
Celebració de la primera fase del Congrés 
Internacional sobre Pastoral de les Grans Ciutats

Les autoritats i els ponents del Congrés, al claustre d’honor del Seminari Conciliar

La sessió inaugural del Congrés amb l’alcalde Xavier Trias, el cardenal Martínez
Sistach i Claudi Alsina, secretari d’Universitats i Recerca



El sociòleg Manuel Castells, autor de la ponència inaugural, 
presentat pel professor Francesc Torralba

El Dr. Salvador Pié, el P. Antonio 
Spadaro i el Dr. C.M. Galli 
de Buenos Aires



El sociòleg Manuel Castells (Berkeley i Barcelona) 
pronuncià la lliçó inaugural del Congrés

Benjamín Bravo (Mèxic DF), que presen-
tà una ponència sobre la Pastoral de les
Grans Ciutats a Amèrica Llatina

Luca Bressan (Milà) presentà una ponèn -
cia sobre l’encaix del cristianisme en les
grans ciutats



Visita a Barcelona de Fra José Rodríguez Carballo,
secretari de la Congregació de Religiosos

El Sr. Cardenal Arquebisbe, el divendres 2 de maig, acompanyà 
al Pare Rodríguez Carballo en la visita a la Basílica de la Sagrada Família

L’arquebisbe José Rodríguez Carballo pronuncià una conferència per als religiosos
i religioses, presentat pel president de la URC, P. Màxim Muñoz, CMF
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Celebració de la primera fase del Congrés 
Internacional sobre Pastoral de les Grans Ciutats

1. Discurs d’obertura del Sr. Cardenal Arquebisbe

Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la
inauguració de la primera fase del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans
Ciu tats. Barcelona, 20 de maig de 2014.

Una salutació cordial a tots i a totes. Saludo muy cordialmente a todos los participan-
tes en este Congreso. Je vous salue, vous tous, par votre assistance à ce Congrès Inter -
nationale. Un saluto molto cordiale a tutti voi che partecipate in questo Congresso
sulla Pastorale delle grandi città. I cordially greet all of you who are attending this
International Congress.

Inaugurem avui la primera etapa del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans
Ciutats. Barcelona és aquests dies la capital del món de la pastoral de les grans con-
centracions urbanes.

El primer que vull dir és que el dissabte passat vaig concelebrar l’Eucaristia amb el
Papa Francesc a Santa Marta i parlant amb ell d’aquest Congrés em va dir que salu-
dés tots els congressistes i que els atorga la seva benedicció apostòlica. Francesc
està molt interessat en aquesta iniciativa. Avui fa 22 anys que el Papa rebé el nome-
nament de Bisbe Auxiliar de Buenos Aires i rebé l’ordenació episcopal el 27 de juny
de 1992. El felicitem i preguem per ell i pel seu programa pastoral.

Aquesta iniciativa d’organitzar aquest Congrés és fruit d’unes converses que vaig te-
nir amb el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, Arquebisbe de la gran Buenos Aires, pocs
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dies abans del Conclave i amb el ja Papa Francesc. Coincidírem els dos en la preo-
cupació para la pastoral de les grans ciutats. Sempre he considerat que els pastors de
les grans ciutats ens hauríem d’ajudar més en la realització de la pastoral i així ho de-
manava a germans meus de grans arxidiòcesis. Fa uns anys vàrem fer una experièn-
cia, reunint-nos a Barcelona amb el Cardenal de Bordeus i l’Arquebisbe de Marsella.
Fruit d’aquelles converses amb el Papa Francesc vaig decidir organitzar aquest Con-
grés Internacional sobre la Pastoral de les Grans Ciutats i que avui iniciem en la seva
primera etapa. 

Cal tenir molt present que l’evangelització començà en les ciutats del temps de Jesús
i després es propagà al món rural. Avui, el 52% de la població mundial viu en ciutats
i és diu que l’any 2050 serà ja del 75%. Déu viu en les ciutats. I el Papa Francesc ens
diu que «necessitem 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 i a
les seves places» (Evangelii gaudium, 71). Aquests dies del Congrés contemplarem les
grans ciutats amb l’ajut de sociòlegs, de pastoralistes, de teòlegs i d’altres especia li -
 tats, de moltíssima competència i provinents dels diversos continents. Contemplarem
les grans ciutats per ajudar els pastors i les seves Esglésies diocesanes a oferir l’E van -
geli i el servei que l’Església ha de prestar a les persones i a la societat. Contem pla -
rem les grans ciutats per a conèixer-les millor, per a estimar-les més i per a poder aju-
dar els seus ciutadans a descobrir la presència de Déu.

En el programa del Congrés hi ha la gran ciutat de Barcelona i en el centre la Basíli -
ca de la Sagrada Família. L’Església present en la ciutat. Déu present en la ciutat. La
bellesa de la Sagrada Família sap parlar a l’home d’avui, conservant al mateix temps
els trets fonamentals de l’art antic. La seva presència semblava que contrasta amb
la ciutat feta d’edificis i carrers que en recórrer-los mostren la modernitat a la qual
som enviats. Les dues realitats conviuen i no desentonen; ben al contrari, semblen fe-
tes l’una per l’altra; l’Església per a la ciutat i a l’inrevés. Apareix evident, aleshores,
que la ciutat sense l’Església estaria privada d’alguna cosa substancial, manifesta-
ria un buit que no pot ser omplert per cap altra construcció, sinó per una cosa més vi-
tal que impulsa a mirar amunt sense defallir i en el silenci de la contemplació.

Les grans ciutats són ambivalents, ja que al mateix temps que ofereixen als seus ciu-
tadans infinites possibilitats, també apareixen nombroses dificultats per al ple desen-
volupament de la vida de molts. El Papa Francesc parla de moltíssims els «no ciuta -
dans», els «ciutadans a mitges» o els «sobrants urbans» (Cf. Evangelii gaudium, 74).

El Sr. Alcalde ha posat en relleu diferents aspectes socials, espirituals i humans que
comporta la realitat de les grans ciutats als seus habitants. L’Església i les altres reli-
gions treballen en el tercer sector, en el camp social per ajudar a humanitzar la vida
dels ciutadans.

En el mateix document abans esmentat, l’exhortació apostòlica «La joia de l’Evange -
li», el Papa ens parla de la necessitat d’una «Església en sortida» (n. 24). Ell ens rei -
tera que hem d’anar a les perifèries geogràfiques i existencials. Penso que el nostre
Congrés Internacional contribueix a posar en pràctica el programa que el Papa Fran-
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cesc ens ha proposat. El Congrés ha de contribuir directa i indirectament a evange-
litzar i l’Església, com ens recordava Pau VI, existeix per a evangelitzar, evangelit-
zar és la seva missió essencial. 

Considero que amb el treball d’aquest Congrés facilitem l’aplicació del programa que
el Papa Francesc ens ha proposat en «La joia de l’Evangeli» i que consisteix en la
transformació de tot el que es pugui i calgui en l’acció eclesial per tal de facilitar l’evan -
gelització. Les conferències, els diàlegs i les reflexions d’aquests dies ens ajuda ran a
conèixer la realitat de les grans concentracions humanes i això facilitarà una pro gra -
mació i acció pastoral més reeixida. Estem convençuts que l’Evangeli serà una ba  se
per a restaurar la dignitat de la vida humana en les grans urbs, perquè Jesús vol ves sar
en les ciutats vida en abundància.

El Congrés Internacional que comença avui no acabarà el dijous. El Congrés conti-
nua. El treball d’aquests dies, el dels ponents, experts i dels congressistes, l’oferiré a
Pas tors de grans ciutats del món —Manila, Bombai, Kinshasa, Nairobi, Shangai, Bue -
nos Aires, Bogotà, Tegucigalpa, Rio de Janeiro, Sao Paolo, i algunes més d’Europa—
perquè ho valorem i enriqueixi la trobada d’aquests pastors els dies 24, 25 i 26 a Bar-
celona, per a reflexionar sobre el treball que aquests dies farem, per intercanviar ex-
periències pastorals, per arribar a unes conclusions sobre la pastoral a les grans ciutats.

Aquest Congrés Internacional té una cloenda molt especial i molt preuada. El Papa
Francesc, molt interessat en el nostre treball, m’ha concedit una Audiència per a tots
els Pastors el 27 de novembre. Li portarem les conclusions i escoltarem la seva parau -
la fruit del seu interès de sempre per la pastoral de les grans ciutats.

Em plau agrair a tots, autoritats, bisbes i congressistes la vostra participació en aquest
Congrés, i d’una manera especial als ponents i experts que en invitar-los a participar-
hi m’han contestat immediatament acceptant la invitació i manifestant que participa-
ran en el Congrés tots aquests tres dies de maig. Desitjo que el treball de les sessions
sigui molt reeixit, i que tots es trobin bé en aquesta acollidora i bellíssima ciutat de
Barcelona seu de l’Església metropolitana.

2. Conferència de premsa de presentació del Congrés

El dimecres 14 de maig de 2014, a les 12 hores, es va celebrar una conferència de prem -
sa a la sala de reunions de l’arquebisbat per presentar als mitjans de comunicació el
Congrés Internacional de Pastoral de les Grans ciutats. Hi varen participar el Sr. Car-
denal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, el Dr. Armand Puig Tàrrech, degà-pre-
sident de la Facultat de Teologia de Catalunya, i Mn. Ramon Ollé Ribalta, delegat
diocesà per als Mitjans de Comunicació Social.

«Barcelona es converteix en la capital de la pastoral de les grans ciutats», va dir el
Sr. Cardenal, tot remarcant l’interès del Congrés i del seu tema, tenint en compte que
actualment el 50% de la població mundial ja viu en ciutats i que es preveu que l’any
2050 aquesta proporció arribarà al 75% dels habitants del món.
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Va explicar l’interès que el Papa Francesc té pel tema de la pastoral de les grans ciu -
tats i que ell li va parlar d’aquest tema durant les sessions prèvies al conclave de l’any
2013, recordant que el cardenal Bergoglio va fer un discurs molt citat i valuós —ti-
tulat «Dios vive en la ciudad»— davant del I Congrés Regional de Pastoral Urbana
celebrat a Buenos Aires el 25 d’agost de 2011, i la homilia pronunciada amb motiu
de la clausura de la Trobada de Pastoral Urbana de la regió de Buenos Aires, el 2 de
setembre de 2012. També va explicar que una editorial catalana, Nova Terra, ja va
publicar un llibre que recollia els treball d’un Congrés sobre la pastoral urbana cele -
brat poc després del Concili Vaticà II.

El nostre cardenal també va recordar que ell va promoure una primera trobada infor-
mal d’alguns arquebisbes francesos i italians a Barcelona per intercanviar experièn-
cies sobre la pastoral urbana i que el Papa ha manifestat un gran interès per aquest Con -
grés de Barcelona, en especial durant l’audiència del 6 de setembre de 2013, en què
li va donar un document que guardava per a ell («Tengo una cosa para ti»), en el
que es recullen les conclusions d’una trobada de pastoral urbana a l’arquebisbat de
Buenos Aires. «Hem de tenir present que el cristianisme va començar precisament
en les grans ciutats de l’Imperi romà i que només més tard va arribar als ambients ru-
rals, als pagus. El nostre Congrés també té relació amb el el món rural d’avui, per-
què el món urbà i els seus mitjans de comunicació condicionen també la cultura ru-
ral». Aquest interès del papa per la pastoral urbana s’ha manifestat també en el que
diu en els números 71 a 75 de l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, que és el do -
cument programàtic del seu pontificat. 

El Dr. Martínez Sistach també va fer referència a la relació del Congrés de Barcelona
amb el darrer Sínode dels bisbes sobre «la nova evangelització per a la transmissió
de la fe cristiana» (octubre de 2012), en el qual ell va participar per nomenament pa-
pal, i a la relació del Congrés amb els tres objectius del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015,
molt centrats en l’evangelització i en una pastoral missionera, molt sensible a les ne-
cessitats socials, a les «perifèries geogràfiques i existencials», com diu el Papa Fran-
cesc i com va dir Pau VI en aquella frase tan citada: «L’Església existeix per evange-
litzar».

El Dr. Martínez Sistach explicà les dues fases del Congrés: la de maig, d’experts —so -
ciòlegs, teòlegs i pastoralistes— i la de novembre, amb la participació dels arquebisbes
de grans concentracions urbanes de tot el món, i el coronament del Congrés, posant les
seves conclusions en mans del Papa en l’audiència prevista per al 27 de novembre de
2014 al Vaticà.

El Dr. Armand Puig Tàrrech, que va participar en l’organització del Congrés, va ex-
plicar que hi havia cinc paraules que podien expressar els propòsits de l’esdeveni-
ment: la primera era la paraula «vida», perquè es tracta de conèixer la realitat de la
vida urbana; la segona paraula era «perifèries», perquè es tracta d’acostar-se al món
de la pobresa i la marginació; la tercera paraula era «desvinculació», perquè la cultu -
ra urbana viu sota el signe de l’individualisme i el trencament; la quarta paraula era
«evangeli», és a dir, com fer present l’evangeli de Jesucrist en el món urbà, tot esco -
lant —per primera vegada en el nostre Arquebisbat— veus allunyades de la nostra rea -
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litat, com són els experts dels món euroasiàtic, llatinoamericà i africà; i la cinquena pa -
raula era «inculturació», és a dir, com poder empeltar l’evangeli en les grans concen-
tracions urbanes d’avui.

Mn. Ramon Ollé va donar els noms dels ponents i d’alguns dels experts invitats al
Congrés, com els sociòlegs Manuel Castells (Barcelona i Califòrnia-Berkeley), Marc
Augé (París) i Javier Elzo (Bilbao), entre altres. Entre els experts invitats que havien
confirmat la seva assistència destacà el nom del P. Antonio Spadaro, SJ, actualment
el màxim responsable de comunicació del Vaticà, remarcant l’interès que havia sus-
citat aquesta iniciativa de Barcelona, una ciutat que, en el món civil, té ja la imatge
d’una «ciutat intel·ligent, d’una ciutat avançada, d’una ciutat de les noves tecnolo-
gies de la comunicació». 

3. Crònica de les sessions de treball

El Congrés es va inaugurar el dimarts 20 de maig a dos quarts de deu del matí a la
seu de la Facultat de Teologia de Catalunya. Els invitats especials a l’acte inaugural
foren acollit pel Sr. Cardenal Arquebisbe en el claustre d’honor del Seminari Conci liar.

Entre aquests invitats hi havia el president de la Generalitat, Artur Mas; l’alcalde de
Barcelona, Xavier Trias; el secretari general d’Universitats i Recerca, Antoni Caste llà;
el director d’Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell; l’alcalde de Lleida, Àn -
gel Ros; el rector de la Universitat Ramon Llull, Josep M. Garrell; la vicerec tora de Re-
lacions Institucionals i Cultura de la Universitat de Barcelona, Lourdes Cirlot; i el co -
missionats per als Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona, Ignasi Garcia Clavel,
entre altres representacions.

Hi havia també l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol; l’arquebisbe-bisbe de
la Seu d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives; el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova; el bis -
be auxiliar de Terrassa, Mons. Salvador Cristau, i també el Dr. Armand Puig Tàr rech, co -
ordinador del Congrés; el Dr. Joan Planellas, secretari general del Congrés, amb al tres
professors de la Facultat de Teologia de Catalunya, i el rector del Seminari Con ciliar,
Mn. Josep M. Turull, i alumnes de la Facultat de Teologia i del Semina ri Conciliar.

Un cop rebudes les diverses autoritats al claustre d’honor, el Sr. President de la Gene -
ralitat s’acomiadà donat que, per ser dimarts, tenia que presidir a aquella hora, la reu-
nió del Consell Executiu al Palau de la Generalitat i les altres autoritats varen passar
a l’aula magna del Seminari Conciliar on va tenir lloc l’acte inaugural del congrés.

Sessió inaugural

La sessió inaugural va ser presidida pel Sr. Cardenal Arquebisbe, acompanyat de l’al-
calde de Barcelona, Xavier Trias, i el secretari del Consell d’Universitats de Catalu nya,
Claudi Alsina. Les dues-centes persones de tot el món inscrites al Congrés om plien
l’aula magna, amb una nombrosa presència de mitjans de comunicació que in forma-
ren de l’acte.
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Es va fer una pregària inicial, que consistí en el senyal de la creu i tot seguit una de
les joves col·laboradores del Congrés va llegir tot el salm 22, que glossa precisament
la benedicció de Déu sobre una ciutat emblemàtica, Jerusalem, ciutat de pau, i que
comença amb aquesta expressió: 

«Quina alegria quan em van dir:
anem a la casa del Senyor!
Ja han arribat els nostres peus
als teus portals, Jerusalem!»

Seguidament es va resar el parenostre en diverses llengües i es va cloure l’acte amb
una breu pregària del Sr. Cardenal Arquebisbe.

Seguidament parlà el Sr. Claudi Alsina donant la benvinguda als participants en el con -
grés, fent esment que el Papa Francesc estava molt sensibilitzar pel tema de la presèn -
cia de l’Església en les grans ciutats i que també hi estava molt sensibilitzat el nostre
Cardenal Arquebisbe, promotor del Congrés que ara iniciava la seva primera fase, pe-
rò que, en una segona fase, el Congrés reuniria arquebisbes de les principals ciutats del
món per estudiar i dialogar sobre les propostes fetes en la primera fase i per presentar -
les al Papa Francesc i escoltar la seva paraula.

De Catalunya l’orador va dir que tot i ser un país petit tenia deu citats que sobrepas -
saven els cent-mil habitants. «Barcelona —afegí— només una ciutat molt gran si la
comparen amb les grans urbs del món, però sí que és una gran ciutat. És per a mi una
joia i un deure moral desitjar-los una bona estada a la ciutat i un bon treball, tot es-
perant que l’esperit de Gaudí els acompanyi en tot moment.»

Xavier Trias va pronunciar unes paraules expressives d’una forta sensibilitat social.
«Sovint parlem de Barcelona com una ciutat de múltiples cultures, com una ciutat de
creativitat, com un exemple de “ciutat intel·ligent”, però a la vegada constatem que
Barcelona, és també una ciutat amb greus necessitats socials, Barcelona, ciutat mag-
nífica, té avui 106.000 persones a l’atur. L’expectativa de vida per a les dones a Bar -
celona ha arribat actualment als 86 anys. Catalunya, en pocs anys, ha passat dels 6
milions d’habitants a 7,5 milions. I aquest increment, i altres causes com la crisi eco-
nòmica actual, ha posat de manifest els problemes que tenim de marginació i de crei-
xents desigualtats socials. Davant d’aquests problemes, les Administracions públiques
no poden ni han de fer-ho tot. Personalment, sóc un defensor de l’anomenat “ter cer
sector”, que genera riquesa econòmica i riquesa social. I en aquest sentit, agraeixo
molt, com alcalde de Barcelona, la feina que fan moltes fundacions socials, com la
que porta el nom d’Arrels, i la feina que fa l’Església en el camp social».

La sessió inaugural es va cloure amb el discurs del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís
Martínez Sistach, que es publica íntegrament en les pàgines anteriors.

Dimarts, 20 de maig: la gran ciutat

Seguidament es va passar a la primera sessió de treball. El dimarts 20 de maig estava
dedicat a l’estudi de la gran ciutat del segle XXI com a lloc de la vida global. Totes les
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sessions matinals i vespertines del Congrés foren presidides pel Sr. Cardenal Arque -
bisbe, que sovint també va pronunciar unes paraules a l’inici o al final de la sessió re-
marcant els punts més destacats de les ponències.

La primera ponència portava aquest títol: «Àngels i dimonis de les grans ciutats. La
metropolitanització del món: evolució de les religions». Va anar a càrrec del doctor
Manuel Castells, un acreditat expert en Sociologia, catedràtic emèrit Planificació Ur-
bana de la Universitat de Califòrnia-Berkeley (EUA) i catedràtic de la Universitat
oberta de Catalunya (UOC), presentat pel Dr. Francesc Torralba.

Vivim un planeta majoritàriament urbanitzat, els centres neuràlgics del qual són grans
regions metropolitanes de més de 5 milions d’habitants. Urbanització i metropolita-
nització s’acceleren arreu del món. Per exemple, Amèrica Llatina és en un 80% urba -
na i assolirà el 90% el 2050. Les grans ciutats concentren poder, riquesa, tecnologia,
innovació, creativitat. I en el seu conjunt han millorat les condicions econòmiques,
d’educació i salut de les persones. Però alhora, a partir de les dades analitzades en
aquesta ponència, s’observa que també concentren ens problemes socials més grans,
el deteriorament ecològic, la pobresa urbana i la crisi de la vida quotidiana. I sobre-
tot, s’observa desintegració del teixit social, violència, por, desconfiança en les perso -
nes i institucions, amb els seus efectes sobre el desequilibri psicològic i emocional de
les persones.

En aquestes condicions, hi ha un anhel creixent per trobar en la religió un refugi i una
guia per superar la crisi multidimensional d’un desenvolupament inhumà. De fet, la
població religiosa al món s’ha incrementat d’un 83% el 1980 a un 89% el 2010. Ai xò
no obstant, no totes les religions creixen de la mateixa manera: en particular l’Esglé -
sia catòlica ha perdut fidels més que cap altra religió: ha disminuït del 22% de la po-
blació religiosa al 17% el 2010. A més, la pràctica regular de la religió entre els ma-
teixos catòlics també ha disminuït i és Espanya el país en què s’observa una davallada
més gran, juntament amb el Brasil.

La ponència analitzava les causes d’aquestes tendències, les seves conseqüències en
la societat i les seves implicacions per a les pràctiques futures de l’Església catòli ca.

De la ciutat-món al món-ciutat

La segona ponència fou la del sociòleg i professor Marc Augé, president de l’École des
Hautes Études, de París, que a causa d’un petit accident no es va poder traslladar a
Barcelona. La seva ponència, que havia enviat prèviament, fou llegida pel Dr. Ar-
mand Puig, que també presentà la personalitat i els treballs científics del doctor Augé,
en el camp de la sociologia urbana.

La ponència del Dr. Augé plantejava dos parelles de conceptes en oposició. «lloc» i «no
lloc» i «ciutat-món» i «món ciutat». El lloc es defoineix com un espai en el qual és
possible de llegir les relacions socials. L’exemple ideal és el de les societats en què hi
ha regles de residència. El no-lloc és un espai en què aquesta lectura no és possible.
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La ciutat-món és la gran metròpoli on es troben totes les diferències i totes les desi -
gual tats del planeta. El món-ciutat és el conjunt planetari global que dóna una impres -
sió d’uniformitat i en què les paraules clau són: ubiqüitat i instantaneïtat.

Després es planteja en la ponència la qüestió del context. Tot context és avui planeta -
ri. El món-ciutat és el context de la ciutat-món. Els mitjans de comunicació juguen en
això un paper essencial. D’aquesta manera, es produeix un descentrament de la vi-
da social que afecta la ciutat, l’estada i el mateix individu. Les perifèries de les grans
ciutats arriben a deixar de banda la necessitat del contacte social.

Què cal fer? Proposa com a model les ciutats mitjanes d’Itàlia, com Parma o Mode-
na, en les que el visotant té un sentiment de la intimitat de la ciutat... Donar vida a
la realitat local, sense oblidar que la ubiqüitat i la instantaneïitat són metàfores. Les
fronteres han de ser llindars i no barreres, conscients que el futur és planetari.

Vinculació i desvinculació en la gran ciutat

La tercera ponència de la primera jornada del Congrés la presentà el també sociòleg
Javier Elzo, catedràtic emèrit de Sociologia de la Universitat de Deusto (Bilbao).

Elzo va basar la seva ponència en dos factors: internet i la por. Però prèviament va
destacar que vivim en un món individualista, desterritorialitzat, ple de ciutats mundia -
litzades, que es troben fragmentades en vuit espais: els barris de persones d’élit, els
barris aburgesats, «gated communities» —zones encerclades per seguretat—, «edge
cities» —ciutats límit que estan en una ubicació llunyana del centre urbà—, enclava-
ments ètnics, guetos, territoris urbans precaritzats i zones residencials perifèriques.

És obvi que existeix el fenomen de la bretxa digital entre persones de diferent edat i de
deferent classe social i, fins i tot, del lloc on ens trobem. A Nova York, per exemple, hi
ha més nodes que en tota Àfrica. Però aquest nou fenomen conviu amb la por, amb una
obsessió per la seguretat. «Estem vivint una dictadura tecnològica?», es preguntà Elzo.

En aquest context, Elzo va posar molt d’èmfasi —en la ponència i en els diàlegs amb
els experts— en què l’Església «té una oportunitat d’or, ja que “és l’única institució
mundial que està estructurada, jerarquitzada i que forma una unitat. No n’hi ha cap
altra. I és l’única amb capacitat d’oposar-se al capitalisme dominant”. Recomana, en
la seva ponència, a l’Església que passi del model actual massa piramidal a un model
en xarxa amb un node central, que és el papat». Ho resumia en tres conceptes: unitat,
col·legialitat i subsidiarietat. 

La sessió matinal de cada dia acabava amb un torn de preguntes que els assistents al
congrés podien plantejar als tres ponents que en aquest moment ocupaven la taula
presidencial. Amb aquest temps de diàleg acabava la sessió plenària matinal. 

La sessió diària reservada als experts 

Cada un dels dies del Congrés a la la tarda, en una de les sales de reunions del Semi-
nari Conciliar, es va celebrar una sessió reservada als ponents i als experts. Aquesta
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sessió era presidida, com totes les sessions del matí, pel Sr. Cardenal Arquebisbe. En
aquestes sessions es dialogava sobre els punts de les ponències presentades en la ses-
sió matinal i es decantaven els punts centrals en ordre a elaborar unes conclusions de
la primera fase que seran presentats als cardenals i arquebisbes que participaran en la
segona fase del Congrés. 

Hi varen participar les següents persones: Alphonse Borràs, de Liège; Benjamín Bra-
vo, de Méxic DF; Luca Bressan, de Milà; Manuel Castells, de Barcelona; Angelo
di Be rardino, de Roma; Javier Elzo, de Bilbao; Carlos Maria Galli, de Buenos Aires;
i Jean- Bosco Matand, de Kinshasa, com a ponents.

Com a experts varen participar en les tres trobades vespertines les següents persones:
Miquel Barbarà, antic vicari general de l’arxidiòcesi de Tarragona; Christian Delar-
bre, vicari episcopal de la diòcesi d’Auch i professor a l’Institut Catòlic de Toulou-
se; Miguel García-Baró, professor de la Universitat Pontifícia de Comilles-Madrid;
Josep M. Lozano, professor d’ESADE, Universitat Ramon Llull (Barcelona); Marga -
rida Mauri, professora de la Universitat de Barcelona; Xavier Morlans, professor de
la Facultat de Teologia de Catalunya; Daniel Palau, professor de la Facultat de Teolo -
gia de Catalunya; Salvador Pié, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya;
Joan Planellas, de Girona, vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya i secreta -
ri del Congrés; Armand Puig Tàrrech, degà-president de la Facultat de Teologia de
Catalunya i coordinador del Congrés, que també feia de moderador d’aquestes sessions
vespertines; Adriano Rocucci, de Roma, professor de la Universitat «La Sapien za-Ro -
ma III»; Monica Ruffa, de Roma, professora a la Pontifícia Universitat Gregoria na;
Antoine Sondag, de París, director del Service national de la Missions Univer se  lle de
l’Église; Antonio Spadaro, de Roma, director de la Sala de premsa del Vaticà i direc-
tor de la revista La Civiltà Cattolica; Francesc Torralba, de Barcelona, professor de
la Universitat Ramon Llull i de la Facultat de Teologia de Catalunya. 

Dimecres, 21 de maig: l’encaix del cristianisme en la gran ciutat

La segona jornada del Congrés, la del dimecres 25 de maig, va estar dedicada a estu -
diar l’encaix del cristianisme en la gran ciutat, les característiques de la qual foren
estudiades en la primera jornada amb les ponències de caràcter sociològic.

La primera ponència fou la del professor P. Angelo di Berardino, de Roma, professor
emèrit de Patrologia, a l’Institut Patrístic Agustinià, de Roma, presentat pel vicedegà
de la FTC, Dr. Joan Planellas. 

Analitzava la ponència —titulada «L’origen urbà del cristianisme (segles I-IV)» el fe-
nomen que el cristianisme primitiu es va difondre des de les grans ciutats a les àrees
més rurals. Analitzant testimonis concrets, alguns d’ells pagans, el professor romà va
introduir una categoria que va donar molt de joc en els diàlegs entre els experts: la di -
fusió capilar del cristianisme en el món pagà grecoromà. El cristianisme es difonia per
contagi, pels testimonis personals —sobretot de les dones. Les rudimentàries tècniques
de comunicació d’aquell temps —com els còdexs— també hi varen ajudar. Però l’Es-
glésia ben aviat no va oblidar mai la importància de la presència territorial, i així nas-
queren les seus episcopals, tant en les ciutats com en el món rural. 
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Primer varen tenir molta importància, en la difusió del cristianisme, els missioners
itinerants, però ben aviat es varen constituir les comunitats cristianes locals, en con -
vivència —a vegades conflictiva— amb els pagans. 

«El cristianisme es difon per mitjà d’una relació personal —avui en diem “testimo-
ni”—, en els primers segles», va remarcar el ponent.

L’Església viu a la ciutat, però no és urbana

De la història al present, per mitjà d’una veu amb molta experiència de l’evolució de
l’acció evangelitzadora de l’Església a Amèrica Llatina. Aquesta veu fou la del sa-
cerdot Benjamín Bravo Morales, professor de la Universitat pontifícia de Mèxic (Mè-
xic DF). Fou una de les lliçons més aplaudides i citades en el diàlegs. El seu títol era
«El teixit eclesial i els teixits urbans (socials, econòmics, culturals, religiosos)». Una
gran introducció i una gra defensa de la necessitat d’una veritable inculturació, ar -
relament o «encarnació» —en termes més confessionals— de l’Església en la ciutat,
en la cultura urbana. 

El pastoralista mexicà criticà pràctiques pastorals com tancar les esglésies a les 20 ho -
res, quan tot jut comença la vida urbana de lleure. «L’Església —va dir— viu en la
ciutat, però no és urbana. Està a la urbs, però té hàbits i teixits que pertanyen a un al-
tre lloc i a una altra època».

Es va centrar sobretot en el concepte de «cultura». «La cultura ens ha permès conèi -
xer molt més l’home, des de la seva vessant més racional fins a la més històrica, i el
nucli de la cultura és la religió». Parlar de «religió» és referir-se a qualsevol interpre-
tació que busca sentit, ja sigui transcendent o ja sigui immanent, perquè la gran ciu-
tat actual es converteix en un supermercat d’ofertes de sentit.

Estem davant d’un pluralisme de «ciutats religioses» que ofereixen sentit: la ciutat
de la cristiandat, un grup limitat que arriba a la celebració dominical, la ciutat religio -
sa-popular, basada en el número de catòlics que professen la seva fe de manera pe-
riòdica, la ciutat holística dels batejats sense Església, la ciutat de la sensació del dos
i de la psique, la ciutat de la raó moderna, científica i tècnica, la ciutat de les sensacions
corporals, on s’hi troben els joves, i la ciutat dels guetos. 

El pastoralista mexicà creu que l’Església serà urbana quan se centri més en el cultu -
ral que en el territorial. I recull les exhortacions del Papa Francesc en el sentit que
l’Església no es pot tancar en una actitud autoreferencial i narcisista, sinó que ha de
sortir al carrer, que es converteixi en una Església samaritana —seguint l’exemple
de la paràbola evangèlica del bon samarità—, una Església que es concentri en el que
és essencial, que valori la comunitat i la religiositat popular, el que ell anomena «l’Es-
glésia de casa», que descriu en termes molt realistes: «la comunitat de la família d’un
malalt, la comunitat de pares i mares de nens que reben un sagrament d’iniciació cris-
tiana, una Església que valora la funció evangelitzadora dels laics, des de la seva
experiència de la vida secular».
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Des de Milà, en la línia llatinoamericana

Una ponència arribada a Barcelona des de Milà va completar les exposicions generals
de la segona jornada. Don Luca Bressan, vicari episcopal d l’arxidiòcesi lombarda i
professor de la Facultat Teològica de la Itàlia Septentrional, presentat pel doctor Xa-
vier Morlans. Va titular la seva exposició «Individu, persona i comunitat en la gran
ciutat». Un mèrit de la seva exposició fou la de centrar-se en la figura de la parròquia,
però amb una gran sintonia de fons amb la ponència anterior. 

Citant el cardenal Martini, el professor italià comparà la situació de la parròquia en
el món urbà amb dues figures bíbliques: Jonàs i David. La parròquia urbana es troba
avui com el pobre Jonàs: enmig d’un mar tempestuós i amb por de no poder acom-
plir la seva missió... Amb realisme, va dir que convindria que la parròquia passés del
pànic de Jonàs al coratge de David davant de Goliat.

També es va centrar, com la ponència anterior, en la cultura urbana. La ciutat està
canviant el cristianisme i les seves institucions. El cristianisme està cridat a renego-
ciar amb la cultura urbana en la quotidianitat de les seves relacions i de la seva activi -
tat. La cultura urbana obliga el cristianisme a repensar el seu funcionament social i
institucional i, en particular, interroga l’experiència eclesial en les seves tres dimen-
sions fonamentals: el concepte d’institució, el d’autoritat i la idea de territori.

L’Església ha de buscar una comunitat alternativa, basada en l’Evangeli, que sigui tes -
timoni de pau davant els dimonis de la ciutat. Seguint l’Evangelii gaudium —que fou
la veritable línia de fons dels tres dies—, proposà una gramàtica del cristianisme ur -
bà que es basi en fer «olor d’ovella», en anunciar el missatge cristià i experiències
fonamentals que simbolitzin la pertinència i el sentit de l’existència. 

La jornada del dimecres va incloure una visita col·lectiva dels ponents i els experts con -
vidats a la basílica de la Sagrada Família, durant la qual els acompanyà i els va expli -
car la seva simbologia el Dr. Armand Puig.

Dijous, 22 de maig: l’Evangeli comunicat en la gran ciutat

La tercera jornada del Congrés, la del dijous 22 de maig, es va centrar ja plenament
en l’evangelització: «l’Evangeli comunicat en la gran ciutat». Les tres ponències, en
la seva diversitat, foren un aterratge, un punt d’arribada.

El continent africà, en l’Església actual, representa una gran reserva d’humanitat i de
sentit religiós. El sacerdot Jean-Bosco Matand Bulembat, rector de la Universitat Ca-
tòlica del Congo (Kinshasa), expert en estudis bíblics, presentat pel doctor Salvadir
Pié. Amb la seva ponència «L’impacte de l’Evangeli de Jesús en la gran ciutat» ens
va portar al congrés el que els experts varen qualificar com el «fonament cristològic»
de tota evangelització, tant en el món urbà com en el rural.

Les «ciutats» —amb les mesures de població del seu temps— tenen una gran presèn-
cia en la vida i les accions de Jesús: Natzaret, la seva pàtria; Cafarnaüm, el centre
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de la seves predicacions i desplaçaments; Jerusalem, el lloc de la seva mort i resur -
recció, la culminació de la seva missió.

El «principi cristològic» de l’evangelització es manifesta en l’actitud de Jesús, que
cerca els homes allà on ells habiten, sigui a la ciutat, sigui «extra murs» de la ciutat
o de les poblacions rurals, on habiten els malalts, els leprosos, els marginats de la so-
cietat... «L’anunci de l’Evangeli en les grans ciutats d’avui necessita una contextua-
lització sui generis —va dir el doctor Matand en la conclusió de la ponència— que
tingui en compte a la vegada allò que és fonamental a l’Evangeli i allò que pertany
als mitjans i a les estratègies que cal adoptar perquè l’Evangeli no sigui només infor-
matiu, sinó que també sigui performatiu en aquelles persones que l’acullen».

En un context urbà marcat sobretot per l’absència de Déu, s’imposa «la proclamació
de la veritable identitat de Jesús. Amb una actitud de diàleg, l’Església ha de tenir
el coratge, com diu el Papa Francesc, d’anunciar la Bona Notícia a tots els qui habi-
ten les ciutats i les seves perifèries per anunciar-los el Crist mort i ressuscitat, tam-
bé per als homes i dones d’avui».

Una presència plural, acollidora solidària i humil

Després del «fonament cristològic», de la ponència anterior, el «fonament eclesial»
el va exposar el doctor Alphonse Borràs, d’ascendència catalana com indica el seu
cognom, ja ben conegut, professor a la Universitat Catòlica de Lovaina (Louvain-la-
Neuve i vicari general de la diòcesi de Liège, presentat pel doctor Salvador Pié. El
títol de la seva ponència era «La comunicació de l’Evangeli en la gran ciutat: espais,
actors, condicions».

Proposà, cercant-ho en els ensenyaments de Pau Vi, una actitud de diàleg per part de
l’Església per establir comunicació amb la cultura urbana, que va descriure de forma
molt detallada, i també les característiques de l’homo urbanus, sobretot la mobili-
tat. Citant l’exhortació programàtica del Papa Francesc, va dir que l’Església ha de
«sortir» per a anar cap la trobada dels ciutadans d’avui. I exposà cinc característiques
d’aquesta «sortida»: expressar l’amor salvífic de Déu, no imposar la veritat, apel·lar
a la llibertat, viure una proximitat pacient cap a les persones i acollir-les cordialment
(EG 165 in fine).

