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Els jesuïtes han celebrat en el 2013 
i en el que va de 2014 dues comme-
moracions notables de la seva histò-
ria: el 125è aniversari de la canonit-
zació del missioner català sant Pere 
Claver, que va dedicar la seva vida 
als esclaus negres a la Colòmbia co-
lonial espanyola del segle XVII, i el bi -
centenari de la restauració de la Com-
panyia després del període en què va 
estar dissolta (1773-1814).
  Sant Pere Claver té una actualitat 
perenne perquè és un exemple de cris-
tià solidari, de vida compromesa a l’a-
juda i l’alliberament dels més fe  bles. 
El teòleg Josep Maria Rovira Bello-
so, significativament, menciona Pere 
Cla  ver en un escrit acadèmic dedi-
cat a sant Tomàs d’Aquino. Diu que, a 
més de la perfecció formal i lògica, el 
saber teològic té una dimensió pràc-
tica, que impulsa vers els altres i es-
pecialment vers els pobres i margi-
nats. Aquest és un concepte que va 
més enllà del treball teològic acadè-
mic, si es vol dir així, però que dóna 
a la teologia una necessària tensió 
vers el Regne de Déu proclamat per 
Jesucrist, que s’ha de manifestar en 
l’atenció als més pobres i febles de 
cada societat. El doctor Rovira Bello-
so escriu amb tota raó: «Hom recor-
da aquí sant Pere Claver acostant-
se als esclaus per donar-los escalf 
material i vida. La teologia té una di-
mensió certament veritativa, però tam-
bé inclou el vessant de la realització 
pràctica, com ha estat afirmat per 
sant Tomàs d’Aquino.»
  Aquesta dimensió samaritana de la 
fe i de la teologia brillà en sant Pe  re 
Claver, nascut a Verdú (Urgell) l’any 
1580. Essent ja clergue del bisbat de 

Vic, entrà a la Companyia de Jesús el 
1602 al noviciat de Tarrago na. Cursà 
les humanitats clàssiques a Gi ro   na i 
la filosofia a Mallorca, on en  trà en con-
tacte amb un sant jesuï ta famós, tot 
bondat, saviesa i hu mi  litat, Alfon so 
Ro dríguez, porter del Col· legi de Mon-
ti-sion, el qual seria cano nit  zat el ma-
teix dia que el fill de Ver dú per Lleó XIII 
l’any 1888. Pere Claver també fou ciu-
tadà de Barcelo na com a estudiant de 
teologia de 1608 a 1610.
  Marxà cap a les missions del Nou 
Món i durant 40 anys va viure a Car-
tagena d’Índies, a Colòmbia, dedicat 
totalment als esclaus negres que 
eren portats des d’Àfrica, servint-los 
de ma nera abnegada, amb un ex tra-
ordi nari exercici de la solidaritat amb 
ells. Està considerat un veritable pre-
cursor de la defensa dels drets hu-
mans abans que fossin anomenats 
així. Va treballar per superar les di-
ficultats que alguns grups de la so-
cietat colonial plantejava a la seva 
missió de ser esclau dels esclaus ne -
gres: és un text que es conserva es-
crit de pròpia mà: «Petrus Claver ae-
tíopum semper servus» («Pere Claver 
esclau per sempre dels etíops», que 
era el terme amb què es denomina-
va els negres).
  Morí a Cartagena d’Índies el 8 de se-
tembre de 1654 i actualment aquest 
sant català és el patró de Colòmbia 
i, sobretot, és un exemple eminent 
de la dimensió alliberadora i solidà-
ria de la fe. Es va complir en ell allò 
que va escriure al final 
de la seva par tida de 
bap tisme el sacerdot 
de Verdú: «Déu el faci 
bon cristià.»

Pere Claver, 
esclau dels 
esclaus

PARAULA�I �VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona
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Lectures 
Missa 
diària i 
Santoral

27. � Dilluns (litúrgia de les 
hores: 2a setmana) [Ef 4,32-
5,8 / Sl 1 / Lc 13,10-17]. Sant 
Flo renci, màrtir; sant Gaudiós, 
bisbe.

28. � Dimarts [Ef 2,19-22 / 
Sl 18 / Lc 6,12-19]. Sant Si-
mó (el Zelador), de Canà de Ga-
lilea, i sant Judes, anomenat 
també Tadeu (invocat en les cau-
ses difícils), apòstols; sant Sil-
vi, ermità; santa Ciril·la, verge i 
màrtir.

29. � Dimecres [Ef 6,1-9 / Sl 
144 / Lc 13,22-30]. Sant Nar-
cís, bisbe i màrtir (s. IV), patró 
de Girona (1387); santa Eusè-
bia, verge i màrtir; beat Miquel 
Rua, prev. salesià. 

30. � Dijous [Ef 6,10-20 / Sl 
143 / Lc 13,31-35]. Sant Mar-
cel, centurió romà, i els seus 
fills Claudi, Rupert i Victorí, 
màrtirs; santa Eutròpia, màr-
tir; santa Zenòbia, màrtir.

