com puc mantenir viva la
re lació amb la meva mare? Com podem
mantenir una relació amb els éssers que
hem estimat quan aquests moren? La nos -
tra relació amb ells, ¿és només un mer
mo nòleg personal a base dels records que
en conservem? O és quelcom més? La
resposta de Gabriel Marcel és que cal in-
terioritzar el tu de la persona estimada a



la llum del Tu absolut que és Déu. Així,
mitjançant un procés de la nostra lliber-
tat, arribem a interioritzar la persona es-
timada en el propi jo. És com un «misteri
pasqual» en l’àmbit del pensament filo-
sòfic. Per això, la resposta del filòsof fran -
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cès a la primera de les preguntes esmen-
tades fa un moment, seria aquesta: la re-
lació que tenim amb els éssers estimats
que han mort és un diàleg viscut en l’espe -
rança que la vida té un final feliç.

Nova edició de la guia «On menjar, dormir, 
rentar-se», publicada per la Comunitat 

de Sant’Egidio

La Comunitat de Sant’Egidio va presen-
tar el dimecres 12 de febrer, a la capella de
Sant Llàtzer, la nova edició de la guia On
menjar, dormir, rentar-se. Aquesta n’és
la desena i, com cada any, vol servir de
«brúixola a les persones que viuen al car -
rer perquè puguin orientar-se a la ciutat»,
va afirmar Jaume Castro, responsable de
la Comunitat de Sant’Egidio a Barcelo-
na. I va afegir. «Hi ha llocs on es pot trobar
ajut i acollida, i alhora els llocs on a Bar-
celona es pot ajudar i ser acollidors.»

De l’experiència de la Comunitat de Sant’E -
gidio amb les persones sense sostre, va
néixer a Roma, el 1990, una guia que ac-
tualment es publica a diferents ciutats ita -
lianes. A Barcelona es va presentar aquell
dia la desena edició, de la qual s’han im-
près 2.550 exemplars que són distribuïts
a persones necessitades i a associacions
i serveis públics que s’ocupen de persones
que viuen al carrer.

L’exhaustiva informació que recull la guia
(en català i en castellà) s’estructura en 13

seccions, 733 entrades i 213 pàgines, més
deu pàgines d’agenda personal. Cal dir
que el 51% de les entitats que proporcio-
nen menjar, lloc on dormir, rentar-se i cu -
rar-se, acollida i orientació, són parròquies
o associacions d’inspiració cristiana, és
a dir, un total de 116 entitats.

Un dels serveis que ofereix la Comunitat
és el sopar itinerant. Cada setmana, unes
cent persones voluntàries es distribueixen
en petits grups per anar a trobar els sense
sostre als diversos llocs (estacions, caixers
automàtics...) on s’arreceren per passar-
hi la nit. L’ajuda consisteix bàsicament
en menjar calent, begudes calentes i flas-
sades. Al llarg de l’any es reparteixen un
total de 12.000 sopars. 

A més de Jaume Castro, varen participar
en l’acte de presentació Àngel Miret, ge-
rent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igual-
tat i Esports de l’Ajuntament de Barcelo na,
i Raquel Sancho, membre de la Comu ni -
tat de Sant’Egidio.



«Aquest llibre és la història d’un drama
i d’una conflictivitat entre unes persones
i unes tendències que, tot i compartir la
mateixa fe, posen l’accent en valors di-
ferents», va dir el teòleg Josep M. Rovi-
ra Belloso, en el curs de la presentació
del llibre «Església i societat a Espanya
(1965-2010)», (Atrio Llibres, editorial
de València, 350 pahs.), l’autor del qual
és el Dr. Casimir Martí i Martí. L’acte es
va celebrar el 25 de febrer de 2014 a la
Facultat de Teologia de Catalunya i va
estar presidit pel degà de la facultat, Dr.
Armand Puig i Tàrrech, i va comptar amb
una nombrosa assistència, entre la qual
hi havia el bisbe de Girona, Mons. Fran-
cesc Pardo; l’expresident del Parlament
de Catalunya, Dr. Joan Rigol; i el direc-
tor general d’Afers Religiosos de la Ge-
neralitat, Enric Vendrell.

L’acte va estar organitzat pel Centre d’Es -
tudis Pastorals de les diòcesis catalanes
(CEP) i pel Seminari de Teologia Pasto-
ral de la Facultat de Teologia de Catalu nya
(STP). Mn. Josep M. Domingo, director
del CEP i del STP, va donar la ben vin gu -
da a tots els assistents a l’acte de presenta -
ció del llibre i va expressar el seu agraï-
ment per poder celebrar aquell acte.