Com comunicar l’Evangeli? El primer subjecte de l’Evangelització és l’Església en
tota la seva diversitat i, òbviament, en els seus components: laics, consagrats i clergat.
En el camp religiós, els ciutadans busquen satisfer les necessitats espirituals i, per
fer-ho, volen qualitat i un personal competent... 

En la darrera part d’una molt valuosa ponència, tot un programa de pastoral urbana,
el ponent va detallar aquestes quatre característiques de la presència de l’Església en-
mig de la cultura urbana: una presència que sigui a la vegada plural, acollidora, so-
lidària i humil, presentant un testimoni que «millora el cristià i fecunda la ciutat» (EG
75 in fine). Els congressistes de Barcelona, tot escolant la ponència, vàrem recordar
la carta pastoral del nostre cardenal Arquebisbe publicada al començament del present
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curs amb el títol de Viure la fe i edificar la comunitat cristiana, especialment l’apar -
tat titulat «Viure la fe i edificar la comunitat cristiana».

La presència solidària de l’Església en la ciutat la va glossar un teòleg molt coneixe-
dor del pensament del Papa Francesc, Carlos Maria Galli, professor de la Facultat de
Teologia de la Universitat Catòlica Argentina (Buenos Aires), autor del llibre titulat
Dios vive en la ciudad (Buenos Aires, 2011). La va titular «La misericòrdia maternal
de l’Església amb els pobres, els oblidats i els “sobrants” en la pastoral mega-urbana». 

Les majors megàpolis són ciutats d’Amèrica Llatina i per això, des de 1965, ja s’ha -
via desenvolupat la pastoral urbana en les quatre assemblees generals del CELAM (Me -
dellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida). Es tractava d’inculturar l’Evangeli en la
cultura urbana. Ara, aquest desafiament es trasllada també a Europa i altres continents.

L’Església es desplaça cap al Sud del món, va dir, i va explicar el «projecte missio-
ner de Francesc, un Papa que prové del “Sud del Sud”, que ha estat escollit per com-
pletar les reformes del Concili Vaticà II i que somia amb una opció missionera que ho
transformi tot, ja que l’Església per la seva naturalesa és missionera (AG 2)». Per des-
criure el context teològic, eclesial, social i cultural, va partir del document de Pau VI
Evangelii nuntiand, i de l’exhortació del Papa Francesc Evangelii gaudium va dir que
el seu centre és el capítol tercer titulat «L’anunci de l’Evangeli»: Ecclesia semper re-
formanda in statu conversionis et in statu missionis.

La ponència consta d’aquests deu punts: L’eclesiologia missionera i reformadora d’E -
vangelii gaudium (1); l’Església, poble de Déu missioner i mare misericordiosa (2);
descobrir i anunciar Déu en la cultura mega-urbana (3); el moviment missioner vers
totes les perifèries socials (4); l’opció per als pobres en l’Església llatinoamericana
(5); els pobres en el cor de Déu i del poble de Déu (6); la cultura del descarte i la
inclusió dels pobres (7); la presència de Crist en els germans mées petits (8); la mise -
ricòrdia maternal amb els oblidats i sobrants (9), i una pastoral urbana per a una tro -
bada fraternal (10).

La darrera ponència d’aquesta primera fase del congrés es tanca amb unes reflexions
sobre la pastoral urbana a la llum del document d’Aparecida i del projecte missioner
del Papa Francesc.

4. Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe

«Ens cal una mirada de fe que descobreixi el Déu que habita en les ciutats»

Declaracions del cardenal Lluís Martínez Sistach, impulsor del Congrés Internacio-
nal sobre Pastoral de les Grans Ciutats (publicades al setmanari Catalunya Cristia -
na (11/05/2014, pàg. 3)

L’arquebisbe de Barcelona ha posat en marxa el Congrés Internacional de Pastoral
de les Grans Ciutats. La primera fase serà del 20 al 22 de maig a l’aula magna del Se-
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minari Conciliar de Barcelona, i servirà per estudiar des del punt de vista sociològic,
teològic i pastoral la realitat de les grans ciutats del món. En una segona fase, del
24 al 26 de novembre, es farà un treball per part dels pastors diocesans.

Quines característiques comunes tenen avui les grans ciutats del món?

Les grans ciutats del món, pel sol fet de ser grans concentracions urbanes, tenen unes
característiques força similars en major o menor grau. En primer lloc, si és veritat que
aquestes concentracions urbanes ofereixen als seus ciutadans infinites possibilitats,
també és veritat que apareixen nombroses dificultats per al ple desenvolupament de
la vida de moltes persones.Com diu el Papa Francesc, en les ciutats grans són mol-
tíssims els «no ciutadans», els «ciutadans a mitges» o els «sobrants urbans». Aquests
espais urbans que podrien ser un lloc amb bones possibilitats per a tots els ciutadans,
fàcilment desenvolupen el tràfic de drogues o de persones, l’abús i l’explotació de
menors, l’abandó d’ancians i malalts, diverses formes de corrupció i de crim. Tanma -
teix, Déu viu entre els ciutadans i ens cal, com diu Francesc, «una mirada contempla -
tiva», una mirada de fe que descobreixi el Déu que habita en les ciutats, en les seves
llars, els seus carrers i les seves places.

Quins són els reptes pastorals propis de la ciutat de Barcelona?

El gran repte pastoral que té l’Església de Barcelona, com tenen general totes les Es-
glésies diocesanes, és l’evangelització, que en les grans ciutats té unes connotacions
ben pròpies, atesa la concentració de moltíssimes persones en un mateix lloc amb to-
tes les conseqüències que això comporta. A la ciutat, el tema religiós està molt media -
tit zat per diferents estils de vida, per costums associats a un sentit temporal, territorial
i relacional, que difereix dels habitants del món rural. El Papa Francesc, molt interes -
sat en la pastoral de les grans ciutats per haver estat arquebisbe del gran Buenos Aires
en la seva exhortació apostòlica Evangelii gaudium ha parlat del tema. Ens diu que
«noves cultures continuen gestant-se en aquestes enormes geografies humanes en què el
cristià ja no sol ser promotor o generador de sentit, sinó que en rep altres llenguatges,
símbols, missatges i paradigmes que ofereixen noves orientacions de vida, sovint en
contrast amb l’Evangeli de Jesús» (n. 73).

La parròquia ha deixat de ser el centre neuràlgic i aglutinador d’iniciatives
religioses, socials, culturals, que havia estat en un altre temps? Què implica
això?

La parròquia ha experimentat un canvi profund perquè han canviat moltes coses en
les nostres societats. La parròquia avui ja no és el lloc que polaritza tota la vida dels
feligresos, perquè aquests viuen en un lloc, treballen en un altre, es diverteixen en un
altre, etc. Hi ha en la vida de les persones una gran mobilitat. Això fa que la vida de la
parròquia incideixi menys en la vida dels feligresos, del barri i de la ciutat. Tanmateix,
la parròquia té present i futur, perquè contribueix a protegir i ajudar els ciutadans da-
vant de l’aïllament, la soledat i la marginació que ofereixen les ciutats per a moltes
persones. La parròquia, avui més que mai, ha de ser una autèntica comunitat per tal
d’ajudar a viure l’Evangeli enmig de les grans ciutats i a la realització personal dels fe -
ligresos.
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A l’Evangelii gaudium, el Papa Francesc convida a «imaginar espais d’oració i
de comunió amb característiques noves, més atractives i significatives per als ha-
bitants urbans». Com es podria plasmar aquesta invitació del Papa Francesc en
el cas de Barcelona?

El Papa Francesc, davant de la problemàtica que presenta la ciutat a la fe, manifesta
i recorda que el Sínode dels Bisbes d’octubre de 2012, dedicat a la nova evangelitza-
ció per a la transmissió de la fe, va constatar que les transformacions de les grans ciu-
tats i la cultura que expressen són un lloc privilegiat de la nova evangelització. I és en
aquest context que Francesc diu el que assenyala en la pregunta és a dir, que cal ima-
ginar espais de pregària i de comunió amb característiques innovadores, més atractius
i significatius per als ciutadans. Cal, doncs, tenir imaginació per realitzar-ho en la gran
ciutat de Barcelona i en la gran àrea metropolitana. No sempre tenim la ima ginació
suficient. Però a tots ens cal treballar per assolir-ho. No hi ha dubte que el Con grés In-
ternacional ens hi pot ajudar, perquè una de les finalitats que penso que ha d’aconseguir
el Congrés es la deposar en comú en l’etapa conclusiva —és a dir la dels pas tors de
grans ciutats, el mes de novembre del 2014— les experiències i la creativi tats que es
dóna en altres grans ciutats.

En la nostra ciutat de Barcelona, sempre he pensat que les parròquies de Ciutat Vella
que acullen molts barcelonins dels barris perifèrics que els dissabtes a la tarda i els
diumenges van al centre de la ciutat, convindria que els oferissin celebracions, pregà -
ries, conferències, acolliments, etc., que els poguessin atraure.

Quin paper pot tenir en aquest sentit la Sagrada Família?

La basílica de la Sagrada Família està al centre geogràfic de la gran metròpoli de Bar-
celona. És una presència de Déu en mig d’una gran ciutat per la seva bellesa i el seu
riquíssim simbolisme, i és una bíblia de pedra. El Papa Francesc ens ha dit que la pro-
clamació de l’Evangeli serà una base per restaurar la dignitat de la vida humana en
aquests espais urbans, perquè Jesús vol vessar a les ciutats vida en abundància. La
bellesa porta a la transcendència, en definitiva, a Déu. Moltes de les persones no creients
que visiten la Sagrada Família, en sortit, manifesten que els fa pensar. Penso que te-
nir la basílica dedicada en el seu interior i en estat avançat de construcció en el seu
exterior contribueix a l’evangelització de la nostra gran ciutat.

Gaudí i la Sagrada Família poden convertir Barcelona en destí de pelegrins?

Gaudí sembla que ho hagués desitjat i endevinat, que la Sagrada Família esdevingués
reclam de milions i milions de pelegrins. I vénen de tot el món. La vinguda de pele-
grins no disminueix, sinó que va en augment, si pensem en els que entren a la basí -
li ca i els qui la contemplen de fora, especialment les façanes del Naixement i de la
Passió.

La Sagrada Família és un autèntic santuari de la família per pregar per la pròpia famí -
lia i per les famílies de tot el món. Un santuari molt actual i molt necessari, ja que
la família és una realitat insubstituïble, valorada pels mateixos joves i necessària
per a la deguda formació humana i cristiana dels fills. Amb la família ens hi juguem
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molt, perquè, com ens recorda la constitució Gaudium et spes del Concili Vaticà II, el
bé de les persones, de la societat i de l’Església depèn de la salut del matrimoni i de
la família. Amb motiu dels dos Sínodes de Bisbes dels anys 2014 i 2015, dedicats a la
temàtica de la família, la nostra basílica —juntament amb la de Natzaret i de Lore-
to— promou la pregària i la sensibilització per la problemàtica familiar i pels treballs
dels esmentats Sínodes.

En la visita ad limina es va parlar de buscar fórmules de convivència entre els
sacerdots, per evitar precisament la soledat. Pot sorgir alguna proposta concre-
ta en aquesta línia?

En l’encontre dels bisbes catalans amb el Papa Francesc amb motiu de la visita ad li-
mina, es va tractar també del servei dels sacerdots, de la seva vida i del seu ministe-
ri, que tots agraírem molt. Els bisbes hem de tenir cura especial dels sacerdots, que
són els nostres més íntims col·laboradors. Tot el que es pugui fer per a la seva forma-
ció permanent i pel lloc de viure i atenció material és molt important, ja que això con-
tribueix positivament en l’exercici del seu ministeri. El Concili Vaticà II i el dicaste -
ri sobre la vida i ministeri dels sacerdots posen en relleu la conveniència de vida en
comú, que admet diverses formes, des de viure junts en rectories, fins a compartir el
dinat setmanalment. No sempre és fàcil la convivència en comú per la diversitat de fei -
nes que realitzen. El que és molt freqüent i es potencia és el compartir taula periòdi -
cament a nivell arxiprestal, per tal de trobar-se i ajudar-se en la realització d’una pas-
toral de conjunt.

El Congrés Internacional es presenta en dues fases. Pot explicar-nos-les en detall? 

La primera fase la celebrarem els dies 20-22 de maig i hi participaren nou ponents i
quinze experts sociòlegs, teòlegs i pastoralistes del món i aquests elaboraran uns con-
tinguts durant els tres dies del Congrés, que es lliurarà, juntament amb les conferèn -
cies, a cardenals i arquebisbes de grans ciutats del món per tal que ho considerin,
ho valorin, ho confrontin amb l’experiència pastoral de la seva pròpia diòcesi. El mes
de novembre se celebrarà la segona fase del Congrés. Aquests pastors es reuniran a
Barcelona tres dies per reflexionar sobre aquells continguts i posar en comú experièn -
cies adients. Això pretén ajudar-nos als pastors a conèixer més i millor el que fa refe -
rència a les grans ciutats avui i la seva evangelització. Pretén també treballar junts
responsables de la pastoral de grans ciutats per tal que el coneixement mutu faciliti que
en endavant ens puguem ajudar. El coronament del Congrés serà l’audiència que el
Papa Francesc ens ha concedit el dia 27 de novembre.

El Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats tindrà continuïtat amb
aquest nom i aquesta filosofia? Crearà marca pròpia?

És una mica prematur respondre a aquesta pregunta. Dependrà molt del desenvolupa -
ment del Congrés Internacional. Tanmateix, considero que sí que caldria una conti-
nuïtat. Ho dic perquè els ponents i experts quan els he convidat a participar, tots han
acceptat a la primera, han manifestat que és una iniciativa molt important i que es
quedaran al Congrés els tres dies de maig. Puc dir que el mateix ha succeït amb els
cardenals i arquebisbes que he convidat per a la trobada del mes de novembre. El Pa-
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pa Francesc està al corrent de l’organització del Congrés i sempre m’ha manifestat
molt interès en la seva celebració, i ha concedit una audiència privada. Això vol dir
que es veu la necessitat de trobar-nos, d’estudiar, de reflexionar conjuntament sobre
la pastoral de les grans ciutats.

Barcelona és una ciutat que cada vegada acull més turistes. L’Església ha de con -
tinuar avançant en aquest àmbit de la pastoral?

Barcelona és una ciutat que atrau moltíssims turistes del món. Som una ciutat bonica
i acollidora. La pastoral del turisme porta ja anys de vol. S’ha treballat i s’ha reflexio -
nat a diferents àmbits i llocs. Penso que cal continuar perquè les coordenades del tu -
risme han anat canviant amb el temps. La pastoral del turisme no té en compte no -
més els turistes, sinó també la munió de persones i d’institucions que estan entorn i
al servei del turisme.

El fet d’ampliar els horaris comercials i d’obrir els festius, pot repercutir nega -
tivament en l’assistència a les celebracions religioses? 

El treball està al servei de la persona i no al revés. L’ampliació dels horaris comercials
ha de tenir molt present, valorar degudament com pot incidir negativament en el bé
de les persones treballadores i de les seves famílies. No només en els aspectes religio -
sos perquè no dificultin participar els treballadors en les celebracions religioses, sinó
també que no dificultin que els membres de la família es puguin trobar, especialment
el diumenge. Hi ha valors molt necessaris per al bé de les persones i de les famílies
que la societat ha de preservar i d’afavorir, en definitiva, per al bé de la mateixa socie -
tat. Aquest tema que planteja amb la seva pregunta és molt important i cal ser molt
curós en el seu tractament, valorant no només l’atenció als turistes i consumidors i als
llocs de treball, sinó també a molts altres aspectes abans esmentats. 

Declaracions sobre la primera fase del Congrés Internacional de la
pastoral de les grans ciutats

«Europa ha escoltat el missatge de l’Església a Amèrica llatina», diu el cardenal
Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona (Publicades a Catalunya Cristiana,
n. 1.810, 1 de juny de 2014, pàg. 5).

Com valora l’experiència d’aquesta primera fase del Congrés?

La valoro molt positivament i amb això coincideixo amb tots els ponents i experts
que al final de les tres jornades han valorat també molt positivament el treball realit -
zat i el mètode que he donat al Congrés. Hi ha una altra dada que ho confirma: l’ele -
vada participació de congressistes durant els tres dies. En relació amb el contingut
del que s’ha tractat en el Congrés, penso que és una lectura teològic en profunditat de
l’Evangelii gaudium com a document programàtic del Papa Francesc. Considero que
és una magnífica aportació que ha fet el Congrés a la pastoral de l’Església. Les Es-
glésies d’Europa han escoltat el missatge i la vida que ens arriba de l’Església a Amè-
rica Llatina.
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Què pot dir-nos pel que fa a la participació i implicació de ponents i experts?

Hi ha dues dades que cal posar en relleu per a la valoració del treball de ponents i ex-
perts. En primer lloc, la decisió de participar tots ells els tres dies d’aquesta primera
etapa del Congrés, malgrat els molts compromisos que tenen, donada la seva compe-
tència. I, en segon lloc, el fet —diria gairebé excepcional, atesa la meva experiència
d’organització i participació en congressos— que tots els ponents hagin presentat
la seva conferència per escrit abans de l’inici del Congrés. És realment insòlit i els ho
vaig agrair moltíssim.

Les ponències han estat molt riques de contingut, han respost a la finalitat del Congrés
i els congressistes les han seguit amb molt interès i les han elogiat. Diria que l’èxit es -
tava assegurat, perquè els ponents són «primeres espases», de primera línia en la se va
respectiva especialització. A més de sociòlegs, teòlegs i pastoralistes, hi havia un grup
de quinze professors molt competents en altres matèries: història, filosofia, noves tec-
nologies, etc.

El treball que hem realitzat les tres tardes amb els ponents i experts ha estat riquíssim.
Tots hi ha participat, i els experts han aportat nous aspectes a les nou conferències
del Congrés. Sempre ens ha mogut posar en relleu aspectes de les grans ciutats que
incideixen o poden incidir en l’evangelització i en la presència de l’Església i dels cris -
tians en aquestes grans concentracions humanes. Totes aquestes aportacions junta-
ment amb les conferències es lliuraran als Pastors de grans ciutats del món per prepa -
rar i realitzar l’encontre que tindrem a Barcelona els dies 24, 25 i 26 de novembre.
I també ho lliuraré al Papa Francesc, que ha tingut la deferència de concedir-nos una
audiència privada el 27 de novembre.

Tots els ponents i experts han valorat positivament aquest mètode de configurar el Con -
grés internacional en dues etapes i que siguin ells els qui ofereixin, amb el treball rea -
litzat aquests dies, els continguts més tècnics als pastors per ajudar-los en la seva re -
flexió i en la posada en comú d’experiències pastorals que s’estan realitzant en aquestes
grans ciutats del món.

Tot i que el debat a la tarda s’ha fet a porta tancada, pot avançar-nos algunes de
les conclusions més rellevants?

En els debats de la tarda vaig indicar un mètode de treball: que a la llum del que es di -
gué en les conferències i diàlegs del matí s’indiquessin continguts que les grans urbs
ofereixen a l’evangelització. Es va procurar que fos un debat que portés a respostes
concretes. Es va veure molt clar que en les ponències i debats apareixen diverses con-
figuracions de les grans ciutats en el món, que no hi havia una plena uniformitat, i que
també aquestes diferències apareixen en el món europeu i l’americà. Ens cal contem-
plar les ciutats amb una mirada de fe per descobrir la presència de Déu en els ciutadans,
en les seves llars, en els carrers i les places. Es coincidí que, com citava el Papa Fran-
cesc, ens cal sortir, anar a les perifèries de la ciutat per trobar, escoltar, dialogar amb
les persones en ciutats fredes i despersonalitzades. Tanmateix, Déu ens avança sem-
pre i ell ja ha arribat a les perifèries abans que nosaltres hi anem. Fa impacte l’augment
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de cristians en el sud del planeta i en els països en via de desenvolupament o pobres.
Els pobres interpel·len tota l’Església i tots els cristians.

Quan preveu poder enviar a cardenals i arquebisbes les conclusions ja redac-
tades?

En les reunions de la tarda hi havia un experts que anaven fent un treball de prendre
els continguts i elaborar una relació d’allò en el que s’ha coincidit més. He demanat
també als ponents i experts que m’enviïn quatre o cinc continguts que considerin més
importants de cara a l’elaboració de la relació final que s’enviarà als cardenals i arque -
bisbes.
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Prelat

DECRETO 12/14.— Barcelona, 14 de mayo de 2014

Visto el escrito del Rvdo. Hno. Mariano Santamaría Rodríguez, FMS, Vicepostulador
de la Causa de Canonización de la Sierva de Dios Rosa Deulofeu González;

POR EL PRESENTE decreto que sea instruido un proceso y no pudiendo presidir per -
sonalmente el tribunal a causa de mis ocupaciones pastorales, nombro y designo co mo
Juez Delegado al Rvdo. Dr. Santiago Bueno Salinas; como Promotor de Justi cia al Rvdo.
P. Vicente Benedito Morant, OP; y como Notaria Actuaria a la Sra. Chiara Ros tagno.

El Canciller comunicará a cada uno de los miembros del tribunal el nombramiento que
acabo de hacer de cada uno de ellos para que comparezcan todos en el Palacio Epis-
copal, ante el Excmo. y Rvdmo. Sr. Sebastià Taltavull Anglada, Obispo auxiliar y Vi -
c  a rio General de la Archidiócesis de Barcelona, con el fin de aceptar los cargos pa-
ra los que han sido designados, prestar el debido juramento e intervenir en las demás
diligencias del mencionado proceso.

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 13/14.— Barcelona, 16 de maig de 2014

Atesa la petició que ens ha estat presentada pel Rvdm. Sr. Visitador Apostòlic per als
ucraïnesos de ritus bizantí a Espanya; 

Atès el decret del 26 de novembre de 2012 en el qual es disposa que el temple de Sant
Jo sep (Santa Mònica) i les dependències annexes que es determinin amb un conveni
pertinent, siguin destinats al culte i al servei pastoral dels fidels de la comunitat gre -
co-catòlica ucraïnesa de ritus bizantí residents a l’arxidiòcesi de Barcelona; 

Atès el nomenament del 7 d’octubre de 2013 d’un sacerdot greco-catòlic com a encar -
regat de la cura pastoral dels fidels de la comunitat greco-catòlica ucraïnesa de ritus
bizantí residents a l’arxidiòcesi de Barcelona i de la petició que aquesta comunitat si -
gui erigida oficialment a l’arxidiòcesi de Barcelona com a parròquia personal conser -
vant el nom de la parròquia de Sant Josep (Santa Mònica) i afegint Sant Josafat com
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a cotitular de la mateixa, un gran Sant de la pàtria ucraïnesa, que donà la vida per la
unitat de l’Església; 

Conscients que la vitalitat d’aquesta comunitat requereix d’instruments jurídics i pasto -
rals adequats per a una millor atenció espiritual i per tal que els seus membres puguin
anunciar, celebrar i testimoniar la fe conforme les seves tradicions litúrgiques, integrats
en l’Església arxidiocesana de Barcelona; 

Havent consultat el Consell Presbiteral en la reunió del 12 de febrer de 2014 i amb el
seu parer favorable; 

I tenint en compte les indicacions del Concili Vaticà II (Orientalium Ecclesiarum, 30)
i els cànons del Codi de Dret Canònic (CIC c. 213; c. 214; c. 515,1; c. 515,2; c. 518) i
del Codi de les Esglésies Orientals (CCEO c. 16; c. 17; c. 279; c. 280,1; c. 280,2) i de
les disposicions de la Instrucció Erga migrantes caritas Christi, núm. 54; 

PEL PRESENT DECRET, a partir del dia d’avui, erigim en l’arxidiòcesi de Barcelo -
na la parròquia personal de Sant Josep, Santa Mònica i Sant Josafat, per al fidels gre-
co-catòlics ucraïnesos de ritus bizantí. 

La parròquia es regirà per la normativa del Codi de les Esglésies Orientals, en els as-
sumptes propis del seu ritus; pel Codi de Dret Canònic i per la legislació particular de
l’Arxidiòcesi de Barcelona. Tindrà la seva seu a la Rambla Santa Mònica, 9 de Bar -
celona. El seu àmbit de competències serà el dels fidels greco-catòlics ucraïnesos
de ritus bizantí amb domicili en el territori de l’arxidiòcesi de Barcelona. El bis be dio-
cesà nomenarà el seu rector i atorgarà la missio canonica al sacerdot greco-catòlic, a
proposta del seu propi Jerarca. L’arxiu parroquial comptarà amb els llibres de baptis -
mes, matrimonis, confirmacions i exèquies, conforme les disposicions diocesa nes, dels
quals n’enviarà còpia anual a l’Arxiu Diocesà. Quant a la celebració dels sagraments,
es tindrà en compte la legislació canònica i les Orientacions per a l’aten ció pas toral
dels catòlics orientals a Espanya, de la Conferencia Episcopal Española, aprovades
el 21 de novembre de 2003, o les que puguin dictar els organismes eclesiàstics com-
petents. Igual que la resta de parròquies de l’arxidiòcesi, presentarà anualment el seu
estat de comptes.

Confiem, en erigir aquesta parròquia personal, que els fidels greco-catòlics ucraïne-
sos de ritus bizantí contribueixin a l’edificació de l’Església Universal i particular amb
el seu patrimoni litúrgic, teològic, espiritual i cultural.

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

BAB 154 (2014) - maig [25]  315



DECRET 14 /14.— Barcelona, 30 de maig de 2014

Atesa la petició del Rvd. Sr. Joaquim Monasterio Sánchez, en què sol·licita poder aco -
llir-se a la jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara
tenia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Joaquim Mo-
nasterio Sánchez, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decre-
tem el seu pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de
la parròquia.

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 15 /14.— Barcelona, 30 de maig de 2014

Atesa la petició del Rvd. Sr. Ferran Muñoz Resano, en què sol·licita poder acollir-se
a la jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara te -
nia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Ferran Muñoz
Resano, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el seu
pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de la
parròquia.

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 16 /14.— Barcelona, 30 de maig de 2014

Atesa la petició del Rvd. Sr. Josep M. Solé Mercadé, en què sol·licita poder acollir-se
a la jubilació i fa renúncia explícita a les responsabilitats parroquials que fins ara te -
nia a l’Arxidiòcesi.

PEL PRESENT document acceptem la petició de jubilació del Rvd. Sr. Josep M. So-
lé Mercadé, la renúncia a tots els seus càrrecs pastorals a l’Arxidiòcesi i decretem el
seu pas a la situació de prevere emèrit, per les raons adduïdes.

Aquest decret es farà efectiu a partir del dia de l’inici del ministeri del nou rector de la
parròquia.

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 invitant a una celebració a la Sagrada Família

Benvolgut Sr. Rector,

El Consell Episcopal amb la Delegació Diocesana d’Economia hem cregut conve-
nient invitar dels subscriptors del Fons Comú Diocesà i els membres dels Consells
d’Economia parroquials, a una celebració de l’Eucaristia a la Basílica de la Sagrada
Fa mília, tot agraint la seva generosa col·laboració. La celebració serà el dia 1 de juny
a les 17 hores.

Em plau lliurar-te aquestes lletres per tal d’invitar-te a aquesta celebració i que tinguis
la bondat d’invitar els membres del Consell d’Economia de la teva parròquia.

Amb una salutació molt cordial,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 13 de maig de 2014
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Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Missa d’acció de gràcies per la canonització de Sant
Joan XXIII i Sant Joan Pau II, a la Basílica de la Sagrada Família,
el 4 de maig de 2014

Ens hem reunit en la nostra entranyable Basílica de la Sagrada Família per celebrar
l’Eucaristia del 3r Diumenge de Pasqua, donant gràcies a Déu per la canonització
dels Papes Joan XXIII i Joan Pau II, que fou proclamada pel Papa Francesc el diu-
menge passat a la Plaça de Sant Pere del Vaticà.

Donem gràcies a Déu Nostre Senyor per haver-nos donat dos Papes que han servit
l’Església en un temps que nosaltres, la majoria, hem conegut, especialment Sant Joan
Pau II. Dos nous sants de l’Església del nostre temps, que han viscut en la segona part
del segle XX, coetanis de molts de nosaltres. Són sants i estan amb Déu en el cel inter -
cedint per l’Església i per a tots nosaltres.

El Papa Francesc en la seva homilia de canonització ens digué que «foren sacerdots,
bisbes i Papes del segle XX. Coneixeren les tragèdies d’aquest segle, però no van per-
dre el coratge perquè Déu en ells va ser més fort; en ells va ser més forta la misericòr -
dia de Déu que es manifesta en les cinc llagues de Jesús». Van ser homes de Déu que
han encoratjat els cristians i totes les persones de bona voluntat a no tenir por, con-
fiant en l’amor paternal i misericordiós de Déu.

Els dos nous sants lliuraren plenament la seva vida a Déu en l’exercici generós i cons-
tant del seu ministeri al servei de l’Església i del món. Tots recordem la bonhomia
del Papa bo, de Joan XXIII, que ple de confiança en Déu per servir millor l’Església
va convocar el Concili Vaticà II que es va celebrar els anys 1962-1965, i ell només va
poder presidir la primera sessió de l’any 1962, d’octubre a desembre. Som ben cons-
cients del do de Déu que ha estat per a l’Església, per al món i per a cada cristià la
convocatòria i celebració d’aquest Concili. Estem celebrant la litúrgia eucarística i
ho fem amb les orientacions i innovacions que ens ha donat el document de litúrgia
de l’esmentat Concili. Joan XXIII va publicar l’encíclica Pacem in terris que parla de
la pau en el món que per assolir-se s’ha de treballar per la justícia i cal respectar els
drets fonamentals de la persona humana. Aquesta encíclica va ser molt ben rebuda
per creients i no creients i va tenir molta difusió.

Sant Joan Pau II, ha estat el Papa de tots nosaltres, amb l’exercici del seu servei a l’Es -
glésia universal durant 27 anys. Procedent de Polònia estava avesat a la lluita contra
el comunisme durant el seu ministeri sacerdotal i episcopal a Cracòvia. A l’inici del seu
pontificat ja ens demanà que no tinguéssim por, que confiéssim en Déu misericor -
diós. Sant Joan Pau II va visitar pràcticament tots els cristians del món, ens va enri-
quir amb els seus ensenyaments i magisteri i va convocar milions de joves en les Jorna -
des Mundials de la Joventut. Els dos sants van visitar Barcelona i Montserrat, van
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passar per casa nostra, i Joan Pau II va visitar el temple de la Sagrada Família el 7 de
novembre de 1982, diumenge, coincidència sense ser buscada expressament amb la visi -
ta de Benet XVI per la dedicació d’aquesta Basílica, el 7 de novembre, diu menge, de 2010.

En l’evangeli que hem escoltat, Jesús ressuscitat es va aparèixer als dos deixebles que
aquell diumenge anaven de Jerusalem a Emmaús, sense que ells el reconeixessin. Je-
sús, mort i ressuscitat ens acompanya contínuament, encara que en moltes ocasions
no en tenim consciència. Necessitem la seva companyia i el seu guiatge per viure la
nostra vida humana i cristiana. I Jesús ressuscitat viu en l’Església i ens acompanya
mitjançant la cura materna, de l’Església que té de tots els homes i dones de la huma -
nitat i especialment dels cristians i cristianes. Aquesta cura la realitza conservant ín -
tegra la Paraula de Déu i oferint-nos-la constantment, amb el do dels sagraments que
alimenten la vida cristiana, amb l’escalf de la comunitat cristiana que ens fa sentir
germans els uns dels altres i també amb la sol·licitud universal del Bisbe de Roma i
Successor de Pere, com han estat els nostres dos nous sants, Joan XXIII i Joan Pau II.
Ells reberen, com Pere i els seus successors, l’encàrrec de Jesucrist de confirmar en
la fe a tots els membres de l’Església, i ho han fet els nostres germans que han estat
canonitzats pel Papa Francesc, amb la seva santedat i amb el seu mestratge i guiatge.
Gràcies, Jesús ressuscitat, per haver-nos donat aquests dos sants successors de Sant
Pere que han estat principi i fonament de la unitat de tot l’Església estesa d’Orient a Oc -
cident. Gràcies, Senyor ressuscitat, per aquest do que has donat a l’Església, el minis -
teri del Bisbe de Roma i successor de Pere. Gràcies, Jesucrist ressuscitat, per aquest
preuat servei que està prestant actualment el Papa Francesc que elegírem els carde-
nals aquell 13 de març de 2013, en el Conclave.

Los discípulos que íban a Emaús i conversaban con aquel que se unió en el camino,
lo reconocieron al quedarse con ellos al llegar a la aldea de Emaús, y concretamen-
te con la fracción del pan, en la eucaristía, en aquel momento se les abrieron los ojos
y reconocieron que era el Señor muerto y que había resucitado como les había anun-
ciado. Todos nosotros reconocemos a Jesús en la Eucaristía. Bajo las especies de pan
y de vino, por la consagración, Jesús muerto y resucitado está realmente presente con
su cuerpo y su sangre. Cada vez que celebramos la Eucaristía estamos contentos de
reconocer su presencia sacramento entre nosotros, y le adoramos con aquellas mis-
mas palabras que pronunció el apóstol Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» 

Pero hacemos presente al Señor cada vez que amamos a los hermanos y partimos nues -
tros bienes materiales y espirituales con ellos. Dios es amor y cuando amamos de ver-
dad hacemos presente a Dios. Ante el reto y la exigencia de la evangelización, tenemos
que anunciar a Jesús, que por cada uno de los hombres y mujeres de la humani dad
murió y resucitó, con el amor, en el testimonio de nuestra vida cristiana que es una vi -
da de fe, esperanza y caridad. El lenguaje del amor es un lenguaje universal y es en -
tendido por todas las culturas y todas las lenguas.

Como aquellos dos discípulos que tuvieron el don de la aparición de Jesús resucitado
durante la conversación del camino y la fracción del pan, y que se fueron inmedia-
tamente a Jerusalén a comunicarlo a los apóstoles, también nosotros hemos de anun-
ciar la resurrección de Jesús y la salvación que nos ha merecido.
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Al llegar a Emaús, los discípulos le invitaron a quedarse con ellos. Nosotros también
le decimos a Jesús resucitado: «¡Quédate con nosotros!», y él se queda siempre con
nosotros, porque nos ha dicho en el evangelio que «quien come mi carne y bebe mi san -
gre está en mí y yo en él».

La nostra Basílica està pregant per les famílies i pels dos Sínodes dels Bisbes que trac -
taran aquest tema. El Papa Francesc en l’homilia de canonització digué: «Que aquests
dos nous sants pastors del Poble de Déu intercedeixin per l’Església, perquè, durant
aquests dos anys de camí sinodal, sigui dòcil a l’Esperit Sant en el servei pastoral de
la família».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, en la Missa d’Acció de Gràcies pel Centenari de la Con-
gregació de les Germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat
de Nostra Senyora. Església de Betlem, Barcelona 9 de maig de 2014

Ens hem aplegat en aquesta històrica i entranyable església parroquial de la Mare de
Déu de Betlem, per celebrar l’Eucaristia amb motiu del centenari de l’aprovació pon-
tifícia de la Congregació de les Germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat de
Nostra Senyora (Darderes). Fou el Papa Sant Pius X qui aprovà la Congregació aquell
16 de febrer de 1914.

Celebrem amb fe i agraïment l’Eucaristia per aquest motiu. Volem donar gràcies a
Déu per la presència i acció de Déu en diverses persones que han actuat en la configu -
ració i creació de l’esmentada congregació religiosa. Tots pensem en la Mare Isabel
Ventosa, el Cardenal Casañas i la Mare Antonia Valencia i el Cardenal Vives i Tutó. 

Tanmateix, donem gràcies a Déu per totes les religioses que han format part i formen
part d’aquesta família religiosa que lliuren la seva vida amb generositat i radicalitat
al Senyor i als germans necessitats. El nostre agraïment contempla tot el bé material i
espiritual que ha realitzat i realitza la Congregació de les Darderes a tantes i tantes per -
sones des dels seus orígens, especialment a les persones malaltes i pobres. I ho fem
amb l’Eucaristia, que és l’acció de gràcies per antonomàsia a Déu, perquè som molt
conscients que tot això ha estat i és un do de Déu, del seu amor i de la seva presència
en la vida i activitat de la nostra estimada Congregació.

Déu té els seus plans en les nostres vides i en l’Església i les seves realitats eclesials.
Tam bé tingué el seu pla en la Congregació que avui ens aplega en aquesta església,
molt vinculada al Sr. Francesc Darder, membre de la Congregació seglar de la Nativi -
tat de Nostra Senyora del Col·legi de Betlem, de Barcelona, ja en l’any 1731. Ell, laic
i metge, fundà una Causa Pia amb la finalitat d’atendre les malaltes de l’Hospital de
la Santa Creu de la Ciutat Comtal, hospital per a les persones pobres. I el Senyor va
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fer néixer d’una congregació seglar la congregació religiosa de les Darderes. Són els
camins del Senyor, que no sempre coincideixen amb els nostres camins.