31. � Divendres [Fl 1,1-11 / Sl 
110 / Lc 14,1-6]. Sant Alfons 
(Alonso) Rodríguez, religiós je-
suïta castellà, mort a Palma de 
Mallorca; sant Quintí, màrtir; 
sant Volfgang, bisbe; santa Lu-
cil·la, verge i màrtir.

1.  † Dissabte [Ap 7,2-4.9-
14 / Sl 23 / 1Jn 3,1-3 / Mt 5, 
1-12a]. Tots sants.

2. � † Diumenge vinent, Com-
memoració de tots el fidels di-
funts (litúrgia de les hores: 3a 
set mana) [Leccionari «de di-
funts». Per exem-
ple: Jb 19,1.23-
27a / Sl 22 / Rm 
14,7-9.10c-12 / 
Jn 14,1-6].

MIREIA MARQUÉS

ENTREVISTA

Per a tota 
la vida

Durant el Sínode de la Família s’ha po -
sat èmfasi en la importància d’una pre -
paració adequada per al matrimoni. 
Els cursos previs són, per aquest mo-
tiu, la clau per conèixer el seu valor 
sacramental. La Mireia Marqués i en 
Francisco Pelayo, que es van casar el 
passat 11 d’octubre a Barcelona, van 
rebre una acurada formació i van fer, 
per separat —la Mireia és barceloni-
na i en Francisco, madrileny—, sen-
gles recessos. 

Què significa el pas que heu fet?
És el més important de les nostres vi-
des. Estem contents d’haver-nos ca-
sat per formar una família, amb la il-
lusió de gaudir i educar els fills que 
pu guem tenir. Venim de famílies molt 
diferents pel que fa a la situació geo-
gràfica i a la llengua, però hem rebut 
dels nostres pares una educació i 
uns valors molt semblants.

Esteu ben preparats?
Hem fet un recés en el qual hem me-
ditat sobre nosaltres mateixos en tot 
allò que afecta a la convivència, al res-
pecte, a la comprensió, als fills —com 
reaccionaríem si no en poguéssim te-
nir... Hem llegit textos adients al ma-
trimoni i el llibre Els cinc llenguatges 
de l’amor ens ha descobert un ventall 
de situacions. Tot plegat ens fa entrar 
amb més fermesa i confiança en el 
ma trimoni i estar més preparats per 
saber com reaccionar davant les ad-
versitats i com ens ajudarà la fe a ali-
mentar la nostra estimació.

De què li estàs més agraïda a Déu?
De la família que Ell m’ha donat. De 
l’educació que he rebut dels meus 
pares i d’haver-me fet créixer en el 
respecte i l’amor a Déu. Dels valors 
que m’han inculcat, d’haver après en 
l’estimació i la generositat, de donar 
sense esperar res a canvi i de saber 
perdonar... I, és clar, d’haver-me fet 
conèixer en Francisco!

Òscar Bardají i Martín 

ACTUALITAT

El doctor Lluís Martínez Sistach ha 
es    tat una figura destacada del Síno-
de so bre la família. En aquesta foto el 
veiem dirigint-se a l’aula sinodal acom-
pa nyant el papa Francesc. Membre 
del Sínode per nomenament del Sant 
Pa re, el nostre cardenal va pronunciar 
l’homilia de la primera jornada de tre -

ball sinodal; va ser elegit com a mo-
derador del grup de treball de llengua 
caste lla  na i el dia 15 d’octubre va par-
ticipar en una roda de premsa per als 
perio dis tes, acompanyant el portant-
veu del Vaticà, P. Federico Lombardi, 
i els altres moderadors dels grups lin-
güístics de treball. 

El cardenal Sistach amb 
el papa Francesc, al Sínode

Un pare de família encara jove, que 
no ha arribat als quaranta anys, em 
comentava la preocupació d’ell i la 
seva muller per afavorir l’apropament 
dels fills, de set i cinc anys, a Jesús 
i a la comunitat eclesial. Em recorda-
va la seva adolescència i primera jo  -
ventut. Com va viure amb intensitat 
la per tinença a allò que anomena-
va un ramat, que englobava l’escola, 
la ca tequesi, el centre d’esplai, la 
co         mu     nitat cristiana i les múltiples ac     -
ti   vi     tats que li oferien: formació ca   te -
què     ti  ca, aprofundiment en la vida in-
te rior i la pregària, esbarjo educatiu, 
presèn cia dels altres i establi ment 
de llaços d’amistat, empreses i ac-
ti   vitats conjuntes, participació en els 
sagra ments, compromís en el ser vei 
gratuït als al  tres... Destacava tam-
bé la rela ció amb un sacerdot, al 
qual anome na   va el pastor, que els 
acompanyava sem pre, im plicat en 
moltes de les ac      tivitats i dimensions 
de les seves vi des, el qual exercia un 
mestratge espiritual i educatiu que, 
segons aquest pare de família, els 
ajudà a créixer i a ser.
  Recordava aquella etapa de la vi-
da —el ramat i el pastor— amb goig i 
agraïment. Ara que viu en una altra po-
blació, lluny de l’originària, ell i l’es po -

