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Beatificació del
P. Josep Tous i Soler, OFM Cap.

Paraules del Sant Pare en l’al·locució del
Regina Caeli del 25 d’abril de 2010 

El diumenge 25 d’abril de 2010, el Sant Pare Benet XVI, a l’hora de la pregària del
Regina Caeli, des de la finestra del seu estudi privat, amb els fidels presents a la plaça
de Sant Pere del Vaticà, va dir que se celebrava el diumenge dit del Bon Pastor i va
resumir el contingut del missatge publicat per ell amb motiu de la Jornada Mundial
de Pregària per les Vocacions, que aquest any tenia com a lema «El testimoni susci-
ta vocacions». «La primera forma de testimoni que suscita vocacions és la pregària»,
va dir el Sant Pare, que cità tot seguit l’exemple de santa Mònica, que, «suplicant Déu
amb humilitat i insistència, va obtenir la gràcia de veure com el seu fill Agustí es-
devenia cristià».

Fent referència a la celebració de l’Any Sacerdotal, demanà que «estimulats per
aquesta iniciativa, de manera especial els ministres ordenats, se sentin compromesos
per donar un més fort i incisiu testimoni evangèlic en el món d’avui».

Acabada la pregària del Regina Caeli, el Sant Pare va dir: «Aquest matí, respectiva-
ment a Roma i a Barcelona, han estat proclamats beats dos sacerdots: Angelo Paoli,

Núm. 150 (2010) IV 30 d’abril

Redacció i administració:
Delegació General de Mitjans de Comunicació

c/ Bisbe 5, 08002 Barcelona - Tel. 93 270 10 13; Fax 93 270 13 05
A/e: premsa@arqbcn.cat - Web: www.arqbcn.cat

01 Beatificació J. Tous  19/5/10  12:06  Página 197



carmelità, i Josep Tous i Soler, caputxí. D’aquest últim en parlaré d’aquí uns mo-
ments».

Del beat Angelo Paoli, que visqué entre els segles XVII i XVIII, el Sant Pare recordà
que fou un apòstol de la caritat a Roma i que fou conegut amb el nom de pare dels
pobres.

Referint-se al pare Josep Tous, va dir textualment el que segueix i que inclou unes
paraules dites pel Sant Pare en català:

«Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de
las parroquias de Nuestra Señora del Pilar, de Catarroja, y de la Sangre de Cristo,
de Cullera. En este domingo llamado del Buen Pastor, en el que la Iglesia celebra la
Jornada de Oración por las Vocaciones, ha tenido lugar en Barcelona la beatificación
del sacerdote capuchino José Tous i Soler, fundador de las Hermanas Capuchinas de
la Madre del Divino Pastor. No obstante numerosas pruebas y dificultades, nunca
se dejó vencer por la amargura o el resentimiento. Destacó por su caridad exquisita
y su capacidad para soportar y comprender las deficiencias de los demás. Que su
ejemplo e intercesión ayuden a todos y especialmente a los sacerdotes a vivir la fi-
delidad a Cristo. Que el nou beat Tous i Soler us beneeixi i us protegeixi. Feliç
diumenge. Muchas gracias y feliz domingo.»

Carta Apostòlica del Sant Pare Benet XVI

En el curs de la beatificació celebrada a la basílica de Santa Maria del Mar, de Bar-
celona, el cardenal Tarcisio Bertone llegí aquesta Carta apostòlica del Sant Pare:

Nós
Acollint el desig del Nostre Germà
Lluís, Cardenal de la Santa Església Romana, Martínez Sistach,
Arquebisbe de Barcelona,
així com de molts altres germans de l’Episcopat
i de molts fidels,
després d’haver consultat el parer
de la Congregació per a les Causes dels Sants,
amb la nostra Autoritat Apostòlica,
concedim que el Venerable Servent de Déu
Josep Tous i Soler, OFM Cap.,
fundador de l’Institut de Germanes Caputxines
de la Mare del Diví Pastor,
diligent i infatigable testimoni de l’Evangeli que va anunciar amb la seva vida
i la paraula el misteri de Crist,
tot vivint la seva fidelitat a Déu
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els seus compromisos sacerdotals i religiosos, i
consagrant-se a l’educació cristiana de la infància i la joventut,
d’ara endavant pugui ser anomenat Beat
i que es pugui celebrar la seva festa
en els llocs i segons les normes establertes pel Dret,
cada 27 de maig,
inici de l’activitat apostòlica a la primera escola
de l’Institut a Ripoll. 

En nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant.

Donat a Roma, prop de Sant Pere,
el dia 19 d’abril de l’any del Senyor 2010,
sisè del nostre Pontificat.

Benet XVI, Papa

Homilia del Sr. cardenal Tarcisio Bertone en la missa
de beatificació del P. Josep Tous i Soler, OFM Cap.

Omelia del Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato
Beatificazione di Padre José Tous y Soler

Barcelona, 25 aprile 2010

Señor Cardenal Arzobispo de Barcelona,
Señor Cardenal Arzobispo emérito,
Venerables Hermanos en el Episcopado,
Queridos sacerdotes y consagrados,
Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor,
Queridos hermanos y hermanas

En este domingo llamado del Buen Pastor, y señalado en la Iglesia como la Jornada
de oración por las vocaciones, tenemos la alegría de elevar a la gloria de los altares
al capuchino padre José Tous y Soler, que con su consagración religiosa y su minis-
terio sacerdotal supo dar realce a la presencia viva de Cristo en todos los tiempos,
y que se entrega a los hombres para que tengan la vida eterna.

Es una celebración que tiene lugar en esta bellísima basílica de Santa Maria del Mar.
Propiamente hablando, es la primera Beatificación que se celebra en esta ciudad des-
de el siglo XII, aunque la archidiócesis ya tuvo el gozo de ver beatificado otro sacer-
dote el pasado veintitrés de enero, el doctor José Samsó y Elías, mártir de Cristo, gran
catequista y párroco de la basílica de Santa María, en la ciudad de Mataró.
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Desitjo fer-vos arribar la proximitat del Papa Benet setze, i trametre a tots la se-
va Benedicció, tot esperant que ell mateix pugui manifestar-vos el seu afecte
directament aquest mateix any, quan visiti Barcelona, per consagrar el magní-
fic temple de la Sagrada Família. [Deseo haceros llegar a todos la cercanía del pa-
pa Benedicto XVI, y transmitiros su Bendición, en espera de que él mismo pueda ex-
presaros su afecto directamente este año, en su visita a Barcelona, para consagrar
el admirable templo de la Sagrada Familia.]

La disposición de celebrar las beatificaciones en las Iglesias locales ofrece la opor-
tunidad de situar estas ceremonias muy cerca de los lugares y ambientes en que vi-
vieron aquellos siervos de Dios, que se proponen a la imitación de todos los cristia-
nos. En ellos se guarda su recuerdo y se los siente más cercanos, como uno de
nosotros que nos sigue animando a la santidad.

Así, la ciudad de Barcelona, y esta misma iglesia dedicada a Santa María, en el po-
pular barrio de la Ribera, nos habla del sacerdote y capuchino José Tous, que hoy
es beatificado. En esta basílica ejerció su ministerio sacerdotal, como beneficiado,
entre los años mil ochocientos cuarenta y tres y mil ochocientos cuarenta y cinco, y
es una bella coincidencia en este Año Sacerdotal el que un virtuoso capuchino y un
sacerdote secular sean beatificados precisamente donde ejercieron el ministerio sa-
grado.

Hay también en este lugar algo que no sólo nos habla de hechos pasados, sino que es
como un eco de la espiritualidad y la vida del nuevo beato. Esta basílica gótica con-
serva toda la esbeltez y belleza de su estructura arquitectónica, pero al visitante aten-
to no se le ocultan las heridas de este bello templo de Santa María del Mar, por in-
cendios, persecuciones y otras circunstancias adversas. Y, no obstante, a pesar de
todos estos avatares, sigue cumpliendo su cometido esencial de acoger al Pueblo
de Dios, para celebrar su culto de alabanza a Dios y su compromiso de vida de ca-
ridad y fraternidad entre todos.

La vida del Padre Tous fue también una vida llena de pruebas y dificultades, exter-
nas e internas, como la delicada salud que le acompañó siempre. Pero él, en medio
de las adversidades y cruces, fue haciendo su camino y dando frutos de virtudes cris-
tianas heroicas. Por eso, a él le podemos aplicar, con el gozo de la pascua cristiana,
estas palabras que un anciano dice al autor del libro del Apocalipsis, y que hemos es-
cuchado en la segunda lectura: «Estos son los que vienen de la gran tribulación,
han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el
trono de Dios dándole culto día y noche en su templo» (Ap 7,14-15).

No faltaron ciertamente tribulaciones en la vida del Padre Tous. Aunque arrancado
de la vida claustral, por las disposiciones civiles de su tiempo, logró ser en todo
momento de su vida un fiel cumplidor de las observancias de la espiritualidad fran-
ciscana y de la Orden Capuchina. Nunca se dejó vencer por la amargura o el resen-
timiento, ni conocemos reproches o ataques contra quienes le impedían seguir su pri-
mera vocación de capuchino. Fue un hombre de una caridad exquisita, con una gran
capacidad para soportar y comprender las deficiencias de los demás. Numerosas si-

200 [4] abril - BAB 150 (2010)

01 Beatificació J. Tous  19/5/10  12:06  Página 200



tuaciones en su vida muestran también su gran disponibilidad para la acogida y el
perdón. Se dice de él que nunca dejó a nadie agraviado. Realmente, pasó por la vi-
da haciendo el bien, como su Señor, y dispensando «paz y bien», como su maestro y
padre en el espíritu, san Francisco de Asís.

En este Año sacerdotal, al que el Papa ha dado como lema «Fidelidad de Cristo, fi-
delidad del sacerdote», el beato José Tous nos ofrece un alto ejemplo de fidelidad.
Y nos invita a todos a vivir esta fidelidad a Cristo, nuestro Buen Pastor, en el mo-
mento presente, en el que tampoco faltan dificultades. A este respecto, qué actuales
resultan aquellas palabras suyas que son como un lema de vida: «Aunque todo sea
oscuro, hay que ser siempre fiel. Fiel a Dios y fiel a los hombres». Así lo hizo él. Por
eso, también hoy es modelo para sacerdotes, para religiosos y religiosas, y para to-
dos los fieles cristianos. El buen padre Tous nos exhorta a «ser fieles al favor de
Dios», como lo hicieron Pablo y Bernabé a aquellos primeros cristianos de Antioquía
de Pisidia, según hemos escuchado en la primera Lectura. 

Así pues, seamos fieles a la fe y pongamos toda nuestra confianza en Dios, como re-
za el lema escogido para esta beatificación: «Fe y confianza en Dios»; una fe que
se expresa en la confianza, porque se cree en Dios en la medida en que se confía en
él; una confianza que se concretiza y se hace forma de vida cuando se recurre a Dios
en la oración, se participa asiduamente en la Misa dominical, se frecuentan los sa-
cramentos y se practica la caridad. De este modo, se ha forjado el alma más genui-
na de esta tierra de santos, y el padre Tous nos lo recuerda hoy, en unos momentos
en que la indiferencia religiosa o el sentido relativista de la vida alejan a tantos de
la rica identidad cristiana transmitida de generación en generación.

El beato padre Tous ayudó con su ejemplo de vida y apostolado a forjar esta identi-
dad, y es un preclaro exponente de la misma, pues «pasó haciendo el bien» espe-
cialmente allí donde veía más necesidad. Él sentía mucha predilección por la infan-
cia y la juventud más desfavorecida de su tiempo, sobre todo por la juventud
femenina, que en aquel momento histórico no podía acceder a la formación huma-
na y cristiana. Por eso, dedicó todos sus esfuerzos a la fundación de una congrega-
ción dedicada a la educación integral de estas jóvenes. Y él mismo intervenía en la
instrucción de las niñas, utilizando historias, parábolas y narraciones de los santos
más populares en sus comarcas, adaptándose así al lenguaje, a la capacidad de com-
prensión y al ambiente más familiar de la infancia.

Comenzó su obra, la fundación de las Hermanas Capuchinas de la Madre del Di-
vino Pastor, con la ayuda de tres jóvenes, a las que dirigía especialmente en una
iglesia situada entonces muy cerca de aquí, en la parroquia de San Francisco de
Paula, a la que estaba adscrito por decisión de su obispo. Recordemos sus nombres:
Isabel Jubal, Marta Suñol y Remedio Palos y Casanova. Los medios de que dis-
ponía eran muy escasos, pero su confianza en Dios era grande. Y así nació su obra,
que hoy enriquece con su carisma y su misión diversas partes de España y varios
países latinoamericanos. Quienes han venido desde tan lejos para esta ocasión,
muestran el alcance sin fronteras del proyecto que Dios puso en el alma del padre
Tous. 
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Este tiempo pascual, en que la comunidad cristiana se goza de la presencia de Cris-
to resucitado entre los suyos, como fuente de esperanza, nos invita también a contem-
plar la gloria final, a mirar a esa «muchedumbre inmensa, que nadie podría contar,
de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero» (Ap
7,9), es decir de Cristo resucitado, y en la cual vemos también al amado padre Tous.
Aunque peregrinos, ya pregustamos en este mundo esta realidad en la liturgia, como
expresa bellamente el Apocalipsis: «El que se sienta en el trono acampará entre ellos
[...]. El Cordero que está delante del trono será su pastor, y les conducirá hacia fuen-
tes de aguas vivas» (Ap 7,15-17). 

Queridas hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor, con esta firme espe-
ranza, seguid fielmente vuestro carisma, que la Iglesia os propone nuevamente con
la beatificación del Fundador. Sed comunicadoras de vida y misioneras de Cristo. Ha-
cedlo todo con aquella «sabiduría del corazón» que mostró siempre el padre Tous, en
especial cuando os propuso esta sabia norma: «Enseñad más con amor de madres que
con rigor de maestras». Las madres educan desde el amor desinteresado, con cons-
tancia, con esperanza y con alegría. Y, en esta Jornada mundial de oración por las vo-
caciones, pidamos al Señor que llame a muchas a vivir el carisma y compartir la
misión que el padre Tous os ha confiado.

La vostra terra ha estat fecunda de sants i santes en el passat, i avui s’afegeix,
com un nou rebrot, el pare Josep Tous. Com ha dit el papa Benet XVI, «els sants
són els veritables portadors de llum en la història, ja que són homes i dones de
fe, d’esperança i de caritat» (Deus caritas est, 40). Que la seva intercessió sigui
font de tota classe de béns, espirituals i materials, de santedat i de gràcia, de pau
i de justícia, de convivència serena i constructiva per a aquesta estimada terra i
per a tot el món.

Poso les vostres esperances en mans de la Benaurada Verge Maria, Mare del Di-
ví Pastor, com ho faré demà als peus de la imatge de la Mare de Déu de Mont-
serrat, patrona dels bisbats catalans. [Vuestra tierra ha sido fecunda en santos y
santas en el pasado, y hoy añadimos, como nuevo retoño, al padre José Tous. Co-
mo ha dicho el papa Benedicto XVI, «los santos son los verdaderos portadores de luz
en la historia, porque son hombres y mujeres de fe, esperanza y caridad» (Deus ca-
ritas est, 40). Que su intercesión sea fuente de toda clase de bienes, espirituales y
materiales, de santidad y de gracia, de paz y de justicia, de convivencia serena y
constructiva para esta querida tierra y para todo el mundo. 

Encomiendo vuestras esperanzas a la Santísima Virgen María, Madre del divino Pas-
tor, como lo haré mañana ante la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, patrona
de las diócesis catalanas.]
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Crònica de la celebració a la basílica
de Santa Maria del Mar

El diumenge 25 d’abril de 2010, a dos quarts d’onze del matí, es va celebrar a la basíli-
ca de Santa Maria del Mar de Barcelona, la cerimònia de beatificació del P. Josep Tous
i Soler, OFM Cap. Aquest esdeveniment va merèixer un especial interès per part dels
mitjans de comunicació, tant per la figura del Servent de Déu P. Tous, com pel fet de pre-
sidir-la el cardenal secretari d’Estat de la Santa Seu, i també pel fet de ser la primera bea-
tificació celebrada a la ciutat de Barcelona en 900 anys, és a dir, des del segle XII.

La celebració havia estat molt preparada per les religioses de la congregació del pa-
re Tous, en estreta i constant col·laboració amb l’Arquebisbat de Barcelona. La ba-
sílica de Santa Maria del Mar era plena de gom a gom i es va disposar una pantalla
gegant en l’espai del passeig del Born, proper al temple i cadires perquè els fidels que
no van poder tenir lloc a l’interior de la basílica, quan l’aforament d’aquesta es va
completar, poguessin seguir i participar també en la celebració des de l’exterior.

Concelebrants de l’Eucaristia

Presidí la celebració el Dr. Tarcisio Bertone, secretari d’Estat de Sa Santedat el Pa-
pa, que pronuncià l’homilia que es publica íntegrament en aquest número del BAB.

Amb ell varen concelebrar els prelats següents:

—Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona.
—Antonio Cañizares Llovera, prefecte de la Congregació per al Culte Diví i la Dis-

ciplina dels Sagraments.
—Ricard M. Carles Gordó, cardenal arquebisbe emèrit de Barcelona.
—Carlos Amigo Vallejo, OFM, cardenal arquebisbe emèrit de Sevilla.
—Renzo Fratini, nunci apostòlic a Espanya i Andorra.
—Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona.
—Julián Barrio Barrio, arquebisbe de Santiago de Compostela.
—Francisco Gil Hellín, arquebisbe de Burgos.
—Carlos Osoro Sierra, arquebisbe de València.
—Francisco Pérez González, arquebisbe de Pamplona i Tudela.
—Juan del Rípo Martín, arquebisbe castrense d’Espanya.
—Manuel Ureña Pastor, arquebisbe de Saragossa.
—Joan Enric Vives Sicília, arquebisbe-bisbe d’Urgell.
—Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
—Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa.
—Sebastià Taltavull Anglada, bisbe auxiliar de Barcelona.
—Francesc Pardo Artigas, bisbe de Girona.
—Joan Piris Frigola, bisbe de Lleida.
—Jaume Traserra Cunillera, bisbe de Solsona.
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—Xavier Salinas Viñals, bisbe de Tortosa.
—Romà Casanova Casanova, bisbe de Vic.
—Arturo González Amador, bisbe de Santa Clara (Cuba).
—Adolfo González Montes, bisbe d’Almeria.
—Casimiro López Llorente, bisbe de Sogorb-Castelló.
—Angel Rubio Castro, bisbe de Segovia.
—José Vilaplana Blasco, bisbe de Huelva.
—Raúl Berzosa Martínez, bisbe auxiliar d’Oviedo.
—Juan Antonio Martínez Camino, bisbe auxiliar de Madrid i secretari general de la CEE.
—Joan Godayol Colom, SDB, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú).
—Pere Tena Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona

També varen concelebrar:
—Josep M. Soler Canals, OSB, pare abat de Montserrat.
—Miquel Barbarà Anglès, protonotari apostòlic supernumerari i degà del capítol de

la catedral de Tarragona.
—Eduardo Garcia Parrillla, vicesecretari per a Assumptes Generals de la CEE.
—Lech Piechota, secretari de la secretaria particular del cardenal Bertone.
—Florio Tessari, postulador de la causa del P. Tous.

També varen concelebrar uns 300 preveres del clergat secular i regular, entre els quals
hi havia una nombrosa presència de franciscans i caputxins. Els prelats es varen re-
vestir al despatx parroquial de la basílica, al carrer Canvis Vells 1, des d’on varen sor-
tir en processó i van entrar per la nau central de la basílica. Els preveres i un bon grup
de diaques, que també van participar en la celebració, es varen revestir a la cripta del
temple i es van situar, com una corona, entorn del presbiteri.

També concelebraren els vicaris episcopals de l’Arquebisbat, el secretari general i
canceller de l’Arquebisbat, Mn. Sergi Gordo, els membres de la Cúria de Justícia,
membres del Capítol de la Catedral i responsables de les delegacions, comissions i
altres serveis de l’Arquebisbat.

Autoritats i representacions civils

Varen ocupar llocs preferents a la basílica, la superiora general de la congregació
de Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, Belkis Mirtha Román, amb els
membres del seu Consell, els familiars del P. Tous i les autoritats civils següents:

—José Montilla, president de la Generalitat.
—Delegat del Govern central a Catalunya, Joan Rangel.
—Jordi Hereu, alcalde de Barcelona.
—Secretari d’Estat per la Justícia, J. C. Campo.
—J. Fernández Díaz, vicepresident del Congrés de Diputats.
—El tinent general inspector general de l’Exèrcit en funcions.
—El vicepresident del Govern de la Generalitat, J. Ll. Carod Rovira.
—La subsecretària del Ministeri d’Afers Estrangers, M. J. Figa.
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—L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol.
—L’expresident del Parlament de Catalunya, Joan Rigol.
—El secretari general de CiU, Artur Mas.
—El president d’UDC, Josep Antoni Duran Lleida.
—La presidenta del PP a Catalunya, A. Sánchez Camacho.
—La directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Montserrat Coll.
—La diputada Glòria Renom.
—L’introductor d’ambaixadors, Javier Vallaure.
—El regidor de l’Ajuntament de Barcelona Alberto Fernández Díaz.
—El magistrat del Tribunal Constitucional Eugeni Gay.
—El president del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Jordi López.
—El membre del Pontifici Consell dels Laics, Josep Miró Ardèvol, etc.

També hi eren presents els cavallers de l’Orde del Sant Sepulcre i altres ordes i
laics que tenen responsabilitats en la Cúria diocesana.

Acolliment dels mitjans de comunicació

Perquè els presents poguessin participar millor en la celebració, es va editar un opus-
cle amb texts en diverses llengües, però sobretot en català i castellà, titulat Santa Mi-
sa y beatificación, P. José Tous i Soler, OFM Cap. Barcelona, 25 de abril de 2010.
Basílica de Santa Maria del Mar, preparat per la Capella de Música i l’Escolania de
Montserrat i editat per la Tipografia Vaticana (78 pàgines). Amb els textos i cants
de la celebració, a la portada reproduïa la façana de la basílica de Santa Maria del
Mar i a l’interior una foto del pare Tous i reproduccions artístiques de Jesucrist, el
Bon Pastor, i de Santa Maria, la Mare del Diví Pastor.

Tota la cerimònia fou retransmesa en directe per la Televisió de Catalunya, a través del
Canal 33, i també es van oferir les imatges de la Televisió de Catalunya a la resta d’Es-
panya per La 2 de TVE, amb comentaris en castellà. Es varen col·locar pantalles a l’in-
terior del temple i al passeig del Born per facilitar el seguiment de la celebració.

Per ràdio, la beatificació fou retransmesa en directe per Ràdio Estel i Ràdio Princi-
pat, conjuntament amb les emissores de COPE-Catalunya; per Ràdio Maria i per la
ràdio i televisió per internet NSE. El programa religiós diari de la cadena COPE li
dedicà tot l’espai d’aquell diumenge.

Es varen acreditar uns 75 mitjans informatius literaris i gràfics. Per atendre’ls com
cal, es va disposar una sala de premsa a la Capella del Santíssim de la basílica.

Paraules de benvinguda del cardenal Martínez Sistach

Iniciada la celebració amb el cant «Jesucrist és el mateix», amb música de Jordi-
Agustí Piqué, interpretat per l’Escolania de Montserrat i per tots els assistents, el car-
denal Bertone saludà l’assemblea.
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El Sr. Cardenal Arquebisbe pronuncià aquestes paraules de benvinguda, que foren
aplaudides per tota l’assemblea:

Palabras de bienvenida del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach, en el inicio de la beatificación del P. José Tous y
Soler

Basílica de Santa María del Mar, domingo 25 de abril de 2010

Constitueix una satisfacció per a mi donar la benvinguda, al començament d’aques-
ta solemne cerimònia de beatificació del pare Josep Tous i Soler, a tots els presents
en aquesta basílica i als que segueixen aquest acte a través dels mitjans de comuni-
cació social. La nostra celebració és alegre i festiva pel temps pasqual que estem vi-
vint i pel fet d’exaltar la figura del pare Josep Tous, tan vinculat a l’arquebisbat i a la
ciutat de Barcelona.

De una manera especial, me satisface saludar al Emmo. y Rvdmo. Sr. cardenal
Tarcisio Bertone, secretario de Estado de Su Santidad, por su deferencia en venir
a presidir la beatificación del padre José Tous, aquí en Barcelona y en esta basí-
lica de Santa María del Mar, en la que el padre Tous ejerció su ministerio du-
rante un tiempo. La figura del cardenal Bertone, tan próximo e inmediato cola-
borador de nuestro estimado Santo Padre, nos hace muy significativamente
presente la figura de Benedicto XVI. Si este acto se realiza aquí en Barcelona se
debe a las disposiciones del Santo Padre sobre la celebración de las beatifica-
ciones en las Iglesias locales en las que vivieron los siervos de Dios elevados al
honor de los altares y propuestos a los fieles como intercesores ante Dios y como
ejemplos a imitar.

Doy también la bienvenida a todos los cardenales, arzobispos y obispos, al padre
abad, a los presbíteros y diáconos, a los religiosos y religiosas y a todo el pueblo cris-
tiano aquí presente. De una manera especial, doy la bienvenida a las Hermanas Ca-
puchinas de la Madre del Divino Pastor, fundadas por el padre Tous, que hoy viven
la alegría de verlo elevado a los altares y ven como es conocido y valorado por toda
la Iglesia el carisma y el espíritu que de él recibieron. También doy la bienvenida a
todos los peregrinos, de una manera especial a los que han venido desde más lejos,
tanto a los que proceden de Roma y de diversos puntos de España, como a los han
venido desde varios países de América Latina, como Nicaragua, Costa Rica, Guate-
mala, Cuba y Colombia, países en los que las religiosas fundadas por el padre Tous
desarrollan su misión.

Aquesta beatificació coincideix amb la celebració de l’Any Sacerdotal ofert a tota
l’Església pel Sant Pare. La beatificació del P. Tous —religiós caputxí, el primer
caputxí de Catalunya beatificat, que també fou sacerdot del nostre presbiteri de la
diòcesi de Barcelona—, estic segur que es converteix en un invitació i un estímul per
a realitzar ara i aquí els objectius de l’Any Sacerdotal, en la commemoració del 150è
aniversari de la mort de sant Joan Maria Vianney, rector d’Ars.
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Després de la beatificació del sacerdot i màrtir de Crist Josep Samsó i Elias, el pas-
sat 23 de gener, la nostra diòcesi viu la beatificació d’un altre prevere. És un motiu,
certament, per reconèixer i per donar gràcies a Déu pel treball entregat, generós i fi-
del de la gairebé totalitat dels sacerdots arreu del món.

Eminentísimo señor cardenal Bertone, en nombre de todos los presentes en esta cele-
bración, le pido que quiera transmitir a nuestro estimado Santo Padre Benedicto XVI los
sentimientos de comunión, afecto y adhesión incondicional, manifestándole que siem-
pre, pero especialmente en estos momentos, estamos a su lado y le acompañamos con
la constante oración de nuestras comunidades eclesiales como lo hacía la Iglesia apos-
tólica perseguida que oraba por Pedro, para que el Señor le asista y sea su consuelo y su
fortaleza en su servicio a la Iglesia y al mundo, servicio que le agradecemos muchísimo
al cumplirse los cinco años de su intenso, generoso e iluminador ministerio como su-
cesor de san Pedro. Comunique al Santo Padre que la Iglesia está con el Papa.

Ritus de la beatificació

Tot seguit es va passar a l’acte penitencial i al cant del Kyrie eleison de la Missa de
angelis. Després, el Dr. Martínez Sistach, acompanyat pel postulador de la causa
de beatificació, el P. Florio Tessari, va demanar que es procedís a la beatificació del
servent de Déu P. Josep Tous.

El cardenal Bertone llegí la carta apostòlica de Benet XVI que s’ha publicat en les
pàgines que precedeixen aquesta crònica. La lectura fou ratificada per un fort aplau-
diment de les persones presents.

En aquest moment també es va descobrir una gran foto del pare Tous situada a l’alça-
da suficient, darrere de l’altar major de la basílica. Com a aclamació es cantà «Al·le-
luia, lloem el Senyor» (salm 150), amb música d’Ireneu Segarra. I es va fer la pro-
cessó portant les relíquies del nou beat, com un primer signe del culte al nou beat que
l’Església permet amb els ritus de la beatificació. Varen portar les relíquies religio-
sos caputxins, religioses de la Mare del Diví Pastor i familiars del pare Tous.

Acabat el cant, el Sr. Cardenal Arquebisbe va pronunciar aquestes paraules dirigint-
se al cardenal Bertone: «Eminència: l’Església de Déu que peregrina per l’exili d’a-
quest món dóna gràcies al successor de l’apòstol Sant Pere, Sa Santedat el papa Be-
net XVI, per la beatificació del Servent de Déu Josep Tous i Soler.»

A continuació, acompanyat del P. Florio Tessari, postulador de la causa del P. Tous,
es dirigí al cardenal representant del Sant Pare i ambdós li donaren una abraçada fra-
ternal en signe d’agraïment.

Litúrgia de la Paraula

L’assemblea cantà el glòria de la Missa de angelis i, resada la col·lecta, es passà a
la litúrgia de la Paraula de Déu. Es feren les lectures pròpies del diumenge quart de
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Pasqua, dit el diumenge del Bon Pastor, que foren aquestes: Fets dels apòstols 13:14,
43-52; Salm responsorial 99 (amb música del P. Gregori Estrada); Apocalipsi 7:
9.14b-17; Al·leluia (amb música del P. Gregori Estrada); i evangeli segons sant Joan,
10:27-30.

L’homilia del Sr. cardenal Bertone es publica íntegrament en les pàgines anteriors.
La professió de fe es va fer amb el cant del «Crec en un Déu» musicat per Mn. Lluís
Romeu, que ha esdevingut un cant de professió de fe molt popular.

La pregària dels fidels la varen fer membres laics dels diversos països on desenvo-
lupen la seva activitat educativa i pastoral les religioses del pare Tous, i es va utilit-
zar el castellà, el català, l’euskera i l’italià.