Déu actuà en el cor i en el cap de diverses persones molt vinculades a l’embrió d’a-
questa família religiosa que anava naixent, per tal de preparar els camins per a la
se va aprovació diocesana a Barcelona, aquell 11 d’abril de 1896 pel Bisbe Jaume Ca-
talà i Albosa, i aprovant definitivament les Constitucions el Bisbe de Barcelona, Jo-
sep Morgades i Gili, el novembre de 1899.

Coneixem les dificultats que es van presentar en ordre a l’aprovació pontifícia, tra-
mitada pel Cardenal de Barcelona Salvador Casañas, per les tasques que realitzaven
les Darderes al servei dels malalts, com la cura que en tenien als domicilis i amorta -
llar els difunts, que es consideraven poc adients amb la seva condició de verges con -
sa grades i poc conforme amb el vot de castedat i de la vida religiosa. Tanmateix va
ser aquest carisma i aquest servei molt necessari en aquell temps per a les famílies,
pobres que anaven realitzant des de molts anys amb profit espiritual també de les ma-
teixes Darderes, el que va innovar l’Església i va aconseguir l’aprovació pontifícia
pel Papa Sant Pius X.

Déu estava present i treballava en aquell grup de Darderes i amb persones que les as-
sessoraven i ajudaven per tal d’assolir el reconeixement de l’Església, i això durant
molts anys. Pels fruits els coneixereu. Aquest criteri que ens ha donat el Senyor, es va
aplicar en el cas de la Congregació de les Germanes Franciscanes Missioneres de la
Nativitat de Nostra Senyora. Això, estimats germans i germanes, ens porta a una con-
sideració molt pertinent: hem de deixar actuar el Senyor en les nostres vides i en les nos -
tres obres, li hem d’oferir a Ell la iniciativa del que fem en l’Església i en el món i
hem de ser fidels sempre a la seva voluntat, no dubtant mai de la seva presència amo-
rosa i provident encara que immediatament no sembli que és així. Pensem també en
el primer signe de Jesús en les noces de Canà. Mancava vi i Jesús feu omplir les ger -
res d’aigua. Tanmateix aquella aigua es va convertir en el vi millor del banquet.

L’Evangeli que hem escoltat ens ha parlat de la intervenció miraculosa de Jesús gua-
rint deu leprosos i l’agraïment per part d’un d’ells. Tanmateix Jesús va actuar perquè
els leprosos es posaren a cridar: «Jesús, Mestre, tingues pietat de nosaltres». Varen
ac tuar, varen pregar, varen confiar en el Mestre i per això li varen demanar que tin-
gués pietat de tots ells, que significava la petició de la guarició.

La història de la nostra estimada Congregació és una actitud constant d’actuació,
de treball, de servei i de confiança en el Senyor i de petició del seu ajut. Hem de dema-
nar com aquells leprosos i religioses Darderes que ens han precedit, la presència i ac -
tuació de Déu en tot el que som i en tot el que fem.

I hem de ser agraïts a Déu pels dons i beneficis que rebem del seu amor misericordiós.
Penso que cada dia quan ens despertem hauria de sortir del nostre cor i dels nostres
llavis una paraula que segurament també deia Maria i Sant Francesc d’Assís: Gràcies.
Com aquell leprós samarità que tornà per agrair a Jesús la guarició, també nosaltres
hem de ser agraïts i confiar sempre en la presència i actuació salvadora del Senyor.
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I és així com escoltarem les mateixes paraules de Jesús que digué a aquell leprós gua-
rit: «La teva fe t’ha salvat». Confiar en Déu i agrair-li el seu ajut és creure en Déu i
aquesta fe ens salva.

Benvolgudes Darderes, vosaltres pel vostre carisma us lliureu als malalts i amb el vos -
tre amor, el vostre servei i la vostra pregària aneu guarint molts malalts no només de
les seves malalties físiques, sinó també espirituals. Vosaltres heu entès molt bé aque-
lles paraules de Jesús. «Veniu perquè estava malalt i em visitàreu». Vosaltres veieu
Jesús en els malalts i les malaltes i els estimeu i els serviu. Imiteu Jesús i també el
contingut de la paràbola del bon samarità.

Com a pastor diocesà, de l’Església diocesana on fou aprovada la Congregació, em
plau donar gràcies a Déu per aquest do de la vostra família religiosa i donar-vos grà-
cies a vosaltres, estimades Darderes, per tot el bé que heu fet i feu i fareu a aquesta
arxidiòcesi i a molts indrets del món. Amb el meu agraïment hi uneixo la meva pre-
gària a Déu perquè us atorgui vocacions. Noies que participeu en la celebració ¿heu
pensat que el que són i el que fan les Darderes podria ser també el que Déu té pen-
sat per a vosaltres? Demaneu-li al Senyor en la vostra pregària.

Cent anys de Congregació: sigueu molt franciscanes, molt missioneres i molt maria-
nes. El Papa Francesc us ho demana. Sigueu una Església en sortida, missionera i
evangelitzadora, pobra i pels pobres. Amén. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Conferència del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach, als Equips de la Mare de Déu de Catalunya i Me-
norca en el seu 60 i 40 aniversari. Barcelona, 10 de maig de 2014

És un motiu de goig celebrar el 60 i 40 aniversari de la presència dels Equips de la Ma -
re de Déu a Catalunya i a Menorca, respectivament. Durant aquest llarg període de
temps els Equips han prestat un excel·lent servei als matrimonis de casa nostra, l’es -
tan prestant i desitgem que el continuïn prestant durant molts anys. Aquesta comme-
moració és per a felicitar-vos pel servei preuat que els Equips de la Mare de Déu ofe-
reixen als esposos, als fills, a l’Església i a la societat.

En el conclave de març de 2013, els cardenals amb l’assistència de l’Esperit Sant i amb
la pregària de tota l’Església, elegírem el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, arquebis-
be de Buenos Aires, com a Bisbe de Roma i Successor de Pere. La «fumata bianca»
d’aquesta elecció fou molt positiva. Vaig viure l’experiència eclesial de participar en
el meu primer conclave. Abans de participar-hi us puc dir que pensava en la gran res-
ponsabilitat que tenia i pensava també que em tremolaria la mà quan escriuria el nom
del meu candidat que considerava més convenient i quan, renovant el jurament, di-
positaria el vot en la urna. Tanmateix no va ser així. No per falta de responsabilitat,

322 [32] maig - BAB 154 (2014)



sinó pel clima eclesial que es creà en el preconclave i en el mateix conclave. La cons-
ciència de tota l’Església pregant pel bon resultat del conclave, l’assistència de
l’Esperit Sant que purifica les intencions dels cardenals i els dóna llum pel seu dis-
cerniment, i el treball i la pregària dels cardenals, va fer que no em tremolés la mà i
vaig viure intensament aquesta experiència eclesial única. Un cop elegit el cardenal
Jorge Mario Bergoglio, se li preguntà si acceptava ser Bisbe de Roma i Successor de
Pere. Un cop acceptà, ens va sorprendre gratament en dir-nos el nom que escollia.
Digué: Francesc, i per evitar confusions —ell és jesuïta com ho eren Sant Francesc
Xavier i Sant Francesc Borja— afegí, «en memòria de Sant Francesc d’Assís». Fran-
cesc continuà innovant en el moment de passar els cardenals a saludar-lo i manifes-
tar-li la nostra obediència. Ho va fer dret i no assegut i els cardenals agenollats. Va
so rprendre també gratament tot el món en sortir a la lògia de la Basílica de Sant Pe-
re, saludant el poble que omplia la plaça de Sant Pere, amb «Buona sera», en lloc del
clàssic «Dominus vobiscum». 

El Papa Francesc ha sorprès gratament a tots i ha iniciat en l’Església una primave-
ra, pels creients i no creients. Aquests s’interessen també pel que diu i pel que fa Fran -
cesc. La popularitat del Papa ha crescut encara més respecte dels seus antecessors,
com es veu en les audiències dels dimecres i en l’Angelus dels diumenges a la plaça
de Sant Pere. Em sembla que tots en tenim consciència i n’estem contents i esperan -
çats. Té una força mediàtica molt gran.

Durant el primer any del seu pontificat, Francesc ha fet gestos i ha pres decisions que
marquen unes reformes en el si de l’Església. Va començar el mateix dia de la seva
elecció amb signes que li permeteren ja entrar en el cor de moltíssimes persones que
estaven aquell vespre del dia 13 de març al Vaticà i que ho seguien pels mitjans de
comunicació. El 24 de novembre de 2013, el Papa Francesc ens feu un bon obsequi:
un document escrit amb les seves dues mans. És el document que els Papes publi-
quen després de cada celebració d’una assemblea sinodal. Aquesta exhortació apos-
tòlica titulada «La joia de l’Evangeli», és el document que ell ha escrit després del
Sínode de Bisbes del mes d’octubre de 2012, dedicat a la nova evangelització per a
la transmissió de la fe.

Tots coincideixen en què aquest document és el document programàtic del seu ser-
vei eclesial com a Bisbe de Roma i Successor de Pere pels anys que exerceixi aquest
servei; però és també, per voluntat seva, un document programàtic per a tota l’Esglé-
sia, per a tots els cristians i cristianes. Ell mateix ens ho diu molt clarament a l’inici
del document, amb aquestes paraules: «En aquesta exhortació vull adreçar-me als fi-
dels cristians per invitar-los a una etapa evangelitzadora marcada per aquesta joia, i
indicar camins per a la marxa de l’Església en els pròxims anys» (n. 1).

Ens podem preguntar quin és el programa que el Papa Francesc ens presenta en aquest
document seu. La resposta la trobem en el n. 27, quan ens diu: «Somio una opció
missionera capaç de transformar-ho tot, per tal que els costums, els estils, els horaris,
el llenguatge i tota estructura eclesial es converteixi en una via adequada per a l’evan -
gelització del món actual més que per a l’autopreservació». 
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El Papa ens parla de «transformar-ho tot», naturalment de tot el que en l’Església es
pot transformar que és molt, quedant però, aquelles coses que Jesús ha deixat esta-
blertes, és a dir, les parets mestres. Però podem i hem de canviar molts envans.

I ens cal preguntar-nos quin és el criteri per a transformar-ho tot a l’Església. És una
pregunta important. Són els nostres gustos? O millor els canvis han d’obeir a unes exi -
gències que sorgeixen de la mateixa naturalesa de l’Església per tal que l’Església si-
gui més el que ha de ser per voluntat de Jesucrist?

El Papa Francesc respon a aquesta pregunta i ens diu en el mateix document que co -
mentem quin és el criteri. Francesc afirma «La reforma de les estructures que exigeix
la conversió pastoral només pot entendre’s en aquest sentit: procurar que totes elles
es tornin més missioneres, que la pastoral ordinària en totes les instàncies sigui més
expansiva i oberta, que col·loqui els agents pastorals en constant actitud de sortida i
afavoreixi així la resposta de tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat» (n. 27).

El criteri per a realitzar la reforma de l’Església és la dimensió missionera i evangelit -
zadora. I això és ben obvi, perquè com ens va dir el Papa Pau VI, en un document en-
cara molt actual —Evangelii nuntiandi—, l’Església existeix per evangelitzar i evan-
gelitzar és la seva missió essencial. Si l’Església no evangelitza no serveix per allò
per el que ha estat fundada per Jesucrist.

Així, doncs, cal que tot i tots en l’Església siguem més evangelitzadors, que facili-
tem l’anunci de Jesucrist i el seu Evangeli. Aquesta exigència i actitud evangelitzado -
ra i missionera, el Papa Francesc l’expressa amb aquestes paraules: «Una Església
en sortida». I ho concreta més dient-nos que «l’Església en sortida és una Esglé-
sia amb les portes obertes. Sortir cap els altres per arribar a les perifèries humanes no
implica córrer cap al món sense rumb i sense sentit» (n. 46). I ens diu també: «Si una
cosa ha d’inquietar-nos santament i preocupar la nostra consciència, és que tants ger-
mans nostres visquin sense la força, la llum i el consol de l’amistat amb Jesucrist,
sense una comunitat de fe que els contingui, sense un horitzó de sentit i de vida»
(n. 49).

D’on neix la nostra actitud i actuació evangelitzadora? El Papa Francesc ens diu que
neix de l’encontre personal de cadascú de nosaltres amb Jesús. Així, nosaltres grà-
cies a aquest trobament —o retrobament— amb l’amor de Déu, que es converteix en
feliç amistat, som rescatats de la nostra consciència aïllada i de l’autoreferenciali-
tat. Arribem a ser plenament humans quan som més que humans, quan permetem a
Déu que ens dugui més enllà de nosaltres mateixos per assolir el nostre ésser més ve-
ritable. Aquí hi ha la font de l’acció evangelitzadora. Perquè, ¿si algú ha acollit aquest
amor que li retorna el sentit de la vida, com pot contenir el desig de comunicar-ho als
altres? (cf. n. 8). No hi ha dubte que el bé sempre tendeix a comunicar-se.

La joia de l’Evangeli omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús.
Els qui es deixen salvar per ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior,
de l’aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix la joia. Aquestes són les paraules
amb que comença el document del Papa Francesc, intitulat «La joia de l’Evangeli».
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Estem preparant-nos també per a visitar la Basílica de la Sagrada Família i per a ce-
lebrar l’Eucaristia a la cripta construïda per Antoni Gaudí, arquitecte genial i cristià
exemplar. Gaudí fou un gran evangelitzador mitjançant l’exercici de la seva profes-
sió, com a laic cristià. Coronava tots els edificis amb un signe religiós i la seva obra
magna, el Temple de la Sagrada Família, és una bíblia en pedra, col·locant els retau -
les del naixement, de la passió i de la glòria, no dintre del temple, sinó fora, perquè
evangelitzessin les persones que no entraven en el temple. I en les torres hi col·locà
amb lletres molt grans la inscripció «Sanctus, sanctus, sanctus», perquè, com digué,
tots els qui visitaran el Temple aixecaran el cap al cel i llegint aquestes paraules lloa -
ran Déu. A Gaudí, per tot això, el denominaven alguns «l’arquitecte de Déu».

El Papa Francesc té un interès especial per la família, de tal manera que ha convocat
una assemblea extraordinària del Sínode dels Bisbes, pels dies 5-19 d’octubre d’aquest
any, dedicat precisament als desafiaments pastorals de la família en el context de l’e-
vangelització i ha determinat que l’Assemblea ordinària del Sínode dels Bisbes de
2015, es dediqui al mateix tema. 

El Consistori de tots el cardenals presidits pel Papa Francesc, el 20 i 21 de febrer d’en -
guany, es dedicà a aquest tema. El Cardenal Kasper va fer una llarga exposició i des-
prés hi hagueren les intervencions dels cardenals. En la meva intervenció vaig parlar
de dues coses: la primera dedicada a la formació dels joves per tal que puguin con-
treure matrimoni cristià amb la deguda preparació, el seu matrimoni sigui reeixit i
formin bé els seus fills. La segona part la vaig dedicar als problemes pastorals dels
divorciats i tornats a casar. Penso que el tractament sinodal del tema ha d’incloure
aquestes dues parts i no quedar-se només amb la segona part. Hem de procurar que
els matrimonis tinguin bona salut i no s’arribi al divorci.

Tots sabem que els reptes que té avui la família són diversos i de força magnitud. Im-
mersos en una cultura postmodernista que valora el present i tem el futur, ha creat en
els adolescents i joves i també adults una mentalitat del present i de no pensar en el
futur i d’al·lèrgia a assumir compromisos perdurables i indissolubles, com és el que
es necessita per a celebrar vàlidament el sagrament del matrimoni, que es contreu per
a tota la vida. 

D’aquí ve que hagin crescut moltíssim les separacions i els divorcis i que el matri-
moni i la família no siguin una íntima comunitat de vida i d’amor per sempre. Avui,
dissortadament, en gairebé totes les famílies hi ha algun membre separat i divorciat.
Penso que és una situació anòmala. Sempre hi ha hagut separacions, nul·litats de ma-
trimoni i divorcis, però en un nombre inferior. El panorama que tenim a l’Europa oc-
cidental i en més o menys intensitat arreu del món, pel que es refereix al matrimoni
i a la família, és molt variat: des del matrimoni entre un home i una dona, els casats i
divorciats havent creat una nova o noves famílies, la família monoparental, la unió de
persones del mateix sexe, etc. Aquesta realitat ens preocupa i ens interpel·la, a la ve -
gada que respectem plenament les persones.

En aquest any internacional de la família, Francesc invita l’Església a reflexionar so-
bre aquesta institució. En el document que estem comentant, el Papa diu que «la fa-
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mília travessa una crisi cultural profunda, com totes les comunitats i vincles socials.
En el cas de la família, la fragilitat dels vincles esdevé especialment greu perquè es
tracta de la cèl·lula bàsica de la societat» (n. 66). 

El món actual està vivint una crisi antropològica. L’individualisme i el consumisme
posa en discussió la cultura tradicional de la família, les condicions econòmiques i
laborals fan moltes vegades difícil la convivència i la cohesió en el si de la família.
Per això creix el nombre dels qui tenen por a fundar una família o que fracassen en
la realització del seu projecte de vida, i ha augmentat també de manera dramàtica el
nombre d’infants que no tenen la sort de créixer en una família unida.

A vosaltres benvolguts matrimoni cristians i famílies cristianes us correspon en el nos -
tre món, en la nostra societat, anunciar l’evangeli de la família i fer-ho amb joia, per-
què estimeu i valoreu molt el vostre matrimoni i la vostra família i perquè constateu
l’enriquiment humà i cristià que us ofereix a les vostres vides d’esposos i pares i, d’u-
na manera molt especial, als vostres fills.

Vosaltres, estimats esposos, heu d’evangelitzar amb el testimoni de la vostra vida ma-
trimonial i familiar. Heu de manifestar que viviu una íntima comunitat de vida i
d’amor, que el vostre amor us dóna força per comprendre, acollir, ajudar, perdonar,
recomençar i fer així que el vostre amor vagi creixent, madurant i aprofundint-se més
i més. Amb el testimoni de la vostra vocació d’esposos i de pares viscuda amb joia,
generositat i esperança, comuniqueu als vostres fills i a moltíssimes famílies l’evan -
geli de la família i esteu fent un servei molt preuat a les persones, a la societat i a l’Es-
glésia. I aquest testimoniatge cal donar-lo amb joia, i no pas com refereix el Papa Fran -
cesc: «Hi ha cristians l’opció dels quals sembla la d’una Quaresma sense Pasqua»
(cf. Evangelii gaudium, 6).

Estem celebrant els 50 anys del Concili Vaticà II que va ser un autèntic esdeveniment
d’Església. En un dels seus documents —la constitució Gaudium et spes— es parla
del matrimoni i de la família. En primer lloc, afirma que el bé de les persones, de la
societat i de l’Església depèn moltíssim de la salut del matrimoni i de la família. Amb
aquestes dues realitats ens hi juguem molt. El futur de la humanitat passa per la famí -
lia. Sense la família no hi ha futur, sinó l’envelliment de la societat, perill al que es-
tan abocades les societats occidentals. 

En segon lloc, Joan Crisòstom parla de l’església domèstica. La família ve designa-
da també com església domèstica. Els membres de la família —de l’església domès-
tica— treuen força de la Paraula de Déu per a la seva vida quotidiana. Davant de les
ruptures de la transmissió generacional de la fe, la família té un important encàrrec
catequètic de guiar vers la joia de la fe. Els seus membres preguen tots junts per les
seves intencions i pels problemes del món. L’eucaristia dominical hauria de ser cele-
brada pels seus membres com a font i cimal de tota la vida cristiana. Les esglésies do -
mèstiques són cridades de manera especial a transmetre la fe en el seu propi ambient.
Tenen un deure profètic i missioner. Com Jesús ha vingut a anunciar l’Evangeli als
pobres, també les famílies han rebut del Mestre el deure d’anunciar l’Evangeli als po-
bres (cf. Lc 7,22). Les famílies tenen necessitat de l’Església i l’Església té necessitat
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de les famílies per estar present al centre de la vida i en els ambients moderns de vi da.
Sense les esglésies domèstiques, l’Església és aliena a la realitat concreta de la vi -
da. Les famílies són les primeres i millors anunciadores de l’Evangeli de la família,
són el camí de l’Església.

En tercer lloc, el mateix document conciliar presenta el matrimoni com una «íntima
comunitat de vida i d’amor». Penso que és com una definició del matrimoni molt ri -
ca de contingut. Es tracta de dos persones —un home i una dona— que fan una co-
munitat, de la qual en formaran part els fills. I consisteix en una íntima comunitat en-
tre les persones que formen part de la família. És ben obvi, que el matrimoni no és
una societat d’interessos de cadascun dels esposos, ni una pensió per a conviure aïlla -
dament. Es tracta d’una íntima comunitat humana i cristiana, pels qui viviu el sagra -
ment del matrimoni.

La «comunió» es refereix a la relació personal entre el «jo» i el «tu». La «comunitat»,
en canvi, supera aquest esquema apuntant vers un «nosaltres». La família sorgeix
quan es realitza l’aliança del matrimoni que obre els esposos a una perenne comunió
d’amor i de vida, i es completa plenament i de manera específica en engendrar els
fills.

Tanmateix aquesta comunitat està presidida per l’amor entre els esposos i entre els
pares i els fills i els fills entre sí. L’amor conjugal especifica el matrimoni i ha de pre-
sidir sempre la vida conjugal i familiar. Un amor que amb els anys no caduca, no s’a-
paga ni desapareix, sinó que madura i es fa més profund i més intens, unint plena-
ment els esposos formant una sola carn fins a la mort.

El matrimoni i la família és una comunitat de vida. La convivència conjugal i familiar
és molt necessària per tal que sigui una comunitat d’amor. La separació dels membres
de la família fàcilment refreda el seu amor. Una convivència que és enriquidora dels
esposos i dels fills per l’estimació mútua i pel diàleg entre tots ells. Una convivència
entre persones que s’estimen, però que són diferents i, per tant, una convivència que
no sempre és fàcil i participa de la creu que és una expressió de l’amor.

Sant Pau en la seva carta als cristians d’Efes, parla del matrimoni cristià, tot dient:
«Aquest misteri és gran, en tant que es realitza en el Crist i l’Església» (Ef 5,32). Si
en l’Antic Testament el matrimoni significava l’aliança entre Yahvé i el poble d’Is-
rael, en el Nou Testament, l’apòstol Pau ens diu que el sagrament del matrimoni és
imatge de la unió entre Crist i l’Església.

D’aquestes paraules de Pau en podem treure unes consideracions. El matrimoni és
una unió d’amor entre els esposos, ja que és l’amor el que presideix i defineix les rela -
cions entre Crist i l’Església. Per significar les relacions entre Crist i l’Església s’usa
la imatge del matrimoni: Crist és l’espòs i l’Església és l’esposa.

Aquest amor que configura el matrimoni cristià com imatge de les relacions entre
Crist i l’Església, és un amor fidel, entre l’espòs i l’esposa, entre l’esposa i l’espòs. És
un amor conjugal, íntim, exclusiu en aquest nivell conjugal envers tota altra persona.
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Crist estima una sola Església, una sola esposa, i l’Església estima només Crist, el
seu espòs. Per tal que el matrimoni cristià sigui imatge de l’amor entre Crist i l’Es-
glésia, els esposos s’han d’estimar amb un amor fidel.

L’amor entre Crist i l’Església és per sempre. L’aliança entre Déu i els homes és no -
 va i eterna. L’amor entre els esposos cristians és un amor per sempre, fins a la mort.
I això perquè ha de ser un amor autèntic, i l’amor autèntic és per sempre i dura sem-
pre. No es tracta d’un contracte per un temps determinat. Només aquest amor autèn-
tic, sense límits de temps i d’intensitat és el que fa feliços els esposos i ofereix el niu
adequat pels fills per oferir-los-hi una deguda formació humana i cristiana. En el con-
sentiment matrimonial els nuvis s’anomenen amb el propi nom: «... jo et prenc per
muller —per marit— i et prometo que et seré fidel... i que t’estimaré i t’honoraré to -
ta la vida».

Sabem ben bé que la persona només es pot trobar ella mateixa en plenitud en el lliu -
rament sincer de si mateixa. Això podria semblar una contradicció, però no ho és de
cap manera. És, més aviat, la gran i meravellosa paradoxa de l’existència humana: l’a -
mor fa que l’home i la dona es realitzin mitjançant el lliurament sincer de si mateix.

L’amor entre Crist i l’Església fa a aquesta fecunda, engendra nous fills pel sagrament
del baptisme. En el matrimoni, l’amor entre els esposos és un amor fecund. Quan els
esposos s’estimen de veritat s’ajuden molt positivament per a la seva realització per-
sonal, fan créixer en cadascun d’ells la seva vida humana i cristiana. I a la vegada,
aquest amor conjugal participa de l’acció creadora de Déu engendrant fills i aquest
amor ajuda moltíssim a la formació dels fills perquè esdevinguin bones persones i
bons cristians. És el que Déu digué als nostres primers pares en el Paradís, després
del pecat original: «Creixeu, multipliqueu-vos i domineu la terra».

La família rep la seva pròpia naturalesa comunitària d’aquella comunió fonamental
dels esposos que es prolonga en els fills. «¿Esteu disposats a rebre de Déu respon-
sablement i amorosament els fills, i a educar-los...?», us pregunta el celebrant durant
la celebració del vostre matrimoni. La vostra resposta afirmativa va correspondre a
l’íntima veritat de l’amor que us unia.

Quan els pares transmeten la vida al fill, un nou «tu» humà s’insereix en l’òrbita del
«nosaltres» dels esposos, una persona que anomenaran amb un nom nou: «el nostre
fill Jordi; la nostra filla Montserrat». «He procreat un noi, gràcies al Senyor» (Gen
4,1), diu Eva, la primera dona de la història. Un ésser humà esperat durant nou mesos
i manifestat després als pares, germans i germanes. El procés de la concepció i del
desenvolupament en el si matern, el part, el naixement, serveixen per crear com un
espai adequat perquè la nova creatura pugui manifestar-se com a «do».

L’amor entre l’home i la dona no està tancat en si mateix; es transcendeix ell mateix
i es concretitza en els fills que neixen d’aquest amor. L’amor entre un home i una do-
na i la transmissió de la vida són inseparables. Això no vol dir que l’acte de generar
no vagi més enllà. El primer naixement continua en el següent, aquell social i cultu-
ral, en la introducció a la vida a través de la transmissió dels valors i les virtuts.
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El discurs de la paternitat i maternitat responsable té un significat més profund del
que sovint se li atribueix. Significa que Déu confia allò més preciós que pot donar,
és a dir la vida humana, a la responsabilitat de l’home i de la dona. Aquests poden
decidir responsablement sobre el nombre de fills i els temps de llur naixement. I ai-
xò ho han de fer amb responsabilitat davant Déu i en el respecte de la dignitat i del
bé de l’altre cònjuge, amb responsabilitat envers el bé dels fills, envers el futur de la
societat i en el respecte de la naturalesa humana (cf. Gaudium et spes, 50).

La família no és només una comunitat personal privada. És la cèl·lula fonamental i
vital de la societat. És l’escola d’humanitat i de les virtuts socials, necessàries per a
la vida i el desenvolupament de la societat (cf. Gaudium et spes, 47; 52). És fona-
mental per al naixement d’una civilització de l’amor i per a la humanització i per-
sonalització de la societat. 

Els pares són els primers i principals educadors dels seus fills i en aquest camp tenen
una competència fonamental. Són educadors perquè són pares. A ells els hi corres-
pon la primera responsabilitat i han de rebre l’ajut de l’Estat respectant la subsidia-
rietat. Als pares us correspon.

Uns dels camps en els quals la família és insubstituïble és certament el de l’educació
religiosa, gràcies a la qual la família creix com a «església domèstica». L’educació re -
ligiosa i la catequesi dels fills situen la família en l’àmbit de l’Església com un veri -
table subjecte d’evangelització i d’apostolat. Avui constatem que pares que han cele -
brat el sagrament del matrimoni obliden de catequitzar els seus fills des de petits. A la
parròquia se li fa molt difícil suplir el que els pares han de fer en la catequesi dels
fills. 

La problemàtica actual matrimonial planteja reptes importants a la pastoral, deri-
vats molts d’ells dels divorciats i tornats a casar. En ordre a preparar el Sínode es
repartí una consulta a tota l’Església per tal de trobar camins que posin en relleu la mi-
sericòrdia de Déu i la tendresa de l’Església en relació a les persones ferides, en les
perifèries geogràfiques i existencials.

En les diòcesis s’ha difós aquest document i s’han rebut moltes respostes, canalitza -
des per les Conferències Episcopals, oferint el parer de molts cristians sobre qüestions
que interpel·len la pastoral familiar, especialment sobre la pastoral per afrontar algu-
nes situacions matrimonials difícils, sobre la situació dels casats divorciats i casats
de nou, sobre les unions de persones del mateix sexe, sobre l’educació dels fills en si -
tuacions matrimonials difícils, sobre l’apertura dels esposos a la vida, etc. 

Si es veu la importància de les famílies per al futur, el nombre creixent de famílies se -
parades apareixen com una tragèdia encara més gran. El problema no es pot reduir a
la qüestió de l’admissió a la comunió. Inclou tota la pastoral matrimonial i familiar,
comença en la preparació al matrimoni, continua amb l’acompanyament pastoral dels
esposos i de les famílies, amb l’actuació quan els matrimonis entren en crisi cercant
una reconciliació i amb l’apropament als divorciats per invitar-los a la vida de l’Es-
glésia.
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Sant Joan Pau II, en la seva exhortació apostòlica sobre la família, de 22 de novembre
de 1981, dedica un apartat a l’acció pastoral davant algunes situacions irregulars, i es
fixa també en els divorciats casats de nou, que és un dels casos freqüents avui en la nos-
tra societat. En el document s’afirma que «l’Església no pot deixar sols els qui —units
ja amb el vincle matrimonial sacramental— han intentat passar a noves núpcies. Per
això, procurarà infatigablement posar a llur disposició els mitjans de salvació» (n. 84).
El Papa distingeix distintes situacions: «Hi ha diferències entre els qui sincerament
s’han esforçat per a salvar el primer matrimoni, i els qui per culpa greu han destruït un
matrimoni canònicament vàlid. Finalment, hi ha els qui han contret una segona unió
en vista a l’educació dels fills, i a voltes estan subjectivament segurs en consciència
que el precedent matrimoni irreparablement destruït mai no havia estat vàlid» (n. 84).

En el document es demana una actitud d’acollida de la comunitat cristiana: «Que aju-
din els divorciats, casats de nou, procurant amb sol·lícita caritat que no se sentin se-
parats de l’Església, poden i encara han de participar com a batejats, en la seva vida»
(n. 84). I continua dient: «Se’ls exhortarà a escoltar la Paraula de Déu, a assistir al sa -
crifici de la Missa, a perseverar en la pregària, a aportar la seva contribució a les obres
de caritat i a les iniciatives de la comunitat a favor de la justícia, a educar els fills en
la fe cristiana, a cultivar l’esperit i les obres de penitència per implorar així, un dia i al -
tre, la gràcia de Déu. Que l’Església pregui per ells, els animi, es presenti com a llur
mare misericordiosa i així els sostingui en la fe i l’esperança» (n. 84).

Queda el problema de la participació del sagrament de la reconciliació i de l’Eucaris -
tia, que no els hi és possible per la seva situació matrimonial. El Papa Francesc és
molt sensible a aquesta problemàtica i també per això, encara que no únicament, ha
convocat els dos Sínodes de Bisbes. Molts de vosaltres potser heu participat respo-
nent a aquelles preguntes abans esmentades. Ens cal pregar pel treball que es faran
en les dues trobades sinodals. La Basílica de la Sagrada Família, juntament amb les
Basíliques de Natzaret i de Loreto (Itàlia), per voluntat explícita del Papa, preguen
per totes les famílies del món i pels dos Sínodes de Bisbes dedicats a la família.

L’Església no pot proposar una solució diversa o contrària a les paraules de Jesús. La
indissolubilitat d’un matrimoni sacramental i la impossibilitat d’un nou matrimoni du -
rant la vida de l’altre espòs o esposa, fa part de la tradició de fe vinculant de l’Esglé-
sia. La misericòrdia de Déu en últim terme és la fidelitat de Déu envers ell mateix i
la seva caritat. Misericòrdia i fidelitat van juntes. La pregunta és, doncs, com l’Esglé -
sia pot correspondre a aquest binomi inseparable de fidelitat i misericòrdia de Déu
en l’actuació pastoral respecte dels divorciats casats de nou civilment.

El Cardenal Kasper, en la seva conferència al Consistori de febrer de 2014, plantejà
dues situacions i posà per a cadascuna d’elles una pregunta. Caldrà en els dos Sínodes
de Bisbes aprofundir en aquestes situacions i cercar la llum de l’Esperit per tal de cer-
car solucions que uneixin la fidelitat i la misericòrdia com a resposta a les situacions
humanes difícils.

Davant d’aquestes situacions, cal aconsellar els interessats sobre la possibilitat de la
declaració de nul·litat del seu matrimoni cristià, per tal que mirin si és realment pos-
sible i així poder solucionar el seu problema celebrant el sagrament del matrimoni.
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A l’arxidiòcesi de Barcelona, en el Tribunal Eclesiàstic, hi ha un servei gratuït de
consulta per part de persones separades o divorciades que discerneix si és possible la
declaració de nul·litat.

Els matrimonis cristians oferiu a la societat una alternativa vàlida i preuada en el camp
de les relacions afectives entre les persones. Teniu i viviu la realitat cristiana de l’a-
mor conjugal i de l’amor familiar, que és —avui i sempre— molt necessari. És un
amor que engendra tot un procés de maduració humana i cristiana. És el camí per tal
d’assolir el sentit de la pròpia vida i per gaudir d’una existència fecunda. Encara que
us costi sacrificis i sofriments. Recordem aquestes paraules de Jesús: «Si el gra de
blat quan cau a terra mor, dóna fruit» (Jn 12,24). I també aquestes altres: «Ningú no
té un amor més gran que el qui dóna la seva vida pels seus amics» (Jn 15,13).

Hem de promoure i protegir amb convicció i decisió la identitat de la família fona-
mentada en el matrimoni. El document dels bisbes de Catalunya, Arrels cristianes de
Catalunya, de l’any 1985, afirma que «estem convençuts que una aportació de fide-
litat conjugal, d’harmonia entre els membres de les diferents generacions que formen
una família, d’iniciació dels fills en les virtuts essencials, d’apertura i generositat en
l’acolliment de la vida, a més del seu valor intrínsec, significaria una aportació posi-
tiva per al futur del nostre país, greument amenaçat per la baixa natalitat».

Podem dir que són moltíssimes les llars que donen una resposta generosa al Senyor
i, a més, abundants experiències pastorals. Cal donar gràcies a Déu per totes les famí -
lies cristianes que arreu del món s’esforcen per a ser autèntiques comunitats de vida
i d’amor i així donen testimoni de l’Evangeli de la família. Són, sou, famílies evange -
litzadores que exerciu el joiós deure d’evangelitzar i d’aquesta manera ajudeu l’Es-
glésia a assolir la reforma que necessita per a realitzar degudament la missió que
Jesucrist li ha confiat i que ens demana el Papa Francesc. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Paraules conclusives de l’acte acadèmic del Sr. Cardenal Arquebis-
be de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, amb motiu dels 125 anys
del Col·legi de La Salle Bonanova. Barcelona, 11 de maig de 2014

Sovint participem en actes commemoratius d’aniversaris elevats en nombre d’anys
—com aquests 125 anys— de la creació o fundació de realitats en els diferents camps
en la nostra societat catalana. Avui ho fem pels 125 anys del Col·legi de La Salle Bo-
nanova, una realitat educativa i eclesial molt important.

Aquesta constatació ens fa conscients de la creativitat dels nostres estimats avantpas-
sats, que davant de les necessitats socials de tot tipus cercaren solucions creant insti -
tucions i realitats que han perdurat fins avui, malgrat les diverses i greus circumstàn-
cies que s’han viscut en la nostra història recent. Per tant, un agraïment als nostres
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avantpassats. Gràcies a l’Institut de Germans Salasians per haver construït i obert
aquesta escola a la ciutat de Barcelona, a la falda del Tibidabo, lluny del centre de la
ciutat, però avui molt més a prop. 

Tots els qui estem aquí ens unim joiosament a l’agraïment a tots els germans de La Sa -
lle i a tots els membres de la comunitat educativa que eduquen amb il·lusió, els que
durant aquests 125 anys han fet possible l’escola al servei preuat dels alumnes, de les
famílies, de la societat i de l’Església. Parlar d’una escola és parlar de present i de fu-
tur, és parlar de la formació dels infants, adolescents i joves, que és la tasca més ne-
cessària i més preuada.