sa s’han integrat en la vida de la nova 
parròquia. N’estan contents. Hi ha, pe-
rò, poca activitat de ramat, i el pastor 
fa el que pot d’acord amb la se va edat 
i circumstàncies. Enyoren el que van 
viure i voldrien que els fills pogues-
sin créixer sentint-se part del ramat i 
acompanyats pel pastor. Veuen que, 
com a laics, aquest moment demana el 
seu compromís. Han parlat amb al   tres 
pa res amb cir cumstàncies i neguits 
semblants als seus i, sense an gú nies, 
confiant en l’Esperit, s’han im   plicat en 
la vida par roquial, han co mençat no-
ves activitats i revifat d’altres. Tot en 
mans de Déu, sense que hi fal ti, però, 
el seu esforç. Bo i no ser pastor, si et 
trobes un ramat al mig del camí, bé 
hau ràs de pasturar-lo, apartar-lo del 
pe rill i, si cal, posar-lo a recer o en la 
bo na direcció.
  Aquesta és l’actitud. No deixar-se 
portar pel desencís ni superar per les 
circumstàncies. Els laics i les lai ques 
poden fer aportacions notables a la vi-
da de la comunitat eclesial i, de fet, 
molts ja ho fan. És qüestió de posar- 
s’hi. «Pastureu el ramat de Déu que 
teniu confiat; vetlleu per ell no pas per 
obligació, sinó de bon grat, per amor 
a Déu; no amb afany de lucre, sinó ge-
nerosament» (1Pe 5,2).

Un ramat i un pastor

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA



MARIA AMOR
Directora de l’Escola de Formació del Voluntariat 
de Càritas Diocesana de Barcelona
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Càritas Diocesana de Barcelona

Des de l’Escola de Formació del Vo-
luntariat de Càritas Diocesana de Bar-
celona, donem la benvinguda al nou 
curs! 
  L’Escola va néixer l’any 1983 i és 
un centre de formació permanent del 
voluntari i un marc de debat pel que 
fa a la intervenció del voluntariat en 
els diferents àmbits de l’acció so-
cial. L’Escola forma part del Pla de 
For ma        ció de la Generalitat de Cata-
lu     nya i és Es co la reconeguda des de 
l’any 1994. 
  Des de Càritas atenem persones 
que es troben en situacions socials 
complicades, moltes de les quals viuen 
en un alt grau d’aïllament social i amb 
relacions socials i familiars fragmen-

tades o força debilitades, situacions 
en què el voluntariat pot aportar aco-
llida i acompanyament d’una mane-
ra significativa i decisiva, des de la 
proximitat, l’escolta, la senzillesa i el 
respecte. Per tal que el voluntari pu-
gui donar un servei de qualitat cal re-
bre una formació adient.
  Des de l’Escola de Formació hem 
treballat amb il·lusió el programa for  -
matiu per a aquest nou curs que ara 
comencem. Remarquem la necessitat 
de fer el curs d’iniciació al volunta riat i 
oferint una formació continua da a les 
voluntàries i els voluntaris que for-
men Càritas parroquial, interparro quial 
i diocesana, amb la finalitat d’oferir-
los eines que els ajudin en la seva 

tas  ca voluntària. Tots sabem que vi-
vim en un mo ment social complex, 
intens i amb grans des igualtats so-
cials. Per això la tas ca del voluntari 
de Càritas és essen cial: acull, acom-
panya per so  nes que estan pa tint si-
tuacions de vul ne ra bilitat, dolor, pèr-
dua, des es   pe        ran  ça... El volunta riat 
de Càritas està format per perso nes 
sensibi lit  zades amb els problemes 
socials ac tuals. És un voluntariat so-
cial, i precisament en aquest àm bit 
és on es fa més palpable la soli da             ri      -
tat i on es demana un perfil de vo   lun          tari 
compromès, amb capacitat d’en     tre ga 
i d’escolta, i amb disposi ció per rebre 
la formació adient per al desenvolu-
pament de les tasques encomana-
des. 
  L’aportació generosa de tots els 
nostres voluntaris dins l’organització 
ajuda a pal·liar la injustícia social i 
el risc d’exclusió de les persones i fa-
mílies que pateixen. La seva acció es -

tà carregada de solidaritat, a través 
d’un servei generós, des d’una mi-
rada oberta, compromesa i par  ti ci-
pativa. Actualment, Càritas Dioce sa-
na de Barcelona compta amb 2.200 
voluntaris que col·laboraren activa-
ment en els diferents projectes de 
l’entitat, tant des dels grups de les 
Càritas parroquials com des dels pro-
grames i projectes de Càritas Dio ce -

sana. Voluntaris que treba llen per la 
justícia social, des de la so li da ri tat i 
el compartir fratern, persones volun-
tàries que són portadores d’es  pe ran-
ça.
  Es pot veure el progra-
ma del curs 2014-15 a 
www.caritasbcn.org o ac-
cedint a través del codi QR.