Litúrgia eucarística

En la processó de les ofrenes per a la celebració del sant sacrifici, amb el pa i el vi de
l’eucaristia, religiosos caputxins, preveres i religioses de la congregació, exalumnes
i alumnes varen oferir també diversos objectes relacionats amb la persona i la vida
del nou beat, com un quadre del pintor A. J. Yuste, biografies del nou beat, com la de
Mn. Ernest Ros Leconte, un estudi històric sobre ell del Dr. Zaragoza i altres ele-
ments.

La litúrgia eucarística es va fer amb la pregària eucarística tercera, en la qual, per pri-
mera vegada, es va esmentar el nom del beat pare Josep Tous. Fou recitada pel car-
denal Bertone amb tots els concelebrants i varen resar diversos fragments l’actual
cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Martínez Sistach, i el cardenal arquebisbe
emèrit, Dr. Carles Gordó.

El Parenostre es resà en llatí, amb la coneguda melodia gregoriana. L’Anyell de
Déu es cantà amb la melodia d’Odiló M. Planàs. Els cants de comunió foren «El
Senyor és el meu pastor», d’Ireneu Segarra, i «Jo sóc el Bon Pastor», d’Odiló M.
Planàs, entre altres, interpretats per l’Escolania de Montserrat, dirigida per Ber-
nat Vivancos.

La celebració es va cloure amb unes paraules espontànies del cardenal Bertone, que
recordà que el dia anterior, en l’acte al Palau de Congressos de Catalunya, les reli-
gioses del pare Tous li havien ofert un bàcul amb la imatge de Crist, el Bon Pastor.
Donà les gràcies a tots i, recordant que el pare Tous era un religiós molt eucarístic,
lliurà a les religioses una artística custòdia, com a do del Sant Pare a la Congregació.
També pronuncià unes paraules d’agraïment, la mare general de les Capuxines,
Belkis Mirtha Román.

Després de la benedicció final, l’Escolania i tota l’assemblea varen cantar el Regina
coeli i el Virolai a la Mare de Déu de Montserrat, mentre el cardenal Bertone, acom-
panyat del nostre cardenal arquebisbe, saludava les autoritats presents i tota l’as-
semblea tot passant pel passadís central de la basílica.
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A l’exterior, els gegants de la ciutat, que tradicionalment participen en la processó
del Corpus Christi, es van unir a la joia dels presents per la beatificació del bon pa-
re Josep Tous amb els seus balls.

Actes de preparació i d’acció de gràcies
per la beatificació

Durant les setmanes prèvies a la beatificació, la congregació de Germanes Caputxi-
nes de la Mare del Diví Pastor va programar diversos actes previs de preparació es-
piritual per a la beatificació.

1. En els col·legis i residències es varen fer catequesis per als alumnes i residents so-
bre la vida i virtuts del pare Josep Tous. Es varen publicar biografies adaptades
als infants i es varen fer diverses activitats i concursos per donar a conèixer la
seva figura.

2. Per a les comunitats educatives, pensant en els pares i mares dels alumnes i en els
professors, es va treballar per aprofundir en el coneixement de la vida i de l’es-
piritualitat del fundador, amb especial insistència en el coneixement del carisma
de la seva congregació. També es varen organitzar catequesis per a exalumnes. En
especial per als grups que visitaven la Casa d’espiritualitat del pare Tous a Igua-
lada. Amb motiu de la beatificació es va organitzar un pelegrinatge a Assís i Ro-
ma visitant els llocs de l’espiritualitat franciscana.

3. Per a les religioses es varen fer recessos mensuals per aprofundir en les virtuts del
pare Tous. Es va editar un opuscle titulat «Virtudes en el padre José Tous i Soler»,
que es va lliurar a tots els membres de l’Institut. Es realitzaren jornades de pregà-
ria i d’estudi de la seva vida i espiritualitat. La superiora general envià diverses
circulars a totes les comunitats. En col·legis i parròquies es varen difondre tríp-
tics, pòsters, articles i estampes i altres elements per recordar la seva figura i el
seu missatge. Es varen fer recessos amb els pares Caputxins i es creà un musi-
cal, interpretat pels alumnes, titulat «José Tous: fe y confianza en Dios», que fou
el lema de la beatificació.

4. El dilluns 26 d’abril va tenir lloc la celebració d’una missa d’acció de gràcies a la
basílica de Santa Maria d’Igualada, presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe
de Vic. Es varen celebrar eucaristies en els col·legis i parròquies que les religio-
ses gestionen a diversos punts d’Espanya i en cincs països d’Amèrica Llatina. De
totes aquestes activitats prèvies i posteriors a la beatificació, les germanes Ca-
putxines de la Mare del Diví Pastor en varen informar al web www.beatifica-
cionjosetous.com.
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Actes del Sr. Cardenal Secretari d’Estat
durant la seva estada

A mig matí del dia 24 d’abril, arribà a l’aeroport del Prat de Llobregat el cardenal
Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del Vaticà. A l’aeroport fou rebut pel Sr. cardenal
arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, i pel ministre de Justícia, Francisco Caama-
ño Domínguez, acompanyat d’altres personalitats del Ministeri d’Afers Estrangers,
amb els quals el cardenal va mantenir una conversa a la sala d’autoritats.

El cardenal i els seus col·laboradors més immediats que l’acompanyaven, es varen
traslladar al Palau Episcopal, on el cardenal Bertone residí durant la seva estada a
Barcelona com a hoste del Dr. Martínez Sistach.

Poc després, el cardenal Bertone, acompanyat del cardenal Martínez Sistach, va fer
una detinguda visita al temple de la Sagrada Família, on fou rebut pel president de-
legat de la Fundació Junta Constructora del temple, Joan Rigol, i per l’arquitecte co-
ordinador de les obres, Jordi Bonet i Armengol, que va fer les explicacions de l’estat
de les obres del temple que està previst que consagri el Papa el dia 7 del proper mes de
novembre.

Durant la tarda, el cardenal Bertone i el nostre cardenal arquebisbe es varen traslladar
al palau de Congressos de Catalunya, a l’avinguda Diagonal, on varen presidir un
acte de preparació espiritual per a la beatificació per als milers de pelegrins arribats
a Barcelona per assistir a la beatificació i que durant el matí havien visitat llocs rela-
cionat amb la vida del nou beat, com Igualada, Capellades i el santuari de Montserrat.

Durant l’acte, alumnes dels col·legis de la congregació de Germanes Caputxines de
la Mare del Diví Pastor representaren un musical inspirat en la vida del fundador. En
el transcurs de l’acte varen parlar als pelegrins la mare general de la congregació,
Belkis Mirtha Román, i el nostre Cardenal Arquebisbe, que pronuncià el següent par-
lament:

Benvinguda del cardenal Lluís Martínez Sistach als pelegrins

Palabras del Sr. cardenal arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en el acto de acogida de los peregrinos a la beatificación
del P. Josep Tous. Palau de Congressos de Catalunya, 24 de abril de
2010

Com a arquebisbe de Barcelona em plau donar la benvinguda a tots els que partici-
peu en aquest acte. En primer lloc, a l’Emm. i Rvdm. Sr. cardenal Tarcisio Bertone,
secretari d’Estat de Sa Santedat, el col·laborador més immediat del Sant Pare Benet
XVI, que ens acompanya per la seva especial vinculació amb la congregació funda-
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da pel P. Josep Tous. Ell ens fa més present el Sant Pare i, avui aquí, una vegada més
volem expressar al Successor de Pere, al dolç Crist a la Terra —en expressió de
santa Caterina de Siena—, la nostra adhesió incondicional i el nostre afecte, junta-
ment amb la nostra pregària a imitació de l’Església apostòlica que es reunia en
oració per Pere. També em plau donar la benvinguda als altres bisbes, sacerdots i dia-
ques, religiosos i religioses i als fidels laics que heu conegut l’entranyable figura
del religiós que demà serà beatificat. 

El meu desig més gran, en aquesta hora, és acollir-vos amb les paraules de la tradi-
ció franciscana de «pau i bé», desitjant-vos a tots una feliç estada entre nosaltres i,
també, una fructuosa imitació de la santedat del pare Tous. A això us ajudaran sens
dubte les vivències que us endureu dels llocs on ell va viure i es va santificar. Aquest
matí heu visitat Igualada, on ell va venir al món i va rebre el sant baptisme, i on va
viure fins la seva adolescència. A Igualada el nen Josep Tous va rebre una profunda
educació cristiana en el si de la família que van formar els esposos Nicolau Tous, d’o-
fici teixidor, i la seva mare, Francisca Soler, profundament devota de sant Josep, que
va voler posar el nom del sant patriarca al novè dels seus dotze fills. Josep conservà
també aquest nom quan va professar a l’Orde Caputxí, segons els historiadors per ex-
prés desig de la seva bona mare. Visitar Igualada és anar a les arrels d’una família sò-
lidament cristiana, que va ser la matriu de la santedat del pare Tous.

Después habéis visitado Capellades, que es ir a las raíces de su gran obra: la funda-
ción de una congregación religiosa dedicada a la educación de la infancia y la ju-
ventud según los valores del Evangelio. El siglo XIX fue un tiempo difícil para la Igle-
sia en España. Y las revoluciones y convulsiones sociales de aquel siglo repercutieron
fuertemente en la vida del padre Tous. Ahora bien, los «tiempos recios» —que decía
santa Teresa de Jesús— son, para los santos, tiempos de purificación interior y de dar
frutos abundantes. Frente a la creciente descristianización de la sociedad, el padre
Tous piensa en la necesidad de fundar una congregación que, uniendo contemplación
y acción, eduque a la infancia según los valores del Evangelio. Son las Hermanas Ca-
puchinas de la Madre del Divino Pastor, que tendrán su cuna en Ripoll y de manera
especial en la obra de Capellades, a las que muy pronto seguirían otras en Cataluña,
en el resto de España y ahora en Roma y en cinco países latinoamericanos.

También habéis subido al santuario de Nuestra Señora de Montserrat, lo cual os ha
permitido adentraros en la espiritualidad del padre Tous. Existe en Cataluña una tra-
dición según la cual los fundadores y fundadoras que pasan por nuestra tierra suben
a poner sus proyectos y sus obras a los pies de la Virgen de Montserrat. Uno de los
más conocidos, en esta larga lista, es sin duda san Ignacio de Loyola. Pues bien, en
el padre Tous se cumple también esta regla. Él era profundamente devoto de la San-
tísima Virgen y puso su obra a los pies de María en su santa montaña de Cataluña.

Ahora estamos en la ciudad de Barcelona, la ciudad en la que el padre vivió con sus
padres en su juventud y en la que se forjó su vocación religiosa y sacerdotal. Hizo
el noviciado en el convento de Santa Eulalia de Sarrià. Recibió el sacerdocio de
manos del entonces obispo de Barcelona, en la capilla del Palacio Episcopal, capi-
lla en la que el estimado cardenal Bertone va a celebrar la eucaristía uno de estos
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días. Si Igualada evoca la infancia y la educación profundamente cristiana del niño,
Barcelona recuerda la profunda experiencia de José Tous en la escuela espiritual de
Francisco de Asís, evoca su sacerdocio y la cruz en su vida. A los pocos meses de ser
ordenado sacerdote, es arrancado violentamente del convento de Santa Madrona,
situado entonces en las populares Ramblas de Barcelona, y en aplicación de los de-
cretos de exclaustración de julio de 1835, es llevado como delincuente primero a
las Atarazanas y después al Castillo de Montjuïc.

Cuando logra salir de su situación de encarcelado injustamente, inicia un largo des-
tierro que le llevará a Italia y a Francia. Pero el buen padre Tous no se deja arredrar
por los obstáculos. Retornará a Barcelona y aquí será acogido como sacerdote dio-
cesano. Sin renunciar en ningún momento a una profunda vivencia de su espiritua-
lidad y al cumplimiento de las observancias de su condición de franciscano capu-
chino, se entregará a una gran tarea apostólica en las iglesias de Santa Maria del Mar
de Barcelona —donde precisamente mañana será beatificado—, en la localidad de
Esparreguera, a los pies de la montaña de Montserrat, en la que servirá tres años
como coadjutor parroquial, y en la parroquia barcelonesa de San Francisco de Pau-
la. En esta parroquia será consiliario de unas jóvenes que formaban una asociación
devota que llevaba el nombre de Santa Francisca Romana. Y tres de ellas —recor-
demos sus nombres: Isabel Jubal, Marta Suñol y Remei Palos— serán el núcleo ini-
cial de su congregación.

En esta parroquia barcelonesa permaneció el buen padre hasta su muerte, ocurrida
cerca de dicha iglesia, el 27 de febrero de 1871, mientras celebraba la santa misa pa-
ra las alumnas y las religiosas del colegio que la congregación tenía entonces en la
céntrica calle Junqueras de Barcelona.

Les he invitado a seguir una especie de «ruta espiritual» del padre Tous en esta tierra
que fue la suya. Estoy seguro de que estos lugares hablan por sí mismos a cuantos es-
táis aquí, ya sea por vuestra condición de miembros de su congregación religiosa, o
por ser colaboradores de las obras de la congregación. Deseo a todos que  el hecho
de haber concluido y seguido esta ruta, nos ayude a sintonizar y a imitar al buen hi-
jo de san Francisco de Asís que fue el padre Tous: un hombre a la vez contemplati-
vo y activo, profundamente eucarístico, entrañablemente devoto de la Virgen Ma-
ría, y sobre todo un hombre de una gran fe y confianza en Dios en medio de unas
circunstancias sociales llenas de tensiones y de obstáculos.

Com ensenya el Concili Vaticà II, la santedat és la vocació primera i fonamental de
tots els batejats. La beatificació del pare Tous és una crida a la santedat, que sinto-
nitza molt bé amb els propòsits del nostre Sant Pare Benet XVI en proposar a tota
l’Església la celebració d’un Any Sacerdotal. La santedat del P. Tous és una gran be-
nedicció de Déu per a tota l’Església, i de manera especial per a Catalunya, per a
la resta d’Espanya i per a tots aquells països aquí representats, en els quals realitzen la
seva tasca les seves filles espirituals. 

Aquesta beatificació és un autèntic do de Déu, de manera molt especial per a la
congregació de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, fundada per ell,
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i redundarà en un gran bé espiritual per a les germanes i les seves obres, en el seu ca-
mí de fidelitat al carisma del P. Tous, i en fruits de santedat. Però penso, també, en
l’augment de les seves vocacions. Animo totes les noies i joves que participen en
aquest acte, les alumnes i exalumnes de les escoles de les germanes caputxines, que
tingueu el cor obert a la possible crida del Senyor si us concedeix aquesta grandio-
sa i meravellosa vocació de dedicar tota la vostra vida a Jesús, com a espòs molt es-
timat, i a la importantíssima obra de l’educació dels petits, adolescents i joves. Tota
jove cristiana ha de plantejar-se com a mínim un cop a la vida si el Senyor vol que
visqui la seva vida cristiana com a consagrada, com a religiosa.

Termino con el deseo de que la beatificación del P. José Tous Soler nos ayude a re-
novar nuestros compromisos bautismales de amor a Cristo y a la Iglesia, de entrega
a los hermanos, especialmente a los más necesitados, y que a todos nos acompañe el
lema tan acertado de la beatificación: «Fe y confianza en Dios».

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona

També va dirigir unes breus paraules als pelegrins, el cardenal Bertone, agraint l’ob-
sequi que se li va fer d’un bàcul episcopal amb la imatge de Crist, el Bon Pastor.

El diumenge 25 d’abril, el cardenal Bertone presidí l’acte de la beatificació a Santa
Maria del Mar, del qual es publica una crònica a part. Després de la beatificació, es
traslladà al Palau de Congressos, amb el nostre Cardenal Arquebisbe, per presidir el
dinar amb els pelegrins, autoritats i convidats.

A la tarda, els dos cardenals varen anar al monestir de Montserrat per presidir el con-
cert inaugural del nou orgue de la basílica. Entre les dues parts del concert hi hagué
l’acte de lliurament de l’instrument a l’Abadia de Montserrat, a càrrec del president
de Caixa Penedès, Josep Colomer; una breu presentació de l’orgue a càrrec del seu
constructor, Albert Blancafort; l’acceptació de l’obra pel P. Josep M. Soler, i les pa-
raules del cardenal Bertone. Publiquem íntegrament aquests dos darrers parlaments.

Paraules del Pare Abat de Montserrat

Intervenció del Rdm. P. Josep M. Soler i Canals, abat de Montserrat

Emmo Signor Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità Benedetto XVI,
M. H. President de la Generalitat de Catalunya,

Eminència, Excel·lències, Honorables Senyors, President de Caixa Penedès, Autori-
tats, germans i germanes en la vida monàstica, senyores i senyors:

Per Montserrat aquest acte té un significat molt important i és motiu d’una joia ben
particular. Perquè aquest concert inaugural culmina uns anys de projectes i de tre-
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balls que han fructificat en aquest nou orgue destinat a glorificar Déu, a lloar santa
Maria, a acompanyar el cant dels monjos i dels escolans, a ajudar la pregària dels pe-
legrins i a oferir el missatge penetrant de la música que amb els seus sons expressa
l’indicible. Particularment la música d’orgue, com diu el Sant Pare Benet XVI, «es
fa seus tots els sons de la creació i dóna ressonància a la plenitud dels sentiments hu-
mans, de la joia a la tristesa, de la lloança fins al lament». I «transcendint la qualitat
de l’esfera humana, ens porta a la divina i ens recorda d’alguna manera la immensi-
tat i la magnificència de Déu» (cf. paraules a la benedicció de l’orgue de l’Alte Ka-
pelle de Regensburg, 13 setembre 2006). Ho estem experimentant aquesta tarda amb
la música que ressona en aquesta basílica.

Ens honora la presència de l’Em. Sr. Cardenal Tarcisio Bertone, que ha volgut acom-
panyar-nos en aquest moment tant significatiu per a la vida litúrgica i cultural de
Montserrat. La seva presència esdevé encara més significativa perquè ens fa sentir la
proximitat espiritual del papa Benet XVI, del qual és el primer col·laborador en
la sol·licitud per totes les Esglésies.

També he de manifestar la nostra joia per la presència del M. H. President de la Ge-
neralitat, que en la seva qualitat de Primera autoritat de Catalunya i de President del
Patronat de la Muntanya de Montserrat sempre s’ha mostrat molt sensible envers la
realitat montserratina.

Agraïm, també, la presència del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, dels Srs. Ar-
quebisbes i bisbes, dels Consellers de la Generalitat i de les altres autoritats, co-
mençant pels Ils. Srs. Alcaldes de Monistrol de Montserrat i dels altres municipis que
formen els portals de Montserrat; així com agraïm, semblantment, la presència de
tots vostès que ens acompanyen en aquest acte. 

Però, no el podríem celebrar si no haguéssim tingut el suport decidit i entusiasta de
Caixa Penedès i el patrocini de la seva Obra Social. El nostre agraïment al seu pre-
sident, Sr. Josep Colomer, al seu director general, Sr. Ricard Pagès, i a tots els altres
que, des d’aquesta entitat financera i concretament des de l’Obra Social, han contri-
buït, amb eficàcia i amb promptitud, a fer que el projecte del nou orgue de Montse-
rrat fos una realitat. I que ho puguin ser successivament altres propostes musicals i
culturals entorn d’aquest nou instrument. A Caixa Penedès, doncs, el nostre agraï-
ment més profund. I també als milers de persones, que individualment o a través
d’entitats i institucions, han fet una aportació d’apadrinament. Els seus noms són pre-
sents en la pregària dels monjos i seran escrits prop de l’instrument per fer paleses
davant la història la seva memòria i la nostra gratitud.

També cal felicitar efusivament el mestre orguener, Sr. Albert Blancafort i el seu
equip, que han donat prova, una vegada més, de la seva alta qualitat tècnica i musi-
cal reconeguda internacionalment. D’una manera semblant, la nostra felicitació a tots
els altres operaris que, des de diverses especialitzacions, han fet possible que puguem
fruir del cant que els organistes saben treure de la multiplicitat dels tubs. Realment,
aquest orgue és fruit del treball laboriós i ben conjuminat de molta gent del nostre
país i de fora.
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En nom de la comunitat de monjos accepto ben joiosament l’instrument que ens és
ofert. L’acollim conscients que, a més del servei litúrgic, contribuirà a la dimensió
cultural de Montserrat i ajudarà a crear espais de diàleg amb el món de la música i
de l’art en general, com una concreció d’allò que el papa Benet XVI ha anomenat
simbòlicament «l’atri dels gentils», que l’Església ha d’oferir com a àmbit d’en-
contre amb la cultura actual.

Que es faci realitat, ja ara, en tota la seva amplitud, el lema que hem escollit per
aquest nou orgue i que està gravat amb foc en la seva caixa: «Sit laus plena, sit so-
nora, sit iucunda, sit decora mentis jubilatio»; que «la lloança sigui plena i sonora»,
que «sigui joiós i esclatant el goig dels nostres cors» (cf. seqüència «Lauda Sion»).

Moltes gràcies!

El cardenal Secretari d’Estat, en l’acte celebrat a Montserrat, pronuncià aquestes pa-
raules:

Intervenció de l’Emm. i Rvdm. Sr. cardenal Tarcisio Bertone

Estimat P. Abat, estimats germans en l’episcopat, digníssimes autoritats:

És un goig poder estar entre vosaltres i gaudir als peus de Santa Maria de Montserrat
d’aquests moments plens de música, de lloança i de joia. 

Després d’escoltar el Nou Orgue a mans del mestre P. Theodor Flury i d’escoltar la
magnífica i corprenent audició del Te Deum d’Anton Bruckner, les meves paraules
només poden ser d’agraïment a Déu pel do de l’art de la música. Un especial reco-
neixement envers tots els intèrprets, petits i grans, i en particular al mestre Sr. Sal-
vador Mas per l’encert de la seva interpretació. 

Aquesta casa de la Mare de Déu pot tenir un nou orgue, gràcies a la generositat de
moltes persones i a l’estreta col·laboració entre entitats cíviques i molts particulars.
En un temps de crisi de valors és important veure com la suma de moltes forces pot cre-
ar bellesa i harmonia. Aquesta obra honora el poble de Catalunya, ennobleix el seu tei-
xit social i enriqueix la seva història, tan lligada a aquesta Casa de la Mare de Déu.

La bellesa dels sons ens parla de la Bellesa, amb majúscules, que és Déu. L’orgue de
Montserrat té com a missió glorificar Déu i alhora proclamar benaurada la Mare
de Déu. També ha de difondre la cultura i crear espais d’encontre i d’intercanvi que
elevin els esperits a través de la música. Des de Pius X fins a Benet XVI tots els pon-
tífexs han promogut el conreu de la música dins la litúrgia i molt concretament el
Concili Vaticà II quan diu que l’orgue aporta un esclat admirable a les celebracions
de l’Església i contribueix amb força a enlairar els esperits cap a Déu (SC 120).
Humanisme i cristianisme es donen les mans per pacificar el cor de les persones i mi-
llorar el món on vivim.
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Quantes lloances i cants a la Mare de Déu prendran nova volada amb aquest magní-
fic instrument! La seva vibració portarà els cors a fites més altes, al penediment, a
la reconciliació i també al gaudi. Però a tots ens aplegarà en un mateix sentir de trans-
cendència  que ens mou a contemplar el Crist Ressuscitat. 

En un temps d’incerteses, de molt sofriment, de neguit, aquest nou instrument ens fa
aixecar enlaire la mirada i ens invita a viure amb més esperança. Aquí s’aplegarà el
poble cristià: catalans i homes i dones vinguts d’arreu que vénen a visitar santa Ma-
ria. Aquí els pelegrins s’uneixen als escolans per cantar lloances a Maria i amb la co-
munitat de monjos entonen solemnement la litúrgia de l’Església. El conreu de l’art
i la cultura que aquest cenobi duu a terme, ara s’enriqueix amb el so majestuós i dolç
del nou orgue. 

Donem-ne gràcies a Déu i felicitem-nos per aquesta fita assolida mentre us ex-
horto a treballar ja des d’ara a fer fructificar aquest dons de cultura i de fe. El
nostre temps necessita una paraula de bellesa que parli de Déu. Maria acull sem-
pre a casa seva els qui sincerament busquen el Déu de Misericòrdia, i en aquesta
Casa de la Mare de Déu es fa present cada dia el misteri de la Visitació (cf. Lc 1,39-
56) que porta al trobament amb Jesucrist i culmina amb la lloança a la Santíssima
Trinitat.

A tots, doncs, us imparteixo una benedicció especial de part de Sa Santedat Benet
XVI. 

Després de compartir el sopar amb els invitats i la comunitat de monjos de Montser-
rat, el cardenal Bertone, acompanyat del nostre cardenal arquebisbe retornà al Pa-
lau Episcopal.

Actes del 26 d’abril de 2010

El dilluns dia 26 d’abril, de bon matí, el Sr. Cardenal Secretari d’Estat celebrà l’eu-
caristia a la capella del Palau Episcopal, on fou ordenat prevere el beat Pare Tous,
el 24 de maig de 1834, de mans del bisbe de Barcelona Pedro Martínez. Varen con-
celebrar amb el cardenal Bertone el Dr. Martínez Sistach i els preveres que l’acom-
panyaven, i que són els seus més immediats col·laboradors a Roma. Hi varen assis-
tir els membres laics que varen venir amb ell des de Roma i les religioses que tenen
cura de la residència del cardenal Martínez Sistach.

Després, acompanyat del cardenal Martínez Sistach, visità el Palau de la Generalitat,
on fou rebut pel president José Montilla. L’entrevista durà uns 20 minuts.

De retorn al Palau Episcopal, el Secretari d’Estat rebé, en primer lloc, l’alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu. Després rebé els representants del món polític que ho havien
demanat prèviament i que foren aquests: Artur Mas, president de la Federació de
Convergència i Unió i secretari general de CDC, amb Josep Antoni Duran Lleida,
president del comitè de govern d’UDC. També rebé Jorge Fernández Díaz, vicepre-
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sident del Congrés de Diputats pel PP, acompanyat d’Alícia Sánchez Camacho,
presidenta del PP de Catalunya.

Al migdia, el cardenal visità la catedral, on fou rebut pel Dr. Joan Guiteras i altres ca-
nonges. Després de la visita, li varen oferir diversos llibres d’art religiós sobre les ex-
posicions celebrades al Museu Diocesà.

Invitat pel Rei d’Espanya, Joan Carles I, el cardenal Bertone compartí el dinar amb
ell al Palacete Albéniz, acompanyat del nostre Cardenal Arquebisbe, del Pare Abat
de Montserrat i altres persones.

Durant la tarda, el cardenal Bertone, amb el nostre Cardenal Arquebisbe, es traslladà
a Igualada, on visità la casa natal del pare Josep Tous, que actualment és la casa
mare de les religioses fundades per ell, i que també fa les funcions d’un centre d’es-
piritualitat. A la cripta que hi ha a la casa, on es conserva el sepulcre del beat pare
Tous, els cardenals varen presidir la pregària del Sant Rosari. Després, els cardenals
varen sopar amb la comunitat de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pas-
tor, amb l’assistència del Bisbe de Vic, bisbat al que pertany la ciutat d’Igualada.

Des d’Igualada, els dos cardenals es varen traslladar al monestir de Montserrat. Allí
el Cardenal Secretari d’Estat presidí la Vetlla i Missa de la Mare de Déu de Montser-
rat, que s’inicià a les 22 hores i que aquest any tenia com a lema «Caminem amb Ma-
ria vers el Crist».

Al final de l’homilia, el cardenal Bertone entonà espontàniament el cant del Virolai
«per demostrar-vos —va dir— que també el conec i el canto», i convidà tots els as-
sistents a la Vetlla que l’acompanyessin, cosa que varen fer, i a la vegada varen res-
pondre amb un llarg aplaudiment. El mateix que varen fer en acabar la Vetlla, durant
la sortida de la basílica del cardenal Bertone i els altres concelebrants.

Valoració molt positiva de la visita a Catalunya

El Secretari d’Estat del Vaticà, abans de donar la benedicció final de la Vetlla de San-
ta Maria va valorar molt positivament la seva estada a Catalunya on es va sentir molt
ben acollit. «Estic molt content d’estar a Montserrat, a Barcelona i a Catalunya. Li
explicaré tot el que he viscut aquests dies a Catalunya el proper dimecres al papa Be-
net XVI, sobretot la comunió amb el Papa en aquests dies que he estat a Catalunya»,
va dir parlant en català.

El cardenal Bertone i el nostre cardenal arquebisbe varen passar la nit al monestir de
Montserrat. Els cardenals que havien venerat la sagrada imatge de la Moreneta en
arribar al monestir, se n’acomiadaren el matí del dia de la seva festa, el 27 d’abril, i
es varen dirigir a l’aeroport d’el Prat de Llobregat.

Prop del migdia, el cardenal i els seus acompanyants sortiren cap a Roma. El Se-
cretari d’Estat va manifestar al cardenal Martínez Sistach la seva satisfacció per la
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manera com s’havien desenvolupat tots els actes en els qual havia participat. El Dr.
Martínez Sistach li va fer aquesta petició: «Comuniqui al Sant Pare la nostra adhesió
incondicional, la nostra pregària constant, el nostre afecte filial i el nostre agraï-
ment per la seva anunciada visita a Barcelona, el proper 7 de novembre, per consa-
grar el temple de la Sagrada Família».

Declaracions del cardenal Bertone als mitjans
de comunicació social

1. Al diari «La Vanguardia»

«La Vanguardia» del diumenge 25 d’abril de 2010, a les pàgines 20 i 21, publicà el
text d’unes declaracions del cardenal Tarcisio Bertone als periodistes Enric Juliana
i Maria-Paz López. Transcrivim el text d’aquestes declaracions.

¿Qué significado tiene la vida del capuchino Josep Tous para los católicos?

El padre Josep Tous fue un capuchino dedicado al ministerio pastoral con todas
sus fuerzas y con todo su corazón, en el siglo XIX, caracterizado por fuertes con-
trastes sociopolíticos. Tanto es así, que se vio obligado al exilio en Francia e Ita-
lia. Se preocupó sobre todo por la educación de la juventud, especialmente de
las jóvenes, que entonces no tenían acceso a lo que ahora es normal para la ad-
quisición de títulos de formación cultural y profesional. Para ello, fundó una con-
gregación femenina a la que dio un proyecto educativo que sigue teniendo plena
actualidad.