El Col·legi La Salle Bonanova ha estat part de la història i el present de la nostra Ciu-
tat Comtal i del nostre país, en el seu àmbit i nivell. És ben cert que aquesta història
dels últims 125 anys no es podrà escriure sense parlar d’aquest col·legi dels Germans
de La Salle. Si hi ha institucions importants i cabdals en una societat, una d’aquestes
són les escoles, per això tot el que fa referència a l’escola, a l’educació dels infants,
adolescents i joves, constitueix una qüestió de primer ordre, una qüestió d’Estat i cal
regular-la pensant que els primers responsables de l’educació dels fills són els pares
i que atesa la seva importància cal fer-ho amb el consens de totes les forces polítiques
i socials per tal d’assolir la millor regulació d’aquesta matèria, evitant canvis succes-
sius i sovintejats que dificulten un bon treball educatiu.

La meva primera observació em porta a pensar que no hem de viure de renda, del que
ens han deixat els nostres avantpassats. Ens cal a tots avui un compromís creatiu
per oferir a la societat actual realitats i institucions que facilitin solucions als proble-
mes actuals i de futur. Així, també, possibilitarem que els que vindran després de nos -
altres, puguin reunir-se sovint per commemorar nous aniversaris. Penso que en el
nos tre país hi ha força creativitat i convé ajudar-la amb el suport de l’Administració
i dels ciutadans.

Avui contemplem aquesta escola com una obra de l’Església, de la Congregació de
La Salle en el camp de l’educació. L’Església sempre ha estat interessada en l’educa -
ció de les persones i a Catalunya tenim un bon nombre d’escoles cristianes que posen
en relleu aquest interès. Com a President de l’Escola Cristiana de Catalunya em plau
agrair a Sant Joan Baptista de la Salle i a molts fundadors i fundadores catalans, espe -
cialment de la segona meitat del segle XIX, la creació d’Escoles per la formació huma -
na i cristiana integral, dels infants, adolescents i joves, principalment necessitats. 

L’escola cristiana ofereix un bon servei a la societat i constitueix un interès públic que
cal vetllar, facilitant als pares que puguin exercir el seu dret fonamental, primari i
constitucional d’escollir l’escola que volen pels seus fills. Agraeixo a l’Administració
i demano que totes les Administracions vegin sempre l’escola cristiana com una rea -
litat d’interès públic. Gràcies La Salle pel col·legi amb ideari cristià i per la tasca que
realitzeu. Per molts anys!

Avui, fent aquest acte en una escola, hem de pensar en les 270 nenes que en una es-
cola de Nigèria foren segrestades per vendre-les com a esclaves. I això en el segle XXI
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Quin horror! Hem de mirar més l’Àfrica per ajudar-la més desinteressadament. Col -
laborem tots per solucionar aquest greu problema, que és també nostre, i unim-hi la
pregària perquè Déu canviï el cor de pedra dels segrestadors i en faci un cor de carn
que alliberi aquestes nenes que anaven a l’escola com hi van els nens i nenes de Ca -
talunya.

El Papa Francesc ens demana que siguem també evangelitzadors per tal de reformar
l’Església. Que la formació humana i cristiana que donem als alumnes els faci més
evangelitzadors i compromesos en el món, pensant especialment en els més febles.

Felicito tots els qui fan possible aquesta celebració de l’Eucaristia, l’acte acadèmic i tot
el que seguirà, als cors de la missa i a les dos interpretacions d’aquest acte. Gràcies.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Relazione del Cardinale Lluís Martínez Sistach, Arcivescovo di Bar-
cellona, nel Convegno «Chiesa e comunità politica a cinquant’anni
dal Concilio». Roma, 16-17 maggio 2014

Ringrazio molto gli organizzatori per avermi invitato a partecipare a questo Conve gno
in onore del caro Cardinale Agostino Vallini con occasione del suo duplice giubileo.
Ciò mi permette unirmi a questo omaggio esprimendo la amicizia che le profes so e
che iniziò anni fa nelle aule della Pontificia Università Lateranense ascoltando i gran-
di maestri del diritto canonico, diritto romano e diritto civile.

Quelli erano gli anni della celebrazione del Concilio Vaticano II, Concilio che inno-
vò nella Chiesa contenuti molto importanti come le relazioni Chiesa e comunità po li -
tica e la libertà religiosa. È una buona idea avere scelto per questo Convegno il tema
«La comunità politica e la Chiesa a cinquant’anni dal Concilio». E in questo contes -
to, si sottolinea il n. 76 della Costituzione pastorale Gaudium et Spes. È importante
chiedersi a che punto siamo oggi riguardo a quelle intuizioni e novità conciliari.

Dobbiamo mettere in risalto l’ intuizione dei Padri conciliari, affrontata nella Gaudium
et Spes, dei rapporti della Chiesa e la comunità politica, e non ridurle a un rapporto
Chiesa-Stato. Il Concilio diede il primato al rapporto della Chiesa e della società, e in
questo contesto si deve situare i rapporti Chiesa-Stato.

Chiaroveggente e chiaro è il principio stabilito nel n. 76 della nostra Costituzione: «La
comunità politica e la Chiesa sono independenti l’una dall’altra e autonome nel pro -
prio campo, però tutte e due, anche se a titolo diverso, sono al servizio della vocazione
personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a van -
taggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana colla -
borazione tra di loro, secondo modalità adatte e adeguate alle circostanze di luogo e
di tempo».
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Realmente sono due comunità distinte ed indipendenti, ma entrambe sono al servi-
zio della vocazione personale e sociale delle stesse persone che sono membri delle due
comunità. Questo scopo comune alle due comunità richiede una sana collaborazione.

Il testo del Concilio parla di «una sana collaborazione tra di loro». Già nel 1976, po-
co dopo del Concilio, il nostro caro Cardinale Vallini, quando era ancora professore,
in un lavoro «C’è un futuro per i concordati fra Chiesa e Stato?», si domandava: «La
Chiesa, che nel Concilio Vaticano II si è descritta come mistero di comunione mani fes -
tato nel popolo di Dio presente nel mondo e che insieme con questo vive ed agisce, può
ancora concludere concordati o altre trattative giuridiche con la Comunità politica?»1.
Il professore Vallini concludeva il suo lavoro con queste parole: «Se la Chiesa è isti -
tu zione, essa iure nativo ha il diritto di entrare in rapporto formale e giuridico con le al -
tre istituzioni, anche mediante strumenti tecnici di natura pattizia idonei a riconoscere
e a garantire con la forza del diritto i diritti della comunità cristiana operante nell’am-
bito della Comunità politica»2.

La Chiesa, per poter portare avanti il suo servizio alle persone secondo la missione
che le è stata affidata dal suo fondatore, chiede poter godere della necessaria libertà.
Così si mettono in relazione tra loro due documenti conciliari, la costituzione Gaudium
et Spes e il decreto Dignitatis humanae.

La Chiesa ha bisogno di libertà per annunciare Gesù Cristo e compiere la sua mis-
sione nella società, di modoché «la libertà della Chiesa è il principio fondamentale
dei rapporti tra la Chiesa e le autorità pubbliche e l’intero ordine civile»3. Perciò, il
Concilio affermò che «dove è in vigore il principio della libertà religiosa, proclama -
to non solo a parole, non solo riconosciuto e sancito dalle leggi, ma ha anche messo
in pratica con sincerità, lì, alfine, la Chiesa raggiunge condizione stabile, di diritto e
di fatto, per la necessaria indipendenza nell’esercizio della sua missione divina che
le autorità ecclesiastiche rivendicano sempre più insistentemente nella società»4. 

Questi contenuti conciliari obbediscono ad una espressione di Gesù che è diventata
patrimonio dell’umanità. Chiesero al Signore se era lecito pagare il tributo al Cesare.
La domanda rivolta con molta malizia si proponeva e cercava di ottenere dal Maes-
tro una risposta compromettente. Gesù disse: «Rendete al Cesare ciò che è del Cesa-
re, ma quello che è di Dio datelo a Dio»5.

Benedetto XVI, dopo il suo viaggio a Parigi, nel novembre 2008, commentando ques -
ta massima evangelica, affermò: «Se nelle monete romane c’era stampata l’effigie del
Cesare e perciò gliela dovevano dare, nel cuore dell’uomo c’è l’impronta del Crea -
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tore, unico Signore della vita. L’autentica laicità non consiste nel prescindere dalla
dimensione spirituale, ma nel riconoscere che questa, radicalmente, è garante della nos -
tra libertà e dell’autonomia delle realtà terrene»6. La separazione tra poteri politici e
religione, o tra Chiesa e Stato, costituisce un contributo specifico e proprio del cristia -
nesimo. La distinzione non è sorta contro la tradizione cristiana. È all’interno del cris-
tianesimo dove si affermano, già dalle sue origini, la distinzione tra la sfera religiosa
e la sfera politica, le aree di competenza dei poteri politici e dei poteri religiosi7. 

Base-matrice cristiana della laicità

Il concetto di laicità non è qualcosa di estraneo o alieno alla tradizione cristiana. La
sua base si trova in quel famoso detto di Gesù sul Cesare e su Dio che abbiamo ricor-
dato prima8. Benedetto XVI, nella sua visita al Presidente della Repubblica Italiana
il 24 giugno 2005, pronunciò queste parole: «È legittima una sana laicità dello Stato,
in virtù della quale le cose temporali sono governate ed amministrate secondo regole
proprie, però senza escludere i riferimenti etici che trovano il loro fondamento ultimo
nella religione». A questo proposito, il Papa Francesco ha affermato che la laicità, «in
sè e di per sè non deve significare un’ostilità alla realtà religiosa, o una esclusione de -
lle Religioni dal campo sociale e dai dibattiti che lo animano»9. 

Trattando il tema della laicità credo che bisogna insistere su due aspetti fondamen-
tali. Innanzitutto sull’assunzione critica della modernità da parte dei cristiani. Ciò richie -
de dar importanza al nesso verità-libertà e riconoscere che la libertà è chiamata a valo -
rare e servire la verità. Ed inoltre, la modernità è stata spesso concepita come laica, nel
senso di considerare la religione come un fatto puramente privato. È necessario, quin-
di, ripensare il significato del termine «laico». 

Nell’affermare la dignità della persona umana, ognuno può contare sulle proprie ra-
gioni che non devono coincidere necessariamente con le ragioni degli altri. Tra queste
ragioni ci sono anche quelle che derivano dalla propria fede religiosa. Questa influenza
del fatto religioso, pur essendo reale, in nessun modo deve essere interpretata co me una
intromissione ingiustificata e indebita della religione nell’ambito della sfera temporale.

Si tratta di una manifestazione chiara e fondamentale per cui una presunta e pretesa
separazione tra «temporale» e «spirituale», come se fossero realtà diverse che non han -
no nulla a che fare l’una con l’altra, è insostenibile. Si fa presente così la inevitabile
questione dello «spirito» che deve animare la concezione «umanistica» del bene
comune della società.

La persona è socievole per natura ed ha bisogno della convivenza o vita sociale. Co sì
la presenza del fenomeno religioso è anche una realtà che non può essere vissuta, nè
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individualmente nè collettivamente, fuori dalla società. Pertanto, è normale che ci
chiediamo perché bisogna prospettare una cosa che dovrebbe essere naturale, in termi -
ni di conflitto, confronto e scontri, quando vogliamo parlare di rapporti tra lo Sta to e
la Chiesa.

Laicità e laicismo

Il fattore religioso è presente nella società e lo Stato non può ignorarlo. Pretendere
che lo Stato laico agisca come se questo fatto religioso, perfino come corpo sociale
organizzato, non esistesse, equivale a collocarsi al di fuori, al margine della realtà. Il
problema fondamentale del laicismo, che esclude la dimensione religiosa dalla sfe-
ra pubblica, consiste in che pensa e vuole organizzare una società che non esiste, che
non è la società reale. La fede e l’incredulità sono oggetto di una opzione che le per-
sone devono fare nella società, e ciò configura una società pluralistica dal punto di
vista religioso.

La mutua indipendenza ed autonomia della Chiesa e la comunità politica non signi-
fica affatto una laicità o aconfessionalità dello Stato che pretenda ridurre la religio-
ne alla sfera meramente individuale e privata privandola di qualsiasi influenza o rile -
vanza sociale. Questo è laicismo. Lo Stato deve promuovere un clima sociale sereno
e una legislazione appropriata che permetta ad ogni persona e ad ogni religione vive -
re liberamente la loro fede, di esprimerla nei settori della vita pubblica e disporre di
mezzi e spazi sufficienti per potere contribuire alla vita sociale con le sue ricchezze
spirituali, morali e civili. La laicità significa l’azione statale di riconoscimento, garan -
zia e promozione giuridiche del fattore religioso10.

Lo studio comparativo riguardante la libertà religiosa e i rapporti Chiesa e Stato nelle
costituzioni contemporanee mette in risalto la differenza che esiste e si dà secondo che
il fattore religioso è considerato come valore della società o, al contrario, è visto co -
me una realtà negativa. 

Se la religione è valorata e valutata negativamente, la laicità diventa laicismo. Se, al con -
trario, è concepita positivamente, la laicità ha il suo vero senso di rispetto e di colla -
borazione con questo contributo al bene delle persone e della società. Così, il Papa
Francesco afferma che il principio di laicità che regola i rapporti tra lo Stato francese
e le varie confessioni religiose non deve significare ostilità alla realtà religiosa11.

Questo è il caso della Costituzione spagnola del 1978. Questa considera la religione
come elemento positivo per il bene comune e, di conseguenza, l’articolo 16,3 affer-
ma che «le autorità pubbliche devono tener conto delle convinzioni religiose della so -
cietà spagnola». Con ciò si sta dicendo che la società spagnola non è laica, giacchè
in essa ci sono cittadini di diverse confessioni religiose. E il testo Costituzionale con-
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tinua stabilendo che «si manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione tra la
Chiesa cattolica e le altre confessioni». Sono gli Accordi Santa Sede e Stato spagnolo
e le tre leggi-accordi per gli ebrei, i protestanti e i musulmani, rispettivamente. E ques -
ta cooperazione non è nessun privilegio; come tale, è uno strumento giuridico che
concorda con la libertà religiosa.

La Chiesa al servizio della società

Il servizio che la Chiesa presta alla società è molt grande e di somma importanza. Il ca -
ro cardinale Narcis Jubany parlò dell’importante funzione «nutritiva» della Chiesa
nella società12. Le società democratiche corrono il rischio di svuotarsi eticamente,
di perdere la forza indispensabile di alcune concezioni che riguardano la vita uma-
na e di alcuni valori morali che ispirino, diano energia e rafforzino la loro vita e il lo-
ro impulso in avanti. Così, in queste società devono esserci gruppi sociali, religiosi e
culturali che si occupino di una «irrigazione» spirituale ed etica dei cittadini.

Credo che nella nostra società c’ è un deficit di dibattito sociale sereno, plurale e ris-
pettoso su questioni di tipo antropologico ed etico, che eviti il rischio di un’eccessiva
politicizzazione e confronto. Si passa troppo rapidamente e facilmente dai risultati
sociologici al Parlamento. Il contributo dei gruppi social, culturali e religiosi, aiute-
rebbe molto al dibattito parlamentare.

La presenza della Chiesa nella società e le relazioni della gerarchia con le autorità ci-
vili devono essere ispirate da un dialogo leale e da una collaborazione costruttiva a
partire dalla propria identità. La Chiesa vuole contribuire al discernimento di alcuni
valori che sono in gioco nella società e che interessano la vera realizzazione della
persona umana e della convivenza sociale. La Chiesa desidera far ascoltare la sua vo-
ce dialogante e profetica, con atteggiamento di collaborazione, giacchè cerca il bene
della persona umana creata a immagine e somiglianza di Dio e «tutto ciò che esiste
sulla terra deve essere ordinato all’uomo, come suo centro e suo culmine»13. In ques-
to senso, si pronunciava il Papa Francesco dicendo che «la Chiesa desidera così of-
frire il proprio contributo specifico su questioni profonde che impegnano una visio-
ne più completa delle persone e del suo destino, della società e del suo destino»14. 

Tendenza attuale: una società laica

Sarà assolutamente necessario distinguere ciò che è «la laicità dello Stato» e ciò che
è una «società laica». Non si può ignorare che la laicità dello Stato è al servizio di
una società plurale nella sfera religiosa. Al contrario, una società «laica» comporte-
rebbe la negazione sociale del fatto religioso o, almeno, il diritto di vivere la fede ne-
lla sua dimensione pubblica e questo sarebbe precisamente un fatto contrario alla lai-
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cità dello Stato. La laicità dello Stato non può supporre nè pretendere fare sì che la
società sia «laica».

Lo Stato è laico, però la società non è nè può essere laica. In essa ci sono uomini e
donne che sono credenti e non credenti e coloro che hanno una religione la vivono
e la celebrano all’interno della vita sociale, della società. Perchè la persona è socie-
vole per natura e vive anche la fede nella convivenza sociale. Così come vediamo le
nostre società dell’Europa occidentale, è opportuno e conveniente chiedersi se cam-
miniamo verso la laicità della società. 

La sana laicità riceve oggi forti pressioni che provengono da correnti e scuole molto
diverse, che, però, possono combinarsi e rafforzarsi reciprocamente per creare poco a
poco un clima culturale e sociale laicista, dato che la laicità della società è laicis mo.
Dette correnti e scuole pretendono eliminare poco a poco la presenza della religio ne
nella società. 

Oggi si sostiene e si propugna una laicità che è figlia della secolarizzazione. Questa
laicità non è combattiva, però ignora o è indifferente nei confronti del fatto religioso.
Ciò significa un indebolimento della presenza sociale delle religioni e della Chiesa. 

Questa secolarizzazione della società si manifesta in molte maniere da parte dei co-
muni, come ad esempio, poter disporre delle canoniche quando il sacerdote non vi
abita, l’uso culturale dei luoghi di culto per concerti, mostre, spettacoli, senza com-
prendere bene la dimensione religiosa dei templi e delle chiese, la soppressione de-
lle cappelle degli ospedali e case di cura per anziani, il lavoro domenicale per interes -
si economici.

Molti dei nostri contemporanei non vogliono che le religioni esprimano le proprie
convinzioni con forza e passione militante. Di qui il senso negativo del termine «pro-
selitismo», per la sua mancanza di rispetto per la libertà e quindi dev’ essere respin-
to. Però non dev’ essere confuso con la possibilità di proporre la propria fede agli al-
tri rispettando la loro libertà,giacchè ciò fa parte della libertà di espressione15.

Queste dichiarazioni sono considerate indebite interferenze, che vanno contro la lai-
cità. Però la vera laicità ci dà piena libertà per offrire la riflessione su questioni che
toccano la dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali.

C’è anche la tendenza a cambiare i giorni delle feste religiose. Può ubbidire a una os-
tilità o indifferenza verso la storia del paese che nella nostra Europa occidentale è
fortemente segnato dal cattolicesimo. In fondo c’è da parte di alcuni gruppi la convin -
zione secondo la quale nascondere sistematicamente buona parte della storia e della
cultura del paese segnata dalla religione, è un bene per il presente e il futuro.
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Infine, voglio fissare l’attenzione su una concezione che pretende giustificare la non
presenza delle autorità pubbliche nelle celebrazioni religiose in nome e come esigen-
za della laicità dello Stato. Quella presenza appare come una contraddizione con la
laicità dello Stato, o come la posizione propria di uno Stato confessionale. 

A questo riguardo credo che lo Stato laico, con una sana laicità, non proibisce nè con-
traddice che le autorità pubbliche credenti o non credenti possano partecipare alle ce-
lebrazioni religiose. Le autorità sono al servizio dei cittadini e dei gruppi, associazio -
ni e movimenti della società. La loro presenza in un atto religioso valorato e partecipato
dai cittadini di una religione —a maggior ragione si è riconosciuta dallo Stato—, è una
manifestazione in più del rispetto che l’autorità pubblica ha verso i suoi cittadini e
del suo desiderio di partecipare a ciò che i cittadini apprezzano e celebrano. ll ca-
so più chiaro ed evidente si dà nelle celebrazioni religiose delle feste patronali de-
lle città e dei paesi. La presenza delle autorità in tali atti consiste in una presenza
solidale concretamente con i cattolici del luogo ed è un’espressione tanto del va-
lore che dànno all’atto, quanto del ringraziamento per la presenza e la partecipazio-
ne di questi cittadini e della loro religione per il bene comune della società. Così, nel
caso dei cristiani, possiamo pensare e chiederci cosa sarebbe delle nostre città e dei
nostri paesi senza la presenza delle parrocchie, delle comunità di religiosi e religio-
se, nel campo della spiritualità, della povertà, dell’emarginazione, della cultura,
dell’ assistenza agli anziani, dell’istruzione, ecc. Noteremmo molto il vuoto per la
loro assenza. 

Chi ha una visione religiosa della vita, potrà cercare di dimostrare le dimensioni po -
sitive che per la realizzazione del bene delle persone e della società possono essere
derivate da esse, se sono assunte dalla società, d’accordo con la libertà personale di
ogni cittadino. Ciò non deve essere interpretato come inaccettabile volontà di impor -
re «obblighi religiosi» a tutti i cittadini, perfino ai non credenti. Lo Stato non è indi -
pendente rispetto all’etica, giacchè è al servizio dei diritti dell’uomo. La Chiesa non
si eccede nella sua responsabilità di fare appello alle autorità pubbliche quando l’es-
sere umano e i diritti della persona o la sua dimensione trascendente non sono rispet-
tati16. 

La Chiesa non è e non vuole essere un agente politico, «però —come dice Benedet-
to XVI— ha un profondo interesse per il bene della comunità politica, la cui anima
è la giustizia, e le offre a un duplice livello il suo contributo specifico. La fede cristia -
na, infatti, purifica la ragione e l’aiuta ad essere meglio se stessa: con la sua dottri na
sociale, la Chiesa contribuisce a far sì che ciò che è giusto possa essere efficacemen-
te riconosciuto e poi anche realizzato»17. La Chiesa deve, quindi, assumere positiva-
mente la sua intera missione e compito evangelizzatore, difronte a qualsiasi posizio -
namento intraecclesiale puramente «difensivo», sia per quanto riguarda l’annuncio
della fede del Vangelo, sia per quello che rispetta la capacità di trasmettere alla socie -
tà civile uno «spirito» che possa renderla e farla più umana.
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Certamente, il pieno riconoscimento del vero ambito della religione è assolutamen-
te vitale e fondamentale per una corretta e feconda presenza della Chiesa nella socie-
tà. La religione va oltre gli atti tipici della predicazione e del culto; ripercuote e si es-
prime per la sua propria natura nella vita ed esperienza morale e umana, che si fa
effettiva nei settori dell’istruzione, dei servizi sociali, della vita, del matrimonio e de-
lla famiglia e della cultura18. Tutto ciò «presuppone un’accettazione, senza nessun ri-
taglio giuridico, del suo significato pubblico»19. È opportuno e doveroso parlare di una
sfera pubblica plurale qualificata religiosamente, nella quale le religioni giocano un
ruolo di soggetto pubblico, chiaramente separato e distinto dalle istituzioni dello Sta-
to e, nello stesso tempo, presente nella società civile. 

La libertà religiosa e la pace sociale si complementano

Oggi si pone il problema del rapporto tra libertà religiosa e pace sociale. Potrebbe
sembrare astrattamente che una legge che contempla la possibilità di ridurre la por-
tata della diversità religiosa può anche ridurre o addirittura eliminare i conflitti che
possono sorgerne. Nonostante, la pratica e vari studi hanno dimostrato che tra la liber-
tà religiosa e la pace sociale c’è una correlazione molto stretta. È stato dimostrato che
quanto più lo Stato impone restrizioni all’esercizio della libertà religiosa, aumentano
di più i conflitti di contenuto religioso. Imporre o vietare le pratiche religiose compor -
ta aumentare i rancori e le frustrazioni che si manifestano più tardi come conflitti ne-
lla vita pubblica20.

Angelo Scola si pone il problema del rapporto tra libertà religiosa e l’orientamento de -
llo Stato per quanto riguarda le comunità religiose nella società civile. Si osserva og-
gi un’ evoluzione nella politica degli stati democratici. Fino a poco tempo fa era un
riferimento sostanziale ed esplicito alle strutture antopologiche generalmente riconos -
ciute ed ammesse come dimensioni costitutive dell’esperienenza religiosa la nascita,
il matrimonio, la generazione, l’istruzione e la morte. Però, oggi questo riferimento
identificato nella sua origine religiosa, comincia ad essere o già è messa in discussio -
ne e considerato inutilizzabile. Il problema classico del giudizio morale sulle leggi
sta diventando sempre più un problema di libertà religiosa, che di per sé non lo è.

Il concetto francese di laicità si fonda sull’idea dell’ indifferenza definita come neutra -
lità delle istituzioni statali rispetto al fenomeno religioso. Questo è un concetto mol -
to diffuso nella cultura giuridica e politica europea, arrivando fino a confondersi le
categorie di libertà religiosa e della cosiddetta neutralità dello Stato. 

La neutralità si manifesta abbastanza problematica, perché non si può applicare alla
società civile, la cui priorità o anteriorità lo Stato deve rispettare, limitandosi solo a re -
golarla senza pretendere dirigerla.
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Nelle nostre società europee attuali le divisioni più profonde sono tra la cultura seco -
larista e il fenomeno religioso, e non tanto tra le diverse religioni. Se non si tiene in
conto questa osservazione, lo Stato democratico, partendo dall’idea della neutralità,
ha sostenuto ed appoggiato una visione basata sull’idea secolare ed atea, a scapito
della legittima e giusta libertà religiosa. Facilmente lo Stato «neutrale» elabora la sua
propria cultura secolarista che attraverso la legislazione diventa cultura dominante
e finisce per esercitare un potere negativo in relazione ad altre identità e, soprattutto,
a quelle religiose presenti nella società civile, cercando di emarginarle, se non addi-
rittura ad espellerle dalla sfera pubblica.

Davanti a questa realtà constatabile, sembra che la soluzione consiste nel ripensare
il tema della aconfessionalità dello Stato nel contesto del pensiero rinnovato della li-
bertà religiosa. Lo Stato non deve interpretare la sua aconfessionalità come un allonta -
namento, separazione, o una impossibile neutralità, bensì deve aprire spazi dove qual-
siasi persona e società possano contribuire alla costruzione del bene comune21.

La libertà religiosa cominciò con quelle parole lapidarie di Gesù. Continuò nell’Edit -
to di Milano 1700 anni e qualche mese fa. Ora più che mai, la libertà religiosa rappre -
senta la prova di fuoco più sensibile del grado di civiltà delle nostre società pluralis -
tiche. La libertà religiosa appare oggi come l’indice di una sfida molto più grande,
quella dell’elaborazione e della pratica, a livello locale ed universale, delle nuove ba-
si antropologicche, sociali e cosmologiche della convivenza propria delle società ci -
vili di questo terzo millennio. 

A 50 anni dal Concilio Vaticano II, i principi conciliari che regolano i rapporti tra la Chie -
sa e la comunità politica, sono in pieno vigore, sono attuali e sono necessari.

† Lluís Martínez Sistach
Cardinale Arcivescovo di Barcellona

Conferència del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach, amb motiu del Centenari del bisbe Pere Campins
i el final de l’obra de reforma de la Catedral de Mallorca. Palma de
Mallorca, 29 de maig de 2014

Estem celebrant el Centenari de la mort del gran bisbe mallorquí Pere Campins i Bar-
celó i el final de l’obra de reforma de la Catedral de Mallorca que va realitzar l’arqui -
tecte Antoni Gaudí i Cornet. Amb goig participo en aquesta commemoració tenint
molt present l’especial relació entre la Catedral de Palma i la Basílica de la Sagrada
Família de Barcelona, pel treball que realitzà el mateix arquitecte a la Catedral ma-
llorquina i a la «Catedral dels pobres» barcelonina.
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El bisbe Campins va encarregar a Gaudí la restauració de la Catedral de Palma. L’ob-
jectiu principal de la seva intervenció artística era restituir a la Catedral la grandiositat
espacial que tenia en el seu origen el temple gòtic. Gaudí sabia perfectament que no s’ha -
vien sol·licitat els seus serveis a l’illa per a realitzar una imitació de l’estil del segle XV.
L’arquitecte va adoptar una decisió molt contemporània, una arquitectura inequívoca-
ment pròpia del trànsit entre els segles XIX i XX i no respon a una imitació del gòtic.

En definitiva commemorem dos personatges: Campins i Gaudí. Dos personatges que
en les estades de Gaudí al bisbat de Mallorca, mantenien perllongades converses so -
bre arquitectura religiosa i litúrgia. Les obres de restauració de la Catedral de Pal ma
es van perllongar fins al 1914, ara fa cent anys.

Estem parlant dels primers anys del segle XX, llunyans encara de la celebració del
Concili Vaticà II que fou convocat pel Papa Sant Joan XXIII, i que s’inicià el 12 d’oc-
tubre de 1962, a la Basílica de Sant Pere, del Vaticà. Tanmateix Antoni Gaudí es va
avançar a aquest Concili.

El Concili Vaticà II posà en relleu la naturalesa de la litúrgia i la seva importància en
la vida de l’Església, afirmant en la seva constitució Sacrosanctum Concilium que «la
Litúrgia és el cim al qual tendeix l’acció de l’Església i, a la vegada, la font d’on brolla
tota la seva força»22. El document conciliar afirma, també, que «les accions litúrgi ques
no són accions privades, sinó celebracions de l’Església, que és “sagrament d’unitat”,
o sigui poble sant aplegat i estructurat sota el guiatge dels bisbes»23. Són, cer tament,
una autorealització i una epifania de l’Església. Això demana retornar a l’assemblea
litúrgica el protagonisme que li correspon en les celebracions de l’Església. I en aques -
tes celebracions litúrgiques tots els fidels han de sentir-se actius i participants. Així,
l’ars celebrandi no afecta únicament o no es refereix només al president de l’assemblea
litúrgica, sinó que involucra tots els seus membres.

Com a conseqüència de tot això, el mateix document conciliar parla de la participa-
ció dels fidels i s’afirma que «la mare Església desitja molt que tots els pobles siguin
conduïts a aquella participació plena, conscient i activa, en les celebracions litúrgi-
ques que els exigeix la naturalesa de la litúrgia, i a la qual, en virtut del baptisme, té
dret i obligació el poble cristià, “llinatge escollit, casa reial, comunitat sacerdotal, na-
ció santa, poble que Déu s’ha reservat” (1Pe 2,9)»24. Més endavant assenyala que
aquesta participació activa ha de ser interna i externa25 i tracta també de la participa -
ció conscient, piadosa i activa en l’acció sagrada26.

Uns cinquanta anys abans del Concili Vaticà II, Antoni Gaudí, arquitecte genial, esta -
va realitzant les bellíssimes obres arquitectòniques a Barcelona i a Palma de Mallor-
ca, al servei de la celebració de la fe cristiana. I el qui alguns denominaven «l’ar-
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quitecte de Déu», s’avançà a la reforma litúrgica propugnada pel Concili, participant
del moviment litúrgic que va preparar des de l’inici del segle passat els continguts li-
túrgics de l’Assemblea conciliar dels anys 1962-1965.

En l’homilia que Benet XVI va pronunciar en la dedicació de la basílica de la Sagra-
da Família, a Barcelona el 7 de novembre de 2010, es fa referència als «tres llibres»
en que Gaudí es va inspirar per a la seva gran obra. Aquestes van ser les paraules
del Papa: «En aquest recinte, Gaudí va voler unir la inspiració que li arribava dels tres
grans llibres en els quals s’alimentava com a home, com a creient i com a arquitec-
te: el llibre de la Natura, el llibre de la Sagrada Escriptura i el llibre de la Litúrgia.
Així va unir la realitat del món i la història de la Salvació, tal com és narrada en la
Bíblia i actualitzada en la Litúrgia». Aquestes paraules del Papa es poden aplicar tam-
bé a l’obra arquitectònica que Gaudí realitzà a la bellíssima Catedral insular.

En Gaudí i en el temple barceloní es va realitzar el que va dir Benet XVI, en l’audièn -
cia general del 18 de novembre de 2009, parlant als fidels del rerefons teològic de les
catedrals: «Quan la fe, especialment celebrada en la litúrgia, es troba amb l’art, es crea
una sintonia profunda, perquè totes dues realitats volen parlar amb Déu, fent visible
l’invisible». Gaudí, a més, reconeixent la seva admiració per l’art oriental, deia: «Jo
he anat a prendre l’arquitectura allà on la va deixar l’estil bizantí». I va posar tots els
elements de la seva basílica —sobretot la llum i el so— al servei d’un objectiu: que
la basílica pogués estar plena de fidels, celebrant la litúrgia, especialment l’Euca-
ristia, sota la presidència del bisbe i dels seus sacerdots. Penso que aquí rau el mo-
tiu principal pel qual el Papa Benet XVI va acceptar la meva invitació de venir a Bar-
celona a dedicar el temple de Gaudí: ell i Gaudí tenen el mateix concepte del que és
una església, un temple. A la basílica de la Sagrada Família hi ha només un altar, una
seu pel president de l’assemblea litúrgica, i un ambó per a la Paraula de Déu.

L’admiració de Gaudí per la litúrgia té uns noms: Josep Torras i Bages, bisbe de Vic;
Pere Campins i Barceló, bisbe de Mallorca, que va encarregar a l’arquitecte la restau -
ració del presbiteri de la Catedral de Palma; Joan Baptista Grau i Vallespinós, bisbe
d’Astorga, ciutat on es va construir el palau episcopal, i Sant Enric d’Ossó, fundador
de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, religioses per les quals Gaudí va construir
el col·legi del carrer Ganduxer de Barcelona, inspirant-se en el llibre Las Moradas,
de la gran santa d’Àvila, col·legi on hi col·laborava mossèn Jacint Verdaguer.

Se sap, a més, que un dels llibres de capçalera de Gaudí era l’Année liturgique, de Dom
Prosper Guéranger, Abat benedictí de Solesmes. El mateix arquitecte ho confessa
amb aquestes paraules: «He après la litúrgia viva seguint el cicle anual de l’Església,
amb els quinze densos volums de Dom Guéranger que llegia en francès». Quan va mo -
rir, a la petita biblioteca de Gaudí s’hi va trobar: l’Any cristià, el Missal Romà, el Ce-
rimonial dels bisbes i el ja esmentat Année liturgique.

Antoni Gaudí era un home de fe. Ell deia que «l’home sense religió és un home trun-
cat espiritualment, un home mutilat»27. El nostre arquitecte va ser un gran creient. Joan
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Maragall, el gran intèrpret de les intencions de Gaudí, va escriure que per a totes les
preguntes que es puguin fer en aquest àmbit sobre el temple hi ha «una sola resposta:
la fe». 

Van ser molt i altament elogioses les paraules de Benet XVI sobre Gaudí durant la
jornada de la dedicació del temple a Déu, aquell 7 de novembre de 2010. Potser les més
expressives sobre la personalitat humana i cristiana de l’arquitecte van ser les que va
pronunciar al final de la cerimònia, abans del res de l’Angelus a la façana del Naixe -
ment. Digué: «El geni d’Antoni Gaudí, inspirat per l’ardor de la seva fe cristiana, va
aconseguir convertir aquell temple en una lloança a Déu feta de pedra».

Podem dir que Gaudí, en acceptar la construcció del temple de la Sagrada Família, va
treballar a partir d’una doble sensibilitat. Per un cantó, la seva habilitat arquitectòni -
ca per elaborar unes formes constructives singulars, tant en la manera de realitzar-les
com en el resultat que aconseguí. Per un altre cantó, la seva espiritualitat, arrelada en
la seva fe i en el coneixement de la Bíblia i de la Litúrgia.

Gaudí va fer la Sagrada Família, però podem dir que el temple el va fer ell, sobretot
com a cristià. Quan va iniciar les obres, la seva fe no estava gaire consolidada, però
aquell encàrrec, que l’aniria absorbint fins a esdevenir l’encàrrec de la seva vida, el va
canviar28. La última etapa de la seva vida, la va dedicar exclusivament a la construc -
ció del temple, renunciant a ofertes que eren molt temptadores a diferents capitals del
món. La seva vida es va identificar més i més amb el temple de la Sagrada Família,
vivint en el taller-estudi que tenia en el temple.

En els seus últims anys, Gaudí era un home d’una fe robusta. La conversa amb Gau-
dí era molt edificant. Cèsar Martinell ens diu que «normalment, en coses doctrinals,
no improvisava». I afegeix: «L’exemple de la seva vida també era edificant. Creient fer -
vorós com era, agermanava tots els seus actes amb la pràctica de les virtuts cristia -
nes, perquè estava convençut que sense elles és impossible la rectitud de conducta».

Gaudí va projectar el temple de la Sagrada Família com el que ha de ser una església:
casa de Déu i de la comunitat cristiana per a la celebració del culte, especialment l’eu -
caristia. El somni del nostre «arquitecte de Déu», com el de tots els constructors de
catedrals, era representar en el temple projectat la Jerusalem celestial, la ciutat nova
i santa que, com diu l’Apocalipsi, baixarà del cel, venint de Déu, com una núvia abi-
llada per al seu espòs, inspirant-se també en la visió del profeta Ezequiel, relativa al
temple de la nova Jerusalem.