El Dr. Casimir Martí va dir que, en la pre -
paració del llibre, havia volgut estudiar
la trajectòria i el context social de dues re -
vistes, Pastoral Missionera i Frontera,
seguint un doble criteri: el cronològic i el
temàtic, defugint tot protagonisme per-
sonal, perquè ell mateix va dirigir aques-
tes dues revistes durant molt de temps.
Per aquesta raó, va afegir, el llibre inclou
molts noms i és la història de les moltes
persones vinculades a la història d’aques-
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tes dues revistes. De fet, es tracta d’una
sola revista, perquè en un determinat mo -
ment el títol de «Pastoral Missionera» es
va canviar pel de «Frontera». En un apèn -
dix, el llibre inclou la llista cronològica de
tots els números publicats entre els anys
1965 i 2010, quan es va decidir inter rom -
pre la publicació per raons econòmiques.

El Dr. Rovira Belloso va oferir unes claus
d’interpretació dels conflictes sorgits al
si de l’Església catòlica en els darrers cin -
quanta anys i situà aquest llibre en el con -
junt dels set llibres d’investigació histò-
rica publicats per Casimir Martí.

Després, el jove historiador Josep Fer-
nández i Trabal va presentar l’autor i el
contingut del llibre, mentre que don An-
tonio Albarrán, editor de la revista, va ex -
plicar que aquesta publicació va sorgir
de grups de cristians amb esperit crític i
renovador sobretot de Madrid, Barcelo-
na, Bilbao i València, i citàt noms tan co-
neguts com Ramon Torrella, Fernando
Ur bina, Alfonso Álvarez Bolado y Casi-
mir Martí, entre molts altres, i que el grup
ha continuat i encara continua trobant-se
cada any en les anomenades «Conversa-
ciones de Ávila», que tenen ja 47 anys de
vida.

Varen seguir unes preguntes fetes a tall
d’entrevista fetes per Josep Fernández i
Mn. Joaquim Cervera a Casimir Martí so -
bre les lliçons que es desprenen del seu
estudi per a la missió de l’Església en el
nostre país. La intensa sessió es va cloure
amb un diàleg entre els assistents, con-
duit pel sacerdot i periodista gironí Mn.
Josep Casellas sobre el paper de les revis -
tes en el pensament eclesial i social i en

Presentació del llibre Església i societat 
a Espanya (1965-2010), del Dr. Casimir Martí



les relacions entre Església i societat en
el moment present del nostre país. Va clou -
re l’acte el Dr. Armand Puig, degà-presi-
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dent de la Facultat de Teologia de Cata-
lunya.

Exposició a la basílica del Pi amb documents 
inèdits sobre la guerra de Successió

La basílica de Santa Maria del Pi de Bar-
celona ha fet la seva contribució a les ce-
lebracions del tricentenari del 1714. En
una exposició ofereix documents inèdits
que testimonien com era la vida eclesial
durant la guerra de Successió: 1714. San -
ta Maria del Pi, una comunitat assetjada.

L’exposició es va inaugurar el passat oc-
tubre i al llarg d’aquest 2014 es pot visi -
tar a la cripta de la parròquia del Pi. Presen -
ta objectes de gran valor, com un dietari
de l’època. Es tracta de l’anomenat Deter -
minacions de la Reverend Comunitat de
Pre veres Beneficiats de la Iglesia de Nos -
 tra Senyora del Pi. Aquest valuós docu-
ment és un dietari de les reunions dels pre -
veres al servei de la basílica del Pi. S’hi
conserven algunes referències al segle XIV

de manera escadussera i, a partir del se-
gle XVI, hi ha tota la sèrie completa fins
a l’any 1936. Cada llibre correspon a un
període determinat. L’exposició està so-
bretot centrada sobre les deliberacions
anotades al llarg del període entre 1700 i
1730.

També s’exposa un exemplar de la darre-
ra edició de les Constitvtions i altres Drets
de Cathalvnya, de 1704, i una pintura que
fa memòria del qui va ser rector del Pi, el
doctor Tolleuda, i una mostra dels pro-
jectils que van destruir el temple durant
els incessants bombardejos sobre Barce-
lona. Les bombes van destruir la coberta
de l’església i el retaule major el 9 de juny
del 1714.

També hi ha espai per mostrar algunes
obres d’art d’aquell període, com un cal-
ze d’especial valor artístic i una estàtua
de Santa Eulàlia, de l’escultor català Pe-
re Costa, l’escultor més important del Bar -
roc a Catalunya. 

«És una exposició amb molta documen-
tació que també ens serveix per promoure
l’arxiu del Pi», ha explicat l’arxiver Jor di
Sacasas, el qual, juntament amb Va nes sa
Martin, historiadora de l’art, i el filòleg
Xavier Monjo han estat indagant en l’ar-
xiu per tal d’aplegar tota la documentació
que apareix a l’exposició i fer l’inventa-
ri i estudi de tot el que hi ha a l’arxiu, aju-
dats també per un equip de voluntaris.
Aquest arxiu i el de la basílica dels Sants
Just i Pastor es varen poder salvar de la
crema de l’inici de la guerra civil de l’any
1936, gràcies a la iniciativa de persones
de cultura com Agustí Duran i Sempere
i Jordi Rubió i Balaguer.