La visita de Benedicto XVI a la Sagrada Familia ¿será una continuación del re-
ciente discurso del Papa a los artistas en la Capilla Sixtina?

Tras el encuentro que el Papa tuvo con los artistas en la Capilla Sextina, el 21 de
noviembre del 2009, su visita a Barcelona para la inauguración oficial del templo
de la Sagrada Familia rubrica la alianza histórica entre el arte y la fe, de la que este
gran artista catalán, hombre de honda fe, es una de las muestras más eminentes. Por
tanto, el Papa confirmará su aprecio por el arte, especialmente cuando interpreta los
valores más significativos de la alabanza a Dios y de la inteligencia del ser humano,
hecho a imagen y semejanza de Dios.

Acaba de visitar el templo. ¿Cuál ha sido su impresión?

He comprobado directamente el estado de ejecución del grandioso proyecto del ar-
quitecto Gaudí, e informaré al Santo Padre. He visto la bóveda, la maravilla, la com-
plejidad; para llevar a cabo el proyecto de Gaudí se necesitan otros genios. El Papa
quedará maravillado. Su visita lanzará el templo al mundo.
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El Papa está sufriendo por los acontecimientos que afectan negativamente a la
Iglesia católica. En las recientes imágenes de su visita a Malta, se podía apreciar
claramente. Joseph Ratzinger siempre ha imaginado el catolicismo como una
«comunidad creativa» llamada a reorientar moralmente a Europa en época de
confusión y crisis. ¿Sigue vigente ese empeño?

Tengamos en cuenta, ante todo, que el catolicismo ha dado forma a Europa, y ha
impregnado su historia y sus instituciones. Esta función del cristianismo, espe-
cialmente del catolicismo, es todavía más urgente hoy, en una época de confusión
y de crisis, de pluralismo multiétnico, multicultural y multirreligioso. Incluso don-
de el catolicismo es minoría, debe estar en consonancia con las directrices del
Concilio Vaticano II: ha de ser una comunidad dinámica y creativa, un laborato-
rio de ideas y proyectos de vida para el bien común, en diálogo con los demás
miembros de la sociedad. El Papa, en sus discursos, traza esta línea a los fieles ca-
tólicos.

Hablábamos de los acontecimientos que afectan negativamente a la Iglesia.
¿Las acusaciones en curso pueden obligar a la Iglesia a reconsiderar alguna de
sus normas, como el celibato sacerdotal? ¿Cabe vislumbrar cambios a medio
plazo?

Los acontecimientos resaltados en los últimos tiempos y la insistencia en poner de
relieve «los pecados de los sacerdotes» imponen a la Iglesia, como ha indicado
el Papa al promover el año sacerdotal, fortalecer la lealtad al proyecto de Cristo
sobre la misión sacerdotal y, por tanto, el compromiso en la formación, tanto ini-
cial como permanente, del clero, que es la columna vertebral de la comunidad cris-
tiana.

Se ha generalizado la opinión, al menos en Europa, de que el celibato genera
pulsiones negativas.

Está más que demostrado que el celibato, observado fielmente, es un gran valor pa-
ra la misión sacerdotal y para la ayuda al Pueblo de Dios. No hay una relación directa
entre el celibato y la conducta desviada de algunos sacerdotes; más bien lo contra-
rio: es precisamente la inobservancia del celibato lo que produce una progresiva  de-
gradación de la vida del sacerdote, que deja de ser un ejemplo, un don, una guía es-
piritual para los demás.

En febrero del 2009, estuvo usted de visita oficial en Madrid. ¿Han mejorado en
el último año las relaciones del Vaticano con el Gobierno español?

Durante mi visita a España, el pasado año, tuve la grata oportunidad de encontrarme
con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y con otras autori-
dades. Tratamos diversos temas de interés común y con todos tuve un coloquio cor-
dial y sincero. El presidente del Gobierno ha expresado reiteradamente su voluntad
de mantener relaciones con la Santa Sede marcadas por el diálogo fluido. Y la flui-
dez requiere expresar las propias posiciones desde el respeto mutuo.
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En este año se ha aprobado la ley del aborto, que la Iglesia condena severa-
mente.

La Santa Sede y los obispos españoles siempre han expresado con toda claridad y
debida firmeza su posición respecto del derecho a la vida, defendida desde su con-
cepción hasta la muerte natural. Al contrario, la interrupción voluntaria del emba-
razo pone fin a la vida naciente y, por tanto, no debe ser nunca considerada como
un derecho. Tal posición ha sido reiterada durante la fase de elaboración y aproba-
ción de la reforma de la ley del aborto.

El Gobierno anunció hace meses una nueva ley de Libertad Religiosa, que po-
dría reducir la presencia de símbolos religiosos en el espacio público.

Respecto a la ley sobre libertad religiosa, que el Gobierno ha anunciado que quiere
reformar, resulta difícil hacer consideraciones, puesto que no se sabe cuál será su
eventual contenido. En todo caso, como ha asegurado el señor Rodríguez Zapatero,
dicha reforma no violaría los compromisos bilaterales. Es de desear, además, que ten-
ga adecuadamente en consideración que los católicos son mayoría en la sociedad es-
pañola y que, en el patrimonio cultural español, la tradición cristiana y sus símbo-
los tienen un puesto preeminente. Respetar los símbolos significa respetar un valor
histórico, religioso, y la propia identidad. En el fondo, es también un respeto por
los ciudadanos y su derecho a la libertad religiosa.

Las visitas de secretarios de Estado del Vaticano a Cataluña no han sido fre-
cuentes. En los años ochenta, el cardenal Casaroli estuvo unas horas en Barce-
lona. ¿Qué noción tiene el Vaticano de Cataluña?

He sido invitado a Cataluña para la beatificación de Josep Tous i Soler, cuya figura
conozco hace años por tener como colaboradoras en mi residencia en Roma, desde
1996, a las hermanas capuchinas de la Madre del Divino Pastor, fundadas por él.
Ahora soy secretario de Estado del Santo Padre, y mi visita a Catalunya adquiere re-
levancia pública en una tierra muy importante en el conjunto de España. La Santa Se-
de conoce bien su historia, sus recursos y sus aspiraciones, pero, sobre todo, sigue
con atención las cuestiones religiosas y morales que tocan a la evolución de la so-
ciedad, que son retos para la labor evangelizadora de la Iglesia.

Usted conoce la cultura catalana. Siendo arzobispo de Génova organizó pere-
grinaciones a Montserrat, con cuya comunidad estableció lazos que perduran.
¿Cuál es su impresión?

La historia y la cultura de Cataluña tienen centro vital en la abadía de Montserrat,
con su patrimonio de devoción mariana, su premura por las tradiciones culturales y
el fomento de la formación. Yo mismo he traído a Montserrat a sacerdotes y pere-
grinos como arzobispo de Vercelli y luego de Génova, y he venido con familiares.
Montserrat custodia tesoros históricos, artísticos y litúrgicos, patrimonio de la Igle-
sia y del mundo. Quiero destacar la influencia cultural que los monjes han ejercido
en la identidad de Cataluña y la brillante tradición musical que hoy se concreta en
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la escolanía, cuyas magníficas interpretaciones me acompañan, ya entrada la no-
che, en mi trabajo en el Palacio Apostólico.

¿Qué le sugiere la montaña?

Con su patrimonio espiritual, litúrgico, cultural y piadoso, Montserrat ha alimentado
los ideales de millones de peregrinos. Pero diría que sobre la montaña señorea la fi-
gura maternal de María. Pienso en la necesidad de los habitantes de las ciudades,
arrollados por el ruido de voces e intereses materiales, de mirar a lo alto, meditar y
encontrar las razones de nuestro eterno destino.

¿Cuál es su relación con la archidiócesis de Barcelona?

Cuando era arzobispo de Vercelli, en los años noventa, traje grupos de sacerdotes a
Barcelona para conocer la diócesis. Las dos ciudades se parecen en algunas cosas;
ambas tienen puerto. Pero Génova está menos secularizada que Barcelona, la prácti-
ca religiosa se mantiene más que aquí. En Génova, la Iglesia ha tenido siempre re-
laciones con el mundo obrero. Los capellanes del trabajo son aceptados por sindi-
catos y patronos. Paride Batini, líder los trabajadores portuarios, fallecido el año
pasado, me despidió con afecto cuando me fui a Roma a la secretaría de Estado.
Pero las dos ciudades no pueden compararse en circunstancias históricas.

2. Al setmanari «Catalunya Cristiana»

«Un gran sentit de comunió perdura al llarg de la història en l’Església catalana»

Cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del Vaticà
Jaume Aymar i Ragolta

El cardenal Tarsicio Bertone, secretari d’Estat del Vaticà, va tenir la deferència de con-
cedir una llarga entrevista en exclusiva a Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. Es va ce-
lebrar dilluns al migdia a l’avantsala del saló major del Palau Episcopal de Barcelona,
on el prelat era hoste d’honor del cardenal Lluís Martínez Sistach, que també va ser-
hi present. El cardenal Bertone acabava de tornar de la Catedral on havia seguit amb
interès una visita guiada pels canonges Joan Guiteras i Josep Maria Martí Bonet; hi
va anar acompanyat pel seu amfitrió i pel nunci de Sa Santedat Mons. Renzo Fratini.
Tarsicio Bertone és un home alt i afable, parla reposadament i les seves respostes són
meditades i ben construïdes. El diàleg va discórrer amb un to de gran cordialitat.

Acaba vostè de tornar de Xile, un dels països emergents d’Amèrica Llatina, que
encara pateix els efectes del terratrèmol recent… Quins desafiaments tenen
plantejats els catòlics de Xile?

Certament que Xile és un país que té una gran història, una gran tradició, una es-
tructura no només religiosa, sinó també econòmica, molt més forta que altres paï-
sos de l’entorn. El terratrèmol ha colpit aquesta estructura econòmica en el context
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d’aquesta crisi mundial que Xile havia resistit prou bé fins aleshores. Ara ve el rep-
te de la reconstrucció. L’Església xilena és una Església forta, que ha treballat bé en
la formació dels laics i dels preveres, que ha defensat els drets humans, fins i tot
en moments enterbolits de la història, i que va impulsar la creació de la Vicaria de
Solidaritat. La societat xilena té avui moltes necessitats, i cal afrontar-les, però em
sembla especialment urgent el repte de la formació de professionals laics amb inspi-
ració cristiana compromesos en l’activitat política, tal com afirma el document de
la Congregació per a la Doctrina de la Fe. El coneixement de la Doctrina Social
de l’Església promou iniciatives positives, tant a les diòcesis com a l’Església en ge-
neral. L’horitzó de l’Església a Xile s’albira bo, positiu, amb una mirada de futur.
L’Església, sobretot a través de Càritas, ha emprès amb un gran compromís l’atenció
de les persones que han estat més damnificades pel terratrèmol. Per exemple, la Uni-
versitat Catòlica, promoguda pel cardenal de Santiago, ha decidit construir mil ha-
bitatges per a les famílies que han estat perjudicades pel terratrèmol. Mil cases és un
fet concret i positiu que posa en relleu la voluntat de l’Església de fer front als rep-
tes i desafiaments avui del país.

A Barcelona, ha estat acollit com a hoste del cardenal Lluís Martínez Sistach.
El diumenge 25 d’abril va presidir la beatificació del P. Josep Tous, que primer
va ser religiós caputxí i que després, obligat per les circumstàncies polítiques, va
passar al presbiteri diocesà. Analògicament, i salvant totes les distàncies, vostè
pertany a la família salesiana i després l’Església l’ha cridat a altres responsa-
bilitats. Com es viu aquesta síntesi de carismes, de dins?

El pare Tous, sens dubte, ha tingut moltes vivències en la seva vida, però ha conser-
vat sempre el cor de caputxí, de franciscà, amb la seves virtuts i espiritualitat carac-
terístiques. Així mateix, quan va tornar a Catalunya, concretament a Barcelona, va
fundar les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, la qual cosa li va per-
metre també mantenir el seu carisma. Es va dedicar i va treballar intensament en
l’àmbit de la pastoral segons les indicacions del bisbe. El pare Tous va aconseguir fer
una bella síntesi entre l’espiritualitat franciscana-caputxina i la del prevere diocesà,
ja que juntament amb la dedicació a la pastoral ordinària i a la cura de les ànimes, va
poder formar espiritualment un grup de noies, que després va adreçar cap a la missió
de crear una congregació educativa. En el meu cas, jo sóc salesià i sempre he inten-
tat viure, fins i tot des del ministeri episcopal i ara a la Cúria romana, l’esperit de Don
Bosco, que és un esperit de família. Realment he intentat no perdre mai aquesta
inspiració salesiana i portar-la a la vida, la passió pels joves i l’atenció educativa, que
Benet XVI ha presentat com a repte fonamental davant de la dictadura del relativis-
me, amb models de referència per als joves que no són sempre nets i transparents. Jo
intento fer aquesta síntesi en les relacions diplomàtiques, en les relacions interna-
cionals, promovent el respecte a les persones i les estructures, els carismes, els ta-
lents…, de manera que es puguin viure junts l’humanisme i la purificació de la fe.
I tot plegat viscut amb l’esperit que té a veure amb la missió de l’Església, que per al
Papa és abans que res, portar al món l’Evangeli.

Precisament la seva visita ha coincidit amb un aniversari entranyable, la visita
de Don Bosco a Barcelona, on va ser cridat per una dama xilena, criolla, la
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senyora Dorotea de Chopitea. L’esperit evangelitzador de Don Bosco, quina
urgència, quina actualitat té avui en el segle XXI?

Llegint les memòries biogràfiques de Don Bosco, recordo haver tingut sempre un
gran afecte per aquesta senyora, Dorotea de Chopitea, que va ser la impulsora de
la primera obra salesiana a Barcelona. És bonic tenir present que Don Bosco,
que va recórrer el continent europeu, no va anar mai a missions, però va somniar
un apostolat més enllà dels oceans —Argentina i Xile—, on van anar els primers
salesians amb heroisme i dedicació… La llavor de l’Evangeli, que va ser sem-
brada amb entusiasme, ha arrelat en aquestes terres llunyanes. Ho podem veure
encara avui a la Patagònia, on perduren les obres salesianes. Don Bosco va tenir
realment aquesta visió apostòlica, universal, i va saber formar els joves salesians
que van anar a terres llunyanes per oferir un projecte educatiu basat en la capaci-
tat de donar valor a les peculiaritat de cada lloc i de transformar els joves en apòs-
tols dels joves. Era la idea que repetia Joan Pau II en les seves trobades amb els
joves. Em sembla que aquesta és la gran herència de Don Bosco. Sense prece-
dents. I una altra cosa. Don Bosco havia somiat també el present i el futur d’Amè-
rica Llatina, en grans somnis visionaris, com ara la visió de la riquesa de Patagò-
nia i del Sud de Xile. El famós Darwin havia proclamat que no hi havia res a
explorar en aquelles terres on Don Bosco havia profetitzat que hi havia molt a ex-
plorar. I va tenir raó Don Bosco, passant per sobre de Darwin, tal com ho han re-
conegut després els grans exploradors (somriu). Els primers salesians van fer grans
troballes, perquè tenien molt d’exploradors. Van ser pioners pel que fa al reconei-
xement de les cultures i les riqueses locals. Es van anticipar així a les indica-
cions del Concili Vaticà II.

Com vostè ja sap, l’arxidiòcesi de Barcelona es prepara per a un esdeveniment
extraordinari: la visita apostòlica del papa Benet XVI, convidat pel cardenal
Lluís Martínez Sistach, el pròxim 7 de novembre. Com creu que la comunitat
diocesana es pot preparar fructuosament per a un esdeveniment històric com
aquest?

La visita del Sant Pare és una visita que fa a una gran Església local com és la de Bar-
celona, en el marc de Catalunya, que és una realitat particular, però al mateix temps
té com a gran objectiu la inauguració del temple de la Sagrada Família, una obra mes-
tra que resumeix la teologia i els grans ideals de la família inspirada en la Sagrada
Família, segons la inspiració d’Antoni Gaudí, que ha estat un gran arquitecte. Crec
que la comunitat diocesana s’ha de preparar amb un gran sentit de comunió amb l’Es-
glésia universal; un sentit de comunió que perdura al llarg de la història en l’Esglé-
sia catalana. Ho he pogut experimentar aquests dies, com ara quan es proclama el
mateix Credo: «Crec en l’Esperit Sant, la Santa Mare Església, catòlica, apostòlica
i romana…» És molt important aquest sentit de la unitat, present en els seus ense-
nyaments, i també en el gran patrimoni de Gaudí, que és ja del món sencer, a través
del qual s’expressa el veritable concepte de família, que gira al voltant de la fe i del
projecte de Déu sobre la realitat de la convivència humana. Aquest és un gran do de
Gaudí, una font d’inspiració i orientació per a les famílies cristianes. Recordem que
l’Església és comunitat de famílies.
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En el cinquè aniversari de l’elecció pel soli pontifici de Sa Santedat Benet XVI,
quins eixos del seu pontificat destacaria?

Molts han remarcat que Benet XVI ha estat un gran teòleg i un gran intel·lectual i que
ha fet grans aportacions, sobretot pel que fa a la presentació genuïna de la doctrina
cristiana, a l’anunci de l’Evangeli, d’una manera convincent, donant raó de la pròpia
fe. El cardenal Ratzinger deia que la missió dels teòlegs, més que tractar qüestions
difícils, ha d’estar orientada sobretot cap a la defensa i la motivació de la fe de la gent
senzilla. El mateix papa Benet XVI, que destaca per la riquesa de la seva teologia,
amb una gran base dogmàtica i filosòfica, ha estat capaç de parlar als joves, a la gent
senzilla. A través de la seva catequesi, dels seus discursos, ha reforçat la fe del poble
cristià. També he de dir que ha tingut una capacitat de relació extraordinària, amb
molta dolcesa, primer de tot amb els bisbes, als quals ha donat prioritat, sobretot
amb les visites ad limina, amb la voluntat de parlar amb cadascun d’ells. També ha
entrat en diàleg amb els teòlegs, amb els intel·lectuals, fins i tot els que no són d’ins-
piració cristiana… Quantes persones l’han volgut escoltar i quantes persones ell ma-
teix ha volgut escoltar! És un model, fins i tot per als bisbes, de capacitat d’escolta.
Juntament amb això, ens ha deixat també tres encícliques que són tres obres mestres:
Deus caritas est, sobre el cor del cristianisme; Spe salvi, sobre l’esperança on també
entra la història del món; i finalment, la Caritas in veritate, sobre la qüestió social,
que ha estat molt ben valorada per tothom, especialment des del món econòmic.
Recordo molt bé el president d’una nació musulmana que va venir a visitar el Papa,
i que va fer un informe tot reconeixent que moltes pàgines de la seva reflexió esta-
ven inspirades en Caritas in veritate, una encíclica social que ha remarcat la res-
ponsabilitat social de l’Església sobre l’ètica del món econòmic. El Papa ha posat
així en relleu la importància de valorar el do de la gratuïtat en les relacions interna-
cionals més enllà del càlcul de beneficis. Les seves encícliques i orientacions pasto-
rals han estat realment un gran regal per a l’Església!

La visita a Catalunya s’ha tancat amb la seva presència a un altre lloc entra-
nyable, com és el santuari monestir de Montserrat. Quin paper tenen avui els
monestirs per esdevenir espais de pau, de pregària i de cultura? Com s’actua-
litza avui la missió monàstica?

Crec que el santuari de Montserrat és un exemple per als monestirs benedictins d’Eu-
ropa i d’arreu del món al llarg de tota la història. Els monestirs són presents arreu del
món. Recordo el viatge del Papa al Brasil, on va visitar un monestir benedictí on, tot
i que no comptava amb l’Escolania de Montserrat, es cantava el gregorià amb molta
perfecció. Els monestirs benedictins han plasmat, i fins i tot diria que salvat, la ri-
quesa de les tradicions clàssiques, de les tradicions cristianes… La funció cultural
dels monestirs ha permès salvaguardar la dimensió litúrgica, la pregària, la relació
amb el Senyor, amb Déu Creador Pare, amb Jesús Salvador, sota la inspiració de l’Es-
perit Sant… Al mateix temps, han afavorit la creació de llocs de meditació, per tor-
nar a entrar dins d’un mateix, davant del remolí de totes les veus que sentim, nosal-
tres també els homes d’Església, en el món modern. Crida l’atenció a molts pelegrins,
i fins i tot turistes, la inscripció que hi ha en el pòrtic a l’entrada del monestir de
Montserrat: «Beata pacis visio.» (sortosa visió de pau). Realment és un oasi de pau.
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Crec que la missió de formació de la pròpia vida que es fa des del monestir és fona-
mental, tot fent present les arrels cristianes de la cultura europea, a les quals el Papa
ha donat tanta importància. Aquest és un missatge per a Europa.

Declaracions del cardenal arquebisbe
de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach

El nostre Cardenal Arquebisbe, com a balanç de la visita del cardenal Bertone, va
fer aquestes declaracions a la periodista Carme Munté («Catalunya Cristiana»,
del 6-05-2010, pàg. 6). El setmanari va posar aquest titular a les manifestacions el
text íntegre de les quals publiquem: «El cardenal Bertone ha manifestat un interès
especial que es pugui arribar aviat a la beatificació de Gaudí».

Vostè ha acompanyat el cardenal Tarcisio Bertone al llarg de la seva estada a
Catalunya. Quina és la impressió que el Secretari d’Estat del Vaticà s’ha endut
de la terra i de l’Església catalana?

El cardenal Bertone s’emporta una impressió molt bona  de la seva estada entre
nosaltres. La diversitat de celebracions que ha presidit i la manera com s’han cele-
brat, amb participació, joia i seguint bon ordre, i l’acolliment afectuós a Barcelona,
Montserrat i Igualada han contribuït que el seu viatge hagi sigut molt satisfactori per
a ell i molt profitós per a les nostres diòcesis. El mateix cardenal Bertone va mani-
festar públicament que estava molt satisfet d’aquests dies passats a Barcelona,
Montserrat i Igualada. Barcelona i Montserrat no eren desconegudes per al Secreta-
ri d’Estat, perquè essent bisbe de Vercelli i després cardenal de Gènova ens visitava
amb relativa freqüència. Tanmateix, aquests dies han estat intensos perquè hem vis-
cut esdeveniments religiosos i cívics molt importants.

Ens pot aportar alguna dada poc coneguda sobre aquesta visita?

El cardenal Bertone va venir acompanyat d’un grup de persones que formen part del
seu departament a la Secretaria d’Estat del Vaticà, per poder participar en la beatifi-
cació del P. Josep Tous, i sempre s’ha interessat per totes elles, com estaven, què
havien visitat, com havien participat en les celebracions. He pogut veure el tracte ex-
quisit que té amb els seus col·laboradors. La seva conversa i el seu tracte el fan molt
proper a la gent. En les entrevistes que ha tingut amb les autoritats i el polítics ha
aconseguit ràpidament unes relacions de diàleg fluid i d’apropament. Diria que el ca-
risma de sant Joan Bosco, propi de tots els salesians, apareix palesament en el car-
denal Bertone i que compagina molt bé aquest tarannà salesià amb les seves impor-
tantíssimes responsabilitats de Secretari d’Estat, el primer col·laborador del Sant Pare
Benet XVI. En aquelles entrevistes, tots han coincidit a agrair al Sant Pare la seva vi-
sita a Barcelona el proper 7 de novembre i la disponibilitat per col·laborar en la se-
va realització en els aspectes que els correspongui.
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En quin sentit la visita del Secretari d’Estat del Vaticà ha servit per preparar la
pròxima visita del Papa el 7 de novembre?

Sens dubte, aquesta visita detinguda del cardenal Secretari d’Estat ha contribuït a pre-
parar la visita del Sant Pare Benet XVI, el proper 7 de novembre a Barcelona per con-
sagrar el temple de la Sagrada Família. El cardenal Bertone acompanya sempre el
Sant Pare en els seus viatges i la seva vinguda ajuda molt a la preparació del viatge
apostòlic de Benet XVI a la nostra Ciutat Comtal. Va ser molt interessant la seva vi-
sita a aquest temple, captant tota la riquesa artística i religiosa d’aquest monument
patrimoni de la humanitat i la riquesa espiritual del seu arquitecte, Antoni Gaudí.
M’ha preguntat per l’estat actual de la causa de canonització del nostre genial ar-
quitecte i ha manifestat un interès especial que es pugui arribar aviat a la seva beati-
ficació.

Quin és el missatge que transmetrà al papa Benet XVI?

El cardenal Bertone ens ha dit en diversos moments del seu viatge i m’ha reiterat
quan el vaig acomiadar al peu de l’avió a l’aeroport, que immediatament en arribar
a Roma transmetrà al Sant Pare els nostres sentiments de comunió, d’afecte i d’ad-
hesió incondicional, que sempre, però especialment en aquests moments, estem al
seu costat i l’acompanyem amb la constant pregària de les parròquies i comunitats
per tal que el Senyor sigui per a ell consol i fortalesa en el servei que presta a l’Es-
glésia i al món com a successor de l’apòstol sant Pere. També transmetrà al Sant
Pare el nostre reiterat agraïment per haver acceptat la invitació de venir a Barcelona
per consagrar el temple de la Sagrada Família el proper novembre i que esperem
aquesta visita amb molta il·lusió i amb una preparació espiritual i pastoral. Sens dub-
te comentarà amb el Sant Pare les seves molt positives impressions, les vivències i
coneixements que ha tingut de la beatificació del P. Josep Tous i Soler, la immensa
joia i felicitat que han viscut les germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor per
la beatificació del seu fundador, la participació activa dels fidels en aquesta cele-
bració a la basílica de Santa Maria del Mar i Montserrat en la vetlla de la Mare de
Déu, l’entranyable musical que es va celebrar com a preparació per a la beatificació
ple de participació de les escoles de les Caputxines i d’unció religiosa, i el magnífic
concert amb motiu de la inauguració de l’orgue de Montserrat.

Vostè també va estar present en la reunió amb el president José Montilla. Què ens
pot explicar d’aquesta reunió? Es va parlar del temple de la Sagrada Família?

Es va parlar del temple de la Sagrada Família, de la visita del Sant Pare el proper mes
de novembre i també de la realitat social, cultural i religiosa de Catalunya i del ser-
vei que l’Església, els cristians i les institucions eclesials presten a la societat de ca-
sa nostra.

Barcelona i l’Església catalana ocupen un lloc important en l’agenda del Vaticà.
Què ho ha fet possible?

Ho ha fet possible la vida i l’activitat d’ahir i d’avui de les diòcesis que tenen la seu
a Catalunya. A casa nostra hi ha molta vitalitat i hi ha moltes realitats i institucions
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eclesials al servei de tots els àmbits de la vida de les persones i de la societat: espi-
ritualitat, evangelització, educació, hospitals, residències de gent gran, pobresa i mar-
ginació, cultura, mitjans de comunicació, etc. Aquestes visites les fan possibles, per
exemple, les dues beatificacions que hem celebrat el mes de gener amb la presència
de l’arquebisbe Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les Causes dels
Sants, i ara aquesta del P. Josep Tous que el cardenal Bertone ha presidit, el treball
cultural d’institucions d’Església, com la Fundació Joan Maragall per al diàleg entre
fe i cultura, l’octubre vinent la Trobada Internacional per la Pau organitzada per la
Comunitat de Sant’Egidio, que està present a casa nostra, i així podríem seguir fins
a la visita esperada amb il·lusió del Sant Pare Benet XVI per consagrar el temple de
la Sagrada Família, aquest monument únic en el món que el nostre poble ha estat ca-
paç d’aixecar com una lloança a l’obra de la creació i redempció de Déu i una icona
de la Sagrada Família de Natzaret i de la família de Déu i de la família dels pobles
del món. Amb motiu d’aquesta entrevista desitjo reiterar al cardenal Bertone el
meu agraïment i el de tota l’arxidiòcesi i les diòcesis que tenen la seu a Catalunya per
la generosa visita que ens ha ofert aquests tres dies, que han estat un autèntic do de
Déu.
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Prelat

Carta del Secretari d’Estat al
Sr. Cardenal Arquebisbe

Secretaría de Estado
Primera Sección-Asuntos Generales
N. 135.600

Vaticano, 24 de marzo de 2010

Señor Cardenal:

Con motivo de la onomástica de Su Santidad Benedicto XVI, en nombre también de
esa Archidiócesis de Barcelona, ha tenido usted la gentileza de hacerle llegar una
amable felicitación para expresarle sus sentimientos de comunión eclesial y de cor-
dial afecto.

El Santo Padre agradece vivamente este gesto de afecto filial y, mientras invoca so-
bre usted, sus colaboradores y cuantos están encomendados a su cuidado pastoral
abundantes dones de fe, esperanza y caridad, les imparte complacido la implorada
Bendición Apostólica.

Aprovecho gustoso la oportunidad para manifestarle, señor Cardenal, mi considera-
ción y estima en Cristo.

Cardenal Tarcisio Bertone
Secretario de Estado de Su Santidad

Señor Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arzobispo de Barcelona.
BARCELONA
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Decrets

DECRET 05/10.- Barcelona, 14 d’abril de 2010

Acceptada la instància que ens ha estat presentada pel Sr. Elías León Chillarón, com
a president de l’associació denominada Hermandad de Nuestra Señora de la Encar-
nación, en què en sol·licita l’erecció i la concessió de personalitat jurídica pública;

Examinats els estatuts esmentats pels quals l’Associació es regirà, en què se’n deter-
mina l’objectiu social i la resta de continguts preceptuats pel Codi de Dret Canònic;

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

PEL PRESENT decret, a tenor dels cànons 301 i 313 del Codi de Dret Canònic,
erigim l’Associació HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNA-
CIÓN, la qual queda constituïda en associació pública de fidels en aquesta Arxidiò-
cesi i li concedim personalitat jurídica pública. Així mateix aprovem els Estatuts fun-
dacionals pels quals haurà de regir-se l’associació.