Quan el visitant entra a la nau de la basílica gaudiniana es troba com davant d’un bosc
de palmeres. Cadascun d’aquests arbres —les columnes— està dedicat a una Esglé -
sia local i n’hi ha cinquanta-dos que corresponen als diumenges de l’any litúrgic. Les
que envolten el presbiteri estan dedicades a l’Advent i a la Quaresma —els dos temps
forts de l’any cristià—; les quatre del creuer, a Nadal, Rams, Pasqua de Resurrecció
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i Pentecosta; les del transsepte, al temps pasqual; i les de l’espai de les cinc naus als
diumenges de durant l’any.

La unitat entre l’arquitecte Gaudí i el creient Gaudí o en paraules de Benet XVI, en
la Butlla de concessió del títol de Basílica Menor al temple de la Sagrada Família
acabada de dedicar, «aquesta perfecta relació de l’art del temps present amb la fe i la
litúrgia», fan que Gaudí configuri el temple que vol construir com una determinada
imatge d’Església, amb tots els components que es troben en l’Església present i en
peregrinació per aquest món i que, al mateix temps, condueixi, en la seva tipologia,
vers aquelles imatges de la Jerusalem celestial en la visió que d’ell ens dóna l’Apoca -
lipsi. 

La construcció d’una església i especialment aquesta de la Sagrada Família és una
presència de la transcendència en la vida secular de la ciutat. Benet XVI, en l’homi -
lia de dedicació, digué que aquest temple és una «suma admirable de tècnica, d’art
i de fe», i es va preguntar: «Què fem en dedicar aquest temple?, tot responent: “Al cor
del món, davant la mirada de Déu i dels homes, en un humil i joiós acte de fe, aixe-
quem una immensa mola de matèria, fruit de la natura i d’un incommensurable esforç
de la intel·ligència humana, constructora d’aquesta obra d’art. Ella és un signe visible
del Déu invisible, a glòria del qual s’alcen aquestes torres, sagetes que apunten a l’ab-
solut de la llum i d’Aquell que és la Llum, l’Altura i la Bellesa mateixa». Gaudí afir-
mava que «un temple és la única cosa digna de representar el sentit d’un poble, ja que
la religió és la cosa més elevada de l’home».

Era extraordinari l’entusiasme amb el que Gaudí explicava als visitants de l’obra les
grans celebracions litúrgiques que acolliria el seu temple quan estigués acabat. L’ar -
quitecte veia el temple ple de fidels davant un solar llavors pràcticament buit. 

Un somni profètic que s’ha realitzat

Aquest somni de Gaudí s’ha fet realitat d’una manera molt solemne, més del que po-
dia somiar «l’arquitecte de Déu». El dia 7 de novembre de 2010 fou un dia històric
per a la Sagrada Família, per a Barcelona «cap i casal» de Catalunya i per a l’Arxidiò -
cesi, per la Visita Apostòlica del Papa Benet XVI amb motiu de la dedicació del tem-
ple de la Sagrada Família i la seva proclamació de Basílica.

Quan preguntaven a Antoni Gaudí qui acabaria aquell temple, ell contestava que l’a-
cabaria Sant Josep, perquè l’Associació de Devots de Sant Josep fou la que va pro-
moure el temple. I tenia molta raó perquè el Papa que ha acabat aquest temple per a
dedicar-lo al culte portava com a nom de baptisme Josep: Joseph Ratzinger. Gaudí
deia que en la Sagrada Família tot és providencial. Penso que ha estat també providen-
cial que un servidor com a President de la Fundació constructora del temple, hagués
pensat un dia —estem tots tan acostumats a que la construcció de la Sagrada Família
és encara més lenta que l’obra de la Seu— que convenia dedicar aquest temple sen-
se esperar que estigués tot el seu exterior acabat i que fos el Sant Pare qui presidís
la seva dedicació. I els dos desitjos es pogueren realitzar.
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Ha estat especialment emotiu que el Papa Benet XVI hagués acceptat la meva invi-
tació per a presidir la dedicació del temple de la Sagrada Família que per la seva mo-
numentalitat, bellesa artística, innovació tècnica i simbologia bíblica, catequètica i
litúrgica pot considerar-se únic en el món, obra de l’arquitecte genial i cristià exem-
plar que fou Antoni Gaudí i Cornet, que té el procés de canonització incoat en la Con-
gregació per a les Causes dels Sants.

Com deia, aquell somni de Gaudí es va assolir amb escreix, quan varem poder con-
templar i gaudir, en la celebració eucarística de la dedicació de la Basílica, reunida
l’assemblea litúrgica presidida pel successor de Pere, amb la proclamació de la Parau-
la de Déu, la lloança al Senyor de la glòria, l’encens, els cants, etc. Va ser una ce le -
bració inoblidable per a tots i en primer lloc per al Sant Pare. Ell mateix en l’àpat del
dinar a l’Arquebisbat em va dir que «de la celebració d’aquest matí en conservaré un
record inoblidable». I us puc dir que les vegades que vaig parlar amb ell després d’a-
quell esdeveniment recordava amb molta satisfacció la dedicació de la basílica. Re-
centment, en la missa de canonització dels dos sants pontífex: Joan XXIII i Joan Pau II,
abans de començar la concelebració el vaig saludar i ell mateix em va parlar de Bar -
celona i de la Sagrada Família amb un somriure. I el portaveu pontifici, el P. Lombar -
di, en una conferència de premsa aquell migdia, va dir als periodistes que el tema del
viatge apostòlic era l’accés de l’home a Déu i va afegir: «La litúrgia d’aquest matí ha
estat l’expressió més solemne, més articulada entre home i Déu que he vist durant els
cinc anys de pontificat». S’havia assolit el que havia dit Benet XVI a la catedral de No -
tre Dame de Paris, el 12 de setembre de 2008: «Les nostres litúrgies terrenes no po-
dran ser més que un pàl·lid reflex de la litúrgia que se celebra en la Jerusalem del cel,
punt d’arribada del nostre pelegrinatge sobre la terra. Tanmateix, les nostres celebra-
cions podran acostar-se a ella el màxim possible i fer-la assaborir».

En el marc esplèndid de la Basílica aquell diumenge al matí poguérem participar de
l’ars celebrandi que es va aconseguir mitjançant el celebrant principal —el nostre es -
timat Papa Benet—, el ritus de la dedicació —tan ric en símbols—, l’artista —el nos-
tre Antoni Gaudí, que esperem que sigui el primer arquitecte beatificat en la histò-
ria de l’Església—, el seu temple originalíssim i únic en el món i l’assemblea activa
i participant. Durant tres hores, escriguérem un bellíssim himne de lloança i de glò-
ria a Déu que ens va fer preassaborir la litúrgia del cel. 

Parlant de l’ars celebrandi, desitjo reproduir unes declaracions de Mons. Guido Ma-
rini, Mestre de Cerimònies del Papa Benet, en les que afirmava que «tots els qui es-
tan presents en la celebració del Papa poden percebre alguns aspectes de la seva ma-
nera de celebrar. Certament, el Papa viu, en el moment de la celebració, el moment
més alt, més important del seu ministeri com a Summe Pontífex». I afegeix aquesta
impressió personal: «El veig sempre molt recollit durant la missa, partícip en prime-
ra persona del que està celebrant, del que està vivint. Penso que poder estar present
en una celebració del Papa, per a tots —i per a mi d’una manera especial— és una
vertadera escola del celebrar, com diria el Papa, de l’ars celebrandi» (Gaudium press,
Entrevista al Mestre de Cerimònies del Sant Pare, 11 de juny de 2010).
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La basílica icona d’evangelització i de catequesi

Hi ha una íntima relació entre la celebració litúrgica de la fe i l’evangelització. Fisiche-
lla afirma que «la nova evangelització es fa forta també en un altre moment particular
de la vida de l’Església: l’acció litúrgica»29. La litúrgia és l’acció principal mitjan çant
la qual l’Església expressa en el món el seu caràcter de mitjancera de la reve lació
de Jesucrist i per això el sentit profund de la seva espiritualitat. Des dels seus orígens,
tot el que la comunitat cristiana predicava, anunciant l’Evangeli de salvació, ho feia
després present i viu en la pregària litúrgica que es transformava en el signe visible
i eficaç de la salvació.

Antoni Gaudí va tenir consciència de la seva vocació de ser «arquitecte de Déu». Ell
va sentir la urgència de portar l’Evangeli i la presència de Déu al poble a través de la
seva obra. Desitjava que les seves obres arquitectòniques acostessin les persones que
les contemplaven a Déu. Amb aquest esperit evangelitzador, Gaudí va treure les re-
taules a les façanes del temple: naixement, passió i glòria, per tal que contribuïssin
a evangelitzar i catequitzar a tots els que passaven a prop i les contemplaven. Així va
posar davant els homes el misteri de Déu revelat en el naixement, passió, mort i resur -
recció de Jesucrist.

S’ha acomplert el desig de Gaudí. Són milions les persones que visiten el temple ca-
da any. Després de la seva dedicació superem els tres milions anuals. Molts d’aquests
visitants són cristians i la rica simbologia bíblica i litúrgica que ofereixen especial-
ment la façana del Naixement i de la Passió, constitueixen una autèntica i sòlida cate -
quesi per un major coneixement de la seva fe cristiana. La visita amb aquests grups
comença per l’exterior de la Basílica i acaba a l’interior.

A l’actualitat hi ha un dèficit de coneixements dels continguts de la fe per part de molts
cristians. És ben necessària una catequesi d’adults. La visita a la Basílica ha de faci-
litar una rica catequesi. No podem oblidar aquest servei eclesial que està oferint la Sa -
grada Família. Gaudí va enriquir de simbologia el temple ja que s’inspirava en tres lli -
bres com ens ha recordat el Papa Benet XVI en la seva visita i un d’aquests llibres és
la Sagrada Escriptura. Es pot dir que els continguts catequètics de la basílica fan d’a-
questa una catequesi en pedra.

Moltíssimes persones que visiten la Basílica són d’altres religions i no creients. La Sa -
grada Família atrau a més de tres milions de visitants perquè la «nova arquitectura»
que Gaudí inicià descansa sobre allò que l’esperit humà cerca amb insistència: la pro-
porció, l’harmonia, en definitiva, la bellesa. Podem dir que el temple gaudinià és una
cartografia del sagrat, un gran mapa on el món pot llegir les grans preguntes de la vi-
da, de l’origen i del fi, del cel i de la terra. Antoni Gaudí coneixia que la bellesa tenia
un poder provocador i atrau cap a la bondat i la veritat. Sabia que la seva obra invita -
va i movia a la fe, que rere les pedres del temple hi havia una eloqüència que parla-
va de l’infinit.
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Malgrat que la cultura actual del nostre món europeu és poc sensible a la transcen-
dència, l’home creat a imatge i semblança de Déu cerca el sentit de la vida i es plan-
teja interrogants que transcendeixen l’espai i el temps. Penso que no hem de perdre
la riquesa del misteri perquè en la nostra vida hi ha constantment la presència del
misteri de Déu que moltes vegades no apareix explícitament.

La presència de la Basílica en el centre de la nostra ciutat de Barcelona i visible d’ar -
reu, té un significat profund i molt beneficiós en una època en la qual l’home pretén
edificar la seva vida d’esquena a Déu, com si Déu no existís. És la presència de la
transcendència enmig de la vida secular de la ciutat. Per això el Papa en aquella ho-
milia ens digué que Gaudí «obrint el seu esperit a Déu ha estat capaç de crear en aques-
ta ciutat un espai de bellesa, de fe i d’esperança, que porta l’home a una trobada amb
qui és la Veritat i la Bellesa mateixa». Penso que l’arxidiòcesi de Barcelona ha de fer
un esforç important perquè els qui visiten la Sagrada Família entenguin que es tro-
ben davant d’una vertadera síntesi del misteri cristià i puguin identificar-lo i reconèi-
xer-lo. Això serveix per a tots: els creients actius, els creients no formats, els qui han
dei xat de creure, els agnòstics i els creients d’altres religions. 

Hem de valorar l’aportació que l’Església fa amb la construcció d’aquesta obra de sin -
gular bellesa al món de la cultura i, per tant, a les relacions entre fe i cultura i l’evan-
gelització de la cultura. El cardenal Camillo Ruini, en la seva visita a la Basílica ha
manifestat que «la Sagrada Família romandrà en els segles futurs, com un dels grans,
malauradament poc nombrosos, testimonis de la trobada entre fe i art en els temps que
vivim». Ja deia Pau VI, l’any 1975, que «la ruptura entre Evangeli i cultura és, sen se
cap mena de dubte, el drama de la nostra època, com ho fou també en altres èpoques.
D’aquí que calgui fer tots els esforços amb vista a una generosa evangelització de
la cultura, més exactament, de les cultures. Aquestes han de ser regenerades pel troba -
ment amb la bona nova. Però aquest trobament no es durà a terme si la bona nova no
és proclamada»30.

La basílica de les famílies

La basílica de la Sagrada Família, per la seva mateixa advocació, ens ha d’ajudar a
valorar, estimar i defensar les famílies. Aquesta és una institució creada per Déu i
cèl·lula de la societat. Avui és molt valorada en l’opinió en general, però malgrat això
està poc protegida per tal que pugui ser una íntima comunitat de vida i d’amor per als
esposos i els fills.

El temple de la Sagrada Família va començar com una ofrena votiva a la Família de
Natzaret, com un temple expiatori pels pecats comesos contra la santedat del matri-
moni i de la família. La dedicació de la basílica va ser també una invitació a dedicar,
és a dir, a oferir a Déu el santuari viu que són les famílies, veritables esglésies domès -
tiques, tal com afirma el Concili Vaticà II.
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Benet XVI, en la bella homilia de la dedicació, ens va recordar la vinculació de la ba-
sílica amb les famílies per obra de l’associació de Devots de Sant Josep, de la qual
formava part el senyor Josep M. Bocabella i el mercedari pare Rodríguez, els dos
grans inspiradors del temple, tasca per a la qual van comptar amb la col·laboració de
primera hora de Sant Josep Manyanet, un gran apòstol de la família. I el Papa ens di-
gué que «des de sempre, la llar formada per Jesús, Maria i Josep ha estat considera-
da com a escola d’amor, pregària i treball». Tenen encara vigència aquestes virtuts
avui? El Papa reconeixia que «les condicions de vida han canviat molt i s’ha avançat
enormement en àmbits tècnics, socials i culturals». Però també va afegir que «no po-
dem acontentar-nos amb aquests avenços. Al seu costat ha d’haver-hi sempre els pro-
gressos morals, com l’atenció, protecció i ajuda a la família, ja que l’amor generós i
indissoluble d’un home i una dona és el marc eficaç i el fonament de la vida huma-
na en la seva gestació, el seu naixement, en el seu creixement i en el seu terme na-
tural. Només on existeixen l’amor i la fidelitat, neix i perdura la veritable llibertat».

El Papa Francesc està molt interessat en el matrimoni i la família, convocant una
assemblea extraordinària del Sínode de Bisbes pels dies 5-19 d’octubre d’enguany
dedicat als problemes i als reptes que han d’afrontar avui les famílies cristianes en el
món. L’assemblea ordinària del Sínode de 2015 estarà dedicada al mateix tema. La
temàtica és importantíssima i delicada. S’ha fet una consulta al poble de Déu i n’hem
pres consciència. La pregària és absolutament necessària.

El 29 de desembre de 2013, diumenge de la Sagrada Família, en l’al·locució de l’An-
gelus, els 4.000 fidels congregats a la basílica de Gaudí, al final de la celebració de
l’Eucaristia que vaig convocar i va presidir l’arquebisbe Vicenzo Paglia, President del
Consell Pontifici per a la Família, veiérem aparèixer a les pantalles de la basílica,
en connexió directa amb la plaça de Sant Pere, del Vaticà, la figura del Papa Francesc
que va dir el següent: «Adreço una salutació especial als fidels que s’han connectat
amb nosaltres des de Natzaret, a la basílica de l’Anunciació, on ha viatjat el secreta -
ri general del Sínode de Bisbes, des de Barcelona, a la basílica de la Sagrada Famí-
lia, on ha anat el president del Pontifici Consell per la Família, des de Loreto (Itàlia),
a la basílica-santuari de la Santa Casa». Aquestes tres basíliques preguen per les famí -
lies del món i pels treballs dels dos Sínodes de Bisbes, per tal que l’Esperit Sant il·lu-
mini aquests treballs i es pugui harmonitzar la fidelitat a la Paraula de Déu i la mise -
ri còrdia del Senyor. Penso que la nostra Basílica de la Sagrada Família ha de ser un
Sa n tuari Universal de les Famílies, on tots puguin acudir per pregar a la Sagrada Fa -
mília de Natzaret per la seva família i per les famílies del món.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona
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Paraula i Vida

Un hospital de campanya per a l’ànima (04/05/2014)

El papa Francesc, amb la seva extraordinària capacitat comunicativa, ha dit que vol dria
una Església que escolti i que surti al carrer, que sigui com «un hospital de campa nya
per a l’ànima». En el llibre que recull el diàleg que manté amb el seu amic, el rabí Abra -
ham Skorka, li diu que «el diàleg entre la religió i la cultura és clau, i ja ho va plante -
jar el Concili Vaticà II». 

He recordat aquests pensaments del Papa a l’hora d’escriure sobre el Congrés Interna -
cional de Pastoral de les Grans Ciutats, que iniciarem a Barcelona aquest mes de maig.
La idea va néixer d’una conversa que vaig mantenir amb el papa Francesc, que és
molt sensible a aquesta qüestió perquè ha regit durant quinze anys l’arxidiòcesi de
Buenos Aires, una ciutat que és un dels centres urbans més poblats del món. 

Aquesta preocupació per l’evangelització de les grans urbs ja ha tingut dos precedents
a la nostra arxidiòcesi de Barcelona. Durant la Quaresma de 2012, a dotze ciutats eu-
ropees, entre les quals la nostra, es va celebrar la Missió Metròpolis, una iniciativa pas -
toral promoguda pel Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització.
I durant els dies 17 i 18 de maig del mateix any es va celebrar aquí una sessió de l’a -
nomenat Atri dels Gentils, una proposta de Benet XVI per fomentar el diàleg dels cris -
tians amb les cultures d’avui sobre les grans qüestions humanes, que en aquesta oca-
sió versà sobre «Art, bellesa i transcendència».

Aquesta nova iniciativa té la forma d’un congrés d’estudi i de presentació d’experièn -
cies, realitzat en dues fases separades en el temps, encara que dins d’aquest mateix any.
La primera se celebrarà a Barcelona del 20 al 22 de maig, i tindrem ocasió d’escoltar
experts de diversos continents sobre com veuen el futur de la fe cristiana i la funció que
ha de realitzar l’Església en les grans concentracions urbanes. Els ponents són sociò-
legs i també hi ha experts en l’acció pastoral. Em plau agrair-los a tots la gran disponi bi -
litat amb què han acceptat la meva invitació. Heus ací els seus noms: Manuel Cas tells
(Berkeley i Universitat Oberta de Catalunya), Marc Augé (París) i Javier Elzo (Bil bao)
seran els ponents del primer dia. El segon dia escoltarem els professors Angelo di Be-
rardino (Roma), Benjamín Bravo (Mèxic) i Luca Bressan (Milà). I el tercer dia ens
parlaran Jean-Bosco Mataud (Kinshasa), Alphonse Borras (Lieja) i Carlos María Ga-
lli (Buenos Aires).

La segona sessió la tindrem el proper mes de novembre i consistirà en una reflexió en -
tre cardenals i arquebisbes de grans concentracions urbanes del món que vindran a la
nostra ciutat. Em plau expressar el meu agraïment al Papa Francesc, el qual ha beneït
aquesta iniciativa i ha dit que ens rebrà, als pastors participants, quan anirem a Roma
al final de la segona sessió del congrés per posar a les seves mans els nostres treballs i
escoltar les seves orientacions. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Vides per a Déu i per als germans (11/05/2014)

Hem pensant en el servei que fan els religiosos i les religioses en l’Església i en la so -
cietat? Hi ha moltíssimes persones i moltes famílies que tenen relació amb aquestes
persones consagrades a Déu. Pensem en col·legis, residències d’ancians, hospitals, món
de la marginació, etcètera. I encara que el fet de ser sacerdot ha perdut rellevància so -
cial i el de ser servidor de la fe i de l’Evangeli de Jesús no té gaire reconeixement pú-
blic en la societat actual, la feina dels sacerdots i diaques en les parròquies és social-
ment molt valuosa, com es demostra especialment en aquests temps de crisi econòmi ca. 

Aquest diumenge celebrem la Jornada de Pregària per les Vocacions a la vida consagra -
da i al sacerdoci. Això vol dir que tots els cristians som responsables de demanar a Déu
que avui augmentin aquestes vocacions, perquè enriqueixen l’Església i fan un ser-
vei magnífic a la societat. Pensem en la tasca meravellosa que realitzen tants missio-
ners i missioneres en circumstàncies molt difícils.

«Tota vocació —diu el papa Francesc en el missatge que ha fet per a aquesta Jorna-
da—, malgrat la pluralitat dels camins, requereix sempre un èxode d’un mateix per cen -
trar la pròpia existència en Crist i en el seu evangeli. Tant en la vida conjugal com en
les diverses formes de consagració religiosa i en la vida sacerdotal, cal superar les ma -
neres de pensar i d’actuar no concordes amb la voluntat de Déu. Es tracta de viure un
èxode que ens condueix a viure un camí d’adoració al Senyor i de servei a ell i als ger -
mans i les germanes».

Els religiosos són homes i dones que, dòcils a la crida del Pare i a la moció de l’Espe -
rit, han escollit aquest camí d’especial seguiment de Jesucrist per dedicar-se radical-
ment al servei de Déu i dels germans. És magnífic el testimoniatge que donen els mis-
sioners en els països més pobres del món.

Des de l’inici de l’Església, sempre hi ha hagut cristians que, moguts per l’Esperit,
s’han consagrat totalment a Déu escoltant aquelles paraules de Jesús: «Vine i segueix-
me». La vocació és un fruit que madura en el cor d’aquells que estan ben disposats a
posar-se a l’escolta de la veu de Crist que ressona en l’Església per comprendre qui -
na és la seva vocació. Fent meves les paraules del Sant Pare, invito els joves cristians
a escoltar i seguir Jesús i a deixar-se transformar interiorment per les seves paraules,
que «són Esperit i són vida». Maria, Mare de Jesús i nostra, especialment en aquest
mes dedicat a ella, repeteix també als joves d’avui les paraules que va pronunciar a
Canà de Galilea: «Feu tot el que Jesús us digui».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Els reptes de les grans ciutats (18/05/2014)

Els propers dies —del 20 al 22 de maig— Barcelona acollirà la celebració de la pri-
mer fase del Congrés Internacional sobre les Grans Ciutats. Amb aquesta comunica-
ció voldria explicar el sentit d’aquesta iniciativa i les seves dues fases.
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La primera és la que viurem aquesta setmana. Durant tres dies escoltarem diversos
experts en sociologia, en teologia i en pastoral. Es tracta d’especialistes molt recone-
guts i prestigiosos de diversos continents, perquè és un congrés que vol ser veritable-
ment internacional. La segona fase, prevista per al proper mes de novembre, portarà
a la nostra ciutat cardenals i arquebisbes de grans concentracions urbanes per refle-
xionar sobre el que ens hagin dit els experts en la primera fase. El Congrés esperem
que es pugui acabar a Roma posant en mans del Sant Pare les propostes que hàgim
formulat i escoltant les seves orientacions.

El papa Francesc ha seguit amb molt d’interès aquesta iniciativa, perquè el preocu-
pa com ha de realitzar la seva missió l’Església en les ciutats actuals. Dos fets, en-
tre molts altres, ho posen en evidència. Essent encara arquebisbe de Buenos Aires, el
25 d’agost de 2011, va parlar als participants en el primer Congrés regional de Pasto -
ral Urbana. És un dels textos més expressius de les seves preocupacions com a pas-
tor responsable de l’acció de l’Església en l’anomenat Gran Buenos Aires. Comença -
va la seva intervenció dient que «ser ciutadà d’una gran ciutat és quelcom molt complex
avui en dia, ja que els vincles de raça, història i cultura no són homogenis i els drets
civils no són plenament compartits per tots els habitants. La ciutat moderna —deia
el cardenal Bergoglio— inclou moltíssims no-ciutadans, ciutadans a mitges i ciuta -
dans sobrants, és a dir, exclosos i marginats».

Ja com a Sant Pare, en el que està considerat per tothom com el seu document progra -
màtic —el titulat La joia de l’Evangeli—, dedica un apartat al que denomina els
«desafiaments de les cultures urbanes». Són un clar desafiament també per al cristià
perquè —escriu el Papa— «en aquestes enormes geografies humanes el cristià ja no
sol ser promotor o generador de sentit, sinó que en rep altres llenguatges, símbols, mis -
satges i paradigmes que ofereixen noves orientacions de vida, sovint en contrast amb
l’Evangeli de Jesús. Una cultura inèdita batega i s’elabora a la ciutat» (n. 73).

Els propers dies ens volem acostar amb realisme, escoltant els experts, a la realitat de
la cultura i la vida urbana. No ho tenen fàcil el cristià i l’Església en les grans concen -
tracions humanes del present. Però no podem oblidar una constatació sociològica que
va fer el cardenal Bergoglio en el Congrés de Pastoral Urbana que he citat: que «l’Es-
glésia a l’inici es va formar en les grans ciutats del seu temps i es va servir d’aquestes
per estendre’s». Què ens cal aprendre de la ciutat actual? Quina mirada hem de tenir
i quines accions hem de fer avui els cristians en la ciutat moderna? Respondre aques-
tes preguntes és l’objectiu del congrés que iniciem els propers dies a Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

El descans dominical (18/05/2014, premsa)

Els propers dies —del 20 al 22 de maig— Barcelona acollirà la celebració de la pri-
mera fase de la celebració del Congrés internacional de pastoral de les grans ciutats.
Aquest congrés culminarà el proper novembre amb la celebració de la segona fase i
la cloenda a Roma, on presentarem les seves conclusions al Papa.
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Un dels objectius d’aquest congrés és veure com els cristians podem col·laborar a fer
més humana la vida en les grans ciutats. Avui ja el 50 per cent de la població mundial
viu en grans urbs i es calcula que l’any 2050 aquesta proporció arribarà al 75 per cent.

Per això, voldria parlar avui del repòs dominical com un factor d’humanització. El des -
cans del diumenge cristià es veu amenaçat per una societat organitzada i fonamenta-
da sobre la producció i la rendibilitat. El descans sembla que hauria de cedir a les exi-
gències d’una major productivitat econòmica.

Sant Joan Pau II, en un document seu admirable, però molt poc conegut, l’exhorta-
ció apostòlica El dia del Senyor, va oferir els arguments antropològics, teològics i so-
cials en defensa del repòs dominical. El dia del Senyor és per excel·lència el dia que
l’home eleva a Déu el seu cant de lloança i, amb agraïment, es fa veu de tota la crea -
ció. Per altra part, la total liberalització dels horaris comercials dificultaria que tota
la família pugui trobar-se reunida en alguns moments del dia i especialment en els dies
festius. Per això el sant pare polonès demanava que els cristians s’esforcin perquè la
legislació civil tingui en compte el seu deure de santificar el diumenge.

Cada dia són més les persones que han de treballar en diumenge, ja sigui per atendre
els serveis públics —cosa ben raonable i necessària—, o sigui per causa de la tendèn -
cia a ampliar els horaris comercials al servei dels consumidors i dels visitants. Aques-
ta realitat es dóna d’una manera especial en la nostra ciutat, a causa de la seva creixent
atracció turística. Malgrat les exigències comercials —especialment fortes en aques-
tes temps de crisi econòmica—, hem de esforçar-nos per «salvar el diumenge».

En aquesta perspectiva, el repòs dominical i festiu adquireix una dimensió profètica
perquè afirma la preeminència de la persona respecte de les exigències de l’economia.
Parafrasejant una sentència evangèlica, podríem dir que «no és l’home per al treball,
sinó que el treball és per a l’home». El treball està al servei de la persona i no al re-
vés. I el repòs dominical és una forma d’institucionalitzar socialment aquest princi-
pi tan valuós.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

El viatge del Papa a Terra Santa (25/05/2014)

Del 24 al 26 de maig el Sant Pare fa un pelegrinatge a Terra Santa. Aquest viatge apos -
tòlic es fa en commemoració dels 50 anys del famós pelegrinatge de Pau VI a Israel
i Palestina el mes de gener de l’any 1964, durant la celebració del Concili Vaticà II.

De tots els actes realitzats pel Sant Pare en aquell viatge memorable, el més recordat
fou la trobada i l’abraçada de Pau VI i l’ancià patriarca Atenàgores de Constantinoble
a la Delegació vaticana de Jerusalem.

Va ser un moment històric, i avui podem dir que fou un veritable esdeveniment ecu-
mènic. Va acabar una època i en va començar una de nova. Des de llavors, les Esglé-
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sies ortodoxes d’Orient i l’Església catòlica —i en general totes les Esglésies i con-
fessions cristianes— s’han sentit més agermanades, més obertes al diàleg i a la col·la-
boració, més respectuoses les unes de les altres. Un primer fruit d’aquell nou clima
es va veure quan, un any després, durant la cerimònia de cloenda del Concili, foren
aixecades les excomunions mútues que s’havien llançat Roma i Constantinoble. 

Per reviure aquella trobada de Jerusalem, el papa Francesc va decidir fer l’actual vi -
sita a Terra Santa. Amman, Betlem i Jerusalem són les tres etapes d’aquest viatge a
Jordània, a Palestina i a Israel. Durant la seva estada a la Ciutat Santa, el Sant Pare té
prevista un trobada amb el patriarca ecumènic, Bartomeu I, a la seu de la Delegació
apostòlica del Vaticà amb la firma d’una declaració conjunta. Després hi haurà una
trobada ecumènica a la Basílica del Sant Sepulcre.

L’endemà, darrer dia de la visita, el Sant Pare té previstos uns actes especialment sig-
nificatius en el camp de les relacions interreligioses, amb la visita al muftí de Jeru-
salem sobre l’esplanada del Temple, la visita al Mur de les Lamentacions, la trobada
amb els principals rabins i la visita al museu de l’Holocaust; i amb la trobada amb el
president i el primer ministre d’Israel, com també s’haurà reunit a Amman amb els
reis de Jordània i a Betlem amb el president de la primera autoritat de Palestina.

En una perspectiva de pelegrinatge religiós, a Jordània, Francesc té en programa la vi -
sita al lloc del baptisme de Jesús, a la riba del riu Jordà, i una trobada amb refugiats
i joves discapacitats. A Betlem, una missa davant la basílica de la Nativitat. I durant l’es -
tada a Jerusalem, una pregària a Getsemaní amb sacerdots, religiosos i seminaristes,
i una missa al Cenacle, el lloc on Jesús va instituir l’Eucaristia. 

Es tracta d’un viatge breu, intens, ple de dificultats i també d’esperances, perquè els
problemes de la zona són greus i les necessitats urgents. El Sant Pare demana molt so -
vint que resem per ell. Em sembla que especialment aquests dies hem d’acompanyar -
lo amb la nostra pregària i amb la nostra confiança en els resultats sobretot per a la pau
en tota la zona visitada.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Comunicats de premsa

Presentació del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciu-
tats (08/05/2014)

El proper dia 14 de maig, a les 12 h i al Palau Episcopal el Sr. Cardenal Arquebisbe de
Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, acompanyat del Dr. Armand Puig, degà pre-
sident de la Facultat de Teologia de Catalunya, farà la presentació del Congrés Inter-
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nacional de Pastoral de les Grans Ciutats, que se celebrarà a la nostra ciutat els dies
20, 21 i 22 de maig, en la primera fase preparatòria.

El gran interès d’aquest Congrés rau en el fet que es farà en dues fases, la primera el
més de maig, i la conclusiva el més de novembre a Roma.

En aquesta primera fase intervindran un gran nombre d’especialistes i ponents per tal
d’oferir en la segona fase, als cardenals i arquebisbes de grans ciutats del món, el fruit
dels seu treballs en orde a reflexionar i arribar a unes conclusions per lliurar al Sant
Pare.

Aquesta iniciativa es una de les primeres que es fan de forma global per tal de refle -
xionar sobre la fe en les grans ciutats i la manera com el missatge cristià ha de ser co-
municat en el futur dins les grans zones urbanes, per tal que l’Evangeli de Jesús arri-
bi i tingui un gran impacte sobretot en aquells que viuen en «zones perifèriques».

DIA: 14 de maig
HORA: 12 h
LLOC: Palau Episcopal

L’Evangeli, en el cor de les grans ciutats (14/05/2014)

El Congrés Internacional sobre la Pastoral en les Grans Ciutats comptarà amb experts
reconeguts mundialment que debatran sobre els reptes pastorals a les grans metròpo lis

El Cardenal Martínez Sistach presidirà la roda de premsa d’aquest dimecres 14 de
maig, a les 12 h, al Palau Episcopal, en què presentarà als mitjans de comunicació el
Congrés Internacional sobre la Pastoral en les Grans Ciutats i en detallarà el progra -
ma, així com els noms dels experts que hi intervindran. Es tracta del primer congrés
en el qual participaran prestigiosos experts reconeguts internacionalment per parlar
sobre la pastoral social a les grans metròpolis. 

Com va sorgir la idea?

La iniciativa de realitzar un congrés per debatre quines són les problemàtiques que afec-
ten les megatròpolis va sorgir, íntegrament, del Cardenal Sistach. Justament abans que
el Cardenal Bergoglio fos escollit Sant Pare, l’Arquebisbe de Barcelona li va comentar
que s’havia d’impulsar un congrés al respecte, per tal de compartir i analitzar, entre els
pastors de les grans ciutats, propostes als reptes amb què compten. L’Arquebisbe de
Buenos Aires es va mostrar molt interessat a la realització d’un congrés internacional
sobre aquesta temàtica i va demanar al Cardenal Sistach que comptés amb el seu suport.
Un cop escollit Papa, Francesc no es va oblidar de la iniciativa i, en les audiències amb
el Cardenal Sistach, van continuar parlant dels desafiaments de les grans ciutats. 

Programa del Congrés

El Congrés Internacional de la Pastoral a les Grans Ciutats, que tindrà lloc a l’Aula Mag -
na del Seminari Conciliar de Barcelona, compta amb dues etapes: la primera, del 20
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al 22 de maig i la segona, del 24 al 26 de novembre, que clourà amb una audiència
amb el Papa Francesc. 

La fase preparatòria té una durada de tres dies. El dimarts 20 de maig s’inaugurarà el
Congrés amb tres grans experts internacionals: Manuel Castells, Marc Augé i Javier
Elzo, que explicaran com s’estructuren les grans ciutats. Gràcies a aquesta contextua -
lització, el dia següent, Angeli di Berardino, Benjamín Bravo i Luca Bressan especi-
ficaran quin és l’encaix del cristianisme en aquest teixit metropolità. Ja el 22 de maig
es tractarà en profunditat com s’ha de comunicar l’Evangeli en la gran ciutat. 

Jean-Bosco Matand, Alphonse Borràs i Carlos M. Galli seran els encarregats de des-
vetllar els desafiaments en la comunicació de la Bona Notícia a les metròpolis i de
clou re la primera etapa. Totes les ponències, que tindran lloc pel matí, estan obertes
al públic general. Tanmateix, les tardes estan reservades al debat dels ponents i ex-
perts.

La fase conclusiva del Congrés, a la qual assistiran pastors de grans ciutats, tindrà lloc
del 24 al 26 de novembre a Barcelona. Es preveu que els cardenals, arquebisbes i bisbes
de grans metròpolis d’arreu del món que participin al Congrés redactin un document
conclusiu amb propostes per implantar. La segona etapa finalitzarà amb una audièn -
cia amb el Papa Francesc, al Vaticà, el 27 de novembre, per a presentar-li les conclu-
sions extretes del Congrés sobre Pastoral a les Grans Ciutats.

Els reptes a les grans ciutats

Les metròpolis, independentment de la seva localització geogràfica, compten amb uns
desafiaments comuns com són les perifèries existencials, la pobresa i l’exclusió, la man -
ca de vocacions, la comunicació en el món digital i l’apropament als joves. En aquest
sentit, els cardenals, arquebisbes i bisbes que participin en el Congrés així com els
ponents hauran de debatre sobre aquests reptes per tal redactar un document conclu-
siu que serà analitzat detalladament pel Papa Francesc.

El Cardenal Sistach, confirmat com a membre del Pontifici Con-
sell per als Laics fins a l’edat de 80 anys (14/05/2014)

El Papa Francesc ha confirmat el Sr. Cardenal, Lluís Martínez Sistach, com a membre
del Pontifici Consell per als Laics fins que l’Arquebisbe de Barcelona compleixi els
80 anys. El Sr. Cardenal ha rebut les felicitacions per aquest nomenament d’importants
membres del propi dicasteri de la Cúria Romana i ens manifesta novament la confian -
ça del Sant Pare en l’Arquebisbe de la nostra arxidiòcesi i la seva projecció interna-
cional.

Què és el Pontifici Consell per als Laics?