Formar-se com a 
voluntari és essencial

El voluntariat 
de Càritas està 

format per persones 
sensibilitzades 

amb els 
problemes 

socials actuals



  

Càritas Diocesana de Barcelona Voluntaris/àries
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Més de 120 persones de Càritas Diocesana de Barcelona, entre voluntàries i contractades, van participar a les Jornades de 
Tro  bada i Formació de Càritas Catalunya celebrades el 3 i 4 d’octubre a Girona. Durant aquells dies, que van aplegar a més 
de 1.200 persones, van compartir experiències i aprenentatges que els han ofert eines per continuar amb la 
se va tasca a favor de les persones més vulnerables. Algunes voluntàries i voluntaris ens expliquen què han après, 
quins missat ges els han colpit i què s’emporten a les seves motxilles. Els agraïm el seu testimoni! Podeu veu  re 
més imatges de la trobada a través del codi QR. 

Miquel Feltrer 
Del taller el que més em va colpir 
va ser la participació i l’esperit per 
aprendre de tots els assistents, molts 
d’ells professionals dels sectors so-
cials i voluntaris compromesos en 
l’elaboració de projectes. S’albira-
va un gran afany de formació i de 
compartir experiències. 
  El més interessant que he après 
ha estat la projecció i dimensió hu-
manística i cristiana que hem de 

donar als nostres projectes tècnics, 
que, a vegades, semblen marcats 
per unes lleis que semblen inamo-
vibles. En aquest punt cal ressaltar 
l’aplicació de la creativitat perquè 
no ens quedem només en l’establert 
per les normes. 
  I, què m’emporto a la motxilla? 
El que venia a cercar en el taller es-
collit, però sobretot m’emporto un 
sac d’idees, experiències i vivèn cies 
que caldrà sedimentar i reflexio-
nar en la meva tasca de volunta ri 
de Càritas. Em quedo amb la refe-
rència de Mn. Ramon Prat sobre el 
llenguatge corporal i verbal, i amb 
el missatge de viure amb entusias-
me exposat per Victor Kuppers, basat 
en la transmissió del sentit de l’hu-
mor, l’optimisme, l’alegria, l’ama-
bilitat i l’actitud. Finalitzo amb una 
cita que va fer d’un proverbi xinès: 
«Si tu cara no tiene una son ri sa, no 
abras una tienda». I si un voluntari 
no porta un somriure? 
  Pensem-hi.

Xavier Natal
El treball de l’orientador laboral i 
de les persones que vaig conèixer 
al taller em va semblar tremenda-
ment valuós, insubstituïble i ad-
mirable. 
  Del que van exposar destaco l’ex-
plicació que van fer de l’ocupabi-
litat: és la mesura per valorar en 
quin grau som capaços i adequats 
per a una oferta laboral i per afron-
tar el mercat laboral, que compa-
ra la nostra actitud i habilitats amb 
l’actitud i habilitats que la feina re-
quereix. Res d’entrevistes i res de 
qüestionaris. 
  Es tracta de demostrar amb l’ac-
ció què sabem fer i com ho fem, te-
nint en compte que no hi ha una 
única manera correcta de fer, si-
nó una manera adequada per a ca-
da feina, i que del que es tracta és 
de trobar la feina que encaixa com 
un guant amb les nostres compe-
tències. 
  Pel que fa a l’actitud de la per-
sona que busca feina, van explicar 
que aquesta té el repte de desco-
brir quines són les competències 
que la fan «extra-ordinària»: les ac-
tituds, comportaments i habilitats 
que la defineixen i la diferencien. 

Tots en tenim! No som estàndards, 
no som còpies, ni fitxes! Som únics 
i ho hem de fer palès. 

Montserrat Arissa 
M’agrada dir que he tingut la sort de 
participar en aquest taller. L’expo-
sició que ha fet el ponent ha estat 
tan enriquidora com tots els anys 
que porto sent voluntària, durant els 
quals m’he enriquit amb el contacte, 
primer de les persones a qui he po-
gut atendre, escoltar i intentar do-
nar una mica d’ajuda; i segon, amb 
els treballadors de Càritas i altres vo-
luntaris, dels qui he après molt.
  En el taller he comprès moltes 
idees i he après moltes formes d’en-
caminar la meva manera de ser i 
d’actuar diferents de les que fins ara 

he portat a la meva motxilla, ja si-
gui per vivències del passat o potser 
perquè me les exigia a mi mateixa. 
Al final d’aquesta trobada puc dir que 
em sento més lleugera, perquè he 
deixat fora algunes pedres negati-
ves de la meva motxilla. I, sobre-
tot, hi deixo l’esperança i l’optimis-
me, perquè m’acompanyin d’ara 
endavant.