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

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

DECRET 06/10.- Barcelona, 29 d’abril de 2010

Acceptada la instància que ens ha estat presentada pel president del CONSELL
GENERAL DE GERMANDATS I CONFRARIES DE L’ARQUEBISBAT DE
BARCELONA, en què sol·licita la modificació dels estatuts i la concessió de per-
sonalitat jurídica pública;

Atès que els estatuts modificats de l’associació compleixen tots els requisits establerts
en la disciplina vigent de l’Església i que foren aprovats per unanimitat en l’assem-
blea extraordinària de socis de 26 de gener de 2008;

PEL PRESENT decret, a tenor dels cànons 301 i 313 del Codi de Dret Canònic, apro-
vem la nova redacció dels estatuts del CONSELL GENERAL DE GERMANDATS
I CONFRARIES DE L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA, el qual queda erigit en
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federació d’associacions en aquesta Arxidiòcesi i li concedim personalitat jurídica
pública. Així mateix declarem vigents els nous estatuts des del dia d’avui, en subs-
titució dels anteriors.

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Per manament del Sr. Cardenal

Sergi Gordo Rodríguez, prev.
Secretari general i Canceller

Cartes

Carta invitant a la beatificació del P. Josep Tous

Als preveres i diaques, diocesans i religiosos, de l’Arquebisbat de Barcelona

Benvolguts,

El diumenge 25 d’abril de 2010, en una solemne concelebració presidida pel carde-
nal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del Vaticà, serà beatificat a la basílica de
Santa Maria del Mar, de Barcelona, el pare Josep Tous i Soler, religiós caputxí, sa-
cerdot i fundador d’una congregació religiosa.

En la persona del pare Josep Tous es dóna la doble condició de religiós i de sacer-
dot diocesà. Sempre visqué com a religiós caputxí, però l’exclaustració de l’any
1835, l’obligà a deixar la vida de comunitat i hagué d’exiliar-se a Itàlia i a França.
Retornat a Barcelona, quan les circumstàncies sociopolítiques li ho varen permetre,
s’incardinà a la diòcesi com a sacerdot secular i col·laborà pastoralment a la parrò-
quia de Santa Maria del Mar, fou vicari de la localitat d’Esparreguera i finalment fou
adscrit a la parròquia de Sant Francesc de Paula.

Un altre signe del seu arrelament a la nostra diòcesi és que rebé l’ordenació sacerdo-
tal a la capella del nostre Palau episcopal, el 24 de maig de 1834, de mans del bisbe
de Barcelona Mons. Pedro Martínez. Precisament el cardenal Bertone té previst ce-
lebrar una eucaristia en aquesta capella, recordant l’ordenació presbiteral del pare Jo-
sep Tous. Aquest va fundar també la congregació de les Germanes Caputxines de la
Mare del Diví Pastor, que tenen dos col·legis a Barcelona i també a altres llocs de Ca-
talunya, de la resta d’Espanya i Amèrica.

Per totes aquestes circumstàncies, la propera beatificació del 25 d’abril és una bona
oportunitat per donar gràcies a Déu pel do de la santedat, que és el tresor de l’Es-
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glésia peregrinant en tots els temps i en totes les circumstàncies. La nostra diòcesi,
que visqué el passat 23 de gener la beatificació del sacerdot diocesà Josep Samsó i
Elias, ara s’honora novament pel fet d’acollir la beatificació d’aquest religiós i pre-
vere de la nostra comunitat diocesana, que és un estímul més per assolir els objectius
de l’Any Sacerdotal que Benet XVI ha proposat a tota l’Església. El fet que presidei-
xi la beatificació el més immediat dels col·laboradors del Sant Pare a Roma, el car-
denal Secretari d’Estat, fa d’aquest acte una invitació a renovar la nostra adhesió i co-
munió amb el Sant Pare, especialment oportuna en les actuals circumstàncies.

Per tot això, us demano, benvolguts preveres i diaques, diocesans i religiosos que, si
us ho permeten els vostres deures pastorals, us vulgueu unir a la concelebració del pro-
per dia 25 i us prego que vulgueu invitari també els membres de les vostres comuni-
tats que participin en aquesta celebració de la beatificació del pare Tous. Hem pres
mesures a fi que tots puguin seguir la cerimònia de Santa Maria del Mar, tant a l’in-
terior de la basílica, com a l’exterior, si queda complerta la cabuda de la basílica.

Amb la meva invitació, aprofito aquesta avinentesa per a saludar-vos amb sentiments
de fraternal afecte en el Senyor ressuscitat,

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 9 d’abril de 2010

Nota: Els preveres que vulguin concelebrar han de portar alba i estola blanca. Hauran
d’accedir a la basílica per la porta del Passeig del Born i es revestiran a la cripta.

Homilies i al·locucions

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa de la Cena del Senyor, Dijous Sant. Catedral de Barce-
lona, 1 d’abril de 2010

Celebrem amb el cor ple de joia i d’agraïment la Santa Cena del Senyor, en aquest
Dijous Sant, aquí a la nostra estimada Catedral Basílica de Barcelona. El motiu de la
nostra gran joia i agraïment radica en què avui commemorem aquell primer Dijous
Sant en el qual Jesús al Cenacle de Jerusalem va instituir l’Eucaristia i el sacerdoci
ministerial.

L’Evangeli que hem escoltat ens dóna el preludi d’aquesta doble institució i de tot el
que celebrem en el Tridu Pasqual: la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist. L’Evan-
geli d’avui ha començat amb aquestes paraules: «Jesús que sempre havia estimat
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els seus en el món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava». Aquestes parau-
les donen el context exacte i precís dels grans esdeveniments que celebrarem aquests
dies sants i que tots els va viure i sofrir el Senyor perquè ens estima fins a l’extrem.
L’amor de Déu és el secret de tot això, del cristianisme.

Déu estima la seva criatura, que som nosaltres; Déu estima l’home, també en la se-
va caiguda i no l’abandona a la seva sort. Ell estima fins al final. Amb el seu amor va
fins al final, fins a l’extrem: descendeix de la seva glòria divina. I en el fragment de
l’Evangeli que hem escoltat, Jesús es tragué el mantell, és a dir, es tragué la seva glò-
ria divina i prengué el mantell d’esclau. Ell va descendir fins al més baix de la nos-
tra caiguda. S’agenolla davant de nosaltres —Ell que és Déu— i ens ofereix el ser-
vei de l’esclau; renta els peus bruts per tal que puguem estar presents davant la
taula de Déu, per tal que siguem dignes d’asseure’ns a la seva taula, quelcom que per
a nosaltres mateixos mai no hauríem pogut fer.

Déu s’encarna i es fa esclau, ens renta els peus perquè puguem seure a la seva taula.
En això s’expressa tot el misteri de Jesucrist. En això es fa visible el que significa
la redempció. El bany en el qual Jesús ens renta és el seu amor disposat a acceptar la
mort. Només l’amor té aquesta força purificadora que ens treu la nostra brutícia i ens
eleva a la dignitat de fills i filles de Déu.

Dijous Sant, en el Cenacle, Jesús ens ha purificat com als Apòstols i ens ha invitat a
seure a la seva taula del banquet pasqual per tal de participar del seu Cos i de la seva
Sang. És la tradició que ve del Senyor, tal com ens ha dit avui sant Pau en el fragment
de la seva carta als cristians de Corint. Instituint l’Eucaristia i el sacerdoci ministerial,
Jesús ens demostrà que ens estimava fins a l’extrem. L’Eucaristia de Dijous Sant
està íntimament vinculada amb el lliurament cruent de Jesús, el Divendres Sant, en el
Calvari. En el Cenacle, el Senyor es lliurà incruentament i en el Calvari ho féu cruen-
tament. Tanmateix aquests lliuraments estan amarats de la seva mort i de la seva resu-
rrecció. Per això, també nosaltres menjant el seu Cos i bevent la seva Sang participem
de la mort i resurrecció de Crist, perquè si bé va morir, també ressuscità i és el Vivent.

Instituint l’Eucaristia, Jesús digué als Apòstols en el Cenacle: «Feu això en memò-
ria meva». Així, el Senyor instituí en el Sant Sopar el sagrament de l’Orde sagrat, el
sacerdoci ministerial. Els Apòstols, els seus successors els bisbes i els seus coope-
radors els preveres, reben la potestat de presidir la comunitat i repetir «en al perso-
na de Crist» aquell Sant Sopar, congregant el poble de Déu per celebrar l’Eucaristia
i d’aquesta manera complir el manament del Senyor: «Feu això en memòria meva».

Del cor de tots els cristians i cristianes brolla avui una especial acció de gràcies al Se-
nyor per haver-nos deixat el do preuadíssim del seu Cos i de la seva Sang i del sacer-
doci ministerial. Benvolguts i benvolgudes, que aquesta acció de gràcies sigui també
avui i sempre una petició confiada a Déu perquè augmentin les vocacions sacerdotals
a la nostra arxidiòcesi i arreu del món, ja que sense sacerdots no hi ha Eucaristia.

I en aquest Any Sacerdotal que estem celebrant per disposició del nostre estimat
papa Benet XVI, aquesta festa eucarística que celebrem ens mou a tots els cristians
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i cristianes a agrair a Déu el do preuat i molt necessari dels sacerdots de la nostra
arxidiòcesi de Barcelona i d’arreu de l’Església, per l’exercici del seu ministeri
amb fidelitat, generositat i perseverança a imitació del Bon Pastor, per tot l’immens
bé que fan a les comunitats, a les persones, a les famílies, als moviments i institu-
cions i a la nostra societat. El percentatge insignificant de sacerdots que aquests dies
apareixen denunciats en els mitjans amb presumptes o provades actuacions totalment
condemnables no han de fer oblidar la gairebé totalitat dels sacerdots del món que
donen un testimoniatge de vida i de ministeri exemplar. Hem de valorar molt el mi-
nisteri dels sacerdots, hem d’estimar i ajudar els sacerdots i hem de col·laborar pas-
toralment amb ells al servei tots plegats de la missió de l’Església. I sempre preguem
molt pels sacerdots perquè siguin sants imitant Jesús Bon Pastor.

L’exemple de Jesús estimant-nos fins a l’extrem, deixant el seu Cos i la seva Sang
com aliment immolat en la creu i ressuscitat, dóna testimoniatge del que el Senyor
ens ha dit al final del fragment l’Evangeli d’avui: «Vosaltres em dieu “Mestre” i
“Senyor”, i feu bé de dir-ho perquè ho sóc. Si doncs, jo, que sóc el Mestre i el Se-
nyor, us he rentat els peus, també vosaltres us ho heu de fer els uns als altres. Us he
donat exemple perquè vosaltres ho feu tal com jo us ho he fet». I alhora, Jesús ens
deixa el gran manament de l’amor fratern, que és característic dels cristians. Per tot
això, s’ha identificat el Dijous Sant com el Dia de l’amor Fratern.

Mai, però especialment enmig de l’actual crisi econòmica, ningú pot ser exclòs del
nostre amor de paraula i d’obra. I això des del moment que «amb l’encarnació
del Fill de Déu, s’ha unit en certa manera a cada home» (GS, 22). En la persona dels
pobres hi ha, tanmateix, una presència especial de Jesús que imposa a l’Església i als
cristians una opció preferencial pels pobres. Benet XVI, comentant el fragment de
l’Evangeli que hem escoltat, es pregunta en què consisteix «rentar-se els peus els uns
als altres». I el Papa contesta: «Cada obra bona que fem per l’altre —especialment
pel qui sofreix i pel que és poc estimat— és un servei de rentar els peus». I conti-
nua dient: «Rentar-nos els peus els uns als altres significa perdonar-nos incansable-
ment, tornar a començar sempre de nou, encara que sembli inútil. Significa purificar-
nos els uns als altres». Aquest amor fins a l’extrem en què Jesús estima tots els homes
i totes les dones ens ha de donar una actitud de plena confiança en Ell. Ell ens diu
que no tinguem por. Ens ho recordava moltes vegades Joan Pau II. Jesús no ens re-
traurà pas de no treballar durament. Tanmateix, Ell ens podrà retreure d’haver tin-
gut por i de no haver-nos adonat que Ell era amb nosaltres a la barca de l’Església
amb la seva Paraula i amb el seu Cos i la seva Sang i els altres sagraments. Per això,
molt estimats germans i germanes, fixem la nostra mirada en Jesús eucarístic. Es-
devinguem una Església d’adoració.

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la celebració de la Passió del Senyor Catedral de Barcelona, 2
d’abril de 2010

Amb molta devoció estem celebrant la Passió del Senyor i la seva mort en el Calva-
ri. Ahir Dijous Sant commemoràvem la institució de l’Eucaristia, deixant-nos Jesús
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el seu Cos i la seva Sang per a alimentar la nostra vida de fills i filles de Déu. Si ja
era manifestació del seu amor fins a l’extrem, avui Divendres Sant, el Senyor confir-
ma aquest amor que ens té lliurant la seva vida cruentament en la creu.

La Paraula de Déu que hem escoltat en aquesta celebració ens ha presentat clarament
el sofriment de Jesús en aquests moments culminants de la nostra redempció. El pro-
feta Isaïes anuncia la passió que acceptaria i sofriria el Messies per a la salvació de
la humanitat, morint malferit pels nostres pecats. La carta als cristians hebreus ens
ha presentat el servent de Jahvé, el Crist, que lliura la seva vida en l’ara de la creu,
com a sacerdot de la nova Aliança. I tot això s’ha realitzat en arribar la plenitud
dels temps, com ens ha relatat la passió del Senyor segons sant Joan.

La passió i la mort de Jesús en el Calvari ens obre a tots a l’autèntica saviesa de la
creu. Davant del misteri del mal, del dolor i de la mort ens cal apropar-nos al Cal-
vari per tal de contemplar la figura de Jesús, Déu i home, en la creu. Ell, en la seva
mort, va passar per la soledat i pel sofriment propis de tot moribund. Per això, Jesús
va exclamar en la creu al Pare: «Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat?»
D’aquesta manera Jesús és ben a prop de tots nosaltres, de tota persona humana, que
seguim pas a pas el camí d’una vida que desemboca indefectiblement en el dolor de
la mort. Contemplant Jesús mort en creu, rebem llum per a entendre i acceptar el do-
lor i la mort. Per això el Senyor en la creu dirigint-se al Pare exclama: «A les vostres
mans encomano el meu esperit». Perquè la mort és anorreament total, solitud màxi-
ma i, al mateix temps, és el pas vers el Pare. Això ens dóna plena confiança.

Copsar la saviesa de la creu és un do de Déu que hem de demanar, perquè el nostre
instint ens porta a rebutjar el sofriment i la creu. Amb el do de la fe cristiana podem
entendre aquelles paraules de l’apòstol sant Pau que predicava a Jesús i un Jesús cru-
cificat, escàndol pels jueus, niciesa pels grecs, però saviesa i salvació pels creients.

Jesús ha mort en creu per a la salvació de tota la humanitat. Ell ens ha cridat i ens
ha enviat a comunicar a tothom aquest amor salvador. Per això, al peu de la creu del
Senyor ens sentim més missioners i evangelitzadors, tot agraint-li que hagi lliurat la
seva vida per nosaltres i per totes les persones de sempre i d’arreu. Avui, acompa-
nyant Jesús en la seva passió i mort, li hem de dir que lliurarem més i més la nostra
vida per a anunciar als germans aquest grandíssim amor amb què els estima, i ho
farem amb joia, amb convenciment, sense por ni vergonya. Perquè hi ha molts ho-
mes i moltes dones que necessiten i esperen aquest anunci de la Bona Nova de la
mort i resurrecció de Jesús, i a nosaltres ens correspon oferir aquest anunci per tal
que puguin tenir un encontre personal amb Jesucrist, l’únic que donarà sentit ple a
les seves vides. Com sabeu prou bé, aquesta exigència missionera i evangelitzadora
que sorgeix del nostre baptisme, constitueix també el gran objectiu que ens propo-
sem en el Pla Pastoral de la nostra Església de Barcelona.

Avui adorarem d’una manera especial la creu de Crist, que ens ha redimit. Ho fa-
rem amb devoció, amor i agraïment, tot cantant: «Mireu l’arbre de la creu, on morí
el Salvador del món. Veniu i adorem-lo». Besant la creu de Crist entendrem millor,
amb la mirada de Déu, el significat redemptor de la creu que tots portem.
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Jesús ha muerto para todos y en esta celebración de Viernes Santo pediremos por to-
da la Iglesia, por todas las necesidades del pueblo de Dios que peregrina en el mun-
do y por toda la humanidad. La cruz y la muerte del Señor ponen de relieve la sal-
vación universal que Él nos ha ofrecido y nos mueve a ser más misioneros y
evangelizadores. Nos uniremos todos en la plegaria universal por la Iglesia, por el
Papa especialmente en estos momentos que sufre incomprensión en los medios de
comunicación, por los catcúmenos, por la unidad de los cristianos, por los judíos, por
los que no creen en Cristo, por las autoridades y por las necesidades de todos.

I contemplant la creu pensarem en el Calvari allà a Jerusalem i, també, en Terra San-
ta i en la difícil situació de les comunitats cristianes per la manca de pau autèntica en
el país que Jesús, el Príncep de la pau, va néixer, va viure, va morir i va ressuscitar;
pensarem en aquesta terra estimada per Jesús i per la qual va plorar i demanarem que
jueus i palestins trobin una pau autèntica i permanent, i ajudarem amb la nostra apor-
tació econòmica a les grans necessitats materials de les comunitats cristianes que hi
ha a Palestina, però que desgraciadament, per aquestes dificultats materials, van dis-
minuint.

La nostra celebració conclourà amb la comunió, participant del Cos de Crist que s’ha
lliurat a la mort i a la resurrecció. La comunió ens unirà més al Senyor per tal d’a-
profundir en tota la riquesa de la saviesa de la Creu de Jesús i així acceptar i esti-
mar la nostra pròpia creu.

Homilia del Sr. cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach,
en la Missa de Pasqua de Resurrecció. Catedral de Barcelona, 4 d’a-
bril de 2010

Avui és Pasqua. Avui és la festa de les festes dels cristians perquè Jesucrist, que
morí a la creu per nosaltres i tota la humanitat, ha ressuscitat. Hoy es Pascua de Re-
surrección de Nuestro Señor Jesucristo. Oggi è la Pasqua del Signore Gesù, fonte
di sicurezza e di pace. Aujord’hui est Pâque de résurrection de Jesus. Today is Eas-
ter, Jesus Christ is risen.

Aquesta és la joiosa notícia que els cristians donem avui, un cop més, a la nostra
societat que, envellida, cerca amb deler novetat. Jesucrist ressuscitat ho ha fet tot nou
i ens fa participar de la novetat de la vida de fills i filles de Déu i de germans els
uns dels altres. Aquesta és la gran novetat que necessita i espera la nostra societat.
Aquesta és la magnífica realitat que hem commemorat la nit passada, a la Vetlla Pas-
qual. Benvolguts joves, cerqueu sempre la novetat que us ofereix Jesús, que és la pu-
resa de cor i l’entrega radical i generosa a Jesús i als germans.

La resurrecció de Jesús constitueix el nucli central de la nostra salvació. Per això sant
Pau ens ha dit amb tota claredat: «Si Crist no hagués ressuscitat, seria sense objecte
la nostra fe, ho seria també la nostra predicació». I el Catecisme de l’Església Catò-
lica ens diu que «la resurrecció és, sobretot, la confirmació de tot allò que el Crist va
fer i va ensenyar».
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Mentre esperem el dia benaurat en què celebrarem en el cel la Pasqua definitiva,
celebrem cada any la renovació del misteri pasqual en l’Església. Avui ressuscitem
gloriosos a una vida nova amb Jesucrist ressuscitat. És una glòria, la nostra, que no
veiem, però en la qual el Pare del cel es complau. Com Jesucrist, som complaença
del Pare celestial i admiració dels àngels. I sota la mirada del Pare i a la faç de tot el
món, volem viure autènticament com a homes i dones ressuscitats.

Per això, sant Pau ens diu en la lectura de la carta als cristians de Corint que hem
escoltat, que «ja que heu ressuscitat amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt, on hi
ha el Crist assegut a la dreta del Pare». Ens cal alçar el cap i pensar sovint en el cel,
en la nostra vida futura en Déu per tota l’eternitat curulla de joia i de felicitat.

La resurrecció de Crist és el punt culminant de la història de la Salvació. És també,
la clau per a interpretar el sentit autèntic de la vida humana. No hi ha en la nostra vi-
da un ritme binari: vida-mort, néixer per morir; sinó un ritme ternari: vida-mort-més
vida. Morim per a viure. L’apòstol Pau, en la carta als cristians de Colosses parla de
la incidència de la mort i de la resurrecció de Jesús en la nostra vida, tot dient-nos:
«Vosaltres vau morir, i la vostra vida ha estat amagada en Déu juntament amb el
Crist, que és la nostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria».

Amb fe acollim i celebrem com a comunitat creient aquell anunci joiós dels àngels a
les dones aquell matí del diumenge de la primera Pasqua de la història cristiana: «Per
què busqueu entre els morts aquell que viu? No és aquí: ha ressuscitat». Després de
la mort en Crist en creu, els apòstols es desperten en la fe que Crist és viu: viu en Déu
i viu per a ells. És impossible d’expressar la barreja de sentiments que devien omplir
el cor dels Apòstols aquell primer diumenge de Pasqua. Però és possible sentir-ho.
És per a nosaltres cristians una joia calma, de plenitud més que no pas de desborda-
ment. És una joia que traspua pels ulls, i no ens ha de fer vergonya que se’ns noti que
estem contents. Ve d’una gràcia particular, d’una presència real, d’una participació
repetida en el triomf del nostre Redemptor. No és l’alegria d’una nova que ens han
comunicat, sinó d’una realitat que vivim. És, senzillament, la gran joia de la Pasqua,
de la Resurrecció de Jesús! La gràcia de Pasqua no és una realitat que s’esborri quan
passen els dies, sinó que el Senyor Jesús ens l’ha comunicada perquè creixi en nos-
altres sense parar.

Rebent l’Esperit Sant que el Ressuscitat va enviar, Pere prengué la paraula i anuncià
la mort i la resurrecció de Jesús, com hem escoltat en la primera lectura. També nos-
altres hem rebut el do de l’Esperit Sant i com Pere, el Senyor ens envia a anunciar, a
aprendre la paraula i comunicar a les persones que tenim al nostre costat la mort i la
resurrecció de Jesús per amor a tothom, facilitant als nostres germans un encontre per-
sonal amb Jesús ressuscitat, com la que tingué Saule de Tars a les portes de Damasc
i es va convertir de perseguidor de Jesús a Apòstol seu. La joia de la Pasqua ens ha
de convertir en apòstols i comunicadors de la Resurrecció de Jesús als germans.

Estimats joves, anuncieu la resurrecció del Senyor als vostres amics i companys jo-
ves que cerquen com tothom felicitat i sentit a la vida. És la millor manera que te-
niu d’estimar-los.
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En les modernes ciutats secularitzades del nostre occident europeu, a les seves pla-
ces i als seus carrers hi ha un desig amagat, una esperança germinal, una commoció
d’esperança. Com es llegeix en el llibre del profeta Amós, «vénen dies que enviaré
fam al país: no fam de pa ni set d’aigua, sinó fam d’escoltar la meva paraula» (Am
8,11). A aquesta fam d’escoltar la Paraula de Déu vol respondre la missió evange-
litzadora de l’Església i dels cristians.

Joan Pau II, en el seu document sobre Europa, deia que «l’Església ha d’oferir a
Europa el bé més preciós i que ningú més no pot donar-li: la fe en Jesucrist, font d’es-
perança que no defrauda, do que és a l’origen de la unitat espiritual i cultural dels po-
bles europeus, i que encara avui i en el futur pot ser una contribució essencial al seu
desenvolupament i a la seva integració» (Església a Europa, 18).

La resurrecció de Jesús ha incidit i incideix en la història de la humanitat. El seu triomf
sobre el pecat i la mort és garantia de victòria en totes les realitats de la creació, obra
de Déu creador, però tocada pel pecat dels homes. Tots nosaltres experimentem la
força de la resurrecció de Jesús que es manifesta en una caritat discreta, constant i ge-
nerosa, en un respecte sagrat a la dignitat de cada persona, imatge de Déu, en un tre-
ball perseverant per construir una societat més justa i fraterna, en una atenció prefe-
rencial pels pobres i en una esperança certa de vida davant els signes de mort i de dol.

Sant Pere prengué la paraula i digué: «Parlo de Jesús de Natzaret que passà per tot
arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable,
perquè Déu era amb ell». L’Església i els cristians, a imitació de Jesús hem de pas-
sar per tot arreu fent el bé, i això sempre, però avui, per les greus conseqüències de
la crisi econòmica és molt més necessari. El nostre estimat Sant Pare Benet XVI
ens diu que «per a l’Església, la caritat no és una mena d’activitat d’assistència so-
cial que també es podria deixar a d’altres, sinó que pertany a la seva mateixa natura
i és manifestació irrenunciable de la seva pròpia essència» (Deus caritas est, 22).

Si bé la passió de Jesús es reprodueix en moltíssimes persones i en molts pobles, tam-
bé és cert que l’amor, la justícia i la fraternitat, que són fruit de la resurrecció de Crist,
van avançant en el nostre món. És la novetat de la Pasqua de Jesús. El camí és i serà
llarg perquè la salvació de Jesús avança enmig de la humanitat i Déu respecta sem-
pre la llibertat de les persones, dels grups i dels pobles. Tanmateix per fer avançar
la novetat de la resurrecció del Senyor en el món, en la societat i en les estructures
humanes, cal també la conversió del nostre cor.

En aquest any de gràcia, el Senyor ressuscitat ens fa el do de la visita a Barcelona del
Sant Pare Benet XVI per consagrar el Temple de la Sagrada Família, el 7 de no-
vembre. El nostre agraïment al Sant Pare el volem expressar estant ben a prop d’ell
amb l’afecte i la pregària, especialment en aquests moments en què, com tots sabem,
sofreix injustament amb molta pau i serenitat d’esperit. Units a tota l’Església, estem
molt units al Sant Pare, ell que és el Vicari de Crist, el dolç Crist a la terra, i li desit-
gem una joiosa Pasqua, com també la desitgem a la gairebé totalitat de sacerdots que
exerceixen el seu ministeri amb fidelitat, generositat i perseverança al servei de l’Es-
glésia i de la societat.
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Maria, Mare de Jesús, plena de gràcia, va viure intensament el dolor de la passió
del seu Fill, però va creure en l’anunci que Jesús feia de la seva resurrecció al tercer
dia després de la seva mort. Demanem-li a Maria, Mare nostra, que enforteixi la nos-
tra fe en la resurrecció de Jesús i en la nostra resurrecció al final dels temps.

Homilía del Sr. cardenal arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martí-
nez Sistach, en la misa exequial por el Excmo. Sr. Juan Antonio Sa-
maranch S. E. Catedral de Barcelona, 22 de abril de 2010

Nos reúne en este acto la plegaria por nuestro hermano Juan Antonio Samaranch que
ha sido llamado a la casa de nuestro Padre Dios. En este tiempo de Pascua, que esta-
mos celebrando los cristianos en todo el mundo, despedimos a un verdadero barce-
lonés y catalán universal, una personalidad que hizo mucho por la inteligencia entre
los pueblos, por la promoción del deporte como presidente del Comité Olímpico
Internacional en numerosos países del mundo, incluidos a menudo aquellos países
que, por sus pocos recursos, no podían fomentar los diversos deportes. Y de una ma-
nera muy especial Juan Antonio trabajó mucho por el bien de la Comunidad Interna-
cional de España, de Cataluña y de su querida ciudad de Barcelona. Majestades y au-
toridades, representantes de diversísimas instituciones y familiares de nuestro querido
difunto, con su presencia aquí en la Catedral lo ponen de relieve.

En el contexto de este acto religioso, y en el clima de la celebración de la Pascua, he-
mos de recordar sobre todo la luz que la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo
aporta al misterio de la vida y de la muerte. Nuestro hermano era creyente y era cris-
tiano. Recibió el bautismo, que realiza la participación del bautizado en la muerte y
la resurrección del Señor. La aspersión del féretro con el agua bendita, a la hora de
la última plegaria por su eterno descanso, es una referencia al hecho de su bautismo.

Para él pedimos que se cumpla lo que hemos escuchado en la primera lectura: que
haya recibido el premio de la corona incorruptible. Pablo de Tarso, un judío de la
diáspora, nacido en medio de la cultura helenística, ve en las carreras del estadio una
metáfora de la vida cristiana y de la misma vida humana. «En las carreras del esta-
dio, dice el apóstol, todos corren, mas uno solo recibe el premio. Corred de manera
que lo consigáis». Y añade: «Yo corro, no como a la ventura; y ejerzo el pugilato, no
como dando golpes en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo: no sea que,
habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado».

Esta página de la Biblia parece escrita para la vida de nuestro hermano Juan Anto-
nio, porque utiliza el vocabulario deportivo de la época de Pablo. El deporte fue la
gran dedicación de la vida de Juan Antonio, y el esfuerzo que todo deporte compor-
ta fue una constante de su vida, que verdaderamente fue una carrera de obstáculos,
un seguido de retos, que él fue afrontando, en una escalada de superación y de cre-
ciente influencia. Amó y sirvió al deporte y vivió la vida con espíritu deportivo.

Fruto de sus esfuerzos, mereció para sí y para su país numerosos trofeos. Ahora, con-
fiando en la misericordia divina ha alcanzado la meta última en la carrera de esta
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vida. Y nuestra plegaria de esta tarde se resume en pedir que el Juez justo de la ca-
rrera de su vida no le haya descalificado, sino que le conceda la corona incorrupti-
ble, el premio de la vida eterna, el galardón de estar con el Señor resucitado para
siempre, que era el premio al que aspiraba san Pablo.

Los textos de la liturgia de los difuntos expresan una gran confianza en Dios, nues-
tro Padre, y en su Hijo Jesucristo, «el primer resucitado de entre los muertos, el pri-
mogénito entre muchos hermanos». Esta confianza y las promesas de Dios son nues-
tro consuelo ante la muerte, pero esta fe no nos quita el dolor de la separación.

La fe cristiana nos invita a afrontar la realidad de la vida con realismo y con esfuer-
zo. Por esto no teme dar la cara a las realidades más duras de la vida. Y la muerte es
una de estas realidades. El Concilio Vaticano II enseñó que «ante la muerte, el enig-
ma de la condición humana alcanza su culmen. Todos los esfuerzos de la técnica,
aunque muy útiles, no pueden calmar esta ansiedad del hombre». Y añade el Con-
cilio, con todo realismo, que «mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la
Iglesia, sin embargo, aleccionada por la Revelación divina, afirma que el hombre ha
sido creado por Dios para un destino feliz más allá de los límites de la miseria terres-
tre».