El Pontifici Consell per als Laics contribueix al Summe Pontífex en l’exercici del seu
ofici pastoral per al bé i el servei de l’Església Universal i de les Esglésies particulars
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en el que respecta a la promoció i coordinació de l’apostolat dels laics i de la seva vi-
da cristiana. 

El mateix Papa Francesc en la seva exhortació Evangelii Gaudium manifesta que «els
laics són simplement la immensa majoria del poble de Déu. Al seu servei està la mi -
noria dels ministres ordenats. Ha crescut la consciència de la identitat i la missió del
laic en l’Església. Es compta amb un nombrós laïcat, encara que no n’hi ha prou, amb
un arrelat sentit de comunitat i una gran fidelitat en el compromís de la caritat, la ca -
tequesi i la celebració de la fe. (...) La formació de laics i l’evangelització dels grups pro-
fessionals i intel·lectuals constitueix un desafiament pastoral important».

El Cardenal Sistach, convidat a la Universitat «La Sapienza» de Ro-
ma (16/05/2014)

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha estat convidat
a donar la conferència inaugural del «Congrés d’Estudis sobre la Comunitat Política
i l’Església a 50 anys del Concili Vaticà II», que portarà per títol «Intuïcions del Con-
cili Vaticà II i problemes d’avui entre les relacions Església-comunitat política». L’ac-
te, que tindrà lloc el proper divendres 16 de maig a les 17 h a «La Sapienza» de Roma,
comptarà també amb l’entrega d’un volum d’escrits jurídics en honor del Cardenal
Agostino Vallini, Vicari de Roma. 

Ponència del Cardenal Sistach

En la conferència d’obertura del Congrés, l’Arquebisbe de Barcelona parlarà sobre la
laïcitat i el laïcisme: «El fet religiós està present en la societat i l’Estat no el pot igno -
rar. Pretendre que l’Estat laic hagi d’actuar com si aquest fet religiós, fins i tot com
a cos social organitzat, no existís, equival a situar-se al marge de la realitat. El proble -
ma fonamental del laïcisme, que exclou de l’àmbit públic la dimensió religiosa, con-
sisteix en què pensa i vol organitzar una societat que no existeix, que no és societat
real. La creença i la increença són objecte d’una opció que els ciutadans han de realit -
zar en la societat i això configura una societat pluralista des del punt de vista reli-
giós». 

Comunitat política i Església. Programa del Congrés

En una societat de caràcter pluralista, cal que hi hagi una justa visió de les relacions
entre comunitat política i Església. És necessària una distinció clara entre les accions
que els fidels, individualment o en grup fan en nom propi, com a ciutadans, guiats de
la seva pròpia consciència cristiana, i de les accions i manifestacions en nom de l’Es-
glésia que fan en comunió amb els seus bisbes i pastors.

L’Església, en raó de la seva missió i de les seves competències, no es pot confondre
de cap manera amb una comunitat política ja que no està lligada a cap sistema polític.
Alhora, l’Església és signe de salvaguarda del caràcter transcendent de les persones.
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Comunitat política i Església són independents i autònoms l’un de l’altre en els seus
respectius camps, però ambdues, encara que de forma diversa, estan al servei de la vo -
ca ció personal i social dels mateixos homes. L’home no està limitat només en el seu
horitzó temporal sinó que viu la història humana i conserva íntegrament la seva voca -
ció eterna. 

En quant a l’Església, fundada en l’amor al Redemptor, contribueix a estendre el ra -
di de la seva acció de justícia i amor a l’interior de cadascuna de les nacions i entre
elles, predicant la veritat evangèlica i il·luminant tots les sectors de l’activitat huma -
na amb la seva doctrina i amb el testimoni dels cristians. D’aquesta manera, l’Església
respecta i promou també la llibertat política i la responsabilitat ciutadana.

Finalitza la primera fase del Congrés Internacional de Pastoral de
les Grans Ciutats (22/05/2014)

La fase conclusiva tindrà lloc del 24 al 26 de novembre a Barcelona i acabarà amb
una audiència al Vaticà amb el Papa Francesc

La primera fase del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats finalitza
amb un total de 150 participants que han assistit durant tres dies a nou ponències
d’ex perts procedents de tot el món. Sociòlegs, pastoralistes i teòlegs de Barcelona,
París, Mèxic, Bilbao, Roma, Milà, Kinshasa, Lieja i Buenos Aires han abordat els
reptes sobre pastoral social a les grans metròpolis. El Congrés, que ha estat una inicia -
tiva del Cardenal Sistach, s’ha celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Bar -
celo na. 

L’Arquebisbe de Barcelona ha valorat molt positivament el resultat del Congrés ja que
considera que «ha posat en relleu que l’Església és la institució que encara pot oferir
quelcom en el nostre món i que té uns valors, continguts i missatge que encara són ac -
tuals, que tenen present i futur». 

La visió de nou experts 

El Congrés es va inaugurar el passat dimarts 20 de maig amb les ponències de Manuel
Castells, Marc Augé i Javier Elzo, que van donar una visió global de la societat actual
en la Gran Ciutat. Dimecres es va especificar en l’encaix del cristianisme a les grans
metròpolis amb ponències a càrrec d’Angelo di Berardino, Benjamín Bravo i Luca
Bressan. El tercer dia de Congrés ha conclòs amb la solució a com comunicar l’Evan -
geli a la gran ciutat, per Jean-Bosco Matand, Alphonse Borrás i Carlos M. Galli. 

Durant les tardes, el Cardenal Sistach s’ha reunit amb ponents i experts per intercan-
viar opinions en una sessió de treball a porta tancada, que ha permès debatre els des-
afiaments pastorals tractats en les conferències. A partir d’aquest debat es redactaran
uns documents conclusius que s’enviaran als arquebisbes que participin en la segona
fase del Congrés Internacional de les Grans Ciutats. 
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Fase conclusiva del Congrés 

La segona fase se celebrarà a Barcelona del 24 al 26 de novembre. Hi assistiran arque -
bisbes de ciutats de tot el món. Entre ells, estan convidats els arquebisbes de Manila,
Bombai, Kinshasa, Nairobi, Tegucigalpa, Bogotà, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sao
Paulo i un de cada estat europeu. 

Aquesta fase conclusiva finalitzarà el 27 de novembre al Vaticà, amb una audiència
privada amb el Papa Francesc per presentar-li les conclusions extretes del Congrés.
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Secretaria General

Ordes sagrats

Confereix Mons. Dionisio Lachovicz, OSBM, Visitador Apostòlic per als fidels ucraï -
nesos de ritus bizantí a Espanya, a la parròquia personal de Sant Josep, Santa Mòni -
ca i Sant Josafat, de Barcelona, el

SUBDIACONAT
16 de maig de 2014

Iurii STASIUK

DIACONAT
17 de maig de 2014

Iurii STASIUK

Nomenaments parroquials

09.05.14.— Rvd. P. Miquel Ramon Campins, TOR, rector de la parròquia de Sant
Joan de Mata, de Barcelona.

16.05.14.— Rvd. Sr. Sergiy Znak, rector de la parròquia personal de Sant Josep, San-
ta Mònica i Sant Josafat, de Barcelona, per als fidels greco-catòlics ucraïnesos de
ritus bizantí, residents a l’arxidiòcesi de Barcelona.

17.05.14.— Rvd. Sr. Iurii Stasiuk, diaca adscrit de la parròquia personal de Sant Jo -
sep, Santa Mònica i Sant Josafat, de Barcelona, per als fidels greco-catòlics ucraïne-
sos de ritus bizantí, residents a l’arxidiòcesi de Barcelona.

19.05.14.— Rvd. Sr. Agustí Viñas Rexach, administrador parroquial de la parròquia
de Santa Rosa, de Santa Coloma de Gramenet.

20.05.14.— Rvd. P. Josep López Villalba, OCarm., rector de la parròquia Santa Joa -
quima de Vedruna, de Barcelona.

20.05.14.— Rvd. P. Luis José Maza Subero, OCarm., vicari de la parròquia Santa
Joa quima de Vedruna, de Barcelona.

30.05.14.— Rvd. Sr. Jordi Alarcos Carbonell, rector de la parròquia de Maria Mitjan -
cera de totes les Gràcies, de Barcelona.
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30.05.14.— Rvd. Sr. Jaume Aymar Ragolta, rector de la parròquia de Santa Maria,
de Badalona.

30.05.14.— Rvd. Sr. Hugo Cortés Sepúlveda, rector de la parròquia de Santa Rosa,
de Santa Coloma de Gramenet.

30.05.14.— Rvd. Sr. Jaume Fontbona Missé, rector de la parròquia de Crist Rei, de
Barcelona.

30.05.14.— Rvd. Sr. Carlos de la Fuente Guirao, rector de la parròquia de Sant Joan
d’Àvila, de Barcelona.

30.05.14.— Rvd. Sr. Ferran Lorda Donat, rector de la parròquia de Sant Rafael, de
Barcelona, que juntament amb la parròquia de Sant Mateu, de Barcelona, de la qual
ja n’és rector, formen una agrupació parroquial.

30.05.14.— Rvd. Sr. Francesc Xavier Pich-Aguilera Roca, rector de la parròquia de Sant
Martí, de Teià, continuant de rector de la parròquia de Santa Maria, de Premià de Mar.

30.05.14.— Rvd. Sr. Francisco Javier Prieto Ordás, rector de la parròquia de la Ma-
re de Déu de l’Esperança, de Mataró.

30.05.14.— Rvd. Sr. Joan Sabé Colom, rector de la parròquia de Santa Tecla, de Bar-
celona.

30.05.14.— Rvd. Sr. Ignasi Torrent Portabella, rector de la parròquia de Sant Fran-
cesc d’Assís, de Badalona, que juntament amb la parròquia de Santa Clara, de Bada-
lona i la parròquia del Sant Crist (El Canyet) de Badalona, de les quals n’és l’admi-
nistrador parroquial, formen una agrupació parroquial.

30.05.14.— Rvd. Sr. Enric Ribas Baciana, rector de la parròquia de Santa Maria de
Gràcia, de Barcelona, perquè hi dirigeixi l’activitat pastoral a tenor del que disposa
el cànon 517,2 del Codi de Dret Canònic, continuant de rector de la parròquia de San-
ta Teresa de l’Infant Jesús, de Barcelona.

30.05.14.— Rvd. Sr. Miquel Àngel Gómez Díez, administrador parroquial de la par -
ròquia del Sagrat Cor, de Barcelona fins a octubre de 2015.

30.05.14.— Rvd. Sr. Ignasi Torrent Portabella, administrador parroquial de la parrò-
quia de Santa Clara, de Badalona i administrador parroquial de la parròquia del Sant
Crist (El Canyet) de Badalona, que juntament amb la parròquia de Sant Francesc
d’Assís, de Badalona, de la qual n’és rector, formen una agrupació parroquial.

30.05.14.— Rvd. Sr. Juan Ramon La Parra Martínez, vicari de la parròquia de la Ver-
ge de la Pau, de Barcelona.

30.05.14.— Rvd. Sr. Richard Twagirimana, vicari de la parròquia de Santa Maria, de
Badalona.

30.05.14.— Rvd. Sr. Felio Vilarrubias Darna, vicari de la parròquia de Sant Rafael,
de Barcelona i vicari de la parròquia de Sant Mateu, de Barcelona. Ambdues parrò-
quies formen una agrupació parroquial

30.05.14.— Rvd. Sr. Thierry Casamor Ribas, adscrit a la parròquia de Santa Cecília,
de Barcelona.
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30.05.14.— Rvd. Sr. Josep Martínez Fernández, adscrit a la parròquia de Mare de
Déu de Fàtima, de Barcelona.

30.05.14.— Rvd. Sr. Rafael Sánchez Núñez, DP, diaca a la parròquia de Santa Maria
de Gràcia, de Barcelona, perquè participi en l’exercici de la cura pastoral de l’esmen-
tada parròquia en virtut del què disposa el cànon 517,2 del Codi de Dret Canònic.

30.05.14.— Rvd. Sr. Santiago Cuquerella Llauradó, diaca adscrit a la parròquia de
Sant Pius X, de Barcelona.

30.05.14.— Rvd. Sr. Patrick René Olivier Stref, diaca adscrit a la parròquia de Crist
Rei, de Barcelona.

Nomenaments no parroquials

08.05.14.— Rvd. Sr. Robert Baró Cabrera, consiliari diocesà de l’associació Minyons
Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya.

12.05.14.— Rvd. P. Josep M. Blanquet Gas, S.F., postulador de la Causa de Canonit-
zació de la Madre Encarnación Colomina Agustí, religiosa de l’Institut de les Missio -
neres Filles de la Sagrada Família de Natzaret.

23.05.14.— Sr. Jesús Jiménez Colás, confirmació en el càrrec de president de l’asso -
ciació Acció Catòlica Obrera (ACO).

23.05.14.— Sr. Eudald Vendrell Ferrer, president de l’associació Justícia i Pau de Bar -
celona, per quatre anys.

30.05.14.— Rvd. Sr. Francesc Blanco Aranda, agent de pastoral en el Servei religiós de
l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, de Barcelona.

Cartes

A tots els rectors de l’Arxidiòcesi (08/05/2014)

Assumpte URGENT: Testaments protocol·litzats davant rector

Benvolgut Sr. Rector, Déu vos guard: 

El passat mes de juliol de 2013, la Conferència Episcopal Tarraconense, el Departa -
ment de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Notaris de Catalunya va -
ren signar un conveni per tal de procedir a la protocol·lització dels testaments davant
rector existents des del 1908 fins al 2008. Gràcies a aquest conveni, serà possible la
protocol·lització d’aquests testaments durant l’any 2014, sense cap cost per a les par -
ròquies ni els bisbats.
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Alguns dels llibres de testaments antics pot ser que estiguin dipositats a l’Arxiu Dio-
cesà de Barcelona. Però ara, a fi de poder coordinar el procés en l’àmbit de la nostra
Arxidiòcesi de Barcelona, és urgent que ens feu arribar a la Secretaria General, a tra-
vés del correu electrònic: nvelasco@arqbcn.cat o bé per fax: 93 270 13 03, abans del
proper 30 de maig, la següent informació de cadascuna de les parròquies que teniu
al vostre càrrec:
1. Existeixen a la parròquia testaments davant rector datats des del 1908 fins al 2008

(ambdós inclosos)? En cas afirmatiu, quants?
2. D’aquests, quants estan protocol·litzats davant notari?
3. En algun cas s’han fet testaments davant rector posteriors a 2008 quan, segons

la llei, ja no es podien fer? (*) Quants?

Us adjuntem una graella que us pot facilitar la tasca a l’hora de respondre les qües-
tions plantejades.

És important que ens feu arribar la vostra resposta encara que no us consti l’existèn -
cia documental de cap testament. Si aquests testaments estan dipositats a l’Arxiu Dio-
cesà de Barcelona, també us agrairem que ens ho indiqueu.

Heu de tenir en compte que, com a rectors, sou responsables que es pugui complir la
voluntat dels testadors i que es respecti la legislació vigent. 

Agraint-vos sincerament la vostra col·laboració, rebeu una salutació ben cordial, 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

IMPORTANT A TENIR EN COMPTE:

(*) Amb data 29 de desembre de 2008, els rectors de l’arxidiòcesi ja van rebre un co -
municat al respecte, comunicat que ara us adjuntem. El termini que s’indicava
per protocol·litzar els testaments es va prorrogar i ara finalitza aquest 2014.

Us preguem que, si us plau, ens feu arribar la vostra resposta abans del 30 de maig, tal
com us demanem. Si no rebem cap comunicació, entendrem que no us consta cap tes-
tament per protocol·litzar.

In pace Christi

Mn. Alfons Rey Martínez

Aquest prevere del nostre Arquebisbat va morir a l’edat de 83 anys a Barcelona el 18
de maig de 2014, en la pau de Crist. El Sr. Cardenal Arquebisbe, els altres bisbes, tot
el presbiteri i els diaques ho van fer saber a tots els fidels de l’església publicant una
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esquela en la premsa diària, tot demanant que l’encomanessin a la misericòrdia del
Senyor.

La missa exequial en sufragi de l’ànima de Mn. Rey es va celebrar el 20 de maig de
2014, a les 17.30 hores, a la seva localitat natal, San Xulián de Mugardos, de la pro -
víncia de A Coruña) i arxidiòcesi de Santiago de Compostel·la.

Mn. Rey nasqué a Mugardos el 18 de juny de 1930. Va fer els estudis d’Humanitats
al Seminari d’El Ferrol. Després de cursar la Teologia, va obtenir el doctorat en Dret
Canònic a l’Angelicum de Roma i la llicenciatura en Dret Civil a la Universitat de
Santiago de Compostel·la. Va pertànyer a l’Opus Dei i fou ordenat prevere a Madrid
el 7 d’agost de 1955.

Mn. Rey va desenvolupar una gran activitat a l’arxidiòcesi de Sao Paulo (Brasil),
on fou professor de la Facultat de Dret Canònic de la Universitat Catòlica, rector del
Seminari Central de Sao Paulo, jutge prosinodal per la seva condició d’advocat, va es -
criure uns deu llibres sobre temes d’espiritualitat i col·laborà en revistes i periòdics.

El 13 de maig de 1983 es va incardinar a la nostra arxidiòcesi, on va compaginar el
treball al Tribunal Eclesiàstic amb el servei pastoral a les parròquies. Al Tribunal fou
actuari (1991) i defensor del vincle (1992). En la pastoral parroquial fou vicari de la
parròquia de la Sagrada Família (1981), vicari de la parròquia de la Verge de la Pau (1991)
i rector de la parròquia de Sant Antoni de Pàdua (1994 fins a la seva jubilació canòni -
ca, l’any 2006.

El 20 de gener de 1993 fou nomenat delegat diocesà per a l’Any Sant Compostel·là.
En aquest càrrec, com en els altres, va fer un molt bon servei. Els qui vàrem tractar-
lo en aquell temps tenim el record del seu gran amor al «Camí de Sant Jaume» i de
com va potenciar el costum del pelegrinatge al sepulcre de Sant Jaume.

Que reposi en la pau de Crist aquest prevere de Galícia, on ha volgut que reposin les
seves despulles mortals, i que va servir amb fidelitat l’Església de Crist tant a te r res
llatinoamericanes com catalanes.

Religioses difuntes

Nom: Gna. Maria Joaquima (Maria Díaz Martínez)

Congregació: Orde de Clarisses de la Divina Providència, Monestir de de la Divina
Providència 

Data i lloc de la defunció: 22 de maig de 2014, Badalona

Edat: 92 anys

Anys de professió: 63
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Capítols de religioses

Després de realitzar la Visita Canònica, el Delegat Episcopal per a la Vida Consagra-
da Mn. Francesc Prieto Rodríguez, va presidir el dia 28 de maig de 2014, el Capítol
d’e leccions de les monges Adoratrius Perpètues del Santíssim Sagrament, del Mones -
tir de l’Adoració Perpètua de Barcelona.

Va resultar elegida com a Superiora, per un trienni, la M. Maria Magdalena Anaya Cha -
 varría.
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Conferència Episcopal 
Tarraconense

Comunicat de la reunió núm. 210 de la CET 
Tarragona, 8 de maig de 2014

Els dies 7 i 8 de maig de 2014 ha tingut lloc la reunió n. 210 de la Conferència Epis -
copal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La
reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de
Tarragona i primat, i hi han assistit tots els seus membres.

En començar, els bisbes han tingut un record i una pregària per Mons. Ramon Ma-
lla i Call, bisbe emèrit de Lleida, que va morir el passat Divendres Sant, 18 d’abril de
2014.

1. Els bisbes han valorat molt positivament la recent Visita Ad limina apostolo rum
que van portar a terme dels dies 3 al 8 del passat mes de març, durant la qual van te -
nir una significativa trobada fraternal amb el Successor de Pere. L’audiència amb el
Sant Pare Francesc va ser una magnífica ocasió d’escoltar i parlar amb el Bisbe de Ro -
ma, que es mostrà molt proper a acollir les esperances i els reptes de les nostres esglé -
sies diocesanes així com a il·luminar i encoratjar amb les seves paraules els seus ger-
mans bisbes i tots els fidels.

Els bisbes catalans van venerar els sepulcres dels Sants Apòstols Pere i Pau, i visita ren
altres destacades basíliques romanes: Santa Maria la Major, Sant Joan del Laterà, Sant
Sebastià, Sant Bartomeu, i Santa Sabina. En aquesta darrera basílica els bisbes van ini -
ciar el temps quaresmal al costat del Papa Francesc amb la celebració de l’Eucaristia
del Dimecres de Cendra.

Cal destacar també les entrevistes que van mantenir amb els responsables de la Secre -
ta ria d’Estat i de diversos dicasteris de la Cúria Romana amb qui van poder compar tir
les diverses realitats pastorals de les Esglésies que peregrinen a Catalunya i contras -
tar -ho amb les indicacions que la Cúria els suggerí, amb bona acollida i amb compren -
sió per a les realitats pastorals de les Esglésies de la Tarraconense.

2. Mons. Francesc Pardo, com a president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de
Joventut (SIJ), ha informat els bisbes dels últims detalls de l’Aplec de l’Esperit, la tro -
bada interdiocesana de joves de les deu diòcesis catalanes i de les illes Balears, que tin -

366 [76] maig - BAB 154 (2014)



drà lloc a Banyoles, bisbat de Girona, el proper dissabte 7 de juny, vigília de la festa
de la Pentecosta. Els bisbes, com en altres ocasions, animen els joves cristians i els seus
animadors i consiliaris a participar-hi.

3. Els bisbes han aprovat la segona edició del Cantoral Litúrgic Bàsic, expressió de
la comunió entre totes les Diòcesis amb seu a Catalunya, que han presentat el coordi -
nador de la Secció de Música de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL), Mn. Joan
Baburés, delegat de Litúrgia i Música de Girona, i el Sr.Jordi Guàrdia, responsable
musical del CPL. La secció de Música de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia for-
mada pels Delegats Episcopals de Música de cada una de les Diòcesis ha estat l’encar -
regada de dur a terme aquest treball i ha comptat amb l’ajuda de música experts, així
com del Centre de Pastoral Litúrgica i del Monestir de Montserrat.

La novetat d’aquesta segona edició és l’ampliació del repertori, afegint-hi cants propis
per a les solemnitats i festes més importants del calendari litúrgic, d’alguns Rituals
de sagraments i del repertori gregorià.

4. Així mateix, els bisbes han aprovat el balanç econòmic i el  pressupost de Catalo -
nia Sacra, una iniciativa de promoció conjunta del patrimoni cultural dels bisbats de
Ca talunya, creada en el si del Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art
Sagrat (SICPAS), que els han estat presentats per Mn. Josep M. Riba i Mn. Lluís Prat,
dels bisbats de Vic i Solsona, respectivament.

5. Els bisbes han rebut per part del cardenal Lluís Martínez Sistach una detallada infor -
mació sobre el Congrés de pastoral de les grans ciutats. La iniciativa, dirigida pel Sr. Car -
denal Arquebisbe de Barcelona, es desenvoluparà en una primera fase durant els dies
20, 21 i 22 de maig a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona i tractarà el pa -
per de l’Església a les ciutats més importants del món i hi intervindran diversos experts.

La fase conclusiva del Congrés, en què hi participaran un gran nombre d’arquebisbes
i bisbes de les principals ciutats del món, serà els dies 24, 25 i 26 de novembre també
a Barcelona. Posteriorment, els bisbes que hi assisteixin es desplaçaran a Roma per ex -
posar al Papa Francesc, el conjunt de conclusions extretes durant les jornades d’anàli -
si i debat del Congrés.

6. Mn. Àngel Jesús Navarro i Mn. Xavier Blanco, preveres de l’arquebisbat de Bar -
celona i del bisbat de Terrassa, respectivament, han presentat als bisbes el Document
«La Pastoral en l’Esplai. Actualització de la Proposta Educativa i del Directori Pasto -
ral» del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC). Els bisbes hi han
donat el seu vist-i-plau, han remarcat la importància de tenir cura de l’educació de la
fe als esplais i als centres de lleure, i han encoratjat i animat els responsables del Mo-
viment a mantenir i intensificar aquesta dimensió evangelitzadora en els esplais.

7. Els bisbes han designat Mons. Enric Benavent Vidal, bisbe de Tortosa, com a res-
ponsable de l’àmbit de les Missions en el si de la CET i han tractat també diverses
qüestions relatives a la litúrgia, la catequesi, els mitjans de comunicació i l’apostolat
seglar.
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Consell Presbiteral

Crònica de la vuitena reunió del trienni 2012-2015
(28/05/2014)

El dimecres 28 de maig de 2014 de les 10.30 fins havent dinat es reuneix el Consell
Pres biteral (CP) a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar, en la seva vuitena reunió.
Presideix el Sr. Cardenal Arquebisbe, amb el Sr. Bisbe Auxiliar i els membres del Se-
cretariat del CP.

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 remarca la importància del tema a tractar: la iniciació cristia -
na que afecta el segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015.

2. La pastoral de la iniciació cristiana (segon objectiu del Pla Pasto -
ral Diocesà 2011-2015)

2.1. La pastoral de la iniciació cristiana amb les famílies que demanen el bap-
tisme per als seus fills, a càrrec de Mn. Enric Termes, Delegat diocesà de
catequesi

Dues constatacions generals

Crec que una primera constatació que sortirà de les dues intervencions d’aquest matí
entorn a la pastoral de la iniciació cristiana és que la pastoral del baptisme progressiva -
ment va prenent un nou rostre. El fet que hi hagi més persones que demanen formar part
de la comunitat cristiana, ja sigui dels infants en edat catequètica o dels adults, fa que el
baptisme no s’identifiqui exclusivament com a sagrament d’infants petits (0 a 7 anys).
Tot plegat amplia en la realitat concreta i palpable la multiplicitat de les vies per esde-
venir cristians. Aquesta multiplicitat demana una resposta adient, pastoral i catequètica.

Un segon fet que cal tenir en compte és que la pastoral del baptisme s’adreça majo -
ri tàriament a persones adultes. En el catecumenat queda ben palès. En el cas dels in-
fants de 0 a 7 anys els principals destinataris de la nostra pastoral són els seus pares
i mares, en tant que seran els instruments que hauran d’ajudar a fer el desvetllament i
l’acompanyament dels primers passos en la fe dels seus fills i filles.
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La pastoral al voltant del baptisme d’infants (0-7 anys)

En primer lloc, per situar la realitat de la pastoral al voltant dels baptisme d’infants ens
poden ajudar unes breus xifres:

Les dades d’aquests tres anys (si estan completes en haver recollit les dades de totes
les parròquies de l’arquebisbat) ens fan veure que el nombre de baptismes d’infants
petits va disminuint progressivament. D’una banda, hi ha un caiguda de la natalitat i
tampoc no podem menystenir la crisi econòmica (molts uneixen i identifiquen sagra-
ment i celebració), però, d’altra banda és una constatació de la progressiva descristia -
nització de la nostra societat (hi ha moltes parelles i matrimonis que ja no es plantegen
batejar els seus fills), un signe del cristiandat a la missió.

Amb tot, sense oblidar els que no s’acosten per demanar els sagraments per als seus
fills que seria un altre tema i problemàtica, no podem menystenir els pares i mares que
encara s’acosten a la comunitat cristiana per demanar el baptisme per als seus fills i
filles petits. Ens cal continuar acollint-los el millor que puguem i sabem. Ens cal aju-
dar-los a descobrir i viure la celebració del sagrament i a no deixar-los sols en el seu
paper de primers educadors i catequistes dels seus fills.

Recullo el que diu el document dels nostres bisbes, el Directori de Pastoral Sacramen -
tal. Primera part: Els sagraments de la iniciació cristiana (2000), entorn a aquest tema:

Diàleg pastoral amb els pares

26. Demanar el Baptisme ha de comportar una voluntat adient de preparació per part
dels pares i dels padrins. Aquesta s’ha de fer dins el context de la pastoral ordinà -
ria de la parròquia, partint sempre de l’acolliment del goig que els pares i tota la
família experimenten. Aquest diàleg personalitzat ha de permetre, als pastors, fer -
se càrrec i sospesar les situacions personals familiars i, als pares, avivar el sentit
eclesial del sagrament del Baptisme. Per això, és pastoralment important que el
rector o el ministre del sagrament tingui personalment relació amb els qui fan la
petició i estigui ben secundat per tots els altres col·laboradors parroquials.

27. Amb agraïment per la tasca ja feta, hom encoratja els diversos grups o equips que
a les parròquies col·laboren en l’acolliment i la preparació catequètica i sacramen-
tal tant dels nuvis com dels pares i dels padrins que demanen el Baptisme pels seus
fills. És bo de preparar-s’hi més i millor, ja que fan un veritable servei de col·labo-
ració al ministeri dels pastors. 
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Fins a 1 any D’1 a 7 anys Totals
Infants nascuts 

a la ciutat de Barcelona

2010 6.600 2.301 8.901 14.297

2011 6.011 2.414 8.425 13.887

2012 5.559 2.220 7.779 13.735



28. La preparació dels pares i dels padrins —sempre personalitzada— ha de tractar
sobre aquests punts:

a) Ajudar a madurar els motius pels quals demanen el Baptisme, tot animant-los
a fer un veritable exercici de fe, oferint si convé una catequesi adequada d’e -
van gelització elemental;

b) Preparar la seva participació en el ritu bo i fent-los comprensiva la celebració
de l’Església i expressives i veraces les seves respostes i els seus gestos;

c) Fer-los conscients dels deures cristians que contreuen amb la seva petició: edu -
cació del fill en la fe de l’Església, exemple de pregària dins la vida familiar,
comunicar-los vivències religioses, facilitar-los l’ensenyament religiós a l’es-
cola, portar-los a la catequesi parroquial, educar-los en la pràctica dominical
i donar-los exemple de virtuts cristianes.
Serà bo de fer aquesta preparació visitant les famílies i pregant amb elles. O reu -
nint les diverses famílies per a pregar i preparar-se en comú. Sempre, però, mi -
rant que els grups no esdevinguin massa nombrosos.

A partir d’allò que es diu en aquests números i partint de les realitats que conec, pen-
so que podem afirmar que generalment està assumit i portat a la pràctica aquest dià -
leg i preparació dels pares i mares que demanen el baptisme per al seu infant.

Allò que és més difícil de calibrar és la manera de fer-ho i si les formes concretes de
realitzar-ho són les més adients o si són suficients per ajudar efectivament els pares i
mares a prendre consciència dels diversos elements assenyalats.

En aquesta tasca hi tenen un paper important i indispensable els capellans i diaques de
les parròquies, però no podem oblidar la tasca que realitzen laiques i laics en l’acolli -
ment i la realització d’aquesta tasca.

Algunes parròquies utilitzen materials i els donen a les famílies per a ajudar-los a se-
guir i recordar allò de què es parla i ajudar a la preparació immediata a la celebració.
Alguns són agafats o adaptats de materials ja publicats, altres han estat elaborats pels
mateixos preveres i equips d’acolliment. De fet no hi ha cap publicació de caire dio -
ce sà que sigui punt de referència per a aquesta tasca.

Apunto dos elements que plantegen a vegades dificultats:

• Un nombre significatiu de parelles que s’acosten a demanar el baptisme per als seus
fills no han celebrat el matrimoni catòlic i, en molts d’ells, tampoc estan casats civil -
ment. Penso que el diàleg amb ells és una oportunitat per conèixer la seva situació i,
si és el cas, animar-los a formalitzar la seva relació celebrant el matrimoni.

• L’altre element és els dels padrins. Cal recordar que, tal com indica el Directori abans
esmentat, entre altres requisits, han de tenir més de 16 anys i haver rebut els tres sa-
graments de la iniciació cristians. Les dificultats sorgeixen, crec, en primer lloc so-
bre el paper efectiu que tenen els padrins i la percepció de la seva figura que poden
tenir els mateixos pares que porten els seus fills a batejar. En segon lloc hi ha el ma-
teix requisit que siguin batejats i, especialment, confirmats: requeriments que algu-
nes parròquies accentuen i altres no.
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I després del baptisme, què?

En lliurar el ciri encès en el transcurs de la celebració del baptisme d’infants, el cele -
brant s’adreça als pares i padrins dient-los:

A vosaltres, pares i padrins, l’Església us confia aquesta llum. Manteniu-la ence -
sa, a fi que els vostres fills, il·luminats per Crist, caminin sempre com a fills de la
llum, perseverin en la fe i, quan el Senyor tornarà, puguin sortir-li a l’encontre
amb tots els sants i visquin eternament en el cel.

L’Església, a través de la comunitat cristiana parroquial, fa un encàrrec als pares i pa-
drins perquè vetllin pel desvetllament, acompanyament i creixement de la fe del seu
fill. És cert que alguns pares i mares dels que s’acosten a les nostres parròquies assu -
meixen amb facilitat aquest compromís, i a més encara saben posar en pràctica petits
recursos i la seva pròpia experiència de fe per acompanyar els seus fills1.

Però també és cert que també moltes d’elles no arriben a copsar-ne el sentit profund
d’aquest encàrrec i tampoc la seva fe no és prou viva ni disposen d’estratègies que els
ajudin a concretar-ho. La comunitat parroquial no pot desentendre’s d’elles i ha de
buscar els camins concrets que puguin fer efectiu un acompanyament més enllà del
contacte amb motiu del baptisme i abans de la incorporació d’aquells fills al procés
catequètic d’iniciació cristiana en la parròquia.

Una de les accions possibles que assenyala el nostre Pla Pastoral va en aquesta línia:
Oferir als pares que demanen el baptisme per al seu fill materials per a la cateque -
si dels infants de 0 a 7 anys. Aprofitar entorn d’aquestes edats les ocasions per
a una catequesi sobre moments importants de la vida familiar: el naixement d’un
germà, la defunció d’un familiar o amic, les celebracions dels sants, les festes
de Nadal o Pasqua, etc.

Per encàrrec del Consell Episcopal i com a concreció d’aquesta acció, la Delegació de
Catequesi va elaborar un material en aquest sentit2. Amb tot, encara falta molt perquè
sigui assumida aquesta responsabilitat pel conjunt de les comunitats parroquials.

La pastoral del baptisme en edat catequètica

Cada vegada és una realitat més consolidada la incorporació d’infants encara no bate -
jats amb motiu de l’inici de la catequesi d’iniciació cristiana al voltant del tercer curs
de primària. Habitualment aquests infants els incorporem als grups de catequesi amb
els seus companys ja batejats i inicien el procés catequètic.

Seguint les indicacions del Directori de Pastoral Sacramental, el procés d’aquests in -
fants és l’assenyalat en capítol cinquè del Ritual de la Iniciació Cristiana d’Adults: «Ri -

1 En aquesta línia és interessant les experiències recollides i sistematitzades per la periodista Sandra
BUXADERAS, Com viure Jesús en família. Transmetre avui la fe i els valors als nostres fills. Barcelo -
na: Pòrtic 1013.

2 Enriqueta CAPDEVILA - Enric TERMES, Deixeu que els infants vinguin a mi. La iniciació dels més pe  tits
a la vida cristiana. Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica 2013. N’hi ha també edició caste lla na.



tual de la iniciació dels infants que han arribat a l’edat de la catequesi». Aquest preveu
alguns celebracions específiques del seu estatus de catecúmens, com són el Ritu d’in-
grés al catecumenat, al començament del procés, i els escrutinis o ritus penitencials.
El procés catequètic que el Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) ha elaborat per
a aquesta franja d’edats, com a acompanyament per al treball amb el catecisme Jesús
és el Senyor, té especialment en compte aquest itinerari.

Els nostres bisbes assenyalen que:

Els qui s’han de batejar amb vista a la primera Comunió eucarística, seran adme -
sos al Baptisme celebrat fora de la Missa i amb anterioritat a la data a la data de
la seva participació eucarística que celebraran amb el seu grup de catequesi, tot
deixant per a més endavant la Confirmació (Directori de Pastoral Sacramental, 110).

L’acompanyament de les famílies d’aquests infants es realitza generalment a través del
mateix dispositiu catequètic parroquial dissenyat per a aquestes edats. Amb tot, em pre -
gunto si no caldria fer un acompanyament més directe i personalitzat d’aquestes famílies.

2.2. La pastoral de la iniciació cristiana amb els catecúmens adults, a càrrec de
Mn. Felip-Juli Rodríguez, Delegat diocesà de catecumenat

Documents en relació al Catecumenat:

• Concili Vaticà II, (any 1963).
• Ritual de la Iniciació Cristiana d’Adults (RICA), (1972).
• Concili Provincial Tarraconense, (1995).
• La Iniciació Cristiana. Reflexions i orientacions, CEE (1998).
• Els Bisbes de Catalunya, Directori de Pastoral Sacramental. Els sagraments de la ini -

cia ció cristiana, (2000).
• Projecte Diocesà de Catequesi de l’Arxidiòcesi de Barcelona, (2000).
• Orientacions pastorals per al Catecumenat, CEE (2003).
• La Iniciació Cristiana d’Infants no batejats en la seva infància. CEE (2004).