La importància de la basílica del Pi du-
rant el conflicte va ser molt gran, perquè
era la segona parròquia més important
de la ciutat després de Santa Maria del
Mar.

L’exposició també recorda altres grans fi -
gures eclesials com la mort, l’any 1702,
de Sant Josep Oriol, prevere del Pi i coe -
tani de l’inici de la guerra de Successió.
Du rant la guerra, la parròquia del Pi va or -
ganitzar un menjador social per als ferits
i exiliats mentre que els capellans i els fe -



li gresos es feien càrrec amb els seus diners
d’ajudar els més desvalguts. 

Un dels exemples d’aquesta solidaritat,
fins ara desconegut, és el del metge Fran -
cesc Darder, amic de Sant Josep Oriol i
considerat també fundador de les mon-
ges anomenades Darderes. S’ha conser-
vat un rebut del que la comunitat del Pi va
entregar a aquest cirurgià perquè ajudés
els soldats ferits arribats d’Itàlia. El Dr.
Darder era feligrés de la parròquia i hi
està enterrat, cosa que no se sabia fins ara.

Amb l’exercici de la caritat cristiana, els
sacerdots del pi varen fer recurs a les ar-
mes espirituals. El vicari general de Bar-
celona, el Dr. Rifós, havia transmès als
rectors que la Generalitat demanava que
tots els sacerdots prenguessin les armes
per defensar la ciutat. El 27 d’agost del
1714 es varen reunir els 22 sacerdots de
la comunitat de preveres del Pi. Només
faltaven 15 dies perquè es produís l’assalt
final. La reunió es va haver de fer a la ca-
pella de la Sang, donat l’estat ruïnós de
la resta del temple. Després de parlar-ne,
el dietari que hem citat anota la conclu-
sió a què arribaren els sacerdots: «Per úl-
tim era estat resolt que els eclesiàstics per
ninguna manera devien ni podien pren-
dre les armes materials puix les pròpies
de son estat són les oracions i les llà gri -
mes.» Els sacerdots van decidir «lluitar»
amb les armes espirituals, per exemple
fent l’exposició del Santíssim «des de les
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7 del matí fins a les 9 de la nit» i fer torns
entre ells per pregar.

Aquesta exposició ha suscitat molt inte-
rès entre el món acadèmic, «Els historia-
dors se sorprenen de la documentació
que aportem a la ciutat», ha explicat al
setmanari Catalunya Cristiana l’arxiver
del Pi. L’arxiu necessita una remodelació
per tal de conservar millor els documents
i facilitar-ne l’estudi. Precisament aquest
2014 també se celebren els 250 anys de
la construcció de l’arxiu, una efemèride
que està previst celebrar per mitjà d’una
exposició especial que s’inaugurarà d’a-
quí a un parell de mesos. Durant molts
anys, va tenir cura de l’arxiu del Pi Mn.
Tomàs Vergés i Forns, sacerdot de la co-
munitat del Pi i estudiós de la figura i el
pensament de Sant Josep Oriol, sobre qui
va escriure el llibre titulat «El doctor pa
i aigua» i al qual va dedicar una seva tesi
doctoral, prologada pel Dr. Josep M. Ro-
vira Belloso.

Per primera vegada, la basílica del Pi, on
se celebren també concerts musicals, ha
iniciat les visites guiades al campanar,
que amb 54 metres d’alçada era en el se-
gle XVIII el punt més alt de la ciutat i fou
utilitzat durant el setge com talaia per ob -
servar els moviments de l’enemic. «Per
raons de seguretat no és aconsellable que
els visitants pugin sols al campanar», ha
declarat Manuel Grau, gerent de la basí-
lica.— J.P.

Experiència d’una pregària diària 
a la parròquia de Santa Anna

Ha acomplert un any l’experiència d’una
breu pregària diària al cor de Barcelona,
a la parròquia de Santa Anna, tocant a la

Plaça de Catalunya de Barcelona. Fou el
mes de gener de 2013 quan es va iniciar la
proposta anomenada «Quinze minuts al



cor», una iniciativa promoguda pel Cen-
tre Edith Stein de Pastoral Universitària
de l’Arquebisbat de Barcelona, amb una
xarxa de persones institucions que hi do-
nen suport. Es fa cada dia de 14.15 h a
14.30 h, a la parròquia de Santa Anna.