Hermanos y hermanas, esta es la perenne luz de la fe, que os propongo en nombre de
la Iglesia que expresa así el Concilio Vaticano II: «Cristo resucitado a la vida ha con-
seguido esta victoria, liberando, con su muerte, al hombre de la muerte» (GS 18). Es
lo que simboliza la luz del cirio pascual que brilla junto al féretro de nuestro her-
mano y que es la luz que ha de brillar en nuestras vidas y en todos sus ámbitos.

El cristiano camina en la vida entre tinieblas y en las múltiples encrucijadas que
nos plantea la realidad. Pero le acompaña esta luz tenue y benigna de la fe, que es
la luz de la Palabra de Dios y de los sacramentos, en especial el sacramento que es la
fuente y el culmen de todos ellos, la Eucaristía. «El que come mi carne y bebe mi
sangre —nos ha dicho Jesús en la lectura del Evangelio— habita en mí y yo en él.
Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comie-
ron y murieron: el que come de este pan vivirá para siempre». 

Esta es nuestra esperanza. El cristiano, así fortalecido espiritualmente, está llamado
a impregnar de espíritu cristiano las estructuras de la ciudad temporal, está llamado a
hacer presentes los valores del Evangelio, los valores del humanismo cristiano, en to-
das las complejas realidades del mundo secular.

Nuestro hermano trabajó en el campo del periodismo, de la política, de la diplo-
macia, pero especialmente en el mundo de las manifestaciones deportivas, de las
que el Concilio Vaticano II dijo que «ayudan a conservar el equilibrio espiritual, in-
cluso en la colectividad, y a establecer relaciones fraternas entre los hombres de to-
da condición, nación o de diferente raza. Por consiguiente, los cristianos deben
cooperar para imbuir de espíritu humano y cristiano las manifestaciones y activida-
des culturales colectivas propias de nuestro tiempo» (GS 61). Y Benedicto XVI,
en su mensaje para los Juegos Olímpicos de invierno de Turín, deseaba que «las ma-

02 Prelat  19/5/10  12:07  Página 239



240 [44] abril - BAB 150 (2010)

nifestaciones olímpicas sean para todos un signo elocuente de amistad y contribu-
yan a fortalecer las relaciones de entendimiento solidario entre los pueblos» (OR
22.01.2006). Mucho trabajó Juan Antonio, en todos los órdenes, en pro del espíri-
tu olímpico, y de una manera especial merece destacarse en la promoción del de-
porte y de la presencia en el olimpismo de los países menos desarrollados económi-
camente del mundo.

I, arribats a aquest punt, desitjo fer una referència concreta a allò que podríem ano-
menar les arrels de la persona i de la vida de Joan Antoni. Ell va rebre dels seus pa-
res un exemple de solidaritat, de treball per al bé del proïsme. El seu pare, que era
molt estimat pels obrers de la fàbrica, fou un protector de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau, tan vinculat a aquesta Catedral. La seva mare, de professió infermera,
de condició benestant, expressà el seu amor als germans essent una de les creadores de
la que, en aquells anys, fou la nova Maternitat de Barcelona.

Ell heretà aquest esperit solidari i filantròpic dels seus pares i el plasmà i multiplicà
en el món de l’esport. Joan Antoni intuí com ningú la funció de l’esport en la socie-
tat moderna i el va promoure, primer des de l’Ajuntament de Barcelona i la Diputa-
ció, i més tard des del Comitè Olímpic Internacional (COI).

La ciutat de Barcelona, tota la resta d’Espanya i molts països del món, per raons de
tots conegudes té un especial deute de gratitud envers Joan Antoni Samaranch. Per
això la comunitat catòlica aquí present, expressa aquest agraïment amb allò més va-
luós que podem oferir pel seu etern descans: l’eucaristia, el memorial de la mort i
la resurrecció de Jesucrist.

I encomanem la seva ànima a la maternal intercessió de la Mare de Déu de Montser-
rat, que celebrarem la setmana vinent. La nostra pregària a la moreneta —de qui el
nostre sacerdot i poeta Jacint Verdaguer va dir que «dels catalans sempre sereu Prin-
cesa, dels espanyols estrella de Orient»—, es resumeix en aquesta súplica del popu-
lar «Virolai»: «Rosa d’abril, Morena de la serra / de Montserrat estel / il·lumineu la
catalana terra / guieu-nos cap al cel, guieu-nos cap al cel». Així sigui. 

Telegrama de Sa Santedat el papa Benet XVI

«Senyor Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arquebisbe de Barcelona.
Barcelona

Coneguda la trista notícia de la recent mort del senyor Juan Antonio Samaranch To-
relló, li prego que transmeti el sentit condol de Sa Santedat Benet XVI a la seva fa-
mília, assegurant al mateix temps les seves pregàries en sufragi de tan destacada per-
sonalitat, així com la seva proximitat a tots aquells que ploren la sensible pèrdua
d’una figura a la qual se li reconeix una gran tasca, especialment en l’àmbit de l’es-
port olímpic, camí i expressió de concòrdia i convivència entre persones i pobles, sen-
se distincions ni fronteres.
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Amb aquests sentiments, i invocant la protecció maternal de la Santíssima Verge Ma-
ria, els imparteix de cor la benedicció apostòlica.

Cardenal Tarcisio Bertone
Secretari d’Estat de Sa Santedat»

Homilia del cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en
la missa de Sant Jordi, patró de Catalunya, a la capella de la Gene-
ralitat de Catalunya, el 23 d’abril de 2010

En el cor del temps pasqual celebrem les festes dels patrons de Catalunya: sant Jor-
di i la Mare de Déu de Montserrat. És motiu de joia per a tots els qui estimem aques-
ta terra i alhora és una expressió ben palesa de les arrels cristianes de Catalunya. El
naixement, la història i la cultura de Catalunya estan íntimament amarats de cristia-
nisme. Joan Pau II, l’any 1988, en el seu discurs als pelegrins catalans a Roma amb
motiu del mil·lenari del país, emprant la nostra llengua, deia que «el cristianisme ha
estat un element molt important en la conformació de la identitat de Catalunya en
aquests mil anys de la seva història».

Avui, seguint una llarga i venerable tradició, ens apleguem en aquesta entranyable
capella de Sant Jordi en el cor d’aquesta seu institucional de Catalunya per celebrar
la missa en commemoració del nostre Patró i beneir després les roses que, juntament
amb els llibres, donen una configuració social i cultural a la festa i, d’alguna mane-
ra, són expressió de l’ànima del nostre poble català, el respecte i l’amor a les perso-
nes que en aquesta festa es manifesta oferint la rosa a les persones estimades i l’in-
terès per la cultura que destrueix fronteres i uneix pobles i continents, que es
manifesta en la difusió de les edicions de llibres que es compren i es regalen. 

Els cristians celebrem els nostres sants patrons sentint-nos molt units amb tots els ho-
mes i dones del nostre país, perquè ens hi ajuda el testimoniatge dels primers cris-
tians que s’estimaven i estimaven i eren ben vistos de la gent, tal com hem escoltat
en la primera lectura. La presència de Jesús ressuscitat enmig nostre, descrita en l’e-
vangeli que hem escoltat, humanitza i divinitza la nostra vida i és un ajut molt preuat
per a la convivència social i per assolir el bé comú del país.

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

Avui, davant els creixents corrents globalitzadors, és molt necessari prendre cons-
ciència de la pròpia identitat. Estem abocats, cada dia més, a la convivència amb per-
sones d’altres cultures, ètnies i religions. Cal un acolliment dels germans que, dei-
xant pàtria, cultura i família per necessitats materials, vénen a casa nostra. Tanmateix,
l’acolliment humà i cristià demana, també, que siguem fidels a la nostra identitat, que
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arrela profundament en el passat i que és fecunda i capaç d’enriquir i d’enriquir-se
acollint els forasters.

La nostra capacitat d’acolliment, d’amor i de respecte als qui vénen de fora ha estat
una característica ben peculiar. Catalunya, terra de marca o de pas, des del comença-
ment ha estat gresol capaç d’incorporar al seu projecte de poble els que vénen del
nord i del sud. «Som fruits de diverses llavors», com afirmava el nostre historiador.
Per això la immigració ha de ser per a nosaltres, més que no pas un problema, una
nova oportunitat per enriquir la nostra identitat irrenunciable i per enriquir els altres,
trobant un just equilibri i una justa harmonia entre els drets i obligacions dels qui vé-
nen i dels qui acullen.

L’Església ha de ser fidel a la identitat que Jesucrist li ha donat en fundar-la. Només
així és com pot estimar de veritat els homes i dones de cada lloc i de cada genera-
ció i estar ben a prop d’ells, oferint el tresor que Jesús li ha confiat: la paraula de Déu,
els sagraments de vida nova i l’amor preferencial pels pobres i marginats. Aquest tre-
sor espiritual ha afaiçonat els cristians i cristianes de Catalunya durant segles i se-
gles, els quals han esmerçat i esmercen avui la seva vida per construir i fer créixer
el nostre poble en els valors espirituals, culturals, artístics i socials.

El proper diumenge, a la Basílica de Santa Maria del Mar i presidits pel Secretari
d’Estat de Sa Santedat, el cardenal Tarcisio Bertone, celebrarem la beatificació del
P. Josep Tous i Soler, nat a Igualada i mort a Barcelona, caputxí i sacerdot d’aques-
ta arxidiòcesi, que va fundar en el segle XIX la Congregació de les Germanes Capu-
txines de la Mare del Diví Pastor, dedicada a l’educació de les nenes i joves, molt ne-
cessari en aquells anys. Catalunya ha donat un bon nombre de sants i fundadors i
fundadores de famílies religioses que han prestat i presten un preuat servei al bé co-
mú de la nostra societat catalana i que enriqueixen moltíssim la convivència social
dels nostres pobles i ciutats.

L’Església a tot l’occident europeu i també a casa nostra té un repte prioritari que ha
estat la gran invitació del nostre Concili Tarraconense de 1995: evangelitzar la nostra
societat. Això demana un esforç de comunió afectiva i efectiva entre tots. No hi ha
dubte que la comunió eclesial de grups i tendències ens fa més aptes per a la missió,
per al diàleg i per a l’apropament a la realitat social i cultural de casa nostra. Fer de
l’Església la casa i l’escola de la comunió és el gran repte que tenim davant nostre si
volem ser fidels al designi de Déu i respondre a les profundes esperances del món.

En aquesta seu institucional es pertinent posar en relleu la grandesa de l’activitat po-
lítica. El Concili Vaticà II ha afirmat que «l’Església considera digna de lloança i d’a-
tenció la tasca dels qui es consagren al servei dels homes per tal d’assolir el bé comú
i accepten les càrregues d’aquest servei». Ja amb anterioritat Pius XI, el Papa de l’Ac-
ció Catòlica, afirmà que «res, fora de la religió, pot ser superior al terreny d’allò
que és la política, que fa referència als interessos de tota la societat i que, des d’a-
questa perspectiva, és el domini per excel·lència de la forma més àmplia de la cari-
tat, la caritat política». El compromís polític viscut amb esperit de servei ha estat qua-
lificat com una «dura escola de perfecció» i com un «exigent exercici de virtut».
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Benet XVI, en la seva encíclica «Déu és amor», diu que «l’ordre just de la societat i
de l’Estat és una tasca principal de la política». La justícia no es conforma només
en donar a cadascú allò que és seu, sinó que també tendeix a crear entre els ciutadans
unes condicions d’igualtat en les oportunitats i, per això mateix, cerca d’afavorir
els pobres i marginats.

Aquest any 2010 és per a Barcelona i per a Catalunya molt important, ja que el Sant
Pare Benet XVI, el 7 de novembre, vindrà a Barcelona per consagrar el magnífic i
universal Temple de la Sagrada Família, autèntic patrimoni de la humanitat i refe-
rent arreu de la nostra ciutat comptal. Els dos esdeveniments s’uneixen i tindran una
solemnitat i universalitat ben paleses. Ens hem de preparar espiritualment per aco-
llir el Sant Pare, agraint-li la seva generositat i benvolença en acceptar la invitació
que li vaig fer. En aquesta capella de Sant Jordi en el Palau de la Generalitat de
Catalunya em plau dir que ens sentim molt satisfets per poder rebre el Papa i que
presideixi la consagració del nostre estimat Temple de la Sagrada Família. Per a la
tradició cristiana de Catalunya ha tingut una especial significació la incorporació en
el credo català del terme «romana» per qualificar l’Església. Conscients de la rica
comunió amb el successor de Pere, els bisbes de Catalunya dèiem que «volem rea-
firmar aquesta consciència de catolicitat i, per tant, de comunió de les nostres Es-
glésies diocesanes amb aquell qui «presideix l’Església en la caritat»: el bisbe de
Roma, successor de Pere». Aquesta visita del Sant Pare hi contribuirà molt positi-
vament i així podrem també enriquir la nostra més que mil·lenària identitat, ben ne-
cessària avui.

Que sant Jordi, tan present a casa nostra i a tants països del món, ens protegeixi i be-
neeixi a tots. Amen.

Paraula i Vida

Ha ressuscitat (04/04/2010)

La resurrecció de Jesús és l’esdeveniment central de la història de la salvació. El Cal-
vari no fou l’últim acte de l’obra del Senyor. La creu i la mort de Jesús portà a la
seva resurrecció. Aquesta sí que fou el coronament.

El misteri de la resurrecció del Crist és un esdeveniment real que ha tingut manifes-
tacions històriques constatades. Els apòstols foren testimonis oculars del Ressusci-
tat. Sant Pau parla de la tradició viva de la resurrecció que ell havia rebut després
de la seva conversió a les portes de Damasc.

Ressonen les paraules de l’àngel a les dones: «Per què busqueu entre els morts aquell
que viu? No és aquí, ha ressuscitat.» Pere i Joan anaren al sepulcre, el diumenge al
matí, i el trobaren buit. El descobriment del sepulcre buit pels deixebles fou el pri-
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mer pas cap al reconeixement del fet de la resurrecció del Senyor. «El deixeble que
Jesús estimava» afirma que, quan va entrar al sepulcre buit aquell diumenge i va des-
cobrir «les faixes deixades allà, va veure i va creure». Com diu el Catecisme de l’Es-
glésia catòlica, «això suposa que va comprovar en l’estat del sepulcre buit que
l’absència del cos de Jesús no es devia a cap acció humana i que Jesús no havia tor-
nat simplement a una vida terrenal, com havia estat el cas de Llàtzer».

Jesús, després de la seva resurrecció, amb les seves aparicions va establir amb els
seus deixebles unes relacions directes. Els invita a reconèixer que no és un esperit,
però sobretot a constatar que el cos ressuscitat amb què se’ls presenta és el mateix
que ha estat crucificat, ja que porta encara els senyals de la passió.

El testimoniatge dels apòstols sobre la resurrecció de Jesús és fort. Al principi els
va costar creure en la resurrecció del seu mestre. Tanmateix, el seu escepticisme es va
desfer davant l’evidència del Ressuscitat, que veieren i tocaren, i amb qui van parlar.
Finalment, Tomàs, l’incrèdul, després de veure Jesús, féu la professió de fe més be-
lla que mai hagi sortit de llavis humans: «Senyor meu i Déu meu».

La fe en la resurrecció de Jesús no és una espècie d’apèndix, sinó el cor mateix de la
fe en Déu. Pau afirmà: «Si el Crist no hagués ressuscitat, seria sense objecte la nos-
tra predicació, ho seria també la vostra fe». La resurrecció és, sobretot, la confirma-
ció de tot allò que el Crist va fer i va ensenyar. Totes les veritats, fins i tot les més
inaccessibles a l’esperit humà, troben la seva justificació si el Crist, ressuscitant, ha
donat la prova definitiva de la seva autoritat divina.

La resurrecció del Crist marca la història de la humanitat. Bonhoeffer va escriure
aquestes paraules: «Des que Crist digué: “Jo sóc la vida”, cap pensament, ni tan sols
filosòfic, no pot prescindir de la realitat continguda en aquesta autoafirmació». Jesús
qualifica d’inútil i fracassat qualsevol intent de cercar fora d’ell el veritable sentit
de la vida. La resurrecció del Senyor és principi i font de la nostra resurrecció futu-
ra. Pau afirma que «Crist ha ressuscitat d’entre els morts, com a primícia dels qui van
morir, perquè així com per Adam tots moren, també tots reviuran en el Crist». Aquí
rau la bona nova de la Pasqua cristiana.

Us desitjo a tots una joiosa Pasqua de Resurrecció!

† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Una pedagogia de la confiança (11/04/2010)

L’any 1884 —ara fa 125 anys—, després d’unes intenses gestions protagonitzades
per una dama barcelonina de gran sentit social, Dorotea de Chopitea, sant Joan
Bosco va veure realitzat un dels seus somnis: els primers salesians es varen desplaçar
des d’Utrera —la primera casa salesiana d’Espanya— fins a Barcelona, per fundar
els Tallers Salesians a la masia de Can Prats de Sarrià.
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Dos anys més tard, fou el mateix Don Bosco qui es desplaçà des de Torí a Barce-
lona. Arribà a l’estació de França amb el tren correu procedent de Portbou, el 8
d’abril de 1886. Aquesta visita del qui ja en vida era considerat, estimat i venerat
com un sant, va donar una empenta a la presència dels salesians i salesianes a Bar-
celona.

La família salesiana celebra durant aquest curs aquests dos esdeveniments pregun-
tant-se què faria ara Don Bosco si estigués entre nosaltres. A fer realitat aquest pro-
jecte d’actualitzar el carisma salesià hi ajudarà, sens dubte, la visita a Barcelona, du-
rant els propers dies, de l’actual successor de Don Bosco, el P. Pascual Chávez, rector
major dels Salesians.

Aquestes commemoracions posen en relleu dos aspectes cabdals en l’Església de
sempre i especialment d’avui: l’evangelització i els joves, és a dir, l’evangelització
dels joves. Sabem que l’Església existeix per evangelitzar, que aquesta és la seva mis-
sió específica, des dels seus inicis, ja que Jesús va enviar els apòstols —i ens envia
a tots els batejats— a anunciar a tothom i arreu l’Evangeli.

A la nostra arxidiòcesi de Barcelona estem treballant per fer la pastoral diocesana
més evangelitzadora i més missionera. Tots hi estem joiosament compromesos, per-
què tenim consciència que el Senyor ha estat qui ens ha escollit i ens ha confiat
aquest treball evangelitzador.

Evangelitzar tothom, però evangelitzar preferentment els joves que són el futur de
l’Església i de la societat. En l’assoliment d’aquest objectiu, el carisma de Don Bos-
co, que viu tota la família salesiana, enriqueix la nostra Església diocesana pel tre-
ball d’evangelització dels joves que es proposa i realitza.

La pedagogia de Don Bosco és una pedagogia de la confiança que aporta una va-
luosa llum al nostre esforç per fer presents els valors de l’Evangeli en el món dels jo-
ves. Don Bosco demana a l’educador que confiï en el jove per tal de fer possible que
aquest posi la seva confiança en l’educador. El sant va escriure que «tot jove, per des-
graciat que sigui, té un punt accessible al bé i el primer deure de l’educador consis-
teix a descobrir aquest punt, aquesta corda sensible del cor i treure’n profit». És l’a-
nomenat sistema preventiu en l’educació.

El carisma salesià ha informat un estil pedagògic d’amor, confiança i esperança
envers els infants, adolescents i joves, que és avui molt necessari i actualíssim.
Don Bosco avui ens interpel·la en la difícil pastoral de joventut de les nostres
comunitats, escoles, moviments i institucions cristianes. Voldríem una major
presència de joves a l’Església. Es treballa força, però el resultats no sempre són
visibles. Malgrat això, hem de tornar una i altra vegada als joves per sentir les
seves esperances i aspiracions, confiant sempre en el fons de bondat que hi ha en
el cor de cada jove.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona 
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Els patrons de Catalunya (18/04/2010)

Els propers dies celebrem les festes patronals de Catalunya: sant Jordi i la Mare de
Déu de Montserrat. És una oportunitat per pregar per la nostra terra i per treure una
lliçó de la saviesa que ens arriba des d’aquest doble patronatge.

Sant Jordi fou un màrtir molt venerat a l’antigor. Sembla que era un soldat romà de
l’Orient, que es va fer cristià i morí com a màrtir de Crist en les persecucions del
segle III. Des de l’Orient la devoció a aquest gran màrtir —fou anomenat el mega-
lomàrtir o el màrtir per excel·lència— es va estendre cap a Occident, on avui conti-
nua essent el patró de molts països, entre ells Catalunya.

De Sant Jordi podríem dir que la llegenda ha gairebé enfosquit la història. La llegen-
da de Sant Jordi és d’una gran bellesa: Sant Jordi és el cavaller que venç el drac i sal-
va la princesa de les seves urpes. És una llegenda molt emblemàtica, que ens recor-
da que hem de lluitar contra el mal, contra tot allò que fa mal a les persones.
Tanmateix sant Jordi fou sobretot un cristià convençut de la seva fe en Jesús, que
renuncià a tot, fins i tot a la vida, per ser fidel a l’Evangeli.

A Catalunya la seva festa és també la festa de les roses i dels llibres, expressió de
l’estimació que es té a les persones que obsequiem amb una rosa, i de la cultura del
país.

Pocs dies després de Sant Jordi celebrem la festa de la Mare de Déu de Montserrat.
La geografia, la història, els monjos benedictins, els escolans i la pietat del poble cris-
tià han construït la història de Montserrat, que té també la seva llegenda. La llegen-
da diu que es tracta d’una imatge que, per motiu d’una invasió de la península, va ser
amagada en una cova de la muntanya, al lloc de l’actual Santa Cova, i que temps des-
prés hi va ser trobada per un pastor. I la llegenda continua explicant que, quan la
volien traslladar cap a Manresa, la imatge va fer-se tan pesada, que va ser impossi-
ble de moure-la del lloc on ara hi ha el santuari i el monestir benedictí, i que allà es
va quedar fins avui. 

A Montserrat ressonen cada any aquells versos i aquella música que tenen tant ressò
en el cor de tots. «Rosa d’abril, morena de la serra, / de Montserrat estel / il·lumi-
neu la catalana terra, / guieu-nos cap al cel».

És el Virolai de la Mare de Déu de Montserrat del qual aquest any s’escau el 130è
aniversari. La lletra fou composta pel sacerdot i poeta Jacint Verdaguer i fou publi-
cada al programa de les festes del mil·lenari de Montserrat, celebrades l’any 1880.
La poesia de Verdaguer inspirada en els temes bíblics al·lusius a la Verge Maria i la
música serena i contemplativa de Josep Rodoreda s’han agermanat d’una manera ad-
mirable per parlar al cor de tots els catalans i de tots els pelegrins al santuari de Mont-
serrat. Entre aquests pelegrins, aquest any, hi tindrem el cardenal Tarcisio Bertone,
secretari d’Estat del Vaticà i el primer dels col·laboradors de Benet XVI, que visitarà
Barcelona i presidirà la tradicional Vetlla de Santa Maria el proper 26 d’abril al
vespre, que cada any aplega tants joves del nostre país.
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Els nostres patrons ens han d’ajudar per tal que les arrels cristianes de Catalunya do-
nin molt de fruit.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

El primer caputxí català beatificat (25/04/2010)

En la nostra història religiosa, l’any 2010 serà recordat, sens dubte, com l’any de la
visita del Sant Pare a Barcelona per consagrar el temple de la Sagrada Família. Però
també serà recordat com l’any de les dues beatificacions. El dia 24 de gener, a Ma-
taró, vàrem celebrar la beatificació del sacerdot i màrtir de Crist, Josep Samsó i Elias,
i aquest 25 d’abril, a la basílica de Santa Maria del Mar, de la ciutat de Barcelona, en
una solemne cerimònia presidida pel cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’estat del
Vaticà, és beatificat el primer caputxí català, el pare Josep Tous i Soler.

Catalunya sempre ha estat especialment sensible a l’espiritualitat franciscana. N’és
un signe l’arrelament dels franciscans i els caputxins a la nostra terra. Per això, és un
fet especialment significatiu que el primer caputxí català elevat a l’honor dels altars
ho sigui precisament al Cap i casal de Catalunya i en l’emblemàtic i popular temple
de Santa Maria del Mar.

Una circumstància curiosa és que aquest caputxí també fou sacerdot diocesà de Bar-
celona. Nascut a Igualada el 1811, es féu caputxí el 1827 al convent de Sarrià amb el
nom de fra Josep d’Igualada. Destinat al convent de Santa Madrona, situat a la Ram-
bla barcelonina, hagué d’abandonar aquesta comunitat el juliol de 1835 per salvar la
vida i després per raó de l’exclaustració general dels religiosos decretada pel Govern
de Mendizábal. Amb altres caputxins s’exilià a Itàlia i a França fins que retornà a
Barcelona el 1843, amb el títol de predicador apostòlic. Val a dir que els preveres ex-
claustrats, en les coses espirituals obeïen els seus superiors, però estaven incardinats
en una diòcesi, i per al pare Tous aquesta fou la de Barcelona.

Per aquesta raó, durant un temps col·laborà a la parròquia de Santa Maria del Mar,
on ara és beatificat. Fou vicari d’Esparreguera, entre els anys 1845 i 1848 i adscrit a
la parròquia de Sant Francesc de Pàola —aleshores situada tocant el Palau de la Mú-
sica—, on romangué fins a la seva mort.

En una associació de noies d’aquesta parròquia, de la qual el pare Tous era consi-
liari, nasqué el projecte de fundar una congregació per respondre a una especial ne-
cessitat d’aquell temps: l’educació i la instrucció de les nenes. Són les avui anome-
nades Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, que unien contemplació i
acció, l’espiritualitat franciscana amb l’activitat educativa. 

El pare Tous nasqué en el si d’una família de treballadors tèxtils. Una família treba-
lladora i també emprenedora. Per millorar la seva situació econòmica es traslladà a
Barcelona. En aquesta ciutat continuà el seu treball i, com a fruit dels seus esforços,
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va esdevenir una família d’industrials. Nicolau Tous i Soler, germà del pare Tous,
fundà a Barcelona una fàbrica de filats i teixits important, que fou una de les prime-
res a emprar maquinària de vapor. Amb altres socis, fundà la societat anònima La
Barcelonesa, dedicada a la foneria i a la construcció de maquinaria tèxtil. Més tard,
aquesta empresa es transformaria en La Maquinista Terrestre i Marítima. 

Per aquesta raó, podem dir que amb el pare Tous arriba a la santedat no només un ca-
putxí català i un sacerdot diocesà, sinó també el fill d’una d’aquelles famílies de
petits industrials que tant varen fer per al progrés del país. Els historiadors ens diuen
que la família del pare Tous el va ajudar molt per consolidar la seva fundació al ser-
vei de la instrucció i educació de la joventut femenina. 

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal arquebisbe de Barcelona

Notes de premsa

Arquebisbat de Barcelona
Nota de premsa

El cardenal Martínez Sistach invita els diocesans a participar en la
beatificació del P. Josep Tous

El cardenal arquebisbe de Barcelona ha dirigit una carta als sacerdots i diaques de
l’arxidiòcesi de Barcelona invitant-los a participar en l’acte de la beatificació del pa-
re Josep Tous i Soler, acte que s’iniciarà a dos quarts d’onze del matí del diumenge
25 d’abril, a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Presidirà la cerimò-
nia de beatificació el cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del papa Benet XVI. 

En la seva carta el cardenal recorda la doble condició del pare Tous: la de ser religiós
caputxí i sacerdot de la diòcesi de Barcelona, quan li fou impossible viure en la se-
va comunitat de vida religiosa per raó de l’exclaustració de l’any 1835. Incorporat a
la diòcesi de Barcelona com a sacerdot diocesà, va col·laborar a la parròquia de San-
ta Maria del Mar, fou vicari d’Esparreguera i finalment fou adscrit a la parròquia de
Sant Francesc de Paula.

El cardenal Martínez Sistach també recorda en la seva carta que el pare Tous va
fundar la congregació de les germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, que te-
nen dos col·legis a Barcelona i també en tenen a altres llocs de Catalunya, de la res-
ta d’Espanya i d’Amèrica.

«Per tot això —diu finalment el cardenal de Barcelona—, us demano, benvolguts pre-
veres i diaques, diocesans i religiosos que, si us ho permeten els vostres deures pas-
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torals, us vulgueu unir a la concelebració del proper dia 25, i us prego que vulgueu
invitar-hi també els membres de les vostres comunitats».

Com a complement informatiu de la carta, s’indica a tots els qui concelebrin en la
Missa de beatificació que s’han d’inscriure prèviament en els telèfons 923 172 636 i
923 281 054, de l’oficina responsable de l’organització de la beatificació.

Barcelona, 12 d’abril de 2010

Arquebisbat de Barcelona
Nota de premsa

El cardenal Sistach i el Cos Consular inviten a una missa per les víc-
times dels darrers sinistres

La presidirà el cardenal demà dimecres, a la catedral, a les 7 del vespre

El cardenal Martínez Sistach ha expressat el seu condol al cònsol general de Polònia
a Barcelona, Honorable Sr. Marek Pernal, amb motiu del tràgic accident aeri ocorre-
gut el passat dissabte en el qual varen morir el president de Polònia, Lech Kaczyns-
ki i la seva esposa; l’ordinari militar, el bisbe Tadeusz Ploski i altres personalitats que
realitzaven un viatge a Katyn. «Li expresso el meu profund dolor i el meu sentit con-
dol a les famílies dels morts i a tots els polonesos, especialment als residents a Bar-
celona», diu el cardenal en la seva carta.

A la vegada, en aquesta carta, el cardenal comunica que el Cos Consular acreditat a
Barcelona i l’Arquebisbat inviten a la missa que per les víctimes d’aquest accident i
per les víctimes dels recents sinistres d’Haití, Xile i Brasil, a petició dels cònsols de di-
versos països, se celebrarà a la catedral de Barcelona demà dimecres, 14 d’abril, a les
7 del vespre. S’invita a aquest acte a totes les persones que vulguin unir-se en la pregà-
ria per les víctimes i per les intencions dels països afectats per aquests sinistres.