Isabel Rojo
¡Qué corto, pero intenso y gratifican-
te fin de semana! Recordar, actuali-
zar muchas cosas, pero especialmen-
te pensar en cómo adaptarlas a la 
labor cotidiana de ayuda a todos los 
que lo necesitan. No demos lo que 
nos sobra, compartamos lo que te-
ne mos. Compromiso, qué concep-
to tan simple, pero qué profundo. 
Cuando interiorizas las frases, pala-
bras y vivencias que nos han trans-
mitido en estas jornadas, te miras al 
espejo y piensas: «¡Cuánto camino 
me queda por recorrer!».

M. Ester Peñalver 
El taller en què he participat m’ha 
ofert un seguit de preguntes i afir ma -
cions que interroguen la meva vida 
i la meva acció. L’afirmació «veiem 
les coses com som i no com són» és 
una d’aquestes, ja que he entès que 
quan em relaciono amb els altres 
dono respostes des d’on jo sóc i no 
des d’on són els meus interlocutors. 
També he après que les preocupa-
cions només són útils com a motor 
durant un temps curt per passar des-
prés a les ocupacions, que només 
són útils si em porten als somnis, i 
per descobrir-ho m’he de preguntar: 
«Sóc el que vull ser?, perquè el que 
visc ara germina en el que vull ser i 
el que vull configura el que sóc. I un 
cop he arribat a aquest punt, he de 
triar quines coses deixar, afegir, mo-
dificar o mantenir perquè la meva 
vida sigui millor, i així pugui millo-
rar la vida al meu voltant.»
  I per acabar, comparteixo altres 
missatges que també m’emporto 
per reflexionar: 
  •  No visquem mirant-nos el me-

lic, és un forat negre que ens 
engolirà.

  •  No ens quedem empresonats 
en el passat que no podem can-
viar, caminem cap als somnis i 
no ens perdem el paisatge. No 
siguem com aquells que van a 
tota màquina sense fer res.

  •  No diguem «sí» quan voldríem 
dir «no», perquè aleshores ani-
rem on no volíem anar, amb el 
temps que no tenim.
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Un flaix 
        d’aquest Sínode

Nomenat pel papa Francesc, he tin-
gut el goig de participar en la III As-
semblea general extraordinària del 
Sínode dels Bisbes els dies 5-19 d’oc -
tubre. Ha estat una experiència d’Es-
glésia universal, molt enriquidora. Tots 
els països hi tenien un representant: 
el president de cadascuna de les con-
ferències episcopals del món. El te-
ma era molt vital: els reptes de la fa -
mília en el context de l’evangelitza ció.
  Quan era a l’aula sinodal, tenia cons -
ciència que us feia presents a tots els 
diocesans de la nostra Església de 
Barcelona. Sé que heu pregat i us heu 
interessat pels treballs de l’assem-
blea sinodal. Us vull fer cinc cèntims 
del seu clima i del seu contingut. Hem 
gaudit d’un clima de llibertat. El Papa, 
en la seva salutació d’inici de l’as sem   -
blea, ens digué que parléssim amb 
llibertat i clarament i que era neces-
sari que es digués tot allò que se sent 
amb parresia (coratge), escoltant-nos 
mútuament amb humilitat. Així es fa 
un treball sinodal, terme que vol dir 
caminar junts. El Papa ens ha convo-
cat perquè portem la veu de les Es-
glésies diocesanes i l’ajudem presen-
tant allò que creiem que cal fer.
  La mateixa preparació d’aquesta as-
semblea sinodal, a partir de les res -
postes al qüestionari lliurat a les Es-
glé sies de tot el món, ens ha permès 
escoltar la veu de tantes experièn cies 
familiars. Això s’ha complementat 
amb les gairebé tres-centes interven-
cions dels membres de l’assemblea, 
fent-nos veure la realitat viva i com-
plexa de les famílies.
  Els pares sinodals, especialment 
els africans, llatinoamericans i asià-
tics, en les seves intervencions han 
parlat de la situació de la família al 
seu país. Hem pogut fer un diagnòs-
tic sintètic de la salut de les famílies 
arreu del món. He constatat amb sor-
presa la incidència de la globalització: 
arreu hi ha problemes i situacions ma-
trimonials i familiars similars a les que 
vivim a l’Occident europeu. Incideixen 
molt en els joves els corrents cultu rals 
del relativisme, el consumisme, l’he-
donisme, viure el present sense pen-
sar en el futur i també els sistemes 
econòmics originats en el «fetit xisme 
dels diners i en la dictadura d’u  na eco-
nomia sense rostre i sense un objec-
tiu veritablement humà», com ens diu 
Francesc en l’Evangelii gaudium.

† LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe de Barcelona



  L’assemblea sinodal ha tingut un 
to i un contingut molt pastoral. Els 
pastors hem exposat els problemes 
que tenim en les nostres Esglésies 
respecte de les noves situacions fa-
miliars i les noves unions i parelles, 
i —seguint el missatge constant del 
papa Francesc— el desig que l’Esglé-
sia sigui mare i mestra i bona sama-
ritana acostant-se a totes les perso-
nes que pateixen aquestes situacions 
conjugals i familiars per oferir-los l’E-
vangeli de la família i la miseri còrdia 
de Déu.
  La vida familiar pateix el debilita-
ment de la fe i dels valors, l’indivi dua -
lisme, l’empobriment de les relacions, 
l’estrès d’una ansietat que oblida la 
reflexió serena. Fàcilment aquestes 
causes matrimonials s’afronten d’una 
manera superficial i sense la valen tia 
del diàleg, del perdó, de la re con cilia-
ció i del sacrifici. Els trencaments 
matrimonials donen peu a noves rela-
cions, noves parelles, noves unions, 
creant situacions familiars comple-
xes i problemàtiques per a la vida cris-

en l’Església i en el món. Els matri-
monis cristians auditors del Sínode 
han ofert uns testimoniat ges de vi-
da familiar, social i eclesial que en-
coratgen i posen en relleu que no tot 
és el que he dit abans. Hi ha molts 
matrimonis i famílies que viuen amb 
il·lu sió i alegria l’Evangeli i la belle-
sa del seu amor fidel, indissoluble 
i fecund.
  El papa Francesc ha volgut que els 
treballs del Sínode tinguessin molta 
transparència. Per això s’han anat 
fent públics tots els documents de l’as-
semblea, fins i tot el document final 
amb el resultat de la votació de ca-
da número del document esmentat, 
que no és pas un document definitiu, 
sinó de treball que ens mena vers la 
pro pera assemblea sinodal d’octubre 
de 2015.
  Hem d’agrair a l’Esperit Sant que 
ens hagi assistit, als pares sinodals, 
i hem de demanar-li que assisteixi a 
tots els qui en les Esglésies diocesa-
nes treballaran per preparar la prope-
ra assemblea sinodal.
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Un flaix d’aquest Sínode
tiana dels qui les viuen, per a la tran-
quil·litat de la seva consciència i pel 
fet de no poder celebrar el sagrament 
de la penitència i de l’eucaristia.
  Aquest Sínode és diferent dels al-
tres perquè no ha acabat i d’algu-
na manera continuarà amb l’altra as-
semblea sinodal de 2015. Ha estat 
com el plat d’uns entremesos gene-
rosos. S’han plantejat els reptes, 
les dificultats, la problemàtica. Du-
rant aquest any caldrà treballar en 
les Esglésies diocesanes aquest di-
agnòstic i penso que també els teò-
legs, biblistes, canonistes, etcètera, 
hauran d’aprofundir doctrinalment al-
gunes pistes de resposta pastoral 
que s’han indi cat en algunes inter-
vencions sinodals. 
  Per això en aquest Sínode no s’han 
elaborat propostes, sinó un document 
de treball que s’ha aprovat i lliurat al 
Papa. Aquest document servirà per 
preparar l’altra assemblea i s’inclou-
rà en la temàtica més àmplia que s’ha 
assignat a la propera assem blea: 
la vocació i la missió de la família 



   

Rodolf  Hortal
El que he après en el taller sobre la 
regla de Sant Benet és que aques-
ta es basa en el treball, l’equitat i la 
prudència. 
  La regla és molt sabia, ja que té 
un gran coneixement de les perso-
nes i dels grups. Forma un ordena-
ment de normes de comportament, 
modula i gestiona l’espai, el temps, 
i les relacions dintre de l’organit-
zació; fomentant la convivència, el 
lideratge, la gestió i el creixement 
personal.
  El més impactant és que no bus-
ca l’èxit del grup mitjançant la se-
lecció de les persones de gran capa-

ESCOLES AMB COR-EDUCACIÓ EN VALORS:

L’educació com a motor 
de canvi social

Voluntaris/àries  Càritas Diocesana de Barcelona

 

Ilona Fröhlich
Les jornades han estat un espai de 
for mació i reflexió conjunta que 
han evidenciat la necessitat del 
nostre compromís i implicació per 
trans for mar les actuals estructures 
socials, tan desiguals, que marginen 
cada cop més els més vulnerables 
de la nostra societat. Hem de tre-
ballar per en for      tir-los, acompanyar-
los i preservar la seva dignitat. En 
aquesta tasca, la for ça del volunta-
riat pot ser un element clau per als 
objectius de Càri tas que tots com-
partim, especialment un dels més 
repetits durant les jornades: «Cons-
truïm espais d’esperança.» 
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L’educació és el primer pas perquè 
la nostra societat aconsegueixi viure 
des de la fraternitat i la justícia so-
cial. Si aconseguim que els nens i 
les nenes i el jovent es formin a les 
escoles com a persones més enllà 
d’adquirir eines per ser bons profes-
sionals, estarem més a prop de viu-
re en una societat realment cohesio-
nada, en la qual es prioritzin els va lors 
de la solidaritat i la igualtat. 
  Escoles amb Cor-Educació en va lors 
és un programa que ofereix conferèn-
cies adreçades als alumnes del 2n 
cicle d’ESO, batxillerat i formació 
pro   fessional de grau mitjà i supe rior. 