Cal aprofundir:

• L’Església en situació de missió.
• El Catecumenat com a do de Déu i com a camí eclesial, depèn directament del Bisbe

Diocesà.
• El Catecumenat és el procés que cal seguir per admetre els catecúmens als sagraments

de la Iniciació cristiana:
—Infants en edat escolar o catequètica
—Joves i adults

• Unitat dels sagraments de la Iniciació cristiana.

Catecumenat a Barcelona:

• Adults que demanen el Baptisme.
• Adults que, batejats durant la seva infantesa, no han rebut la Confirmació i l’Euca ris tia.
• Iniciació cristiana dels infants que han arribat a l’edat de la catequesi.
• Admissió dels ja batejats vàlidament a la plena comunió de l’Església catòlica.
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Iter que se segueix avui, a Barcelona:

• La petició del baptisme per part d’un adult és acollida pel rector de parròquia.
• El rector es posa en contacte amb el Servei Diocesà per al Catecumenat per veure

el camí a seguir segons les orientacions diocesanes.
• Havent parlat amb el candidat, s’obre l’«expedient del catecumen».
• El procés es fa a la parròquia, excepte el ritu d’Ingrés al catecumenat i el de l’Elec-

ció que se celebra a la Catedral presidit pel Bisbe.

Fóra bo:

• Tenir alguna «parròquia catecumenal» a cada arxiprestat per atendre aquelles peti -
cions que no poden fer el procés catecumenal en la parròquia d’origen.

Qüestions a tenir presents:

• Les precipitacions per batejar no ajuden, ni al catecumen ni a l’Església.
• Veure el Catecumenat com el camí necessari i com una veritable oportunitat, tant

per als iniciats com per la mateixa pastoral diocesana.

Estadística:

De 7 a 12 anys De 12 a 18 anys Més de 18 anys

2002 (1) 996 84 258

2003 1.118 81 128

2004 446 37 65

2005 (2) 320 38 143

2006 485 44 88

2007 370 60 86

2008 501 67 98

2009 540 47 64

2010 573 54 106

2011 561 77 134

2012 475 123 106

2013 498 71 139

Totals 6.883 783 1.415

(1) De l’any 2002 és el Decret de d’institució del Catecumenat a Barcelona.
(2) El juny de 2004 es produeix la divisió de l’Arquebisbat de Barcelona amb la creació dels bis-

bats de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.
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2.3. Aportacions dels membres del CP a la llum de les possibles accions contem-
plades en el segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà

• Hi ha diverses aportacions, en primer lloc, sobre la pastoral de la iniciació cristiana
amb els catecúmens adults, en el sentit de demanar una certa flexibilitat atenent a
diversos casos concrets: catecúmens que arriben més preparats, distància del despla -
çament a la catedral, nuvis que es bategen per casar-se per l’Església, perill de què
els candidats marxin si se senten massa exigits... Citant el recent Congrés sobre la pas -
toral de les grans ciutats i l’experiència d’Amèrica Llatina en quan a la religiositat
popular es pregunta si es podria fer una administració del baptisme modo breviore.

Mn. Felip-Juli Rodríguez respon insistint en la importància de respectar els temps mar -
cats en el moment de la inscripció al catecumenat i de seguir el ritme de trobades
a la catedral (tres en total) que ajuden a viure el sentit d’incorporació a l’Església i
que els catecúmens les valoren molt.

Mn. Enric Termes recorda la necessitat de tenir criteris com els que consten en el RICA.
Sobre l’experiència valuosa que és per a una comunitat parroquial el bateig d’adults,
aporta l’experiència positiva del bateig de dos nois de 17 i 18 anys a la seva parròquia.

Hi ha una intervenció sobre l’acte d’adhesió a l’Església que es requereix per als qui
procedeixen d’una altra confessió cristiana, adduint que queda una mica fred fer-ho
al despatx parroquial. El Sr. Cardenal Arquebisbe aconsella fer-ho en el context d’u-
na celebració de la Paraula de Déu.

• Diverses aportacions plantegen casos concrets en la pastoral del baptisme d’infants,
com la petició del bateig per part de pares no casats o de parelles lesbianes. 

El Sr. Cardenal Arquebisbe intervé recordant el principi del Codi de Dret Canònic
a favor de batejar l’infant mentre hi hagi un mínim de garanties de què serà educat
en la fe catòlica (cosa que avui dia recau sovint en els avis) i una certesa raonable
que l’actitud dels pares no és de befa o de menysteniment del sagrament cristià. Re-
corda que els infants són batejats en la fe de l’Església, no en la fe dels pares. Tanma -
teix cal personalitzar l’anunci cristià als pares i padrins, tot oferint-los l’amor per-
sonal que Déu els té.

En aquest punt, una intervenció fa referència a les disposicions del Directori de Pas-
toral Sacramental dels bisbes catalans (any 2000), concretament el núm. 27a, on es
recomana «oferir si convé (als pares i padrins) una catequesi adequada d’evangelit-
zació elemental». La intervenció pregunta si donat l’alt nivell de descristianització no
s’hauria de demanar que en l’atenció prèvia a la celebració del baptisme d’infants hi
hagi sempre una sessió de «primer anunci» cristià per als pares, padrins i familiars
que hi vulguin assistir. Es tractaria d’una robada de presentació de Jesucrist com a
Amic i Salvador, feta amb calidesa i amb recursos atractius i en cap cas en un to de
proselitisme.

Mn. Enric Termes, Delegat diocesà de catequesi, respon a les diverses intervencions.
Cal valorar el fet que per diverses raons els pares demanin el bateig del fill. «Ara
vénen, demà potser els haurem d’anar a buscar». El bateig ja es prepara en la prepa -
ració dels nuvis al sagrament del matrimoni. Cal escoltar molt els pares.
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3. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal Arquebisbe informa sobre les darreres activitats i esdeveniments ecle-
sials. 

3.1. Visita ad limina (3 a 8 de març 2014)

Es subratlla la bona acollida en tots els dicasteris.

3.2. Canonització dels papes Sant Joan XXIII i Sant Joan Pau II

Es remarca la gran vivència eclesial que va suposar aquest esdeveniment.

3.3. Final de la Visita Pastoral 2014 als arxiprestats de Puríssima Concepció i
de Sagrada Família

Final de la Visita Pastoral 2014 amb la trobada als esmentats arxiprestats.

3.4. Final de la segona edició del curs de l’Escola Diocesana d’Evangelització 

Hi ha participat un grup de 30 laics i laiques de diversos arxiprestats i escoles cristia -
nes. La cloenda es va celebrar el 24 de maig de 2014.

3.5. Congrés internacional de Pastoral de les grans ciutats (20, 21 i 22 de maig de
2014)

Amb nou ponents representatius de diversos països i de grans ciutats del món i 15 ex-
perts, amb ponències i diàlegs matinals i diàleg entre els experts a les tardes. Segona fa -
se: 24 a 26 de novembre de 2014.

3.6. Missa amb els subscriptors del Fons Comú Diocesà i membres dels consells
par roquials d’economia, a la Basílica de la Sagrada Família (diumenge 1 de
juny de 2014, a les 17 h). Organisme responsable: Delegació diocesana d’e-
conomia

3.7. Missa de Corpus al Pla de la Seu de la Catedral i processó amb el Santíssim
(diumenge 22 de juny, a les 18.30 h)

3.8. Altres informacions

Es parla sobretot de preveres difunts i de preveres malalts.

4. Dates de les properes reunions del CP

• 9a reunió: dimecres 12 de novembre de 2014
• 10a reunió: dimecres 11 de febrer de 2015
• 11a reunió: dimecres 20 de maig de 2015
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5. Precs i preguntes

Es pregunta sobre els deu anys de l’erecció de les noves diòcesis, sobre la divisió de
les Càritas diocesanes respectives i sobre la coordinació del treball pastoral a nivell
de gran regió metropolitana. El Sr. Cardenal Arquebisbe informa que el procés de di-
visió de les diòcesis no ha estat fàcil degut a la negociació de la repartició dels béns
im mobles en atenció a les comprensibles necessitats de cada diòcesi. Barcelona ha es -
tat generosa en el tema dels béns immobles. S’ha procurat que les vicissituds del pro -
cés de divisió de les Càritas no afectés al prestigi d’aquesta institució.
• Diverses intervencions remarquen el valor del treball de Càritas Diocesana i de les

Càrites parroquials en les actuals circumstàncies i en la necessitats de recolzar el tre -
ball dels voluntaris i els professionals de treball social de la institució, com han fet
els bisbes espanyols en resposta a les crítiques del ministre Montoro. 

• Una intervenció remarca la importància del Congrés internacional de Pastoral de les
grans ciutats, una trobada que qualifica d’històrica, especialment entre representats
de la teologia pastoral d’Amèrica Llatina (Bravo, Galli) i d’Europa (Borràs, Bressan),
amb la tasca mediadora i amfitriona de la Facultat de Teologia de Catalunya. La in-
tervenció remarca que el Congrés ha ofert les bases per a entendre especialment el
document del Papa Francesc Evangelii Gaudium, una teologia de l’alliberament ba-
sat més en l’eix antrològic i cultural que en l’econòmic, sense descuidar aquest dar -
rer, i que es va decantar per a una major valoració de la religiositat popular per a edu -
car-la cristològicament i enfocar-la vers l’alliberament social. Com a aportacions
d’especial interès per a la nostra pastoral es posa en relleu dos punts: 
a) l’horitzó de l’àrea metropolitana, on van destinats els nostres esforços tan teològics

com pastorals; 
b) una Església «en sortida» per anar a l’encontre de les diverses «cultures» i dialo -

gar amb els seus diversos llenguatges i simbologies que els ciutadans utilitzen per
donar sentit a la seva vida, sovint en situacions difícils i límit, per poder incultu -
rar l’oferta de l’Evangeli en llenguatges i simbologies properes a les sensibilitats
dels homes i dones d’avui. 

• Una altra intervenció es pregunta fins a quin punt la rellevància concedida a la reli -
giositat popular a Amèrica Llatina pot tenir o no tenir equivalència en una Europa
molt més marcada per la Il·lustració. L’autor de l’anterior intervenció, que va parti -
cipar en el Congrés de Pastoral de les grans ciutats com a expert, considera que cal
reconèixer el pes de la Il·lustració a Europa, «però també val a dir que l’experiència
del moviment teològic i pastoral d’Argentina i Mèxic ens fa replantejar fins a quin
punt la purificació il·lustrada de la pastoral dels anys 60 i 70 a casa nostra es va dei-
xar dur excessivament per un zel purità, i ara som a temps d’evitar la repetició de
l’error tot valorant molt més les expressions populars de la fe, la nova religiositat o
cristianisme popular urbà, com la música pop, les produccions audiovisuals, l’ús de
les xarxes socials, tal com va demanar amb èmfasi el reconegut sociòleg Manuel Cas -
tells en la ponència d’obertura del Congrés». 

6. Pregària final

La reunió s’acaba amb la pregària de l’Angelus i el dinar al menjador del Seminari
Conciliar de Barcelona.
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Consell Pastoral Diocesà

Crònica de la quarta reunió del trienni 2013-2016
(24/05/2014)

El dissabte 24 de maig 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 hores, a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, en la seva
quarta sessió. L’acompanyen a la presidència els membres del Secretariat del CPD.

1. Pregària

S’inicia la reunió amb la pregària de Tèrcia. Es prega també per l’etern repòs del
Sr. Esteve Llonch Catafal, membre de l’actual CPD, mort recentment.

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 al
bisbe diocesà en la seva tasca pastoral.

3. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la tercera reunió del 15 de febrer
de 2014

Els consellers aproven per assentiment, unànimement, l’acta de la reunió del 15 de fe -
brer de 2014.

4. La pastoral de la iniciació cristiana (segon objectiu del Pla Pasto -
ral Diocesà 2011-2015)

• Presentació a càrrec de Mn. Enric Termes, Delegat diocesà de catequesi

Proposa unes reflexions sobre la pastoral de la iniciació cristiana amb les famílies que
demanen el baptisme per als seus fills; i, en nom de Mn. Felip-Juli Rodríguez, Dele gat
diocesà de catecumenat, també fa unes reflexions al voltant de la pastoral de la inicia -
ció cristiana amb els catecúmens adults.
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Destaca que la pastoral del baptisme progressivament va prenent un nou rostre. El sa-
grament ja no s’identifica exclusivament com a sagrament d’infants petits (0-7 anys).
La multiplicitat de vies per esdevenir cristians demana una resposta adient pastoral i
catequètica.

Un segon fet és que majoritàriament la pastoral del baptisme s’adreça a persones adul -
tes: els pares i mares dels infants. Les dades dels darrers anys mostren un descens en el
nombre de baptismes d’infants a causa de diversos factors (natalitat, crisi econòmi ca,
descristianització de la societat, etc.). Cal continuar acollint amb diàleg i preparació els
pares, ja que sabem que són els primers educadors i catequistes dels seus fills. En l’a-
collida tenen un paper important i indispensable els sacerdots, diaques, laics i laiques.
Amb tot, no hi ha cap material que sigui punt de referència per aquesta tasca.

Mn. Termes planteja dues dificultats: les parelles que demanen batejar el seu fill i que
no han celebrat el matrimoni catòlic, i el paper efectiu dels padrins. Destaca que des-
prés del baptisme continua el desvetllament, acompanyament i creixement de la fe
dels infants i del compromís que adquireixen els pares i la comunitat. Aquesta és una
de les accions proposades pel Pla Pastoral Diocesà i la Delegació diocesana de cate -
quesi ha realitzat un material en aquest sentit.

Fa també una reflexió sobre els infants que s’incorporen amb motiu de l’inici de la ca -
te  quesi d’iniciació cristiana a la Primària, constatant que el seu acompanyament es rea -
litza a través del mateix dispositiu catequètic parroquial dissenyat per a aquestes edats. 

Pel que fa al catecumenat d’adults indica que cal aprofundir en el sentit d’una Església
en situació de missió, que el catecumenat depèn directament del Bisbe diocesà i recor -
da la unitat dels sagraments de la iniciació cristiana.

A Barcelona el catecumenat inclou a adults que demanen el baptisme, els qui no han
re but la confirmació i l’eucaristia, els infants que han arribat a l’edat de catequesi i l’ad -
missió dels ja batejats vàlidament a la plena comunió de l’església.

Actualment, el catecumen es rebut pel rector de la parròquia, que es posa en contac te
amb el Servei Diocesà per al Catecumenat, el procés catecumenal es fa a la parròquia,
excepte els ritus d’ingrés i d’elecció que se celebren a la Catedral, presidits pel Sr. Ar -
quebisbe.

Es proposa la creació d’una parròquia catecumenal a cada arxiprestat per atendre les
peticions que no poden fer el procés a la parròquia d’origen.

Finalment, Mn. Termes demana que es tingui present que les precipitacions per bate -
jar no ajuden i invita a veure el Catecumenat com un camí necessari i com una verita -
ble oportunitat, tant per als iniciats com per a la mateixa pastoral diocesana.

• Aportacions dels membres del CPD

Intervenen, en un primer torn, 12 membres del CPD. Donem una síntesi de les seves
propostes:
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—Hi ha actualment una creixent diversitat de realitats familiars i una disminució en el
nombre de batejats.

—La catequesi a les escoles s’ofereix com a activitat extraescolar i no gaire connec ta -
da a les parròquies.

—La no oferta de classe de religió a nombroses escoles públiques.
—Els membres de la comunitat llatina, que realitzen el baptisme en el moment de la

comunió.
—Cal mantenir el vincle amb les parelles que es casen a la parròquia i amb les que por -

ten els seus fills a batejar. Es poden aprofitar, per fer-ho, les noves tecnologies de co-
municació. Amb tot, hi ha qui constata que la resposta és minsa si el seguiment es
realitza només a través de correu electrònic. Una proposta: convocar les famílies
que han batejat fills amb motiu de la celebració de l’aniversari o aniversaris per tal de
trobar-se i fer comunitat.

—Es proposa la creació a cada arxiprestat d’una parròquia dedicada al catecumenat.
—Es proposa incorporar els pares en la preparació del baptisme dels seus fills, però

malauradament sembla difícil incorporar els padrins en aquest procés. Per tal de fer
una bona acollida i un seguiment fan falta unes infraestructures de les que no es
dis posa. Una proposta: valorar més l’aspecte festiu i comunitari dels baptismes, so -
bretot amb motiu de la Vetlla Pasqual. 

—Es proposa fer grups especials de catecumenat per a les persones que treballen tots
els caps de setmana, o fer-ho en l’àmbit escolar o universitari (a la URL). En els mo -
viments infantils i juvenils d’A.C. són els adolescents i joves els qui demanen la ini -
ciació cristiana, i no els seus pares.

—Es constata que molts joves que s’acosten a les activitats de la Delegació diocesa -
na de Pastoral de Joventut no provenen de famílies creients. 

• Paraules del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, pregunta als consellers si la
celebració del baptisme es considera que és millor celebrar-la dins de la missa domi-
nical o no.

En general, les respostes són favorables a fer-ho dins de la missa dominical (i a la Vet -
lla Pasqual), per tal de valorar la integració a la comunitat.

Sovint en les nostres celebracions no es respira un ambient festiu a causa d’un dèfi-
cit d’acollida i de cordialitat.

• Paraules de Mn. Enric Termes

Assenyala que el catecumenat és una oportunitat per a la comunitat. Els pares ja no
vénen a l’església per la pressió social. S’han de treballar espais de continuïtat, l’acom -
panyament és un nou espai que se’ns obre. Sempre cal valorar allò que fem, som i te-
nim, com per exemple el perdó com a quelcom propi del cristianisme.

• Paraules finals del Sr. Cardenal Arquebisbe

Valora molt positivament i agraeix les aportacions dels membres del CPD. Recorda
la necessitat de personalitzar l’amor a Jesucrist en les persones que vénen a l’esglé-
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sia i propiciar una trobada personal amb ells, tant als pares com als catecúmens. Re -
corda que el proper Sínode sobre la família (octubre 2014) tindrà en compte les qües-
tions plantejades en aquesta reunió.

5. Informacions diocesanes

El Sr. Cardenal Arquebisbe, com ja va fer a la reunió del CP darrer, informa d’aquests
temes:
• Visita ad limina (3 a 8 de març de 2014).
• Canonització dels papes Joan XXIII i Joan Pau II.
• Final de la Visita Pastoral 2014 als arxiprestats de la Puríssima Concepció i de la Sa -

grada Família.
• Final de la segona edició del curs de l’Escola Diocesana d’Evangelització.
• Congrés internacional de Pastoral de les Grans Ciutats, en dues fases i amb una tro-

bada final amb el Papa.
• Missa per als subscriptors del Fons Comú Diocesà i membres dels consells parro-

quials d’economia a la Basílica de la Sagrada Família, diumenge 1 de juny de 2014,
17 h.

• Missa de Corpus al Pla de la Seu de la Catedral i processó amb el Santíssim, diumen -
ge 22 de juny de 2014, 18.30 h.

6. Calendari de reunions

Es proposa com a data de la propera reunió el 15/11/2014. Aquesta data es confirma-
rà en enviar la convocatòria.

7. Precs i preguntes

Es recorda la propera celebració del Corpus Christi i alguns consellers demanen una
bona organització i que es doni una major dignitat a la celebració i a la processó.

8. Pregària final

El Sr. Cardenal Arquebisbe agraeix l’assistència dels consellers i clou la reunió amb
la pregària del Regina Coeli.
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Organismes Diocesans

Delegació Diocesana de Pastoral Universitària

Programa del curs

A) Objectiu primer: Anunciar l’Evangeli i inculturitzar-lo en l’entorn acadèmic, uni-
versitari i cultural i a les zones perifèriques. Impulsar espais d’anunci de l’Evan-
geli i de formació a la universitat, en diàleg amb les ciències i la cultura.

• Actuacions fetes:
—Cicle: aproximació a la figura de Jesús (cicle de 7 dinars-conferència).
—Cicle «30 minuts de diàlegs càlids a Santa Anna» (5 sessions).
—Cicle de cinefòrum setmanal al Centre Edith Stein (5 sessions els diumenges).
—Promocionar la creació artística com instrument d’evangelització (en diversos cen -

tres).
—Concurs de cultura bíblica (Centre Edith Stein i diari La Vanguardia).
—Butlletí digital de cost zero «Creure i saber» de nuclis centrals del cristianisme.
—Lliga de debats universitaris als bars dels diferents campus (pendent de fer).

B) Objectiu segon: Portar a la vida acadèmica una realitat d’Església i del cristianis-
me que no apareix mai en els àmbits acadèmics. Aconseguir una visibilitat i cre -
dibilitat del missatge de l’Evangeli i de l’Església en la vida acadèmica, universi -
tà ria i cultural.

• Actuacions fetes:
—Jornada sobre «Il·lusió, esperança i utopia en educació» (Facultat de Pedagogia de

la UB).
—Curs sobre cinema espiritual, (durant juliol a la UB).
—Curs sobre «La recerca espiritual a palpentes» (dins La universitat d’estiu de la URL).

* Pendents de fer:
—Jornades sobre Evangeli i acció social.
—Jornades acadèmiques sobre fe i ciència (Facultat de Filosodia de la UB).
—Jornada sobre «La pedagogia de l’amor» (Campus Mundet).
—Jornades sobre salut i experiència cristiana (Facultat de Medicina de la UB i Es -

cola d’Infermeria de Sant Joan de Déu).

C) Objectiu tercer: Treballar per l’eclesialitat, ajudar a sentir-se membres de l’Esglé -
sia en general i de l’Església de Barcelona. Ajudar a crear vincles i sentit de comu -
nitat entre les diferents realitats d’Església que actuen en l’àmbit universitari.

BAB 154 (2014) - maig [91]  381



• Actuacions fetes:
—Jornada per a professors universitaris sobre «La força de l’Evangeli a la Universi -

tat» (anàlisi de l’Evangelii gaudium, amb Mons. Sebastià Taltavull).
—Sopar per a estudiants universitaris cristians sobre «Quina és la nostra missió a

la Universitat?».
—Realització dels cicles de concerts de corals universitàries.
—Eucaristies d’inici i de final de curs amb el Sr. Cardenal Arquebisbe.
—Exposició artística sobre «La llum com a metàfora de l vida espiritual».
—Portar l’exposició de Càritas (Palau Robert) a diversos campus.

* Actuacions pendents:
—Tres jornades per a professors.
—Potenciar la xarxa entre professors cristians d’àrees de coneixement afins.
—Reestructurar el portal «Universitat i Església» (universitaties.cat).

D) Objectiu quart: Oferir espais i situacions que afavoreixin la receptivitat de l’ex-
periència de Déu.

• Actuacions fetes:
—«Vespres al carrer». Oferir experiències cristianes de solidaritat —Acollida i Espe -

rança, Arrels, Germanes Oblates— a grups reduïts de persones.
—15 minuts al cor (Pregària diària a Santa Anna).
—Eucaristia quinzenal a la UB.
—Camps de treball a l’estiu amb la comunitat de Germanes Oblates i al Camerun.
—Anada a la Vetlla de Santa Maria, a Montserrat (26 d’abril).

E) Objectiu cinquè: Acompanyar els processos de recerca espiritual i d’iniciació a la fe.

• Actuacions fetes:
—Acompanyament personal a professors universitaris i a alumnes.

* Actuacions pendents:
—Vetllar per les capellanies a alguns campus: Mundet, Safor UB, Totus tuus (UPF).
—Noves edicions de cursos Alpha i Beta al CCU.
—Pelegrinatge a Lourdes (juliol 2014). 

Delegació Diocesana de Pastoral Sacramental 
i Litúrgia

Carta del delegat 

Barcelona, 16 de maig de 2014

Benvolguts i benvolgudes,

En el marc de la commemoració del 50è aniversari de la promulgació de la Constitu -
ció sobre la Sagrada Litúrgia del Concili vaticà II, l’Institut Superior de Litúrgia de la
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nostra arxidiòcesi de Barcelona ha organitzat una Jornada de reflexió per al proper
dimecres 28 de maig a les 10 h, a la sala Sant Jordi del Seminari Conciliar (c/ Diputa -
ció, 231), per aprofundir en «La comprensió de la litúrgia a través de la contribució de
Joseph Ratzinger. Una aproximació des de la veritat».

Les intervencions aniran a càrrec dels professors Pablo Blanco (Facultat de Teologia
de la Universitat de Navarra), Pedro Fernández, OP (Professor de Litúrgia a Roma i
penitencier a la basílica de Santa Maria la Major) i les aportacions dels professors Joan
Baburés i Àlex Marzo (Institut superior de Litúrgia de Barcelona i Facultat de Teolo -
gia de Catalunya).

Estic convençut que la participació en aquesta Jornada pot ser de molta utilitat en les
nostres tasques pastorals, i per això us faig a mans la invitació amb el programa que
adjunto a aquest escrit.

Desitjant-vos que aquesta informació sigui del vostre interès, aprofito l’avinentesa per
a saludar-vos fraternalment,

Mn. Joan Obach i Baurier
Delegat diocesà de pastoral sacramental i litúrgia

Programa:

10 h Presentació de la Jornada
10.15 h Ponència del Dr. Pablo Blanco: «Joseph Ratzinger, passió per la veritat»
11 h Pausa-cafè
11.20 h Ponència del Dr. Pedro Fernández, OP: «La litúrgia a l’escola de Benet

XVI»
12 h Pausa. Redacció per escrit de les qüestions a presentar als ponents
12.10 h Taula rodona amb els professors Pablo Blanco, Pedro Fernández, Joan Ba-

burés i Àlex Marzo
Diàleg amb els assistents

13.15 h Conclusió

Col·labora: Centre de Pastoral Litúrgica
Facultat de Teologia de Catalunya
Lloc: Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231)

Delegació per a la Vida Consagrada

A l’atenció dels Srs. Rectors i als Superiors/es dels Instituts de Vida
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica

El diumenge 15 de juny, solemnitat de la Santíssima Trinitat, celebrarem la Jornada
«Pro Orantibus», que enguany té com a lema «Evangelitzem pregant».
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Amb aquestes paraules es fa present la pregària, essencial en la vida cristiana i de
manera especial en la vida consagrada contemplativa i l’evangelització a què tota
l’Església estem convocats, per portar a tota la terra l’alegria de l’Evangeli.

Els monjos i monges dels nostres monestirs, amb la seva vida amagada en Crist, s’ofe -
reixen com a lloança a Déu i intercessió per les necessitats del nostre món. Aquesta
jornada és una bona ocasió per pregar per a ells i donar a conèixer i valorar aquesta
vocació tan estimada per l’Església.

Poso també a la vostra consideració la possibilitat d’oferir algun donatiu o col·lecta com
a fruit d’aquesta jornada, per tal d’ajudar a cobrir les seves necessitats.

En unió de pregàries, rebeu la meva més cordial salutació.

Francesc Prieto, pvre.
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada

A les Germanes i Germans dels Monestirs de l’Arxidiòcesi de Bar-
celona

Barcelona, 30 de maig de 2014

Déu vos guard,

La Jornada «Pro Orantibus» d’enguany se celebrarà amb el lema «Evangelitzem pre-
gant», el diumenge 15 de juny, solemnitat de la Santíssima Trinitat.

Amb aquestes paraules es fa present la pregària, essencial en la vida cristiana i de ma -
nera especial en la vida consagrada contemplativa i l’evangelització a què tota l’Esglé -
sia estem convocats, per portar a tothom l’alegria de l’Evangeli.

Aquesta jornada se’ns ofereix com una oportunitat per tal que la vocació Monàstica-
Con templativa sigui coneguda i estimada pel poble de Déu. Us fem arribar el cartell
i les estampes que, per tal de motivar aquesta diada, hem repartit per les parròquies i
comunitats de vida consagrada i societats de vida apostòlica de la nostra arxidiòcesi.

Encomanant al Senyor les vostres intencions, us saluda cordialment

Francesc Prieto, pvre.
Delegat Episcopal per a la Vida Consagrada
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Crònica

Trobada de la Vida Consagrada amb 
Fra José Rodríguez Carballo, OFM, 

arquebisbe i secretari de la CIVCSVA

El cardenal Martínez Sistach el va acompanyar en la visita a la Sa-
grada Família

Durant els dies 2 i 3 de maig de 2014 visità la nostra ciutat Fra José Rodríguez Car-
ballo, OFM, arquebisbe i secretari de la Congregació per als instituts de Vida Consa-
grada i Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA), invitat pel nostre Sr. Arquebisbe i
per la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). 

Fra Rodríguez Carballo (Ledoselo, Ourense, 1953) fou el primer nomenament que
el Papa Francesc va fer a la Cúria Romana el mes d’abril de 2013. En aquell moment
estava en el seu segon mandat com a ministre general de l’Orde dels dels Frares Me-
nors (OFM) i presidia la Unió de Superiors Generals (USG). Ara, com a secretari de
la CIVC i SVA, és el segon respon sa ble del dicasteri romà que té cura, en nom del Pa -
pa, del milió i mig de religiosos i religioses de l’Església catòlica. El prefecte d’aquest
organisme és el cardenal Joao Braz de Aviz, un dels vuit purpurats que assessoren el
Papa Francesc sobre el govern de l’Església i la reforma de la cúria. Aquest i el pare
Rodríguez Carballo representen la nova sintonia de la Santa Seu amb la vida religiosa.

El divendres 2 de maig va celebrar un col·loqui de dues hores al Casal Claret (c/ Sant
An toni M. Claret, 45) sobre la situació actual de la vida consagrada amb unes 80 per-
sones, entre les que hi havia abadesses i abats, superiores i superiors majors, prio-
res i priors i delegats permanents. Hi va assistir el bisbe de Vic, Mons. Romà Casano -
va, enllaç dels bisbes de Catalunya amb els religiosos.

L’arquebisbe va contestar a les preguntes elaborades en la darrera assemblea general
de la URC. Aquest dia a la tarda l’arquebisbe José Rodríguez Carballo visità la basí-
lica de la Sagrada Família, acompanyat del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martí -
nez Sistach, el qual en el curs de la visita li va lliurar una reproducció d’un medalló
dissenyat per Antoni Gaudí que reprodueix les lletres inicials dels noms de Jesús, Ma-
ria i Josep. També el varen acollir allí els membres de la Junta Constructora de la ba-
sílica, els membres de la Junta directiva de la URC i el provincial dels Franciscans,
Fra Josep Gendrau.
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El dissabte 3 de maig, més de 400 religioses i religiosos es reuniren amb ell al col·le-
gi del Sagrat Cor de Sarrià (c/ Sagrat Cor, 25) per participar en l’eucaristia i assistir
posteriorment a una conferència-col·loqui.

Homilia de l’arquebisbe-secretari

Segons informa el butlletí Horeb, publicat per la URC, a l’homilia de la missa el P. Ro -
dríguez Carballo va exposar tres paraules claus i tres crides claus que en forma resu-
mida es poden expressar així.

Tres paraules claus:

1. Romandre fidels: posar Jesús en el centre de la nostra vida, no com una idea, sinó
com una persona.

2. Conèixer Crist: per estimar-lo, perquè només estimant-lo el seguirem, assumint l’E -
vangeli com una forma de vida.

3. Recordar les paraules que vam pronunciar un dia, quan vam dir «sí» al Senyor.

Tres crides claus:

1. Cridats a ser persones de fe: la fe entesa no només com l’adhesió intel·lectual a unes
veritats, sinó sobretot com l’adhesió del cor a una persona, Crist. La fe és seguiment,
trobada amb la persona de Jesús que porta a una confiança absoluta, no exempta
de preguntes.

2. Cridats a manifestar la bellesa del seguiment de Crist en la vida fraterna: la vida co -
munitària és la primera forma d’evangelització, convé que cultivem l’espiritualitat
de comunió. Hem de ser homes i dones experts en humanitat.

3. Cridats a ser homes i dones d’esperança: des de la certesa en l’acompliment de les
paraules del Senyor: «No tingueu por, jo sóc amb vosaltres». Una esperança que
neix d’Aquell al qual res no li és impossible. «Sé de qui m’he fiat». Un religiós sen -
se esperança viu un purgatori pesat i fa que la vida dels altres també ho sigui.

Conferència i col·loqui

La sala prevista per la conferència es va quedar petita i es va haver de traslladar l’acte
a l’església del recinte escolar, amb capacitat per 500 persones.

En aquest acte del dissabte, obert a tots els religiosos i religioses de Catalunya, va pre sen -
tar el nou secretari de la CIVCSVA, el P. Màxim Muñoz, president de la URC, el qual
va remarcar que l’elecció, fa un any, de Fra Rodríguez Carballo per al càrrec de secre -
tari de la Congregació de Religiosos ha representat un reconeixement del Papa Fran -
cesc als religiosos, ja que per a aquest càrrec es va fixar en qui fins aleshores havia es -
tat escollit president dels superiors majors de les diverses ordes i congregacions mundials.

En la seva exposició, l’arquebisbe franciscà —segons informa el butlletí Horeb— va
ser molt realista davant la situació de la vida religiosa. «En la vida religiosa hi ha mol-
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tes llums, encara que alguns no les vulguin veure. Però tampoc no ens ha d’espantar
reconèixer les llacunes. Tampoc cal traumatitzar-se si alguns instituts de vida religio-
sa han de morir. L’important és que no desaparegui la vida consagrada. No cal drama -
titzar».

«Estem vivint situacions delicades i dures, alguns parlen de caos, nit obscura i ocàs. La
vida consagrada intenta obrir-se camí en una societat cada vegada més secularitzada
i en una Església que en ocasions no la comprèn com allò que realment és. Estem vi-
vint situacions delicades i dures, difícils, de molt sacrifici: caminem en el desert i ai-
xò comporta a voltes mort. El camí pel desert és dur. Però també podem llegir aquest
moment com el temps de Déu, el temps favorable, propici (kairós). És necessari ado-
nar-nos del moment en qupè vivim. És el moment d’estar ben desperts. És el moment
de caminar amb una fe adulta i sense fisures. No tot va bé ni tot va malament».

Actituds fonamentals per afrontar el moment present

Se’n destaquen dues: la «sinceració» i el discerniment.

1. «Sinceració»:

a) Hem d’assumir amb sinceritat la situació crítica de la vida consagrada. La fe
ha de ser el criteri del nostre ser, segons l’encíclica Lumen fidei.

b) Hem d’anar més enllà de certes explicacions sobre el per què de la situació
que vivim. No és suficient fer anàlisis. No ens podem quedar en els anàlisis.

c) Hem de superar la temptació d’eludir les pròpies responsabilitats o d’autojusti -
ficar-nos.

d) No ens hem d’aturar en mers exercicis de supervivència individual o institu-
cionals.

e) Hem d’aprendre decisions valentes, radicals, que toquin fons.

2. Discerniment:

a) Vol dir garbellar, separar. Distingir el que ve de Déu i el que li és contrari.
b) En llenguatge ignasià, es tracta de buscar el que més agrada al Pare.
c) No es tracta d’escollir entre el bé i el mal, sinó de triar entre el que és bo i el

que és el millor.
d) No és només qüestió d’anàlisi, sinó de transformació de la vida espiritual.
e) Una bona definició seria aquesta: obertura incondicional a la voluntat del Pare.
f) Seqüència de verbs: veure-conèixer-creure-seguir.
g) Aquest discerniment s’ha de fer a la llum de tres fidelitats:

• Fidelitat a Crist, Evangeli del Pare: discerniment a la llum de la Paraula de
Déu.

• Fidelitat al propi carisma, fidelitat creativa, la qual cosa no significa fer arqueo -
logia o refugiar-se en l’immobilisme.

• Fidelitat als signes dels temps: fars de llum que ens indiquen el camí a seguir.
Tenir-los en compte ens impedeixen instal·lar-nos.
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Què faria avui la meva fundadora, el meu fundador?

Vivim un moment per a conrear les arrels, el que és essencial, el retorn a l’Evangeli.
Vivim un moment per a la refundació, que no per a la refundició. La refundació s’en-
tén com un camí per a trobar-nos amb el que és essencial i per a donar respostes als
problemes del món d’avui.

Per això és essencial enfortir tres dels pilars fonamentals de la vida consagrada: la iden -
titat, la vida fraterna i la missió:

1. Identitat: s’ha de repensar en relació a la pluralitat de vocacions en l’Església i en
relació amb altres realitats carismàtiques. Hi ha una crisi d’identitat personal i ins-
titucional. Antídots. Formació sòlida, discernir les vocacions i evitar que la vida
consagrada sigui un refugi.

2. Vida fraterna: ha de ser ben humana.
3. Missió: cridats a anar a les fronteres, a les perifèries. Ens hem de preguntar què

fem, com ho fem i on som.

El P. Rodríguez Carballo va acabar la conferència recordant els tres objectius del pro-
per l’Any de la Vida Consagrada:

1. Recordar amb gratitud el passat.
2. Viure amb passió el present.
3. Obrir-nos amb confiança al futur (NMI, 1).

En l’acte també es va presentar la nova etapa de la col·lecció que publica conjunta-
ment l’Editorial Claret i la URC amb documents vinculats a la vida religiosa. El pri-
mer text d’aquesta nova etapa és precisament el document de la Congregació per a la
Vida Consagrada que convoca «L’Any de la Vida Consagrada», que s’obrirà el 30 de
novembre de 2014 (primer diumenge d’Advent) i es clourà el 2 de febrer de 2016 (Jor -
nada Mundial de la Vida Consagrada).