Barcelona, 13 d’abril de 2010

Arquebisbat de Barcelona
Previsió Informativa

Presentació del llibre de Josep M. Martí Bonet sobre la catedral de
Barcelona

La Catedral i el Museu Diocesà de Barcelona inviten a una roda de premsa i a la inau-
guració d’una exposició amb motiu de la presentació del llibre «La catedral de Bar-
celona. Història i històries», del qual se n’ha fet una edició en català i una edició en
castellà, i del qual n’és autor el canonge Josep M. Martí Bonet.
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L’acte tindrà lloc el proper divendres, 16 d’abril de 2010, a les 11.30 h a la Pia Al-
moina (av. de la Catedral, 4), seu del Museu Diocesà de Barcelona.

Intervindran en la presentació:

• Joan Guiteras, canonge degà de la catedral de Barcelona.
• Josep M. Cadena, periodista i crític d’art.
• Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i de «Catalunya Cristiana».
• Ignasi Miranda, periodista de Ràdio Estel.

A continuació es procedirà a la inauguració de la primera fase de l’enllumenat de
l’interior de la catedral i de la restauració dels vitralls de la façana.

Els beneficis de la venda d’aquest llibre es destinaran a la restauració del cimbori
de la catedral.

Barcelona, 13 d’abril de 2010

Arquebisbat de Barcelona
Nota de premsa

El cardenal Martínez Sistach presenta una ponència al Congrés In-
ternacional sobre Joan Pau II

Aquest congrés se celebra a la Universitat Catòlica de Múrcia des d’avui dimecres
fins al proper diumenge

El cardenal de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, presentarà demà dijous, 15 d’a-
bril, una ponència sobre «La col·legialitat en el magisteri de Joan Pau II» en el Con-
grés Internacional organitzat per la Universidad Católica San Antonio, de Múrcia,
que té lloc en aquesta ciutat des d’avui fins al proper diumenge amb la participació
de nombrosos cardenals, arquebisbe i bisbes dels cinc continents.

Aquest congrés, en què hi participen els principals experts en el pensament de Joan Pau
II, s’ha organitzat amb motiu de complir-se els cinc anys de la mort del Papa polonès.

La ponència del cardenal Martínez Sistach és un extens treball teològic i jurídic d’u-
na vintena de pàgines i que té aquestes quatre parts: la col·legialitat episcopal en l’e-
clesiologia del Concili Vaticà II, el subjecte de l‘autoritat suprema en l’Església, la
col·legialitat episcopal en el pensament de Joan Pau II i la col·legialitat episcopal
en el govern pastoral d’aquest Pontífex romà.

En la conclusió del seu estudi, el cardenal de Barcelona afirma que «Joan Pau II con-
tinuà l’obra de l’aplicació del Concili Vaticà II, iniciada per Pau VI, i potencià aque-
lles institucions que aspiren a aconseguir una major vinculació del successor de Pe-
re amb els bisbes i d’aquests entre ells. Com hem vist, la col·legialitat episcopal no
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es realitza només en la seva expressió pròpiament dita. És molt més rica i àmplia. La
col·legialitat episcopal fonamenta, més o menys directament, una diversitat de for-
mes institucionals existents en l’Església, que són també molt importants i formen
part de la vida ordinària del Poble de Déu. En aquest sentit, cal concloure, a la llum
de la ponència exposada, que Joan Pau II, en el govern pastoral i apostòlic de tota
l’Església, estesa d’Orient a Occident, acceptà, utilitzà, potencià i actualitzà moltes
d’aquestes expressions de la col·legialitat en sentit ampli». 

El Cardenal assistirà a l’entrada de Mons. Blázquez a Valladolid

El cardenal Martínez Sistach té previst també assistir, el proper dissabte al matí, a Va-
lladolid, a la cerimònia d’entrada del nou arquebisbe d’aquesta ciutat, el que fins ara
ha estat bisbe de Bilbao, Mons. Ricardo Blázquez, que és també el vicepresident de
la Conferència Episcopal Espanyola. El cardenal assistirà a aquest acte acompanyat
de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona.

El cardenal, després de l’acte a la catedral de Valladolid, retornarà a Barcelona, perquè
el proper diumenge presidirà l’acte de cloenda de la visita pastoral a la comarca del
Maresme: una reunió, a Premià de Mar, amb els membres dels consells pastorals pa-
rroquials de l’arxiprestat de La Cisa, que es clourà amb la celebració de l’eucaristia.

Barcelona, 14 d’abril de 2010

Arquebisbat de Barcelona
Nota de premsa

Visita del cardenal Tarcisio Bertone a Barcelona, a Igualada i al Mo-
nestir de Montserrat

Durant la seva estada a Catalunya serà hoste del cardenal de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach

Durant els dies 24, 25 i 26 d’abril el cardenal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat del
Vaticà, realitzarà una visita a Barcelona, a Igualada i al monestir de Montserrat.
Durant la seva estada entre nosaltres el cardenal Bertone serà hoste del cardenal ar-
quebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach.

Durant la seva estada, el cardenal Secretari d’Estat presidirà el proper diumenge,
25 d’abril, a Santa Maria del Mar, la beatificació del pare Josep Tous i Soler (Igua-
lada, 1811-Barcelona, 1871). La cerimònia, que s’iniciarà a dos quarts d’onze del
matí, serà retransmesa en directe pel Canal 33 de la Televisió de Catalunya.

El pare Tous fou un religiós caputxí i també fou un sacerdot de la diòcesi de Barce-
lona, a la qual s’incorporà quan, a causa de les lleis civils de l’exclaustració de 1835,
va haver d’abandonar la vida conventual com a caputxí.
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Després d’un temps d’exili a Itàlia i França, el pare Tous retornà a Barcelona i aquí
preparà la fundació d’una congregació religiosa dedicada a l’educació de la infàn-
cia femenina: les religioses Caputxines de la Mare del Diví Pastor.

El cardenal Bertone manté des de fa anys una relació d’afecte i col·laboració amb les
religioses fundades pel pare Tous, ja que són les que s’ocupen de la seva residència
a Roma. Per aquesta raó, el cardenal Secretari d’Estat acceptà presidir la cerimònia
de beatificació del pare Tous, que tindrà lloc a Barcelona, seguint les disposicions del
papa Benet XVI sobre les beatificacions a les Esglésies on varen viure els servents
de Déu que són elevats als altars.

La congregació té una especial vinculació amb l’arxidiòcesi de Barcelona, ciutat en
la qual té dos col·legis, així com a altres localitats de Catalunya i de la resta d’Espa-
nya. També estan presents a Roma i a cinc països d’Amèrica Llatina: Nicaragua, Cos-
ta Rica, Guatemala, Colòmbia i Cuba.

Durant la seva estada entre nosaltres, el cardenal Bertone té previst, a més de l’acte
de la beatificació del pare Tous, visitar el temple de la Sagrada Família, acompa-
nyat del cardenal Martínez Sistach, atenent sobretot al fet de l’anunciada visita de
Benet XVI per consagrar aquest temple el proper 7 de novembre.

El cardenal secretari d’Estat també anirà a Igualada, on visitarà la casa natal del pa-
re Tous, que avui és la seu d’un centre d’espiritualitat, i pujarà al monestir de Mont-
serrat, on presidirà el concert inaugural del nou orgue de la basílica i la tradicional
vetlla de Santa Maria, en la vigília de la festa de la patrona de Catalunya.

Barcelona, 19 d’abril de 2010

Arquebisbat de Barcelona
Nota de premsa

A la catedral de Barcelona s’ha celebrat avui la missa exequial en
sufragi de Juan Antonio Samaranch

Amb la presència dels Reis d’Espanya, a la catedral de Barcelona s’ha celebrat aques-
ta tarda la missa exequial en sufragi de l’Excm. Sr. Juan Antonio Samaranch. Ha pre-
sidit la missa el cardenal Lluís Martínez Sistach, el qual al final de l’acte ha llegit el se-
güent telegrama del Sant Pare, signat pel secretari d’Estat, cardenal Tarcisio Bertone:

«Senyor Cardenal Lluís Martínez Sistach
Arquebisbe de Barcelona.
Barcelona
Coneguda la trista notícia de la recent mort del senyor Juan Antonio Samaranch To-
relló, li prego que transmeti el sentit condol de Sa Santedat Benet XVI a la seva fa-
mília, assegurant al mateix temps les seves pregàries en sufragi de tan destacada per-
sonalitat, així com la seva proximitat a tots aquells que ploren la sensible pèrdua
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d’una figura a la qual se li reconeix una gran tasca, especialment en l’àmbit de l’es-
port olímpic, camí i expressió de concòrdia i convivència entre persones i pobles, sen-
se distincions ni fronteres.

Amb aquests sentiments, i invocant la protecció maternal de la Santíssima Verge Ma-
ria, els imparteix de cor la benedicció apostòlica.

Cardenal Tarcisio Bertone
Secretari d’Estat de Sa Santedat»

Utilitzant el català i el castellà, el cardenal arquebisbe de Barcelona, va pronunciar
l’homilia que es troba en aquesta mateixa secció de Prelat.

Arquebisbat de Barcelona
Nota de premsa

El cardenal Bertone ha arribat a Barcelona per presidir la beatifi-
cació del caputxí Josep Tous

Avui a migdia ha arribat a l’aeroport del Prat de Llobregat el cardenal Tarcisio Ber-
tone, secretari d’Estat del Vaticà, que ve a Barcelona per presidir la cerimònia de be-
atificació del primer caputxí català elevat a l’honor dels altars, el pare Josep Tous.

A l’aeroport, el cardenal Bertone ha estat rebut pel cardenal Lluís Martínez Sistach,
arquebisbe de Barcelona. Per part del Govern central ha estat rebut pel ministre de
Justícia, Francisco Caamaño Dominguez, acompanyat d’altres personalitats d’aquest
ministeri, amb les quals ha mantingut una conversa a la sala d’autoritats.

El cardenal s’ha traslladat tot seguit al Palau Episcopal, on residirà durant la seva es-
tada a Barcelona com a hoste del cardenal Martínez Sistach. Tot seguit, el cardenal
Bertone acompanyat del cardenal de Barcelona s’ha traslladat fins al temple de la Sa-
grada Família, que ha visitat amb deteniment escoltant les explicacions de l’arqui-
tecte Jordi Bonet i Armengol. 

A la tarda, el cardenal Bertone s’ha traslladat al Palau de Congressos de Catalunya,
on ha presidit un acte de preparació espiritual per a la beatificació. En aquest acte
s’ha presentat un musical inspirat en la vida del pare Josep Tous, fundador de les Ger-
manes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, en el qual han participat alumnes
dels diversos centres educatius de la congregació. En els transcurs d’aquest acte,
s’han dirigit als pelegrins la mare general de les Caputxines de la Mare del Diví Pas-
tor, Belkis Mirtha Román, i el cardenal Lluís Martínez Sistach.

Per assistir a la beatificació han arribat a Barcelona pelegrins procedents de diversos
punts d’Espanya, d’Itàlia i de cinc països d’Amèrica Llatina on les religioses del pa-
re Tous desenvolupen la seva tasca educativa i pastoral: Nicaragua, Costa Rica, Gua-
temala, Colòmbia i Cuba.
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Si l’aforament de la basílica on se celebrarà la beatificació és complert, per a les per-
sones que eventualment no puguin accedir a l’interior del temple, a l’espai del Pas-
seig del Born, proper a la basílica, s’hi ha instal·lat una pantalla gegant i seients. 

La cerimònia serà retransmesa en directe per la Televisió de Catalunya a través del
Canal 33 i per a la resta d’Espanya s’oferirà també en directe per la 2 de TVE, amb
comentaris en castellà. També oferiran l’acte en directe diverses emissores de rà-
dio, com Ràdio Estel, Ràdio Principat, COPE i altres ràdios i televisions per internet.

Els milers de pelegrins arribats a Barcelona per assistir a la beatificació, durant el
matí d’avui, dissabte, han visitat alguns dels llocs relacionats amb la vida del pare
Tous. Així, han estat a Igualada, on va néixer i va viure durant la seva infància fins que
la seva família es traslladà a Barcelona. Aquesta casa és actualment un centre d’espi-
ritualitat, a la cripta del qual hi ha el sepulcre del pare Tous. Davant seu, els diversos
grups han fet un acte de pregària. També han visitat el col·legi de Capellades, conside-
rat com el bressol de la congregació que fundà el pare Tous i finalment han pujat al
monestir de Montserrat, santuari que el pare Tous visità en diverses ocasions. Durant
la tarda han participat a l’acte de benvinguda al Palau de Congressos de Catalunya.

Barcelona, 24 d’abril de 2010

Arquebisbat de Barcelona
Nota de premsa

El cardenal Bertone ha presidit la beatificació del caputxí Josep
Tous

En una solemne cerimònia celebrada avui al matí a la basílica de Santa Maria del Mar
de Barcelona, el cardenal Tarcisio Bertone, Secretari d’Estat del Vaticà, ha beatificat
el caputxí català Josep Tous i Soler, el primer català elevat a l’honor dels altars.
Aquesta ha estat també la primera beatificació celebrada a la ciutat de Barcelona,
en compliment de la disposició del Sant Pare Benet XVI que les beatificacions es pu-
guin celebrar a les diòcesis on va viure la persona elevada als altars.

Amb el cardenal Bertone, han presidit la beatificació el cardenal Lluís Martínez Sis-
tach, arquebisbe de Barcelona, que ha pronunciat unes paraules a l’inici de la cele-
bració, el text de les quals s’inclou al final d’aquesta nota. També han concelebrat
l’eucaristia els cardenals Antonio Cañizares, Ricard M. Carles, Carlos Amigo Va-
llejo, OFM i els següents arquebisbes: Renzo Fratini, nunci apostòlic a Espanya i a
Andorra; Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona; Joan Enric Vives, arquebisbe-bis-
be d’Urgell, junt amb vint bisbes, entre els quals hi havia la totalitat de l’episcopat
de les diòcesis amb seu a Catalunya i Juan Antonio Martínez Camino, bisbe auxi-
liar de Madrid i secretari de la Conferència Episcopal Espanyola. També han con-
celebrat els bisbes Sebastià Taltabull, auxiliar de Barcelona, Pere Tena, emèrit de Bar-
celona i Joan Godayol, emèrit d’Ayaviri (Perú) resident a la comunitat salesiana del
Tibidabo.
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Les autoritats civils han estat encapçalades pel president de la Generalitat de Cata-
lunya, José Montilla; pel vicepresident del Congrés dels Diputats, Jorge Fernández
Diaz; per l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; pel delegat del Govern central a Cata-
lunya, Sr. Joan Rangel, per l’Inspector general de l’Exèrcit en funcions i el vicepre-
sident del Govern de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira. També han assistit a
l’acte l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i l’expresident del Parlament de Ca-
talunya Joan Rigol.

Ha pronunciat l’homilia el cardenal Bertone en què ha utilitzat el català i el cas-
tellà, el text de la qual va annex a aquesta informació.

Un dels moments més emotius de la cerimònia ha estat quan, com a culminació del
ritus de la beatificació, s’ha fet la processó amb les relíquies del nou beat i ha estat
descoberta la seva imatge, enmig dels cants i els aplaudiments dels presents.

Durant la celebració, ha interpretat diverses peces l’Escolania de Montserrat. I en el
moment de la pregària dels fidels s’han utilitzat aquestes llengües: castellà, euske-
ra, català i italià.

Altres actes del cardenal Bertone

Durant la tarda d’avui, el cardenal Bertone s’ha traslladat al monestir de Montser-
rat, on ha presidit el concert d’inauguració del nou orgue i ha dirigit una salutació
a tots els assistents. Finalment, abans de retornar al Palau Episcopal de Barcelona,
ha compartit el sopar amb la comunitat benedictina i els invitats al concert de la
tarda. (Més informació sobre aquest acte la facilita l’Oficina de Premsa del mones-
tir de Montserrat).

Barcelona, 25 d’abril de 2010

Arquebisbat de Barcelona
Nota de premsa

El cardenal Bertone ha visitat el President de la Generalitat

A primera hora del matí d’avui dilluns, el cardenal Tarcisio Bertone ha concelebrat
la santa missa amb el Cardenal arquebisbe de Barcelona a la capella del Palau Epis-
copal de Barcelona, lloc on fou ordenat sacerdot el pare Josep Tous, beatificat ahir
a Santa Maria del Mar. Han assistit a aquesta missa els més immediats col·laboradors
del cardenal a Roma que l’acompanyen en aquest viatge i les religioses que tenen cu-
ra de la residència del cardenal arquebisbe de Barcelona.

Després, acompanyat del cardenal Martínez Sistach, el cardenal Bertone s’ha traslla-
dat al Palau de la Generalitat, on ha mantingut una entrevista amb el president José
Montilla de 20 minuts de duració. 
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De retorn al Palau Episcopal, on resideix durant la seva estada a Barcelona, el cardenal
Bertone ha rebut en primer lloc l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Després ha rebut
també alguns representants del món polític que ho havien sol·licitat. En successives au-
diències ha rebut Artur Mas, president de la Federació de Convergència i Unió i secre-
tari general de CDC, amb Josep Antoni Duran Lleida, president del comitè de govern
d’UDC. També ha rebut Jorge Fernández Diaz, vicepresident del Congrés de Diputats
pel PP, acompanyat d’Alícia Sánchez Camacho, presidenta del PP de Catalunya.

Al migdia, el secretari d’Estat ha visitat la catedral on ha estat rebut pel doctor Joan
Guiteras, degà president del capítol acompanyat d’altres canonges. Després de la vi-
sita, han obsequiat el cardenal amb els llibres que recullen les més importants ex-
posicions d’obres d’art religiós realitzades al Museu Diocesà de Barcelona.

Durant la tarda, el cardenal té previst traslladar-se a Igualada, on visitarà la casa na-
tal del pare Josep Tous, actualment casa mare de les Germanes Caputxines de la Ma-
re del Diví Pastor, fundades pel pare Tous. Allí el cardenal dirigirà l’acte de pregà-
ria del sant rosari a la cripta on es conserva el sepulcre del nou beat. Aquesta casa
és actualment un centre d’espiritualitat.

A última hora de la tarda, el cardenal Bertone, es traslladarà al monestir de Montser-
rat, on aquesta nit presidirà la tradicional Vetlla de Santa Maria, en la vigília de la fes-
ta de la Mare de Déu de Montserrat, en la qual és tradicional la presència de joves.

Barcelona, 26 d’abril de 2010 (12 hores)

Arquebisbat de Barcelona
Nota de premsa

El cardenal Bertone valora molt positivament la seva visita

El cardenal Tarcisio Bertone, secretari d’Estat del Vaticà, ha acabat aquest matí la se-
va visita a Catalunya. El cardenal ha dit que s’ha sentit molt ben acollit per part de
tots i ha valorat molt positivament la seva visita a Barcelona, a Igualada i al mones-
tir de Montserrat.

El cardenal ha passat la nit al monestir de Montserrat, on ahir vespre va presidir la
tradicional Vetlla de Santa Maria, en la qual varen participar 1.500 joves de tots els
indrets de Catalunya. Aquest matí, després de venerar la imatge de la Moreneta, en
el dia de la seva festa, s’ha acomiadat del pare abat i de la comunitat benedictina i,
acompanyat pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, s’ha
dirigit a l’aeroport del Prat.

Abans d’iniciar el seu retorn a Roma, el cardenal Bertone, que ha passat tres inten-
ses jornades a Catalunya amb motiu de la beatificació del caputxí català pare Josep
Tous, ha manifestat al cardenal Martínez Sistach la seva satisfacció per la manera
com s’han desenvolupat tots els actes en els quals ha participat.
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El cardenal Bertone, abans de donar la benedicció final de la Vetlla de Santa Maria,
parlant en català, va dir: «Estic molt content d’estar a Montserrat, a Barcelona i a Ca-
talunya. Li explicaré tot el que he viscut aquests dies a Catalunya el proper dimecres
al papa Benet XVI, sobretot la comunió de tots amb el Papa que m’heu manifestat en
aquests dies que he estat a Catalunya».

El cardenal Martínez Sistach, en acomiadar-se del cardenal Bertone al peu de l’avió,
li ha dit: «Li prego que vulgui comunicar al Sant Pare la nostra adhesió incondicio-
nal, la nostra pregària constant, el nostre afecte filial i el nostre agraïment per la se-
va anunciada visita a Barcelona el proper 7 de novembre per consagrar el temple de
la Sagrada Família».

Barcelona, 27 d’abril de 2010

Arquebisbat de Barcelona
Nota de premsa

Visita de l’organitzador dels viatges pontificis a Barcelona

En la fase preparatòria del viatge del Sant Pare Benet XVI a Barcelona, el proper 7
de novembre per consagrar el Temple de la Sagrada Família, ha fet estada a Barce-
lona, acollit pel cardenal arquebisbe Dr. Lluís Martínez Sistach, el Dr. Alberto Gas-
parri, responsable de l’organització del viatges pontificis. 

Ha visitat els llocs més destacats de la visita papal: l’arquebisbat, on pernoctarà el
Sant Pare, i el Temple de la Sagrada Família on celebrarà la solemne eucaristia de
consagració.

Barcelona, 30 d’abril de 2010

Declaracions del Sr. Cardenal Arquebisbe
al setmanari «Alfa y Omega»

El setmanari «Alfa y Omega» del dia 11/03/2010, a la pàgina 11, publicà aquestes
declaracions del Cardenal Arquebisbe de Barcelona sobre la propera Visita del Sant
Pare a Barcelona.

¿Cómo acogió el Papa su invitación?

El Santo Padre acogió con interés y benevolencia mi invitación para que viniera a
Barcelona a presidir la consagración del templo de la Sagrada Familia. Su aceptación
es una manifestación más de su afecto a nuestra archidiócesis y ciudad de Barcelo-
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na. Le agradecemos muchísimo al Santo Padre su benevolencia, su generosidad y su
solicitud apostólica en haber tomado la decisión de visitarnos en Barcelona y en San-
tiago de Compostela.

La familia es una de las mayores preocupaciones del Papa, y en especial en lo
que respecta a Europa. ¿Qué relación tiene con esto que Benedicto XVI quiera
consagrar él personalmente este templo?

Considero que tiene una relación directa. Es de todos conocido el interés que tiene
el papa Benedicto XVI por el matrimonio entre un hombre y una mujer, y por la fa-
milia. Su primer viaje a España fue para presidir el Encuentro Mundial de las Fami-
lias que se celebró en Valencia. Es constante su rico magisterio sobre estas realida-
des del sacramento del Matrimonio y del papel de la familia en el bien de las
personas, de la Iglesia y de la sociedad. El templo de la Sagrada Familia está dedi-
cado a la Familia de Nazaret, icono y modelo de todas las familias cristianas. El fu-
turo de la sociedad depende de las familias. Y esto es tan cierto, que las encuestas
entre jóvenes ponen de relieve que, para éstos, la familia es un valor muy importan-
te, pero como consecuencia de la incidencia de la sociedad consumista, hedonista y
postmoderna, desgraciadamente aumentan las separaciones y los divorcios. Espera-
mos con ilusión el magisterio del Santo Padre en el templo de la Sagrada Familia.
La presencia del Papa en este monumento de riquísima significación religiosa y
artística, Patrimonio de la Humanidad, manifiesta también el valor que el Santo Pa-
dre da al arte y a la belleza.

La Sagrada Familia es un templo expiatorio. ¿Qué importancia puede tener es-
te carácter expiatorio hoy?

Coherente con la espiritualidad y la teología de finales del siglo XIX, se dio a la cons-
trucción del templo de la Sagrada Familia el carácter de expiatorio. Hay muchos otros
en la Iglesia como éste. Ello pone de relieve la dimensión comunitaria de la vida cris-
tiana, siendo mutuamente solidarios los cristianos como miembros de la Iglesia, del
Cuerpo Místico de Cristo. A la vez, pone de relieve la misericordia de Dios que
perdona nuestros pecados setenta veces siete. Se da, también, un contendido de fili-
grana espiritual, en el sentido de que el pecado es una ofensa a Dios y nuestro amor
a Él nos mueve a tener dolor por nuestros pecados y por los de los hermanos. Quizás
el aspecto expiatorio o reparador ha quedado hoy desdibujado porque se ha perdido
la conciencia de pecado.

¿Cómo avanza el proceso de canonización de Gaudí?

El proceso de canonización de Antonio Gaudí está ya en la Congregación de las Cau-
sas de los Santos. Está en espera de que se ultime la Positio, y también falta el mila-
gro. En Gaudí, fácilmente vemos el arquitecto y artista genial, y no nos fijamos su-
ficientemente en el cristiano digno de ser imitado. Su canonización contribuiría a que
los laicos cristianos y profesionales tuvieran un testimonio relativamente coetáneo
de vida cristiana para poder imitar en su amor a Dios y a los hermanos.
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Esta será la segunda visita del papa Benedicto XVI a España, y un año des-
pués habrá otra. ¿A qué cree que se debe esta especial predilección?

Es una gran deferencia del Santo Padre con relación a España que hemos de agra-
decer muchísimo. Es una manifestación de su afecto a la Iglesia que peregrina en
nuestras diócesis, al trabajo eclesial que estamos realizando con el propósito y el de-
seo de ser más fieles a Dios y a la Iglesia. Considero que nos conviene reconocer
cuanto estamos realizando los cristianos en nuestra sociedad, en el campo de la es-
piritualidad, la marginación, la cultura, la infancia y juventud, los enfermos, los an-
cianos, etc. Nuestra sociedad, sin la presencia de la Iglesia y los cristianos y sus obras
y actuaciones, sería una sociedad pobre y necesitada reparticipación y solidaridad,
a pesar de que haya otros grupos de otras identidades que también trabajan en aque-
llos campos. Ello ha de proporcionarnos una debida y objetiva autoestima que ne-
cesitamos para nuestra labor eclesial. Es muy importante lo que Cáritas, las parro-
quias y otras instituciones eclesiales están realizando de ayuda a las personas y
familias que sufren las consecuencias de la crisis económica.

¿Qué cree que puede aportar esta Visita en el momento actual?

Esta Visita del Papa aportará muchos frutos espirituales y pastorales para nuestras
diócesis. Confirmará nuestra fe, fortalecerá nuestra esperanza y urgirá nuestra cari-
dad. Su presencia y su magisterio enriquecerán nuestra vida cristiana de fidelidad y
de amor a Dios y a la Iglesia. Esta Visita apostólica de Benedicto XVI será para to-
dos un auténtico don de Dios. Hemos de agradecer muchísimo su Visita manifes-
tándolo con nuestro afecto hacia él y con nuestra constante oración. Hemos de pre-
pararnos espiritualmente para recibir al Santo Padre, al obispo de Roma, sucesor del
apóstol san Pedro. Él es el principio y fundamento de la unidad de la Iglesia y for-
talecerá nuestra comunión eclesial.
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Secretaria General

Ordes sagrats

Confereix l’Emm. i Rdvm. Sr. Cardenal Arquebisbe a la Santa Església Catedral Ba-
sílica de Barcelona, el dia 11 d’abril de 2010, el sagrat orde del diaconat a:

—Josep Agulló Moscardó

Nomenaments parroquials

Mn. Cyprin Nganizi, prevere adscrit a la parròquia de Santa Coloma de Santa Colo-
ma de Gramenet.

Mn. Josep Agulló Moscardó, diaca adscrit a la parròquia dels Sants Just i Pastor de
Barcelona.

Nomenaments no parroquials

Mn. Pedro Sánchez Rodríguez, responsable del departament de cinema dintre de la
Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social, per tres anys.

P. Jaume Roig del Campo, SJ, i P. Ferran Manresa, SJ, censors teòlegs de la Causa
de Beatificació de la Serventa de Déu Maria Cristina Alonso Alonso. 

P. Manuel Ribas Boixeda, SJ, consiliari de l’associació Amigos de María Benedicta
Daiber, per dos anys.

Sr. Jordi Breu Panyella, membre del patronat de la Fundació Escola Cristiana de Ca-
talunya, per quatre anys prorrogables.

Sr. Lluís Maria Campdepadrós Garcia i Sra. Maria Magdalena Blanco Garcia, ma-
trimoni membre del Consell pastoral diocesà, en representació dels Moviments dio-
cesans de la família.
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Sr. Francesc Jorba Argentí, membre del Consell pastoral diocesà, en representació de
l’Arxiprestat de Guinardó.

In pace Christi

Mn. Joan Bueno Quintana

A l’edat de 74 anys, el dia 15 d’abril de 2010, finí per aquest món Mn. Joan Bueno
Quintana. Havia nascut el 10 de maig de 1935 a Villanueva de Algaidas, Màlaga. Es-
tudià en el Seminari de «Cristo Sacerdote», en la Ceja, Colombia. Cursà estudis de
filosofia a San Salvador C.A. i teologia a Medellín (Colòmbia). Fou ordenat preve-
re l’any 1967, a Panamà, i incardinat a l’Arquebisbat del Panamà. Va treballar en l’À-
ria Missionera de Chepo, arquebisbat de Panamà. L’any 1967 serveix pastoralment
a la parròquia de San Juan Bautista de Panamá (Panamá) i l’any 1970 és nomenat
xantre de la Catedral de Panamà. 

L’any 1973 ve a Castelldefels on hi vivien els seus familiars. Treballa pastoralment
a la comunitat de la parròquia de Santa Maria de Castelldefels, junt amb el rector Mn.
Joan Sunyer. L’any 1979 surt a la Guia de l’Església de Barcelona, i el 1980 és ads-
crit amb facultats de coadjutor de la parròquia de Santa Maria, de Castelldefels. L’any
1981 és nomenat coadjutor de la parròquia de sant Pau, de Badalona i adscrit a la
parròquia de la Mare de Déu de la Salut també de Badalona, d’on fou nomenat co-
adjutor, l’any 1982.

L’any 1985 rep el nomenament de capellà responsable del Servei Religiós de l’Hos-
pital de Badalona «Germans Trias i Pujol». Tres anys més tard, és nomenat coordi-
nador del Servei Religiós del mateix Hospital de Badalona.