A partir d’aquest curs 2014-2015, 
obrim el ventall i volem adreçar-nos a 
la franja de primària, on fins ara no ha-
víem fet una acció directa sistematit-
zada de sensibilització. Per això for-
mem un nou projecte d’Esco les amb 
Cor-Educació en valors.
  Els objectius són sensibilitzar i 
formar en valors universals, essen-
cials en l’acció de Càritas, els nens, 
les nenes i els joves en el context de 
l’educació formal de primària i secun-
dària, i reforçar i incrementar les cam-
panyes de recapte d’aliments i altres 
possibles vies de col·laboració per a 
captar fons.

  Aquest darrer curs hem realitzar di-
ferents xerrades de sensibilització a 
26 escoles, arribant a 1.615 alumnes. 
Per al curs 2014-2015 tenim la se-
güent proposta de sensibilització:

— XERRADES per a SECUNDÀRIA, bat-
xillerat i formació professional de 
grau mitjà i superior:

  •  Pobresa i exclusió social. L’ac-
ció social de Càritas en un món 
desigual.

  • Nous horitzons per al voluntariat.
  • L’aventura d’envellir.

— XERRADES per a PRIMÀRIA (5è i 6è):
  • Càritas i l’acció solidària.

  Perquè com diu el papa Francesc, 
«quan els nens són acollits, estimats 
i protegits, la família té bona sa lut, 
la societat millora i el món és més hu -
mà».
 
  Per demanar més informació sobre 
les xerrades podreu adreçar-vos a: 
escolesambcor@caritasbcn.org

 José Luis Buyolo
He aprendido que hay que escu-
char muchas opiniones para te-
ner una idea más acertada de la 
resolución de cualquier problema 
y que si todos vamos en la direc-
ción adecuada, debidamente agru-
pados, con nuestra mejor actitud, 
con mucha constancia y siempre 
con una sonrisa, podemos mejorar 
muchas cosas. 
  De las jornadas me llevo las fra-
ses que me han interpelado con más 
fuerza: «Se tiene que profundizar en 
la situación de las personas atendi-
das»; «el bien común está por enci-
ma del derecho a la propiedad pri-
vada»; «el principio de subsidiarie-
dad»; «ayuda y ponte al lado de la 
gente»; «no te pongas delante que 
no te sigo, no te pongas atrás que no 
te veo, ponte al lado para que te 
sienta»; «aprender puede represen-
tar desaprender», «mejor valorar las 
posibilidades que criticar los defec-

Carmen Lorenzo 
Hem aprofundit en el coneixement 
propi, aprenent a gestionar millor la 
nostra vida, conscients de les nos-
tres dificultats i possibilitats. Abans 
de mirar l’altre ens hem de mirar 
nosaltres, reflexionar i intentar fer 
els camins que puguin mi llorar la 
nostra vida. Acompanyar l’altre aju-
dant-lo a fer el seu camí, acceptant 
i comprenent la seva situació per-
sonal.
  Tots portem una motxilla molt 
carregada, depèn només de nos-

altres buidar-la del que ens pesa i 
no necessitem i emplenar-la de tot 
allò que pot donar sentit a la nos-
tra vida. 
  Els voluntaris no donem el que 
ens sobra, compartim el que som.

citat per crear un «dream team» dels 
millors, sinó  que en la recerca de l’è-
xit de la comunitat compta en tot 
moment amb el potencial i aptituds 
de totes i cada una de les persones 
que la formen, sense excloure nin-
gú, sigui quina sigui la seva edat, sa-
lut, temperament, energia vital i ca-
pacitats.

tos» y «la mirada desde el amor y 
la amistad».
  Marcho con la mochila cargada 
de auténtica esperanza y renovados 
deseos de seguir trabajando para 
ayudar a las personas necesitadas. 
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Su trabajo a diario en la diócesis de 
Tánger se centra, básicamente, en 
acompañar a personas que además 
del reto de emigrar a otro país, deben 
aprender a vivir en otras culturas, re-
construyendo su identidad. ¿Qué es 
para usted la identidad?
Nunca me he planteado esta cues -
tión. Yo llegué a Marruecos ya pen -
sionista, con poquísimas posibili -
da des de cambiar mi forma de ser. 
Entré a los 11 años en un seminario 
fran ciscano y a lo largo de mi vida 
no he sido otra cosa que sacerdote. 
Siempre he enseñado teología litúr-
gica y me he movido con naturalidad 
en ambientes donde hay personas 
con muchas necesidades. Y eso se-
guí haciendo en Marruecos, no tuve 
que cambiar nada. Sigo siendo una 
persona que trata de ser amable, de 
ser servicial, de ser útil para las per-
sonas. Y las personas lo perciben. 
Es ta es mi forma de acercarme a la 
gente. Porque al final lo que importa 
es el saludo, la mirada, el cruzar las 
miradas, que te permiten consta tar 
que tu existes para alguien y el otro 
existe para ti. Esta es la identidad. 
No se trabaja, se tiene.