Eucaristia d’acció de gràcies a la Sagrada Família
per la canonització de sant Joan XXIII 

i sant Joan Pau II

El Sr. Cardenal Arquebisbe recordà a l’homilia que els dos nous sants havien visitat
el monestir de Montserrat i que Joan Pau II va pregar al temple de la Sagrada Famí lia
l’any 1982

«Donem gràcies a Déu per la canonització, el passat diumenge a Roma, dels Papes
Joan XXIII i Joan Pau II, que han estat coetanis nostres, donem gràcies a Déu pel mi-
nisteri de Pere a l’Església i també donem gràcies pel nostre Sant Pare Francesc, ele-
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git en el conclave de l’any passat», va dir el cardenal Martínez Sistach en l’homilia
de l’eucaristia amb la qual l’Arquebisbat de Barcelona celebrà el diumenge 4 de maig
a la basílica de la Sagrada Família la doble canonització presidida pel Papa el diu-
menge anterior, 27 d’abril, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, a la qual assistí també
el nostre Cardenal Arquebisbe. L’homilia del Sr. Cardenal Martínez Sistach es publi-
ca íntegrament a la secció del Prelat, en aquest mateix Butlletí de l’Arquebisbat. Uti-
litzant el català i el castellà va glossar la figura dels dos nous sants i recordà que tots
dos havien visitat el monestir de montserrat, pregant davant la Moreneta, i que Joan
Pau II, l’any 1982, visità el temple de la Sagrada Família. 

Tres mil fidels varen omplir les naus de la Sagrada Família i varen participar amb els
seus cants en una celebració molt joiosa, que presidí el Dr. Lluís Martínez Sistach, el
qual concelebrà la missa amb Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar; amb Mn. Ser-
gi Gordo, secretari general i canceller de l’Arquebisbat, amb Mn. Salvador Bacardit,
vicari episcopal; amb Mn. Armand Puig Tàrrech, degà-president de la FTC, i amb
vint-i-quatre preveres més, amb la participació d’un grup de diaques permanents i de
diaques del Seminari Diocesà. Actuà com a diaca assistent Mn. Aureli Ortín i com
a mestre de ceremònies Mn. Joan Obach, delegat diocesà de Litúrgia. L’acte fou re-
transmès en directe per Ràdio Estel. Hi va assistir un nombrós grup de persones sor -
des per a les quals els va traduir tota la celebració Mn. Xavier Pagès. 

La celebració va comptar amb el Cor Llevant de Barcelona, dirigit per Antoni Jorque -
ra; l’organista fou David Iglesias i el cants de l’assemblea foren dirigits per Germán
de la Riva.

Ocuparen els primers bancs Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos, al qual
acompanyaven lacis i laiques vinculades als organismes i delegacions de l’arque-
bisbat, com Josep M. Cullel Nadal, Anna Maria Almuni, Josep M. Carbonell, ignasi
Garcia Clavel, Antoni Millet Abbad, Josep Oriol Pujol Humet, Lluís Reverter, Maria
José Martínez Lapeña, Montserrat Padilla, Manuel S. Bernades, Javier Maria Ferre-
ro Jordi i el religiosos Gna. Maria Eulàlia Freixas i Gmà. Lluís Serra Llansana, en re -
presentació de la URC.

Com a cant de preparació, abans de la processó d’entrada, es va intepretar «Jesucrist,
dels homes guia», de la cantata 147 de J.S. Bach; el cant d’entrada fou «Crist ha res-
sucitat, al·leluia!»; el cant de l’ofertori fou «Lord, now lattest Thou», de Felix Men-
delsohn; els cants de comunió foren «Tots esperem de vós, Senyor, al·leluia!, el nodri -
ment de vida eterna», cantat per tota l’assemblea, i l’«Ave verum», de W.A. Mozart,
interpretat bellíssimament pel Cor Llevant. El cant final fou el «Rosa d’abril» i el vi-
brant «Cantate Domino», de Mn. Valentí Miserachs. La professió de fe es va fer amb
el cant del popular «Crec en un Déu», amb música de Mn. Lluís Romeu. Les lectures
bíbliques les varen fer dos religiosos, la germana Maria Àngels Maeso, de la congre-
gació de Franciscanes dels Sagrats Cor, i el germà Lluís Serra, de la Congregació dels
Germans Maristes.

Com en anteriors celebracions, abans de començar la missa es va anunciar als fidels
que, si volien rebre el sagrament del Perdó, hi havia confessors disponibles al fons
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de la basílica. I també es va dir que, en el moment de la comunió, els infants que no
haguessin fet la primera comunió, es podien acostar als ministres de l’eucaristia pe-
rò portant les mans creuades sobre el pit, i així el ministre que distribuïa la comu-
nió els beneiria, fent-los el senyal de la creu en el front. Donat que hi havia molts im-
migrants de diversos països, sobretot d’Amèrica Llatina, es va utilitzar el català i el
castellà en les lectures i en l’homilia del Sr. Cardenal.

Dos grans retrats de Joan XXIII i de Joan Pau II presidien el fons del presbiteri de la
basílica ben visibles des de tota la gran nau central. D’aquesta manera, l’arquebisbat
de Barcelona fou una de les primeres diòcesis del món que va celebrar una eucaris-
tia en acció de gràcies per aquests dos grans pontífexs del nostre temps. 

Visita a la nostra arxidiòcesi d’un grup 
d’eclesiàstics polonesos

Durant gairebé tota una setmana, del 5 al 10 de maig de 2014, un grup de nou ecle-
siàstics polonesos varen visitar la nostra arxidiòcesi i altres indrets de Catalunya. La
visita era una resposta a la invitació que el nostre Cardenal Arquebisbe va fer al Car-
denal Arquebisbe de Varsòvia fa uns anys, quan el Dr. Martínez Sistach, acompanyat
del rector del Seminari i d’un grup de sacerdots joves del nostre arquebisbat varen vi -
sitar Varsòvia i Cracòvia, seguint els llocs emblemàtics de la vida de sant Joan Pau II,
i altres indrets del país, com el santuari de Czestochowa.

El grup d’eclesiàstics polonesos arribà a l’aeroport del Prat el dilluns 5 de maig. Pre-
sidia el grup el cardenal arquebisbe de Varsòvia, Dr. Kazimierz Nycz, i estava format
per l’arquebisbe castrense, Mons. Józef Guzdek; per Mons. Józef Gorzynski, bisbe
auxiliar de Varsòvia; i per sis capellans de la Cúria arxidiocesana de Varsòvia.

Durant els dies de la seva estada a Barcelona el grup es va hostatjar al Seminari Con-
ciliar i fou acollit pel Sr. Cardenal Arquebisbe, recordant la seva visita a Polònia amb
un grup de preveres de les darreres promocions. El Sr. Rector del Seminari, i altres
preveres els varen acompanyar en les diverses visites que varen efectuar.

Després d’instal·lar-se al Seminari, el dilluns dia 5 de maig, durant la tarda, varen vi-
sitar la basílica del Sagrat Cor de Jesús al Tibidabo, des d’allí varen tenir un visió pa-
noràmica de la nostra ciutat i foren acollits per la comunitat salesiana del Tibidabo.

El dimarts 6 de maig al matí el grup es va traslladar a la seu de l’arquebisbat, on es reu -
niren amb el Sr. Cardenal Arquebisbe, que els va fer una xerrada sobre la nostra arxi -
diòcesi, la seva història i les seves activitats actuals. A darrera hora del matí varen visi-
tar la catedral, durant la qual varen escoltar les explicacions del Dr. Josep M. Martí
Bonet, canonge i historiador del temple i delegat diocesà del Patrimoni cultural de
l’Església. Durant la tarda d’aquest dia els membres del grup varen visitar la basíli-
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ca de la Sagrada Família, on escoltaren les explicacions de l’arquitecte Jordi Bonet
i de Mn. Lluís Bonet. I varen concelebrar l’eucaristia a la cripta. De retorn al Semina -
ri, el grup va compartir el sopar amb els seminaristes i una llarga sobretaula.

El dimecres 7 de maig, després d’esmorzar al Seminari, varen visitar la basílica de la
Mare de Déu de la Mercè, acollits per Mn. Jordi Farré, rector de la parròquia. Des-
prés de celebrar l’eucaristia a la basílica de la patrona de la nostra ciutat i arxidiòce -
si, varen fer una visita a diversos indrets i llocs emblemàtics del Barri Gòtic, com la
mateixa basílica de la Mercè, les basíliues de Santa Maria del Mar, dels Sants Just i
Pastor, la plaça de Sant Jaume, el carrer del Bisbe, l’església de Sant Felip Neri i la seu
de l’arquebisbat. Durant la tarda varen fer un recorregut amb minibus per la ciutat i
una visita —en aquest cas esportiva— al museu del Futbol Club Barcelona, en aten-
ció a l’afecció a aquest esport d’alguns membres del grup..., i també visitaren el Park
Güell. Després de sopar al Seminari varen assistir a un concert de guitarra espanyola
al Palau de la Música Catalana.

L’horari del dijous 8 de maig fou especialment intens. De bon matí, el grup va sor-
tir cap a Manresa, on fou acollit pel P. Francesc Riera, superior de la comunitat dels
jesuïtes. De Manresa, després de recordar l’estada allí de Sant Ignasi de Loiola, varen
continuar viatge cap al monestir i santuari de Montserrat, on varen arribar al migdia.
Varen visitar la basílica, acollits pel P. Manuel Gasch. També varen compartir el di-
nar amb la comunitat benedictina. Durant la tarda visitaren el Museu del Monestir i
varen concelebrar l’eucaristia a la cripta de la basílica. De retorn al Seminari, després
de sopar, varen fer una visita a les fonts lluminoses de Montjuïc.

El divendres 9 de maig fou el darrer dia de la seva estada a la nostra ciutat. El matí,
des prés de celebrar la missa a la capella del Seminari, es va dedicar a fer una visita
al Mu seu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). El dinar fou al Seminari i a prime res
ho  res de la tarda el grup es traslladà a l’aeroport per emprendre el retorn a la capi tal
polonesa en un vol directe de línia Barcelona-Varsòvia.

Trobada dels Equips de la Mare de Déu 
en el seu 60è aniversari a la nostra arxidiòcesi.

Carta de Mons. Vincenzo Paglia

El dia 10 de maig de 2014 els Equips de la Mare de Déu varen celebrar la seva troba -
da general a la nostra ciutat commemorant el 60è aniversari de la seva activitat a la
nostra arxidiòcesi i el 40è aniversari de la seva presència a la diòcesi de Menorca. Els
Equips de la Mare de Déu celebren aquesta trobada general cada dos anys, i en aques-
ta ocasió la trobada tocava celebrar-la a Barcelona i va estar molt centrada en el mis-
satge de la basílica de la Sagrada Família, amb un lema molt bonic que és la frase d’un
salm: «Quina alegria quan em van dir: Anem a la casa del Senyor!» (Sl 122,1).
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La sessió del matí va tenir lloc al col·legi de la Immaculada, dels Germans Maristes
(al c/ València, 370). Després de la presentació de la jornada pels responsables regio-
nals —Albert Mascaró i Anna M. Padrós—, es varen presentar tres ponències: la pri-
mera sobre la façana del Naixment de la Sagrada Família, per Ximo Company, cate -
dràtic d’història de l’art; la segona sobre la façana de la Passió del mateix temple, per
José Manuel Almuzara, arquitecte i president de l’Associació pro beatificació d’An-
toni Gaudí, i la tercera va estar a càrrec del Dr. Lluís Martínez Sistach, cardenal ar-
quebisbe de Barcelona (Vegeu el text a la secció del Prelat en aquest mateix Butlle-
tí del’Arquebisbat).

Després del dinar, hi hagué un temps de descans i el concert «El somni del cel», per
Lluís Platero. I a continuació la sortida dels assistents cap a la basílica de la Sagrada
Família, on, a les sis de la tarda, el Cardenal presidí la celebració de l’eucaristia, con-
celebrada amb Mn. Josep Lluís Socias Bruguera, consiliari dels EMD de Catalunya
i Menorca, i altres preveres i consiliaris d’equips de matrimonis. Després, es va fer
una visita a la basílica i a les 9 del vespre es va cloure la trobada.

Fundats a França pel sacerdot Henri Caffarel (1903-1996), a finals dels anys trenta del
segle XX, l’objectiu principal dels Equips de la Mare de Déu és ajudar les parelles ca-
sades a descobrir les riqueses del sagrament del matrimoni i aprendre a viure l’espi -
ritualitat conjugal, segons l’Evangeli, amb el suport mutu dels membres d’un equip
i la força del conjunt del Moviment. Actualment hi ha més d’un centenar d’equips a
Catalunya i Menorca, agrupats en 13 sectors, que compten amb el suport i acompa -
nyament de 77 consiliaris. En total, hi ha gairebé mil matrimonis integrats en els equips. 

Els mitjans concrets que el Moviment proposa a les parelles i als equips són: 

—l’escolta habitual de la paraula de Déu com a font de coneixement i saviesa de vi -
da;

—l’oració com a via de comunicació amb Déu;
—la pregària conjugal, feta en conjunt pels esposos;
—el deure d’asseure’s, entès com un moment de diàleg de la parella sobre el tema

d’estudi (un per cada curs) i sobre la seva progressió com a matrimoni cristià;
—la regla de vida, pautes autofixades per cada parella;
—i el recés anual en parella.

Per als responsables i els membre dels Equips de la Mare de Déu els propers sínodes
sobre la família (2014, extraordinari, i el de 2025, ordinari), convocats pel Papa Fran-
cesc són una oportunitat molt important per participar en el procés d’evangelització
de la família.

Carta de Mons. Vincenzo Paglia

Mons. Vincenzo Paglia, president del Pontifici Consell per a la Família, va enviar al
nos tre cardenal arquebisbe el següent missatge, en ocasió d’aquesta trobada general
dels EMD a Barcelona:
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Pontifici Consell per a la Família

Prot. N. 2014/361-II-21

Ciutat del Vaticà, 7 de maig de 2014.

Eminència Reverendíssima:

És per a mi un motiu de gran alegria unir-me a la celebració dels quaranta anys de la
presència dels Equips de la Mare de Déu a Barcelona, a tot Catalunya i a Menorca,
que han tingut tanta difusió en el nostre temps i que tants fruits han produït. 

La intuïció profètica del Pare Henri Caffarel, que l’any 1939 va començar aquest Mo-
viment per tal de respondre al desig d’aquells primers joves matrimonis de viure en
plenitud la seva vocació, és summament actual. Efectivament, el Sant Pare Francesc
ens invita molt sovint a viure una trobada personal i comunitària amb Crist, una tro -
bada que sigui cada vegada més profunda i missionera. De manera semblant, l’espi -
ritualitat dels Equips de la Mare de Déu insisteix en la necessitat de cercar l’encontre
amb Crist i de col·locar-lo en el centre de la seva experiència de vida conjugal i fami -
liar partint de l’aprofundiment del significat del sagrament de l’aliança.

D’aquesta manera, la vida matrimonial i familiar es converteix en un camí de santedat.
Un camí que els membres dels Equips són invitats a viure precisament en «equip»,
és a dir, de manera comunitària, amb un compromís apostòlic obert a les realitats del
món.

Sobre això el Pare Caffarel escrivia aquestes paraules en la Carta mensual del mes
d’octubre de 1950: «No us parlaré del deure de l’apostolat en general, vull simple-
ment invitar-vos a fer tot el que us sigui possible perquè aquesta espiritualitat conju-
gal i familiar, de la qual us alimenteu en els Equips de la Mare de Déu, arribi a les
llars del vostre entorn, consolidi la seva unió, que potser trontolla, reanimi el seu amor,
i els reveli les riqueses del sagrament del matrimoni. Ajudeu-los també a compren-
dre tot el que aporta d’alegria i de vigoria l’amistat fraternal entre les llars». Aquestes
paraules conserven avui una gran urgència: mostrar la bellesa del matrimoni i de la
família cristiana.

En aquesta mateixa carta el pare Caffarel invitava els matrimonis a esdevenir missio-
ners de l’amor que els fa viure, tot irradiant la seva alegria cap a les llars «pobres d’a-
mor i de gràcia», amb perseverança i amb imaginació. També avui, l’evangelització
de les famílies exigeix perseverança i imaginació, per poder respondre així a la in-
vitació del Sant Pare que ens demana una pastoral familiar entusiasta i intel·ligent,
que vagi fins les perifèries existencials, a fi d’omplir d’alegria tantes llars que viuen
una situació de risc.

La celebració d’aquest aniversari ha d’ajudar els membres dels Equips de la Mare de
Déu a renovar el seu compromís cristià amb el Moviment. Cal que ajudi els matri-
monis a mantenir ben viva la realitat del «nosaltres» de la parella, construint «en pa-
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ral·lel», com acostumem a dir. A la vegada, la seva participació en el moviment ha
d’enfortir la seva vinculació amb l’Església, amb la parròquia i amb la diòcesi, que
tenen necessitat de la riquesa del seu carisma.

Eminència, tot enviant-li una salutació molt cordial, li prego que vulgui transmetre
als membres dels Equips de la Mare de Déu a Barcelona, a Catalunya i Menorca, la
meva felicitació i la seguretat de la meva pregària.

Vincenzo Paglia

A l’Emm. Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arquebisbe de Barcelona

Arquebisbat
Carrer del Bisbe, 5
08002 Barcelona
ESPAÑA

Cloenda del curs de l’Escola Diocesana 
d’Evangelització

El passat dissabte 24 de maig va tenir lloc amb la presència del Sr. Cardenal de Bar -
ce lona Lluís Martínez Sistach, la darrera sessió del segon curs de l’Escola Diocesana
d’Evangelització. Durant l’acte es es va fer un resum del treball realitzat. Aquesta se-
gona edició de l’experiència pilot d’Escola Diocesana d’Evangelització impulsada en
sintonia amb el primer objectiu del Pla Pastoral diocesà —AnunciarJesucrist als qui
no el coneixen— ha consistit en dotze sessions de tres hores de durada cada una
que han tingut lloc al Seminari de Barcelona al llarg del matí de dotze dissabtes re-
partits entre el novembre de 2013 i el maig de 2014.

Hi han assistit unes trenta persones procedents de 6 arxiprestats de la diòcesi, de 4 es -
coles cristianes i de diversos moviments. Han rebut una formació pastoral i bíblica
bàsica relativa al primer anunci de la fe cristiana situat en el context actual de secu la -
rització i indiferència, i a continuació una formació eminentment pràctica en forma
de tallers. En aquest tallers els assistents han après a relatar de forma breu i concisa,
però alhora comunicativa i amena, la pròpia experiència de trobada personal amb Je-
sucrist. També s’han practicat diàlegs virtuals de primer anunci amb diversos perfils
de persones allunyades i indiferents.

La part principal de l’aprenentatge, però, s’ha centrat en la pràctica de sessions de pri -
mer anunci proposades a un grup d’assistents. S’han constituït sis equips de quatre o
cinc membres cada un, que han realitzat la pràctica d’una sessió de cinquanta minuts
seguint un guió preestablert: Acollida, invitació a la interiorització, invocació de l’Es-
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perit Sant, proclamació d’un text de l’Evangeli, ressonància del text, temps personal
d’interiorització del text, i espai final per a compartir les reaccions a l’experiència.

Es tracta d’una metodologia molt senzilla complementària d’altres formes d’entrar
en contacte amb allunyats o indiferents basades en l’intercanvi d’idees o impressions.
En aquest cas l’opció s’inclina per oferir una mena d’immersió en l’experiència cris-
tiana realitzant una lectio divina molt elemental. A través d’aquesta proposta, que els
assistents poden seguir, si volen, sense necessitat d’intervenir «externament», s’ofe -
reix un àmbit d’interiorització i una proposta càlida i propera de l’Evangeli que pos -
sibilita un primer accés vivencial a la figura de Jesucrist experimentat des de la in-
terioritat lliure de la persona.

L’organització de l’Escola ha anat a càrrec de la Delegació Diocesana d’Apostolat Se -
glar sota la coordinació de la delegada, Sra. Anna Almuni. Els continguts didàctics
i les pràctiques han estat animades per Mn. Xavier Morlans i l’equip de laics que des
de 2002 han experimentat aquesta metodologia a les parròquies de Sant Ramon de
Penyafort i de Santa Cecília de Barcelona.

El proper curs aquest equips, amb l’acompanyament d’un consiliari del propi arxipres -
tat o escola, proposaran aquest tipus de trobades obertes a tota persona que hi vulgui
assistir, tant feligresos que se sentin cridats a revitalitzar la seva fe com, especialment,
persones que amb el temps s’han allunyat o refredat en la vivència de la fe, o que mai
n’han tinguda. El caràcter bàsic de la proposta s’adapta bé a aquests diversos perfils
de destinataris. Caldrà, però, que les parròquies, arxiprestats i moviments realitzin una
intensa campanya de comunicació per tal que l’oferta arribi als destinataris.

L’acte de clausura de l’Escola va consistir en una paralitúrgia en la qual el Sr. Carde -
nal, després de pronunciar unes paraules sobre la necessitat de comunicar la fe amb
fets i amb paraules i amb una especial intenció d’arribar al cor de les persones, va pro -
nunciar la pregària d’enviament dels presents a la tasca de l’anunci.

El proper curs (2014-2015) es repetirà l’experiència de l’Escola per oferir la possibi -
litat que membres d’altres arxiprestats, moviments i escoles cristianes de la diòcesi
puguin rebre aquesta formació i entrenament pràctic. Per a més informació cal adre-
çar-se a la Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar.
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Informació

Presentació del volum 106 de la Col·lectània
Sant Pacià
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del llibre, van pronunciar uns mots de re-
graciament adreçats als nombrosos as-
sistents a l’acte, entre els quals hi havia
pro fessors de la FTC i de la Universitat de
Bar celona (UB), i també el Dr. Pere Mo-
las Ri balta, president de la Reial Acadè-
mia de Bones Lletres; el Dr. Josep M.
Sans Travé, director de l’Arxiu Nacional
de Cata lunya, i el Dr. Albert Torra, vice -
director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Va cloure l’acte, el Dr. Armand Puig, degà
president de la FTC, que posà en relleu
que l’obra presentada és una molt rigo ro -
 sa i documentada aproximació històrica
a la vida fraterna i a la projecció pastoral
dels Frares Caputxins durant els anys de la
Segona República, durant la cruent per se -
cució religiosa i, finalment, al llarg de la
represa de la vida eclesial en els primers
anys de la postguerra i que és, alhora, un
bon carreu per a contribuir a una molt ne -
cessària història de l’Església a Catalunya
en els segles XIX i XX.

En aquest acte s’estrenà també un nou es -
til de fer les presentacions dels llibres a
la FTC amb la projecció de les principals
imatges contingudes en aquest volum 106
de la CSP, el novè que el caputxí Valentí
Serra publica a la FTC.

El dia 6 de maig de 2014 a l’aula magna
de la Facultat de Teologia de Catalunya
(FTC) es va celebrar l’acte de la presenta -
ció del volum número 106 de la Col·lec-
tània Sant Pacià (CSP), publicada per la
mateixa FTC, i titulat Els frares caputxins
de Catalunya de la Segona República a la
postguerra (1931-1942), de Fra Valentí
Serra de Manesa, OFM Cap.

Varen glossar l’obra els professors Dr. Joan
Ferrer i Costa, degà de la Facultat de Lle -
tres de la Universitat de Girona, i el Dr.
Joan Bada i Elias, professor emèrit de la
FTC i de la Universitat de Barcelona, que
varen fer un recorregut pels diversos ca-
pítols de l’obra remarcant el gran esforç de
documentació que suposa la preparació
del llibre i dient que l’autor no fa judicis,
sinó que deixa parlar els fets i els docu-
ments, i que és el lector el que ha de treu-
re les seves pròpies conclusions.

També va parlar el Dr. David Abadias, pro -
fessor d’història eclesiàstica i director del
Servei de Publicacions de la FTC, el qual
va dir que amb aquest volum s’estrenava el
nou disseny de la Col·lectània Sant Pacià.

El ministre provincial dels Caputxins de
Catalunya, Fra Gil Parés, i també l’autor



El P. Alegre, impulsor del Cottolengo, 
ha estat declarat «venerable» pel Papa Francesc
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d’un forma més intensa. Realitzà diverses
peregrinacions a Lourdes acompanyant
malalts, i entre 1925 i 1930 el seu nom ja
era ben conegut i a ell acudien moltes per -
sones, malalts de tot tipus i sobretot aquells
que estaven abandonats. D’aquesta incli-
nació del P. Alegre pels més abandonats
i necessitats sorgeix la idea de la funda-
ció d’un hospital o institució especial per
a ells. El resultat va ser el Cottolengo del
P. Alegre.

El Cottolengo del P. Alegre

Però ell no va poder veure fundada aques -
ta obra abans de morir. Jacint Alegre ha-
via conegut l’hospital de Torí fundat l’any
1828 per Sant Josep Benet Cottolengo, la
«Piccola Casa de la Divina Providenza»,
i volia iniciar una obra similar a Bar ce -
lona, per atendre els malalts incurables que
sovint no tenien accés als centres sani-
taris. Aquest desig l’expressà poques ho-
res abans de morir als qui l’acompanya-
ven: el seu superior, el P. Joan Guim, i un
laic que dirigia espiritualment, Rómulo
Zaragoza. Amb el suport de qui alesho-
res era bisbe de Barcelona, Mons. Manuel
Irurita, van fer realitat el desig del P. Ale-
gre. El juliol de 1932 ja es va inaugurar a
Barcelona una obra benèfica que es con-
vertiria en un incipient Cottolengo. I el
1939 neix la Congregació religiosa de les
Germanes Servidores de Jesús del Cotto-
lengo del P. Alegre, que viuen la seva vo-
cació d’entrega als pobres i malalts més
necessitats, confiant-se a la Divina Provi -
dència.

El Cottolengo del P. Alegre acull malalts
pobres i incurables que no tenen cabuda
en altres hospitals. Se’ls atén amb assis-

El dia 12 de maig de 2014 es va conèixer
la notícia que el Papa Francesc havia re-
conegut les «virtuts heroiques», primer
pas cap a la santedat, del jesuïta català Ja -
cint Alegre Pujals, que impulsà el Cotto-
lengo del P. Alegre, una institució religio -
sa que atén malalts terminals que, per la
seva situació de pobresa, no poden ser ate -
sos en altres centres.

Aquesta notícia es va produir durant una
audiència del Papa al cardenal Angelo
Amato, prefecte de la Congregació per a
les Causes dels Sants. Això significa que,
a partir d’aquest moment, el P. Jacint Ale -
gre rep el títol de «venerable» i fa un pas
més cap a la beatificació.

Preferència pels malalts i pobres

El P. Alegre va néixer a Terrassa el 24 de
desembre de 1874 i va morir a Barcelona
el 10 de desembre de 1930. Havia ingres -
sat a la Companyia de Jesús l’any 1892 i
va rebre l’ordenació sacerdotal el 1907.
Entre les seves ocupacions, va ser educa-
dor de joves i també s’ocupà de la cate-
quesi per als obrers. Però probablement
l’activitat que marcà l’obra que es fundà
sota la seva inspiració fou la de visitador
d’hospitals, on s’ocupà especialment dels
malalts més pobres i necessitats, aquells
que ningú visitava. Així se’l reconeixia
com a apòstol de la caritat i àngel dels ma -
lalts. Era un home caritatiu, que estava
dis posat a fer qualsevol sacrifici per als al -
tres.

Si durant tota la seva vida va estar preo-
cupat i va tenir una preferència pels po-
bres i malalts, els darrers anys de la seva
vida, aquesta preocupació es manifesta



tència sanitària, teràpia ocupacional, for-
mació cultural i religiosa, així com acti-
vitats de lleure. Religioses, malalts i col -
laboradors formen així una família que
viu confiada a l’amor de Déu. El Cotto-
lengo i totes les seves obres estan confia-
des a la Divina Providència i per això no
s’accepten capitals permanents ni sub-
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vencions, sinó que es viu de donatius
eventuals. La institució rep tot tipus d’a-
juts econòmics, roba, aliments, llibres...
que permeten que, dia a dia, pugui desen -
volupar la seva tasca. Actualment la ins -
titució compta amb cases a nou ciutats del
món. 

El Reconeixement Emmanuel Mounier 2014,
atorgat a la Fundació Arrels

El dia 15 de maig de 2014, en un acte ce-
lebrat a la sala Sant Jordi del Seminari
Conciliar, fou lliurat a la Fundació Arrels
el Reconeixement Emmanuel Mounier,
en un acte presidit per José Luis Vàzquez
Borau, president de l’institut Emmanuel
Mounier de Catalunya; per Sílvia Coll-vi -
nent, professora de la Facultat de Filoso-
fia de Catalunya en representació del de-
gà Dr. Jaume Aymar; pel director d’Ar rels,
Ferran Busquets, i pel secretari de l’Insti -
tut Emmanuel Mounier, Nicolau Saiz.

L’Institut Emmanuel Mounier de Cata-
lunya (IEMC), amb la col·laboració de la
Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC),
atorga cada any el Reconeixement Emma-
nuel Mounier a aquelles persones o ins -
titucions que destaquen per actituds que
expressin les qualitats més apreciades de
la persona humana, tant en l’àmbit in tel -
lectual com pràctic, en l’horitzó del pen-
sament personalista, sota les característi-
ques del compromís amb el creixement de
l’ésser humà i amb l’avançament comuni -
tari vers un món més just i habitable.

Enguany, l’IEMC i la FFC varen decidir
atorgar el Reconeixement Emmanuel Mou -
nier 2014 a la Fundació Arrels, institució
que ofereix atenció integral (allotjament,

alimentació i atenció social i sanitària) a
les persones sense llar, a fi que, malgrat la
situació d’exclusió social, esdevingui tant
autònomes com sigui possible.

Els objectius bàsics de la Fundació Ar rels
responen al projecte d’eixamplar els seus
serveis a les persones sense llar; augmen -
tar el nombre de voluntaris col·laboradors
i els horaris i llocs d’atenció; alhora que
pretén sensibilitzar la ciutadania sobre la
realitat injusta de les persones sense sos-
tre, aportant esforços i propostes en pro de
la transformació de la societat en el ca mí
de més solidaritat.

Per aconseguir resultats en els seus objec -
tius i mitjançant els seus valors, la Funda -
ció Arrels té com a criteris d’actuació inci-
dir en les polítiques socials i en la millora
de les lleis de l’Estat, així com mostrar la
seva ferma voluntat de col·laborar amb
l’ad ministració pública i amb les institu-
cions agermanades en els objectius comuns
contra la pobresa i l’exclusió i en pro de
la salut integral de les persones, en ordre
a assolir la seva personalització i la seva
autonomia.

Pels motius exposats, les dues institucions
esmentades varen voler reconèixer el tre-



ball que la Fundació Arrels realitza des
de fa més de 25 anys a Barcelona. Des-
prés de l’acte de lliurament del Reconei-
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xement Emmanuel Mounier 2014, va te-
nir lloc la sessió ordinària de l’Aula Mou -
 nier. 

El Dr. Pere Tarrés, pioner de Càritas

(Article publicat al butlletí «Records i no -
tícies», de la Comissió pro-canonització
del Dr. Tarrés, n. 117, maig 2014)

En el Butlletí del bisbat de Barcelona de
l’any 1945 hi ha un decret del bisbe dio-
cesà, Dr. Gregorio Modrego, en què no-
mena el Dr. Pere Tarrés Claret director
substitut del Secretariat Diocesà de Bene -
ficència. El secretari-director en aquells
moments era el Dr. Albert Bonet Marru-
gat, el qual havia estat nomenat, l’any an-
terior, com a primer secretari del nou or-
ganisme, creat feia poc, per unificar les
obres benèfiques de l’Església de Barce-
lona amb el títol de Secretariat Diocesà de
Beneficència, que tenia per objecte aten-
dre les persones i famílies que vivien en
situacions de gran indigència i amb pri-
vació dels mitjans necessaris per a viure
dignament, ja que en aquells anys no exis -
tien pensions ni cobertures socials o asse -
gurances, i per altra part, en els anys pos-
teriors a la guerra civil pul·lulaven greus
malalties, especialment la tuberculosi. Era
l’embrió de la futura Càritas Diocesana
que aquest any ha celebrat els setanta anys
de la seva acció pastoral.

El motiu d’aquest nomenament del Dr.
Tarrés a l’any d’haver-se iniciat el Secre-
tariat de Beneficència, va ser motivat pel
fet que el Dr. Albert Bonet va ser cridat a
Madrid per la Junta de Bisbes Metropoli -
tans amb la finalitat de dirigir el moviment
de l’Acció Catòlica a tot Espanya. De mo -
ment el Dr. Bonet va intentar compartir

els dos càrrecs, però de seguida va veure
que no podia cuidar-se de les dues res-
ponsabilitats i va pregar al Prelat que l’a-
lliberés d’aquella tasca, suggerint-li com
a continuador el Dr. Tarrés, que havia es-
tat el seu braç dret en la Federació de Jo-
ves Cristians de Catalunya i que coneixia
prou bé per les seves qualitats de metge,
pel seu esperit caritatiu i pel fet d’estar
seriosament preocupat per la problemà-
tica del seu temps. El Dr. Modrego va
accedir a la petició i va nomenar el Dr.
Tarrés secretari substitut, encara que, de
fet, des del primer moment va actuar com
a secretari i, molt aviat, va passar a ser el
secretari-director definitiu del Secretariat,
pràcticament fins a la seva mort. De tal
manera que podem considerar-lo com el
pioner de la futura Càritas Diocesana.

Mn. Joan Bonet i Baltà, nebot del Dr. Al-
bert Bonet, va declarar en el procés de
beatificació del Dr. Tarrés que «pel trac-
te que havia tingut amb ell puc assegurar
que es va lliurar amb tot entusiasme al tre -
ball propi del Secretariat creant, per acon -
seguir els seus fins, els serveis adequats, i
posant tot el seu interès a millorar els su -
burbis de Barcelona, reunint-se, per acon -
seguir-ho, amb alguns dels responsables
civils. Quan se li plantejava una situació
en el camp de la beneficència, l’esperit ca -
ritatiu del Dr. Tarrés es llançava a buscar-
hi solucions».

Per altra part Mn. Josep Maria Fornalls i
Cantons, col·laborador del Dr. Tarrés en



el Secretariat de Beneficència, concreta
més el que va declarar Mn. Joan Bonet,
ja que detalla: «En l’oficina situada en el
Bisbat acudien diàriament moltes perso-
nes a visitar-lo: algunes li entregaven al-
moines, però la majoria era per demanar-li
ajuda de tot tipus: material, jurídica, mè-
dica... El Dr. Tarrés va saber trobar per-
sones que voluntàriament i d’una forma
gratuïta oferien serveis professionals als
necessitats... Ajudava econòmicament a
molts, però moltes vegades es veia obligat,
per la manca de diners, a dir-los amb bo-
nes paraules que faria el que podria per aju -
dar-les. Puc assegurar que les veia sortir
del seu despatx contentes de la bona aco-
llida que havien tingut. Atenia els casos
més apurats, pagant lloguers o altres ne-
cessitats al moment o quan li lliuraven al -
moines, que jo mateix, per indicació seva,
anava a portar als domicilis dels neces si -
tats. La gent, tant els que donaven com els
que rebien almoines, sortien del seu des -
patx amb una bona imatge de l’Església».

És evident que moltes necessitats sobre-
passaven la capacitat de solució que tenia
el Secretariat, però el Dr. Tarrés no es per -
dia a buscar camins de solució i afron-
tar degudament les possibles sortides, fins
i tot en el pla tècnic-sociològic. Així va
confeccionar un estudi sobre les condi-
cions en què es vivia en els suburbis; va
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donar a conèixer el que es realitzava en el
Secretariat, amb les sessions i l’exposició
en la «Secció de Caritat» dins del Con-
grés Diocesà d’Acció Catòlica de l’any
1949. També amb els col·loquis, presidits
per ell, entorn de l’organització de la ca-
ritat durant la Setmana celebrada a la Sa-
la d’Actes de la «Caixa de Pensions» i so -
bretot la posada en marxa del Sanatori
Clínica de la Mare de Déu de la Mercè,
en col·laboració amb el Dr. Gerard Man-
resa i un equip qualificat de metges, per
atendre els malalts de la tuberculosi, que
en aquells anys era una autèntica epidè-
mia.

Recordant el que s’ha dit amb motiu de
la celebració dels setanta anys de Càritas
Diocesana, amb les paraules del Papa
Fran cesc: «Les obres de l’amor a les al-
tres persones són la manifestació externa
més perfecta de la gràcia interior de l’Es-
perit», podem afirmar que aquesta frase
del Papa resumeix l’amor envers el proïs -
me que va venir a ensenyar-nos Jesucrist
i que precisament va inspirar, fa setanta
anys, la creació i les actuacions de l’ac-
tual Càritas Diocesana de Barcelona. Po-
dem agrair al beat Pere Tarrés i als altres
pioners d’aquell Secretariat de Beneficèn -
cia els fonaments sòlids amb què van bas -
tir aquesta noble Institució del Bisbat de
Barcelona.
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