La missa exequial es celebrà a la parròquia de Santa Maria de Castelldefels, el dis-
sabte 17 d’abril i fou presidida pel vicari episcopal de Barcelona , Mn. Salvador
Bacardit i concelebrada pels mossens de la parròquia i pels companys del servei re-
ligiós de Can Ruti. Hi participaren, a més dels seus germans i nebots, molts feligre-
sos de Castelldefels i també de la parròquia de la Verge de la Salut de Badalona on
havia col·laborat uns anys.

En l’homilia, Mn. Bacardit posà de relleu el lliurament generós de Mn. Bueno en el
camp de la pastoral de la salut. «Tothom —digué— experimentem la fragilitat de di-
ferents maneres al llarg de la vida. I és en aquests moments de feblesa, de malaltia,
quan més agraïm que algú ens acompanyi i sobretot ens ajudi a sentir la pau que
ens dóna el Senyor».

El dijous 22 d’abril es va celebrar també una missa de funeral en el mateix Hospital
Germans Trías i Pujol en la qual hi van participar un bon nombre de facultatius i al-
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tres treballadors dels diferents departaments del centre. Aquesta missa fou presidida,
també, pel vicari episcopal de la zona, Mn. Salvador Bacardit i concelebrada per l’ar-
xiprest de Badalona-nord, Mn. Francesc Valladares i altres capellans de les parrò-
quies de les rodalies de Can Ruti. En l’homilia Mn. Bacardit va aprofitar per llegir
uns fragments escrits pel mateix Mn. Joan Bueno en què donava gràcies per haver
pogut compartir l’experiència de tants i tants malalts.

Abans d’acabar la celebració, la delegada de Pastoral de la Salut de l’Arquebisbat de
Barcelona, la Sra. M.ª José Martínez va fer una valoració molt positiva de la tasca
que fan els sacerdots i altres agents pastorals del servei religiós dels Hospitals Pú-
blics.

Com sant Pau deia als de Corint: «Crist premiarà el bé fet en aquesta vida». Així sia.

Mn. Joan Ester Febrer

El dia 19 d’abril de 2010, moria a Barcelona, a l’edat de 88 anys, Mn. Joan Ester Fe-
brer. Va néixer a Barcelona el 7 de novembre de 1922. Va estudiar Filosofia i Teolo-
gia en l’Orde del Cister, concretament en el Monestir de Poblet. Fou ordenat preve-
re l’any 1951, en l’església d’aquest Monestir. L’any 1969 i per raons de salut, li
fou concedit l’indult d’exclaustració, per la Sagrada Congregació de Religiosos. Fou
adscrit a la parròquia de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa de Barcelona.
L’any 1970, es nomenat coadjutor de la parròquia de San Martí de Sant Celoni. El
1973, com coadjutor de la Mare de Déu del Roser, de Barcelona. El 1979, coadju-
tor de la parròquia de Sant Ignasi de Loiola, també de Barcelona. L’any 1991 vicari
de la parròquia de Sant Llorens, de Barcelona.

Un any després rebia la jubilació, fou destinat com adscrit, amb facultats de vicari, a
la mateixa parròquia de Sant Llorens.

El dia 20 d’abril tingué lloc en la capella de la Residència Sacerdotal Sant Josep
Oriol, on residia Mn. Ester, la missa exequial concelebrada per 37 preveres i pre-
sidida pel bisbe emèrit de Barcelona, Mons. Pere Tena. En l’homilia es referí a
la primera lectura de l’Apocalipsi: «Ell eixugarà totes les llàgrimes. Que mai més
hi haurà mort i farà que totes les coses siguin noves. Jo sóc l’Alfa i l’Omega, el
Principi i el Fi». «Com ho ha fet Jesús? Ell portant la creu, lliurant-se i fent la vo-
luntat del Pare. Jesús, en venir al món, ens ha ensenyat el camí, perquè “vingueu
on jo estic”. Ens crida per a viure per sempre més amb Ell.» Afegí que, Mn. Es-
ter era un enamorat de la bellesa. Feia cada any, a la Residència, un pessebre gran,
ple de cases, que s’il·luminaven per dins, que era com dir: «El Senyor m’il·lumina
i em salva». També digué als presents que Mn. Ester acompanyava espiritualment:
«Molts de vosaltres vàreu rebre el guiatge de Mn. Ester. En aquest any sacerdotal
hem d’agrair als pastors de l’Església, perquè siguin guiatge santificador». Al
cel sia.
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Mn. Miquel Badosa Fransi

Morí a Barcelona el dia 23 d’abril de 2010, a l’edat de 94 anys Mn. Miquel Badosa
Fransi. Havia nascut a Barcelona, el 31 de gener de 1916. Va estudiar al Seminari
de Barcelona. Fou ordenat prevere el 10 de desembre de l’any 1939. L’any 1940
fou nomenat coadjutor de la parròquia de Sant Pere de Masnou. El 1942 coadjutor
de la parròquia de l’Esperit Sant i posteriorment, coadjutor de la parròquia de Ntra.
Sra. de la Miraculosa, les dues de Barcelona. L’any 1948 rector de Banyeres. L’any
1954 encarregat de la parròquia de Sant Julià de l’Arbós. El 1956 Rector de la parrò-
quia de Santa Maria de Barberà. El 1961 regent de la parròquia de Sant Esteve de
Granollers també és nomenat arxiprest de Granollers i Degà el Vallès. L’any 1964
de la parròquia de Sant Julià de Palou. El 1967 ecònom de la parròquia de la Mare de
Déu dels Àngels de Barcelona. L’any 1990 és nomenat també administrador parro-
quial de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort de Barcelona. L’any 1996 es ju-
bila i és inscrit amb facultats de vicari de dita parròquia de la Mare de Déu dels Àn-
gels on va estar-hi durant 29 anys.

La missa exequial la presidí el Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Mar-
tinez Sistach, que amb Mn. Badosa havien participat en la Comissió Assessora de
Nomenaments durant el pontificat del cardenal arquebisbe Dr. Narcís Jubany Arnau.
Concelebraren el rector actual de la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels Dr.
Méndez, l’arxiprest Dr. Corts, el rector del Seminari Llic. J. M. Turull, que havia es-
tat l’últim vicari amb Mn. Badosa, en la parròquia dels Àngels. Concelebraren una
vintena de preveres més.

En l’homilia el Sr. Cardenal destacà de Mn. Badosa que: «havia tingut un gran es-
perit diocesà i que el va viure personalment, amb molta intensitat, i que el va voler
fer viure a altres. Mn. Badosa fou un prevere de exemplar fidelitat al seu ministeri».
També va subratllar que: «el que és important és que hi hagi qui reculli la torxa mi-
nisterial, i que des del cel intercedeixi, davant del Senyor, perquè ens enviï més vo-
cacions sacerdotals». Que Mn. Badosa gaudeixi del lloc de la llum i de la pau.

Mn. Enric Grases García

Havia nascut a Barcelona el dia 17 de maig de 1940 i va morir en la mateixa ciutat,
el dia 24 d’abril de 2010, a l’edat de 69 anys. Estudià al Seminari Conciliar de Bar-
celona i fou ordenat prevere el 19 de desembre de 1964, a la parròquia de Sant Pius
X de Barcelona. L’any 1965 fou nomenat coadjutor de la parròquia de Sant Sebastià
de Barcelona. L’any 1975 ecònom de la parròquia de Sant Pere Armengol de Bar-
celona. El mateix any és nomenat consiliari diocesà del Moviment Infantil-Jovení-
vol d’Acció Catòlica. L’any 1978 és nomenat membre del Consell Presbiteral. L’any
1979 forma part de l’Equip Sacerdotal de les parròquies de Sant Paulí de Nola,
Sant Pere, Sant Narcís, La Mina i La Catalana.

L’any 1985 és nomenat adjunt amb facultats de vicari de la parròquia de Sant Pere
Armengol i de la de Mare de Déu de les Neus de Barcelona. L’any 1989, rector de la
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parròquia de Santa Clara i encarregat de la parròquia de Sant Francesc d’Assís, les
dues de Badalona. El 1996 es nomenat membre del Servei religiós catòlic de l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol, de Badalona. El 2001 és nomenat membre del Consell
Presbiteral, i en fou renovat fins a l’any 2006, en què fou nomenat rector de la parrò-
quia del Sagrat Cor de Barcelona, on ha exercit fins a la seva mort i on es va celebrar
la missa exequial, que presidí el bisbe auxiliar de Barcelona Mons. Sebastià Talta-
vull. Concelebraren els quatre vicaris episcopals de Barcelona Mn. Joan Galtés, Mn.
Jesús Sanz, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimón García i un bon nombre de pre-
veres. En l’homilia, el bisbe auxiliar Mons. Sebastià Taltavull es va referir sobretot
al ministeri que va exercir com a consiliari dels moviments especialitzats: Mijac, Joc
i Aco; als anys de servei com a missioner al Camerun (Àfrica), així com a l’acom-
panyament dels malalts.

Al final de l’eucaristia, Mn. Salvador Torres va destacar, amb molta emoció, l’etapa
missionera i testimonial referint-se als sis anys que visqueren junts i que varen com-
partir el treball missioner i pastoral a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors,
en el suburbi de Douala, la capital de Camerun, on vivien els més pobres de la ciu-
tat. També atenien i servien a quinze cases-capelles escampades per tot aquell terri-
tori. Després, espontàniament oferiren el seu testimoni laics de la parròquia i dels
moviments que Mn. Grases acompanyava. Que el Senyor li hagi donat el premi de la
vida eterna.

Mn. Joaquim Trias Birba

Morí a Barcelona, a l’edat de 77 anys, el dia 29 d’abril de 2010, Mn. Joaquim Trias
Birba. Havia nascut a Sant Cugat del Vallès el 20 de febrer de 1933. Va estudiar al Se-
minari Conciliar de Barcelona. Fou ordenat prevere l’any 1956. L’any 1975 es lli-
cencià en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona. L’any 1957 fou nome-
nat coadjutor de la parròquia  de Sant Feliu de Codines i, el mateix any, de la parròquia
de la Immaculada de Vilanova i La Geltrú. L’any 1958 coadjutor de la parròquia de
Santa Coloma de Gramanet. El 1959 coadjutor de la parròquia de Sant Jordi de Vall-
carca, de Barcelona. El 1961 de la parròquia de Betlem i el 1962 de la parròquia de la
Puríssima Concepció, de la ciutat de Barcelona. El 1965, amb facultats de coadjutor,
a la parròquia de Santa Coloma i ecònom de sant Josep Oriol, les dues de Santa Co-
loma de Gramanet. L’any 1966 coadjutor de la parròquia Mare de Déu del Pilar. L’any
1974 rep el nomenament d’assessor religiós de l’Escola ATS «Santa Coloma», de San-
ta Coloma de Gramanet i capellà de les Dominiques de l’Anunciata d’aquesta ciutat.

L’any 1977 forma part de l’equip sacerdotal de la parròquia de Santa Eulàlia de Pro-
vençana, de l’Hospitalet de Llobregat. L’any 1979 és regent de Sant Pau del Camp, de
Barcelona. L’any 1985 es membre del Consell Presbiteral. El 1995 és nomenat rec-
tor de la parròquia de Sant Oleguer i administrador de la parròquia de Sant Pau del
Camp, les dues de Barcelona. L’any 2009 torna a ser membre del Consell Presbiteral. 

El dia 1 de maig de 2010 es celebrà la missa exequial a la parròquia de Sant Oleguer.
Presidí el cardenal arquebisbe Dr. Lluís Martínez Sistach i concelebraren els vicaris
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episcopals Dr. Joan Galtés i Mn. Salvador Bacardit i l’arxiprest Mn. Lluís Bonet; el
vicari de la parròquia, P. Ramon Xamar S.J i Mn. Francesc Raventós, rector de la Re-
sidència Sacerdotal Sant Josep Oriol on residí els últims mesos de la seva vida Mn.
Trias, i un grup molt nombrós de preveres. En l’homilia el Sr. Cardenal va fer re-
ferència als llocs on havia servit pastoralment Mn. Joaquim Trias, i que va ser fun-
dador i primer rector de la parròquia de Sant Josep Oriol de Santa Coloma de Gra-
manet i que va mostrar sempre el seu amor a l’Església. 

Al final, el senyor Ferrando, membre del Consell Parroquial, destacà l’estima que te-
nia Mn Trias al nostre país, a la llengua, a la música, a la cultura i la seva capacitat
de treballar compartint amb els laics. Que el Senyor li hagi donat la Vida eterna.

Religioses difuntes

Gna. M. Carme Raventós Espona, Carmelita Descalça del monestir de la Immacula-
da, va morir el dia 9 de març de 2010, als 82 anys d’edat i 62 de vida religiosa. 

Gna. Maria Rosa Martínez Sanllehí, Dominica de la Presentació, va morir el dia 29
de març de 2010, als 81 anys d’edat i 59 de vida religiosa.

Gna. Laureana Pascual González, Carmelita de Sant Josep, va morir el 19 d’abril
de 2010, als 59 anys d’edat i 41 de vida religiosa, acs.
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Conferència Episcopal Tarraconense 

Comunicat de la reunió n. 194

Els dies 28 i 29 d’abril de 2010 ha tingut lloc la reunió n. 194 de la Conferència
Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarra-
gona. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de
Tarragona.

En començar, i després de la pregària inicial, Mons. Pujol, en nom dels bisbes, ha fe-
licitat Mons. Joan-Enric Vives per la concessió que el Sant Pare Benet XVI li ha fet
del títol i dignitat d’Arquebisbe «a títol personal» («ad personam»), i Mons. Vives
ha agraït la felicitació i ha manifestat que aquest títol el farà viure encara més la co-
munió amb els germans bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense. 

1. Els bisbes de les diòcesis catalanes han expressat un cop més la seva satisfac-
ció i el seu agraïment al Sant Pare Benet XVI per haver acceptat benèvolament la in-
vitació del Sr. Cardenal de Barcelona per presidir la consagració del Temple de la Sa-
grada Família el proper 7 de novembre. Els bisbes inviten totes les parròquies,
comunitats, moviments, escoles i altres institucions d’Església de les diòcesis, que
participin en aquest important esdeveniment, acollint el Sant Pare en les celebracions
del proper mes de novembre.

Alhora, els bisbes demanen a tots els diocesans que es vulguin preparar amb la pregà-
ria, el compliment de les seves responsabilitats amb l’Església i amb la societat, i amb
la solidaritat envers els pobres i necessitats, per tal que la visita del Sant Pare doni
abundants fruits pastorals.

Els bisbes expressen al Sant Pare Benet XVI els sentiments de comunió, afecte i
adhesió incondicional de les diòcesis de Catalunya, especialment en aquests mo-
ments, assegurant-li la constant pregària perquè el Senyor l’assisteixi i li doni consol
i fortalesa en el seu ministeri de successor de l’apòstol sant Pere, al servei de l’Es-
glésia i del món.

2. En relació amb la recent visita de l’Emm. Sr. cardenal Tarcisio Bertone, secre-
tari d’Estat de Sa Santedat, realitzada del 24 al 27 d’aquest mes d’abril a Barcelo-
na, Igualada i Montserrat, els bisbes expressen la seva satisfacció pel resultat d’a-
questa visita i d’una manera molt especial per la beatificació del P. Josep Tous i Soler,
primer caputxí català beatificat i fundador de les Germanes Caputxines de la Mare
del Diví Pastor, que realitzen un molt bon servei amb els col·legis que tenen a Cata-
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lunya. També es congratulen per la inauguració del nou orgue de Montserrat i la ce-
lebració de la Vetlla de Santa Maria, presidida pel cardenal Bertone i amb la nom-
brosa presència de joves de les diòcesis catalanes.

3. Precisament, el pròxim 22 de maig, vigília de la festa de la Pentecosta, tindrà
lloc l’Aplec de l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves de les deu diòcesis ca-
talanes i de les illes Balears i Andorra, amb el lema Amb vosaltres cada dia. Mons.
Saiz, bisbe de Terrassa, on tindrà lloc l’Aplec, i Mons. Pardo, bisbe de Girona i pre-
sident del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya i les Ba-
lears (SIJ), han informat els bisbes dels diferents aspectes organitzatius i de contin-
gut de l’Aplec, que s’espera que reuneixi uns cinc mil joves.

També en l’àmbit de la pastoral de joventut, Mons. Pardo ha informat del llarg pro-
cés de preparació de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), que tindrà lloc a Ma-
drid el mes d’agost de 2011, i que serà presidida pel Sant Pare Benet XVI. Els jo-
ves pelegrins provinents de tot el món sojornaran prèviament en distintes diòcesis,
entre elles les catalanes, les quals han de preparar l’acollida i l’organització d’acti-
vitats pròpies. Una d’aquestes activitats serà la invitació a participar en un acte con-
junt que tindrà lloc, probablement, al temple de la Sagrada Família, de Barcelona. La
Creu de les JMJ, símbol d’aquesta Jornada Mundial, es farà present en les diòcesis
catalanes els pròxims mesos de maig a juliol.

4. Mons. Pujol ha informat de la labor del Secretariat Interdiocesà d’Ensenya-
ment de la Religió a Catalunya (SIERC) per a promoure i ajudar l’ensenyament re-
ligiós en l’escola primària i secundària i l’adequada preparació del professorat. En
aquest sentit, ha destacat l’èxit de la IV Trobada de professors de religió, que va te-
nir lloc el proppassat 24 d’abril, a Sant Julià de Lòria, al Principat d’Andorra, amb
l’assistència de més de 450 professors.

5. Mons. Casanova, bisbe de Vic i president del Secretariat Interdiocesà de Pasto-
ral de la Salut (SIPS), ha informat els bisbes de la labor que desenvolupa aquest Se-
cretariat en ordre a l’atenció de les persones malaltes, tant en l’àmbit hospitalari com
en el domiciliari, per part dels preveres i dels laics que hi estan dedicats. Els bisbes
tenen un llarg intercanvi de parers sobre les qüestions plantejades per Mons. Casa-
nova, en continuïtat amb el diàleg que van mantenir sobre el mateix tema en la pas-
sada reunió del mes de febrer amb els representants de la Unió de Religiosos de
Catalunya (URC), i acorden mantenir una pròxima reunió amb els responsables dio-
cesans.

També en aquest àmbit de la pastoral de la salut, els bisbes han nomenat, per a un nou
trienni, com a director del SIPS, Mn. Alfons Gea Romero, de la diòcesi de Terrassa.

6. Mons. Piris, bisbe de Lleida i president de la Comissió Episcopal de Mitjans de
Comunicació Social (MCS) de la Conferència Episcopal Espanyola, informa de di-
versos temes relacionats amb aquest àmbit i proposa la celebració d’un curset de for-
mació en comunicació per a bisbes i vicaris episcopals. Els bisbes estudien la pro-
posta i decideixen realitzar-la el pròxim curs.
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Per part seva, Mons. Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i president del Secretariat
Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS), presenta als bisbes, per
al seu estudi, un «Informe sobre els mitjans propis escrits i audiovisuals» de les diò-
cesis catalanes, elaborat per l’esmentat Secretariat, així com el cartell anunciador de
la Jornada mundial de les comunicacions socials, que tindrà lloc el diumenge 16
de maig, amb el lema Els nous mitjans al servei de la Paraula.

També en aquest àmbit dels MCS, els bisbes han rebut una completa informació
per part del Sr. Francesc Rosaura, director del programa «Signes dels temps», pa-
trocinat per la CET i emès els diumenges al matí per Televisió de Catalunya, i que
acaba d’editar el programa n. 1.000, en el vint-i-quatrè aniversari de la seva existèn-
cia. Els bisbes han analitzat amb el Sr. Rosaura els diferents aspectes del programa
i l’han animat, a ell i al seu equip, a seguir progressant en la seva labor informativa.

7. En acabar la reunió, Mons. Saiz, bisbe de Terrassa, ha invitat els bisbes a assis-
tir a la inauguració de la nova seu de la cúria diocesana, que tindrà lloc el pròxim
15 de desembre de 2010 a Terrassa.

Barcelona, 30 d’abril de 2010

04 Conferència Ep. Tarrac.  19/5/10  12:08  Página 268



BAB 150 (2010) - abril [73] 269

Província Eclesiàstica de Barcelona

Celebració de les XII Jornades d’Apostolat Seglar
El 10 d’abril, al Seminari de Barcelona, s’han celebrat les XII Jornades d’Apostolat
Seglar, amb el títol «Cristians i Cristianes en el context socioeconòmic de 2010», que
han estat organitzades per les delegacions d’apostolat seglar de la Província Ecle-
siàstica de Barcelona.

Després d’una pregària conduïda per Mn. Salvador Cristau, vicari general de pasto-
ral del bisbat de Terrassa i la presentació de la Jornada a càrrec de la delegada d’a-
postolat seglar de Barcelona, Anna Almuni, s’inicia el treball.

Moderà la taula d’ambdues conferències Mn. Josep M. Domingo, vicari episcopal
del bisbat de Sant Feliu.

La primera conferència va anar càrrec del Dr. Josep M. Esquirol, professor de filoso-
fia de la Universitat de Barcelona, amb el títol «La vigília de la solidaritat». Va iniciar
la seva aportació amb uns preliminars: La reflexió, sobre l’acció i la praxi solidària,
ajuda, reforça i empeny el sentit de l’acció mateixa i la vigília és tenir cura, estar atent. 

La condició humana és una condició d’intempèrie, de finitud, de precarietat, d’in-
digència, de no tenir cobertura. Occident ha fet un gir històric cap a la precarietat. «El
nihilisme és un procés d’afebliment, d’anar cap enlloc; amb això és perden les estruc-
tures de poder: filosòfic, cultural, etc. El més essencial es posa en relleu: la solidaritat.» 

Va insistir també en què la vida no és només projecció: «si la condició humana és
d’intempèrie, això significa que la vida no és només l’expansió del mateix jo, la re-
cerca de la felicitat pròpia. La vida també és un moviment de reraguarda, de solida-
ritat, de fraternitat en la precarietat.»

«La solidaritat és la comunió en la intempèrie». Semànticament, solidaritat, és soli-
desa, crear llaços sòlids, resistir en els embats del context.

Cadascú respon de la totalitat, jo sóc responsable del meu germà. És una vigília
perquè et fa responsable de l’altre. La seva raresa és que tenir mala consciència ja
és tenir consciència, i aquesta responsabilitat no és simètrica, ens fa responsables dels
rostres de la vulnerabilitat.

La segona conferència va anar càrrec de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de
Barcelona, amb el títol «Un cor que veu: el programa del cristià». Va desenvolupar
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un primer punt, l’apostolat seglar: L’església amb missió que té el seu fonament en
l’amor.

Tot partint del manament de l’amor com a fonament de la missió, clau que obre la
porta del misteri de l’Església, camí vers la solidaritat amb tot el que suposa la co-
herència entre la fe i la vida. 

Va abordar el sentit mateix de les jornades, la nova evangelització i els laics i laiques: «La
nova evangelització la faran els laics o no es farà» (CEE 92). Un «cor que veu» viu de
l’Esperit i «veu» segons Ell, amb una mirada del cor, Església de l’amor, només es pot
evangelitzar des d’una fe amorosa i humil. Va referir-se llargament al paper dels laics i
laiques a l’Església d’avui: «Es demana una transformació de la persona, de les estruc-
tures socials segons l’Evangeli. Un laic en la societat haurà de provocar interrogants.»

Seguidament va fer una reflexió sobre els cristians laics, nous samaritans, aquest és
el programa del cristià perquè és el programa de Jesús, un cor amarat per l’amor
del Crist, que té respostes pràctiques. Mirar el món amb amor com Jesús, tot reco-
neixent l’altre, cada persona, amb la seva dignitat. En ell miracle de la multiplica-
ció dels pans i el peixos, Jesús pregunta quants pans teniu?, quants bens materials i
espirituals estem disposats a compartir amb els altres? 

Va subratllar que l’Església és comunió, que el cristianisme es viu en comunió, des
del servei, des del rentament dels peus. Diu Jesús als seus deixebles: «Que m’heu
entès?»

La seva exposició la va fer tot comentant textos evangèlics, del Concili provincial de
la Tarraconense i de la Novo millenio ineunte, de Joan Pau II.

A la tarda, es va celebrar una taula rodona de moviments d’Acció Catòlica i FIOCA.
Per part del FIOCA, intervingueren, Jesús Castro, de Justícia i Pau, Joan Torrents, de
Comunitat de Jesús, Mercedes Yubero, de Comunitat Adsis i Jaume Bernadet, d’As-
sociació de Salesians Cooperadors, i com a representants de l’Acció Catòlica, Fran-
cisco Viedma de la GOAC, Javier Cámara de l’ACO i Ignasi Flores del MIJAC. M.
Àngels Arrabal, presidenta del FIOCA, va moderar la taula rodona de moviments. 

Alternatives a la crisi, l’acolliment, la sensibilització i la denúncia com aproxima-
ció a l’opció pels pobres, la responsabilitat de cadascú vers els altres, la generació
de comunitats fraternes i solidàries, l’espiritualitat de la inserció, on volem arribar
com a societat, com entenem la presència dels cristians, responsables i solidaris en
un món consumista, participar en el teixit social, Jesús model de persona..., entre
altres, van ser aspectes esplaiats en la taula rodona.

La riquesa del debat al final de la Jornada ens va obrir un espai de reflexió comuna
sobre el paper dels laics/laiques, sobre la seva responsabilitat avui i sobre la neces-
sitat d’incidir en la vida diocesana. Una porta oberta a la necessitat de treball conjunt
dels diversos moviments i associacions eclesials, que va acabar de manifestar la sa-
tisfacció per la Jornada.
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Organismes diocesans

Tribunal Eclesiàstic: Edicte
Causa: Lorenzo/Martínez II.

Decret. Barcelona, 19 d’abril de 2010.

Pel present Edicte, hom fa saber al Sr. Manuel MARTINEZ CHECA, en parador
ignorat, demandat en el judici de Declaració de Nul·litat de Matrimoni, instat per la
Sra. María Piedad LORENZO MARIN, que ha estat dictada Sentència definitiva en
aquesta instància, en què CONSTA la nul·litat de l’esmentat matrimoni.

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

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

En dono fe.

Segell i firmes il·legibles.

El mateix dia és fixat l’anterior Edicte al corresponent Tauló d’aquest Tribunal, per
tal de ser enretirat el proper dia 19 de maig del 2010. Consti.

Delegació Diocesana de Pastoral Vocacional:
Carta del Delegat Diocesà

A l’atenció dels preveres, diaques, religiosos/es i laics/laiques de l’Arxidiòcesi de
Barcelona que treballen en el camp de la pastoral diocesana

Benvolguts,

El diumenge 25 d’abril, quart diumenge de Pasqua, l’Església celebra la XLVII Jor-
nada mundial de Pregària per les Vocacions, sota el lema «El testimoniatge susci-
ta vocacions». Enguany, any sacerdotal amb motiu dels 150 anys de la mort de sant
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Joan M. Vianney, la figura del Sant Rector d’Ars apareix com a imatge del cartell que
l’anuncia, ja que el seu testimoniatge va suscitar moltes vocacions. Ell, com molts
sacerdots, religiosos i religioses, monjos i monges, amb el seu testimoniatge va aju-
dar moltes persones a descobrir la crida de Déu i a seguir-la amb generositat.

Des de la Delegació de Pastoral Vocacional de Barcelona us fem arribar els següents
materials que us permetin preparar aquesta Jornada:

• Cartell.
• Estampa amb la pregària per les vocacions.
• El missatge del Papa.

Val la pena aprofitar aquesta Jornada, que celebrem sota la mirada de Jesucrist Bon
Pastor, per plantejar el sentit vocacional de la vida i, sobretot, la possibilitat de la vo-
cació al ministeri ordenat i a la vida consagrada.

Que el Senyor ens concedeixi el fruit pasqual de moltes i generoses vocacions nas-
cudes del testimoniatge i que, amb el seu testimoniatge, en suscitin de noves.

Rebeu una salutació de qui es posa a la vostra disposició,

Mn. Josep M. Turull
Delegat Diocesà de Pastoral Vocacional 

Barcelona, 15 d’abril de 2010
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Crònica

Inici de la celebració del centenari
de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes

El 7 d’abril de 2010, l’Hospitalitat de Lourdes de les diòcesis de Barcelona, Sant Fe-
liu i Terrassa, ha celebrat la inauguració dels actes del centenari de l’Hospitalitat.
El mateix dia que ara fa cent anys, el bisbe Laguarda decretava l’autorització per a la
constitució de l’Hospitalitat. Els actes inicials han estat una solemne eucaristia d’ac-
ció de gràcies a la S.E. Catedral de Barcelona, una roda de premsa i l’obertura de
l’exposició commemorativa a la Pia Almoina. 

A les 7 de la tarda s’inicià a la S.E. Catedral de Barcelona l’eucaristia d’acció de grà-
cies per els cent anys de vida, espiritualitat i servei de l’Hospitalitat. Presidí l’euca-
ristia el Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach, i fou
concelebrada per un nombrós grup de preveres i diaques, vinculats a la tasca hospi-
talària, entre ells Mn. Jaume Berdoy, vicari general del bisbat de Sant Feliu de Llo-
bregat —que assistí als actes en representació del Sr. Bisbe, Mons. Agustí Cortés—,
i Mn. Andreu Oller, consiliari de l’Hospitalitat. La S.E. Catedral quedà plena de gom
a gom d’hspitalaris i persones vinculades a l’entitat. 

A l’inici de la missa es beneí i fou encès al ciri pasqual, el ciri del centenari que
presidirà totes les celebracions de la Hospitalitat arreu. De manera especial, les
que, en acció de gràcies, es faran a diversos indrets cada dia 11 de cada més, en re-
cord de l’11 de febrer, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes. 

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe

El Sr. Cardenal, en la seva homilia, que segui a la proclamació del text evangèlic dels
deixebles d’Emaus, manifestà que «així com els deixebles reconegueren el Senyor
Ressuscitat en la fracció del pa, els hospitalaris reconeixeu, també, al Senyor, al par-
tir —es a dir compartir— el temps, l’esforç i la pregària i l’escalf amb els malalts; i
aquests descobreixen també el Senyor en viure el miracle de Lourdes en l’acom-
panyament, el suport i la pregària compartida amb els hospitalaris». «El miracle de
Lourdes —afegí el Sr. Cardenal— és sempre la pregària, l’esforç, l’acolliment, el ser-
vei, el suport i el sentit de la vida i de les situacions difícils que tants malalts i dis-
capacitats han trobat, gràcies als peregrinatges i a la vostra acció generosa com a
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membres de l’Hospitalitat. Aquest és el vertader miracle de Lourdes, ajudar el qui
pateix a trobar-se amb la fe. Que el Senyor i la Mare de Déu, sota l’advocació de
Lourdes, us concedeixin poder realitzar aquesta obra santa i de caritat durant molts
i molts més anys». 