Són una cinquantena de persones que, per
torn, un cop al mes, sostenen i animen la
celebració de l’acte de pregària. L’esque-
ma és ben simple: cant inicial, lectura de
l’Evangeli del dia, silenci 8-10 minuts, el
parenostre, una pregària final i cant. Abans
i després, música meditativa per poder
pregar. Un esquema simple en què tot -
hom s’hi pugui sentir bé. El grup impul-
sor de «Quinze minuts al cor», després
d’un any, ha decidit mantenir aquesta pre -
gària al centre de Barcelona, una presèn-
cia senzilla, que vol posar en el centre de
la vida l’Evangeli de Jesucrist.

Recordem, per si poden ser d’interès per a
iniciatives semblants, les característiques
d’aquesta iniciativa:
• Obert cada dia. «Quinze minuts al cor»

és una estona diària, de dilluns a diven-
dres, durant tots els dies lectius.

• En un format simple i repetitiu. Cada dia
es prega amb el mateix format, centrat
en l’Evangeli. Un estil de pregària apte
per a tots els estils i formes de fer en l’Es -
glésia. Apte també per a tots aquells que
no tenen cultura religiosa ni monàs tica.

• Amb una formació en el silenci, la pregà -
ria i la meditació. Un cop al mes es propo-
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sa una meditació breu, de 10 minuts, per
ajudar a viure des del silenci, a apro fun -
dir en la meditació i la vida de pregària.

• Micro-conferències quinzenals amb di-
nar gratuït inclòs. Paral·lelament, s’han
iniciat unes micro-conferències de 10
minuts, de 14.30 a 14.40 h. Breus refle-
xions que ajudin a desencallar i a viure
a fons la vida interior. Els dies que es fan
aquestes micro-conferències, després
es convida a dinar a base d’entrepans de
forma gratuïta, per tal que la gent que
treballa o estudia pugui retornar a la fei -
na sense entretenir-se a dinar en un altre
lloc.

• Amb una xarxa de cinquanta persones
que, per torn, condueixen diàriament la
pregària. Per tant, només es demana als
voluntaris un migdia al mes.

• Amb un servei d’escolta. A més de pre-
gar, també es posa al servei de joves i
adults un grup de persones disposades a
escoltar tots aquells que s’acostin a San -
ta Anna durant aquesta estona.

• Un espai de comunió eclesial que els seus
promotors creuen que és oportú oferir-
lo en els moments actuals.

Més informació: per ser voluntari un cop
al mes, cal fer un e-mail a: cedithstein@
dpuniversitaria.org

Per a més informació sobre la iniciativa:
www.15minutsalcor.com / a/e: cediths-
tein@dpuniversitariua.org i www.univer -
sitaties.cat.

«Jo crec», un documental en 3D sobre el Credo

És el primer film del món en 3D que trac -
ta íntegrament sobre el Credo catòlic i que
s’estrenarà a nivell estatal el 21 de març
a Madrid, Barcelona, València, Terrassa,
Lleida i Girona, entre altres ciutats.

Recentment, el Pontifici Consell per a la
Promoció de la Nova Evangelització ha
reconegut el documental «Jo crec» com
a mereixedor del seu recolzament insti-
tucional. És la primera vegada que aques -



ta institució dóna aquest reconeixement
a un documental realitzat a l’Estat espa -
nyol. Vicenç Vila, director i guionista de
«Jo crec», ha declarat trobar-se «molt
honorat per l’inèdit suport del Vaticà a la
producció i pel gran reconeixement ob-
tingut fins el dia d’avui».

«Jo crec» ha estat presentada i ha asso-
lit un èxit a festivals de prestigi com els
«Òscars del cinema catòlic» (Festival de
Cinema Catòlic de Roma, «Mirabile dic-
tu»), on va ser nominada finalista al mi-
llor documental de l’any, essent escolli-
da entreuna llista de 2.000 candidates de
tot el món.

Igualment, el film va recollir l’aplaudiment
del públic i de la crítica al Festival Inter-
nacional de 3D de Grenoble i a la Mos-
tra de Cinema Espiritual de Barcelona.
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«Jo crec» —«un documental sobre la be-
llesa de la fe»— ha estat produïda per
Global3DSolutions, una jove productora
de Terrassa, especialitzada en el nou for-
mat audiovisual de les 3D. La cinta vol
ser una contribució moderna i atractiva a
la presentació de la fe cristiana. Per això,
es presenta el testimoni de creients cone-
guts en el món de la cultura i la comuni -
cació, com, per exemple, Francesc Tor ral -
ba, Pilarín Bayés, Joan Pera, Tomàs Mo-
lina, entre altres.

Les persones interessades poden posar-
se en contacte amb la productora i els
responsables del film faran les gestions
necessàries per tal que es pugui estrenar
a les localitats o ciutats indicades. Adre-
ça electrònica: amics@jocrec.net i web:
www.global3dsolutions.com o jocrec.net.
Mòbil 670 443 543.
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