En la pregària dels fidels foren encomanats al bon Déu, els malalts i els seus fami-
liars, metges, infermers i personal sanitari, tots els voluntaris i membres de les hos-
pitalitats, així com els responsables de Junta de Govern. També es recordaren tots els
hospitalaris traspassats a la Casa del Pare. 

Entre les autoritats civils present a l’acte, cal remarcar la presència de la Sra. Katy Ca-
rreres, en representació del Sr. Alcalde de la ciutat; el Sr. Albert Batlle, director Gene-
ral de Presons de la Generalitat; Sr. Xavier Trias, cap de l’oposició a l’Ajuntament
de Barcelona; Sr. Josep Maria Pelegrí, secretari general d’Unió Democràtica. També
hi foren presents nombrosos representants de la societat civil, com la Sra. Marta Fe-
rrusola, i representants de la Fundació Pere Tarrés i del Real Cercle Artístic. 

També hi assistiren els membres de la Junta de l’Hospitalitat encapçalats pel seu pre-
sident, Sr. Rafael Vilalta; la Sra. Maria Ventura, vicepresidenta de l’entitat; i el Sr.
Xavier Gambus, tresorer. També hi foren presents nombrosos delegats territorials i
d’altres Hospitalitats germanes. 

Inauguració de l’exposició commemorativa

Acabada la missa, tingué lloc a la Pia Almoina la inauguració de l’exposició comme-
morativa del centenari. Prengué la paraula el Dr. Josep M. Martí Bonet, director del
Museu Diocesà, que glossà la joia de tots el membres de la Pia Almoina —espai vin-
culat en el passat a l’obra de caritat i assistencial de l’Església— per acollir aquesta
exposició d’una altra institució diocesana vinculada als més necessitats, com és
l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. El president de l’Hospitalitat, Sr. Ra-
fael Ribalta, agraí la disponibilitat i presència de les autoritats, de manera significa-
tiva la del Sr. Cardenal Arquebisbe i al Museu Diocesà, i va encoratjar tots els qui vi-
sitin l’exposició a «cercar a través dels objectes, cartells i fotografies exposats el
veritable cor i esperit de Lourdes: viure la fe al costat dels malalts i ajudar-los a
viure la fe a ells. Que ningú —digué— surti de l’exposició sense descobrir el veri-
table miracle de Lourdes: compartir la vida i ajudar el qui pateix».

El Sr. Cardenal, en les seves paraules, es preguntà en veu alta i dirigint-se a les au-
toritats presents: «Què seria de la nostra ciutat de Barcelona sense l’Hospitalitat de
Lourdes en la seva tasca de suport per als malalts?, que seria de la nostra Barcelona
sense tantes institucions d’Església que avui —enmig d’aquest moment de crisi que
ens toca viure— donen suport material, personal i espiritual a tantes i tantes perso-
nes que sembla que no es trobin en el lloc adequat?». «Avui —afegí el Cardenal—
el millor testimoni de l’Església i de l’Evangeli són les entitats con la vostra, l’Hos-
pitalitat, que mostren a la societat la tasca dels cristians a favor dels malalts, disca-
pacitats i els qui pateixen». «Sou una manifestació pública i enmig de la societat, del
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que és ser Església avui», conclogué el Sr. Cardenal i encoratjà els membres de la
Junta a donar a conèixer l’obra Hospitalària als mitjans de comunicació i a la socie-
tat civil. 

Acabats els parlaments quedà inaugurada l’exposició de la que tothom va poder gau-
dir i es serví un petit refrigeri als assistents. 

Roda de premsa

El mateix dia, a les 11 hores, tingué lloc una roda de premsa, al Museu Diocesà, on
es presentà l’exposició, els actes del centenari i el llibre commemoratiu «Lourdes,
cent anys d’Hospitalitat». En la roda de premsa hi intervingueren el Dr. Josep M.
Martí Bonet i el Sr. President de l’entitat i, de manera especial, glossant-ne el con-
tingut, el Sr. Jaume Esteva, comissari de l’exposició, i la Sra. Blanca Montobbio,
coordinadora de muntatge. Tots dos explicaren en detall el contingut de l’exposició
i l’important treball de recerca, investigació i catalogació dut a terme per realitzar-la.

El Sr. Cardenal Arquebisbe presidí l’homenatge
al diaca Mn. Josep Urdeix

L’acte, que inicialment s’havia de celebrar a la sala Sant Jordi del Seminari Conci-
liar, es traslladà a l’aula magna de la Facultat de Teologia per la gran assistència de
preveres, diaques, laics, amics i amigues de Mn. Urdeix que, amb la seva presència,
desitjaven mostrar-li el seu afecte i reconeixement. Mn. Urdeix estigué acompanyat
en aquest acte de la seva esposa, Carme, filles i néts, altres familiars, amics de la in-
fantesa i dels «hermanos», feligresos de Sant Joan d’Horta, etc. 

Ocuparen la taula de presidència, el Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach; el bisbe auxiliar emèrit de Barcelona, Mons. Pere Tena i Garriga; el
Dr. Armand Puig, degà-president de la Facultat de Teologia de Catalunya; el Dr. Jau-
me Fontbona, president del Centre de Pastoral Litúrgica; el Dr. Jaume González Padròs,
director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona; i el mateix Mn. Urdeix. 

El bisbe Tena glossà la figura i trajectòria humana de l’homenatjat resseguint la se-
va trajectòria d’home de cultura i crítica teatral, d’acció cultural, d’estudiós i de di-
vulgador de la litúrgia, excels en «l’ars celebrandi», fidel diaca servent dels bisbes,
ministre romà de l’Església, home de fonda pregària, i pastoralista afamat. Pel bis-
be Tena, la «manera exacta i piadosa de servir l’altar de Mn. Urdeix és un reflex de
què, per ell, la litúrgia és el centre i aliment de la seva vida cristiana». Com a bisbe,
agraí les moltes celebracions «preparades pel diaca Urdeix amb minuciositat creati-
va» i manifestà que «l’la presència d’aquest diaca en una celebració ha estat sem-
pre garantia del manteniment i exactitud del ritual romà».
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El bisbe Tena destacà, entre les moltes aportacions de Mn. Urdeix, la publicació de
Cuadernos Phase i la introducció de la pregària de laudes i vespres a la Catedral
de Barcelona (actualment encara en curs). 

Tot seguit, Mn. Jaume González Padró, expressà la riquesa de la tasca realitzada
per Mn. Urdeix a Cuadernos Phase. Per González Padrós, l’estudi de Urdeix ha es-
tat una «veritable pastoral litúrgica arrelada en fonts solvents i en el magisteri pro-
fund». «Mn. Urdeix —continua Padròs— és un home culte, intel·ligent, lliure i catò-
lic, sense complexos antiromans, que ha begut de les fons veritables, conscient que
en elles hi cercava el bo i millor per oferir el bo i millor».

Arribat el seu torn, Mn. Urdeix agraí profundament la presència de tants i tants
amics i col·laboradors i sorprengué els presents amb una de les seves creatives i
profundes dissertacions: les set benaurances de la litúrgia (oferim sols l’encapça-
lament):

«Benaurada tu, litúrgia, de com n’és de sant el teu origen i per tenir sempre gust de
santedat. 

Benaurada per ser el lloc privilegiat d’encontre dels cristians amb Déu.

Benaurada litúrgia perquè ens fas passar del visible a l’invisible. 

Benaurada litúrgia, que ens obres la porta de la terra promesa i ens fas viure la rea-
litat de la salvació. 

Benaurada litúrgia, que t’expresses i vius en l’Església.

Benaurada litúrgia, que fas que ressoni sempre la Paraula de Déu.

Benaurada litúrgia, tu que ets l’única i gran escola de pregària.»

Conclogué l’acte el Sr. cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez
Sistach, que amb sentides paraules agraí a Mn. Urdeix la seva dedicació a l’Arxi-
diòcesi i digué que d’ell es podia donar per complertes les paraules de la Tradició
Apostòlica «has estat ulls i orelles per al bisbe» i destacà «el seu esperit de ser-
vei, pastoral, disponibilitat, eclesialitat, competència, i fidelitat al bisbe». El Dr.
Martínez Sistach acabà dient «estic segur que tot ho has fet per amor a Déu i a la
seva Església».

Acabats els parlaments, es serví un aperitiu al claustre i tots els presents varen poder
felicitat el qui Mons. Tena va anomenar en el seu parlament «el diaca de Barcelona»:
Mn. Josep Urdeix Dordal.
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Visita del rector major dels Salesians,
P. Pascual Chávez

El dia 23 d’abril s’entrevistà amb el nostre Cardenal Arquebisbe al Palau Episcopal.

Els dies 23, 24 i 25 d’abril tingué lloc la visita del Rector Major dels Salesians, P.
Pascual Chávez, a l’Obra Salesiana de Sarrià per commemorar el 125è aniversari
de la seva fundació (1884) i la visita del propi Don Bosco a Barcelona (1886).

El dia 23 d’abril, el Rector Major visità l’Escola de Sarrià, on va ser rebut pel di-
rector de la Comunitat salesiana, P. Francesc Riu; pel titular del centre, Antoni Vilar-
rubla, i pel seu director, Jordi Lleixà. Reunit amb l’equip directiu del centre, el
Rector major els recordà que «cal educar els joves per esdevenir persones, professio-
nals i ciutadans actius, sense oblidar la dimensió transcendent de la proposta educa-
tiva». A continuació va visitar les instal·lacions del grup Edebé i es va interessar es-
pecialment pels projectes en curs en els sectors imprès, audiovisual, multimèdia i
digital. En una conversa amb els directors dels diferents departaments els va recor-
dar que «Don Bosco no va ser només un educador, sinó també un comunicador», fent
referència a la seva tasca editorial.

A mig matí va tenir una trobada amb els joves de l’Escola i amb els seus profes-
sors, en l’ambient festiu de la diada de Sant Jordi. Posteriorment va visitar l’Escola
Universitària Salesiana de Sarrià, on va ser rebut pel seu director, Carles Rubio, i pel
president de la Fundació Rinaldi, Francesc Riu. A migdia, es va desplaçar a Martí-
Codolar, on va tenir una trobada amb els directors de les comunitats salesianes.
Moments abans de compartir el dinar amb els salesians, es va fer una foto de grup,
com a record de la foto que el propi Don Bosco es va fer en aquella finca l’any 1886.
També va visitar els salesians grans o malalts allí acollits, amb els quals va resar el
rosari.

Durant la tarda, visità el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sis-
tach, fent el mateix que va fer Don Bosco en el seu dia, visitant el bisbe de Barcelo-
na Jaume Català. El Sr. Cardenal li va expressar el seu agraïment per la tasca que fan
els salesians i salesianes a Barcelona. Compartint l’ambient festiu de la diada de la
rosa i el llibre, el P. Chávez visità el centre de la ciutat, recorrent alguns dels indrets
visitats per Don Bosco en el seu dia: el Palau Moja, l’església de Betlem i el carrer
Lledó, on Don Bosco va rebre la Medalla d’Honor de l’Associació de Catòlics de
Barcelona.

El dia 24 d’abril començà amb una reunió amb els salesians de la inspectoria de la
Mare de Déu de la Mercè i va presidir una eucaristia concelebrada a la parròquia de
Maria Auxiliadora. A la tarda es va trobar amb els joves de la MJS al teatre del col·le-
gi de Sarrià. Desprès de veure «Véns, el musical dels 125», animà els joves «a tenir
un somni a la vida i a dedicar la vida a perseguir aquest somni», talment com va fer
Don Bosco.
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La darrera jornada de la visita, la del diumenge 25 d’abril, el Rector Major es va reu-
nir amb les Filles de Maria Auxiliadora a la seva casa provincial de Sarrià. L’acte s’i-
nicià amb la pregària de les laudes. A continuació, a l’auditori de l’escola, va com-
partir amb els diversos grups de la Família Salesiana gairebé durant dues hores. Al
final del matí presidí una missa a la parròquia de Maria Auxiliadora, que també va
aplegar la comunitat parroquial. En el context del quart diumenge de Pasqua, anome-
nat del Bon Pastor, va dir que «el 125è aniversari de l’obra salesiana de Sarrià ha de
ser viscut com a moment d’acció de gràcies, en la fe de la victòria de l’Anyell, que
han tingut vida en abundància gràcies a aquesta obra». Després de dinar, el P. Chá-
vez retornà a Roma.
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El proppassat dia 16 d’abril a les 11.30 h,
tingué lloc a la Pia Almoina, seu del Mu-
seu Diocesà de Barcelona, una roda de
premsa amb la qual s’inaugurava l’ex-
posició i es presentava el llibre La cate-
dral de Barcelona. Història i històries,
obre del canonge Josep M. Martí i Bo-
net. Les fotografies són del Sr. Francesc
Tena i Juncosa o de l’Arxiu Diocesà de
Barcelona. El llibre té 130 pàgines i ha
estat imprès per Comgràfic S.A.

Inicià l’acte puntualment el Dr. Martí i
Bonet agraint l’assistència del nombrós
públic i demanant excuses perquè no tot-
hom va poder seure, malgrat que s’ha-
vien col·locat moltes cadires a la sala
gran de la tercera planta, on està ins-
tal·lada l’exposició sobre aquest tema. El
Sr. Josep M. Cadena (periodista i crític
d’art) afirmà que aquest llibre «és molt
més que una guia, tot i tenir-ne el for-
mat». És un llibre d’història que s’apro-
pa a les persones, escrit per un dels ca-
nonges que la coneix molt bé, i que, com
els altres, és servidor de la catedral. A
continuació prengué la paraula el Sr. Ig-
nasi Miranda (periodista de Ràdio Estel).
Aclarí que el text és la recopilació es-
crita de molts dels espais retransmesos
des de 2006 a 2009, d’una durada d’uns
cinc minuts, en el programa «El primer
cafè» de Ràdio Estel. «La participació de
Mn. Martí no ha tingut data de caducitat.

Ell continua cada dijous parlant en el
programa». Per això el periodista augu-
rava properes noves publicacions, que
enriquirien les més de dues-centes ja im-
preses per aquest autor tan prolífic.

Fou el Dr. Jaume Aymar qui parlà a con-
tinuació, com a director de Ràdio Estel
i del setmanari «Catalunya Cristiana».
Destacà com el llibre «és ple d’anèc-
dotes que relacionen la nostra catedral
amb la ciutat de Barcelona i amb la vi-
da quotidiana dels seus habitants». Mn.
Aymar evocà records de la seva infan-
tesa també relacionats amb la catedral
(la campana «Tomasa», el cap del mo-
ro, etc.). Després el Dr. Joan Guiteras,
com a canonge-degà de la catedral de
Barcelona, felicità Mn. Martí per «aquest
llibre tan simpàtic i fàcil de llegir per-
què el seu autor és un bon explicador de
contes». «Tenim en comú —afegí Mn.
Guiteras— el desig que la catedral sigui
la casa de tots, afrontant les exigències
que comporta com a monument històric
i artístic, on s’hi exerceix un servei pas-
toral». Agraí que els beneficis de la
venda del llibre es destinin a favor de
la restauració del cimbori de la matei-
xa catedral, que actualment es porta a
terme.

Mn. Martí animà a la compra del llibre
que és ple de boniques històries i anèc-

Informació

Inauguració de l’exposició i presentació del llibre
«La catedral de Barcelona. Història i històries»,

obra del canonge Josep M. Martí i Bonet
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dotes «perquè no hi ha un pam de la nos-
tra catedral que no amagui una història a
explicar». Convidà tothom a traslladar-
se a la nau central del temple per tal de
presenciar el miracle de la seva il·lumi-
nació. En efecte, durant el darrer any
s’ha renovat tota la instal·lació elèctrica.

Els assistents comprovaren com en pocs
minuts la foscor s’anà transformant en
llum que il·lumina les grans naus i els
petits detalls del magnífic temple gòtic.
També apreciaren la riquesa de colors
dels vitralls de la seva façana, darrera-
ment restaurats.
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Lliurament de la Creu de Sant Jordi a persones
i entitats eclesials

El dia 21 d’abril de 2010, al Saló Sant
Jordi del Palau de la Generalitat, el Molt
Hble. President Sr. José Montilla va lliu-
rar la Creu de Sant Jordi a trenta-dues
personalitats i tretze entitats que s’han
destacat en el servei a Catalunya en el
pla cívic i cultural.

Entre les entitats, va rebre la Creu de
Sant Jordi, en forma de placa, l’Orde
de la Mercè, fundada a la catedral de
Barcelona l’any 1218, la qual, «sense
distinció de nacionalitat o credo —tal
com diu el text de concessió—, ofereix
la seva ajuda a totes les persones priva-
des de llibertat i als seus familiars. La
trajectòria redemptora que sempre ha
mantingut expressa un compromís amb
els valors humans i el refús a l’exclusió
social». Va recollir el guardó, en nom
dels mercedaris, el P. Florenci Roselló,
provincial de l’Orde.

També va rebre el guardó, entre les en-
titats, l’Associació del Via Crucis Vi-
vent, la qual «té cura de la preservació

i l’enriquiment d’una manifestació re-
ligiosa que se celebra a Sant Hilari Sa-
calm des de fa més de dos segles. En
reconeixement per la sostinguda dedi-
cació que implica aquesta tasca, la se-
va transmissió a les joves generacions
i la valuosa aportació que la tradició
hilarienca representa per al patrimoni
de la nostra cultura popular i tradicio-
nal».

Entre les personalitats, va rebre la Creu
de Sant Jordi el P. Joan Botam i Casals,
caputxí, fundador del Centre Ecumènic
de Catalunya, «per la seva valuosa con-
tribució al diàleg interreligiós, mitjan-
çant el qual ha impulsat diverses inicia-
tives que promouen els valors de la pau,
la convivència i l’entesa entre les cul-
tures».

El president Montilla, en cloure l’acte,
va agrair als guardonats tot el que havien
fet i fan per Catalunya, com a portadors
d’uns valors que voldria fossin compar-
tits per tots els ciutadans.
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El proper dissabte 15 de maig a les 12 del
migdia s’inaugura al barri de Singuerlín
de la ciutat de Santa Coloma de Gramanet
una nova biblioteca pública que portarà
per nom «Salvador Cabré». Així ho ha de-
terminat l’Ajuntament després de la cam-
panya de recollida de signatures promo-
guda per més d’una quinzena d’entitats
culturals i socials de l’anomenada ciutat.
El portaveu d’aquest col·lectiu, el Sr. Fè-
lix Trias, ha manifestat «la necessitat de
reconèixer la tasca d’aquest home que du-
rant 22 anys va treballar en la tasca social,
cultural i humana de Santa Coloma, i en
especial del barri del Singuerlín». Una
part important del treball de Salvador Ca-
bré ha estat la defensa de la llengua cata-
lana i el seu ensenyament a les escoles. Ell
mateix en fou mestre durant els anys 70,
i creador dels cursos per a adults. Fun-
dador de l’associació «Edicions Teresa
Quintana», entitat sense ànim de lucre en
pro de la cultura catalana, i impulsor de
diversos llibres i publicacions, com ara les
revistes «Grama» i «Poble».

Mn. Salvador Cabré i Puig va néixer a
Mont-Roig del Camp (Tarragona) l’any
1931. D’adolescent ja vivia a Santa Co-
loma de Gramanet on la seva mare
exercia com a mestra. Estudià al semi-
nari de Barcelona i fou ordenat prevere
d’aquesta diòcesi. L’any 1965 va ser
nomenat rector fundador de la parrò-
quia dedicada a l’arcàngel Sant Miquel,
al barri del Singuerlín. A la vegada que
construí el nou temple, bastí la guar-
deria infantil «Sant Miquel» i un Cen-
tre Social, i cedí gratuïtament aquest
local a l’Associació de Veïns del barri
i al grup de Cinefòrum. L’any 1987
acabà el seu ministeri en aquesta parrò-
quia.

Mn. Salvador Cabré, que tot i estar reti-
rat encara celebra l’Eucaristia molts diu-
menges en l’església per ell fundada a
Santa Coloma, va rebre el premi Fran-
cesc Macià atorgat per la Generalitat de
Catalunya l’any 1988 i el Premi Ciutat
de Santa Coloma l’any 1990. 
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La ciutat de Santa Coloma de Gramanet dedica
una nova biblioteca pública a Mn. Salvador Cabré

Vuitantè aniversari de la parròquia
de Sant Ramon de Collblanc

Ja al segle XVII hi havia a la carretera de
Collblanc una capella dedicada a la Ma-
re de Déu de la Mercè. L’any 1888 es va
concedir el permís per a celebrar-hi la
missa dominical. L’any 1924 el Dr. Ra-
mon Baucells i Serra es va fer càrrec de
la nova tinença parroquial, dedicada a
Sant Ramon Nonat, ubicada en l’antiga
capella de la Mercè, depenent de la par-
ròquia de Santa Maria de Sants.

L’arquitecte Enric Sagnier i Villavecchia
dirigí la construcció de la primera cape-
lla (any 1925), que després seria del San-
tíssim, de l’escola per a nenes i menja-
dors per a famílies necessitades (any
1928) confiats a les religioses del Sagrat
Cor de Jesús, de Vic, i de l’església prin-
cipal, dependències parroquials i viven-
des pel rector i vicaris (any 1932). Mn.
Joan Massó en fou tinent un sol any,
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abans que el bisbe Irurita decretés el 22
de novembre de 1930 l’erecció de la no-
va parròquia, nomenant com a rector
Mn. Florenci Baucells.

Tot el complex parroquial tingué poca
durada, ja que el juliol de 1936 el comitè
de la CNT-FAI de La Torrassa va espo-
liar-ho i cremar-ho tot. Dels capellans
al servei de la parròquia, només salvà la
vida Mn. Florenci, qui continuà com a
rector fins a l’any 1970. Reconstruí el
temple i tot el complex parroquial. Els
successors han estat Mn. Josep Breu,
Mn. Pere Miquel, Mn. Andreu Conan-
gla, Mn. Lluís Portabella i, actualment,
Mn. Joaquim Brustenga.

Per commemorar el 80è aniversari de
la parròquia i el 75è aniversari de la

inauguració de l’església, s’ha confec-
cionat una sèrie d’actes culturals (con-
certs i conferències, entre les quals des-
taca la dedicada a Mn. Florenci, pel seu
nebot Mn. Josep Baucells i del Sr. Xa-
vier Vila). A qui durant 40 anys serví la
parròquia se li ha dedicat una placa
commemorativa. Els 13 i 14 de març es
pujà en romiatge a Montserrat, i del 3
al 10 de juny es pelegrinarà a Terra
Santa. El 31 d’agost, dia de la festa pa-
tronal, a les 20 h, presidirà l’Eucaristia
el cardenal Lluís Martínez Sistach,
acompanyat pels preveres de la parrò-
quia i pels que l’han servida anterior-
ment.

També es prepara la publicació d’un lli-
bre: «80 anys de la parròquia de Sant
Ramon».
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Els béns culturals i l’Església, del
Dr. Josep M. Martí Bonet

Del llibre Els béns culturals i l’Església,
n’és l’autor Mn. Josep M. Martí Bonet,
canonge de la catedral, delegat diocesà
del Patrimoni Cultural i acadèmic d’ho-
nor de la Reial Acadèmia Catalana de
Belles Arts de Sant Jordi. Per preparar-
lo ha comptat amb la col·laboració de
Pere-Jordi Figuerola i Blanca Montobbio
—conservadors del Museu Diocesà de
Barcelona—, i Joana Alarcón, Gemma
Pallàs i Francesc Tena. El llibre ha estat
editat per l’Arxiu Diocesà (Barcelona,
març de 2010).

La intenció i el sentit d’aquest llibre
creiem que està dit clarament en aquest
paràgraf del pòrtic que firma el Dr. Mar-
tí Bonet: «Amb el present llibre, intitulat
Els béns culturals i l’Església, pretenem
exposar la nostra experiència referent a

la difusió d’aquests béns aquí, a l’Esglé-
sia de Barcelona, i ensems tributem un
homenatge el nostre antecessor Mn. Ma-
nuel Trens i Ribes, conservador del Mu-
seu Diocesà de Barcelona durant quatre
dècades. Ha estat una experiència molt
viva, gratificant i apassionada».

Sobre els béns culturals, el Dr. Martí Bo-
net explica extensament el seu pensa-
ment en aquest treball precisament així:
«Els béns culturals: un nou concepte».
Són 15 pàgines en les quals queda clara
una nova valoració d’aquest patrimoni
cultural, que s’ha de posar al servei de la
fe i de la societat, aspecte aquest en què
l’autor del treball ha estat un veritable
pioner i que actualment és ja el que en
podríem dir doctrina comuna al nostre
país. El Dr. Martí Bonet no es queda en
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les consideracions generals sobre aques-
ta qüestió, sinó que també baixa a l’anà-
lisi del marc jurídic existent a Catalunya
i a Espanya.

L’aspecte d’homenatge a Mn. Trens va
molt lligat a aquest concepte de béns
culturals, perquè —com diu Martí Bo-
net— «aquest conservador del Museu
Diocesà de Barcelona (es refereix a Mn.
Trens) tenia molt clar que els béns de
l’Església s’havien d’estudiar i difondre
en benefici de tota la societat. D’aquí la
necessitat d’inventariar-los i catalogar-
los. Per aquest motiu Mn. Trens inven-
tarià, i si li era possible també estudià,
tots els objectes religiosos que es tro-
baven a la diòcesi de Barcelona, i des-
prés de la guerra civil de 1936-1939 féu
un elenc de totes les pèrdues sofertes en
aquella desastrosa persecució religiosa.
D’aquest elenc hem parlat en el llibre,
El martiri dels temples, que hem pu-
blicat recentment, de la mateixa mane-

ra que ara intentem presentar l’inventa-
ri que el mateix Mn. Manuel Trens féu
en el seu manuscrit denominat Tresor
artístic de la diòcesi de Barcelona l’any
1929».

En més de 100 pàgines es reprodueix
aquest manuscrit, amb indicació del con-
tingut de cada un dels folis, la qual cosa
dóna a aquest llibre un gran interès do-
cumental. 

El contingut del llibre es completa amb
una abundant informació gràfica, a tot
color, sobre la difusió que s’ha fet
aquests darrers anys dels béns culturals
des del Museu Diocesà de Barcelona,
que ocupa l’edifici de la Pia Almoina, si-
tuat al pla de la Seu, a tocar de la cate-
dral. A més de les obres d’art del Museu,
s’indiquen les exposicions realitzades
(per ordre cronològic i per ordre alfabè-
tic), amb un bon reportatge gràfic sobre
aquestes exposicions. J.P.
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Publicació de La intimitat de la matèria,
de Mn. Francesc Nicolau i Pous

Mn. Francesc Nicolau ens ofereix un nou
llibre d’alta divulgació sobre els progres-
sos de la ciència. Es titula La intimitat de
la matèria (Editorial Claret, Barcelona
2010, 266 pàgs.) i és el número 25 de la
col·lecció «Cultura i Pensament», forma-
da pels llibres de Mn. Nicolau que recu-
llen els articles que setmanalment publi-
ca a Catalunya Cristiana i que ens consta
que tenen molts lectors.

L’any 1986, Mn. Nicolau va publicar, en
forma de llibre, el recull dels seus arti-
cles que sobre el tema «La constitució de
la matèria» havien anat apareixent en el
setmanari. Va ser el número 4 de la

col·lecció «Cultura i Pensament», col·lec-
ció que ha assumit després Editorial Cla-
ret. Aquell llibre tenia com a subtítol
«Dels quatre elements als quarks». Però,
com diu l’autor, «d’ençà d’aleshores han
passat moltes coses. I la ciència no s’ha
aturat… El nostre llibre de 1986 ja no es
troba al dia. Per això ens hem decidit a
tornar a tractar el tema i donar a conèixer
als nostres lectors no solament les coses
que s’han obtingut, gràcies als grans ac-
celeradors de partícules, al llarg d’a-
questes més de dues dècades últimes,
sinó també les noves interpretacions que
s’han ideat de resultats ja coneguts
abans. Ara el subtítol podria ser: “Dels
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quatre elements a la teoria de cordes i
supercordes”».

«Som certament conscients de les nos-
tres limitacions», diu amb humilitat
mossèn Nicolau, que reconeix que no
pretén ni pot fer un treball exhaustiu per
a especialistes, però —afegeix— «pro-
curarem que l’expert en la matèria no
ens pugui acusar d’inexactituds, i expo-
sarem amb senzillesa el que tota persona
de mitjana cultura general pot compren-
dre sense dificultat».

«Tanmateix —afegeix l’autor—, pensem
que serà suficient per donar a conèixer la
gran complexitat que la ciència ha trobat
en la matèria i com la intel·ligència huma-
na, després de tants segles d’escatir-ne la
composició, encara està molt lluny de
la comprensió total. Això ens mostrarà, una
vegada més, la meravella de la creació.»

Felicitem Mn. Nicolau per aquest nou
llibre i per la seva llarga dedicació a la

ciència amb esperit sacerdotal. N’és una
prova més el que diu a la reflexió amb
què es clou el llibre. En reproduïm un
fragment perquè ens sembla que reflec-
teix el rigor de l’autor com a estudiós de
la ciència i també l’esperit que el mou
com a sacerdot de Jesucrist: «Si adme-
tem el principi de causalitat que diu que
tot el que ha tingut principi o és contin-
gent ha d’haver tingut una causa que li
ha donat l’existència, arribem a aquesta
conclusió: hi ha d’haver un Déu Crea-
dor, un Ésser necessari que ha existit
des de sempre i que té la raó de ser en la
seva mateixa essència. Si abans del big
bang hi hagués hagut el no-res absolut,
del no-res no pot sortir res. Ja sabem
que aquesta conclusió sobrepassa la
ciència de la física. Però com a cristians
que som, i creients en la validesa del
principi filosòfic que acabem de dir, no
podem deixar de treure aquesta conclu-
sió, que posem senzillament i de bona
gana a la consideració dels nostres lec-
tors». J.P.
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