Usted es una de las voces más crí-
ti  cas en contra de las muertes en la 
fron tera. Como arzobispo, ¿cuál cree 
que ha de ser su papel y el de la Igle-
sia en la denuncia de este tipo de si-
tuaciones?
Normalmente, las personas que mue-
ren en el Estrecho es bastante posi-
ble que hayan pasado por tu casa pi-
diendo ayuda, por lo que dejan de ser 
números para ser rostros. Este es 
el caso, por ejemplo, de las 15 per-
sonas que perdieron la vida en Ceu-
ta. Normalmente intento sacar a la 
luz los problemas, pero a la hora de 
denunciar es la Iglesia de Tánger la 
que se pronuncia. Nos hemos preo-
cupado mucho a través de la Dele-
gación de Migraciones de socializar 
la denuncia para que no sea, única-
mente, una cuestión del obispo. El 
obispo le da forma, la firma primero, 
pero es la Iglesia la que se pronun-

cia. De esta forma, todos sentimos 
el problema como propio. Porque to-
dos estamos juntos, en esto: los in-
migrantes oran con nosotros, están 
con nosotros, forman parte de la co-
munidad, no sólo porque vengan a 
pedir ayuda. Esto nos implica mucho 
a la hora de defender sus derechos.

Esta mirada de respeto y fraternidad 
de la comunidad que usted lide ra 
con las personas inmigrantes, con 
otras culturas y religiones, es un ejem -
plo de convivencia, de paz. ¿Cree que 
esta experiencia sería extrapo lable 
a la resolución de conflictos co mo los 
de Israel y Palestina?
La de este conflicto es la historia de 
muchos años de violencia y de agre-
siones. Donde hay violencia surgen 
heridas que luego cuestan de curar. 

Cuanto más tiempo se mantenga la 
violencia entre Israel y Palestina, 
más odio se instala en las concien-
cias y más difícil será resolver los pro-
blemas. Si ahora mismo Israel llega-
ra a un acuerdo con los palestinos ese 
acuerdo sería deseable, pero lo que 
verdaderamente hay que trabajar es 
conseguir que se curen los corazo-
nes. Y esto es un trabajo personal y 
colectivo. La gente debe estar dis-
puesta a recorrer este camino inte-
grando vivencias amargas y sufri-
mientos. Entre nosotros, en nuestra 
comunidad, no tenemos ese proble-
ma porque los inmigrantes, a pesar 
de haber sufrido experiencias muy 
do   lorosas de violencia, no se vuel-
ven violentos, no responden con vio-
lencia. Y eso mismo les ayuda a no 
guardar rencor en sus cora zones. Per-

sonas que han perdido un ojo, que 
han sido lesionadas para toda la vi-
da, quedando en silla de ruedas… y 
los ves sonreír. Y te preguntas: ¿qué 
fuerza moral hay dentro de estas per-
sonas? Claro que dentro de la Iglesia 
tenemos siempre miedo que esta vio-
lencia estalle también dentro de los 
inmigrantes y que esto complique la 
vida… Por lo tanto, la experiencia de 
Tánger no es transferible.

¿Cómo organiza la acción social, en 
su diócesis?
La Iglesia de Tánger, aunque el terri-
torio es muy grande, unos 21.000 
quilómetros cuadrados, está forma-
da por una comunidad de unos 2.500 
católicos, por lo que es una pa rro-
quia pequeña. Nuestra comunidad 
cristiana tiene 15 institutos religiosos 
distintos. Y algunos, como por ejem-
plo las Hijas de la Caridad, tienen 7 
comunidades dentro de la diócesis. 
Donde hay una comunidad religiosa 
hay un proyecto de intervención so-
cial. Entonces, esta es una Iglesia lle-
na de proyectos. 

¿Cuál es el mensaje evangélico que 
le inspira la labor de acompañamien-
to a las personas inmigrantes en Tán-
ger? 
La Iglesia, que vio la situación parti-
cular que se presentaba con la llega-
da de los inmigrantes, pensó en crear 
una Delegación de Inmigración en la 
diócesis para atenderlos. Partimos 
del presupuesto de que la Iglesia se 
encarga de los pobres, de los más dé -
biles. No hace falta ponerse de acuer-
do con nadie, simplemente sales, vas 
y ayudas a las personas que lo nece-
sitan, como explica la parábola del 
buen samaritano. Cuando pienso en 
una imagen bíblica que represente el 
trabajo con los inmigrantes, pienso en 
el pozo de Sicar, es decir, que la Igle -
sia actúa como Jesús esperando en 
el pozo al que llega sediento. En tre los 
Estados no tenemos este principio 
de gratuidad, siempre es yo te doy si 
tú me das. En la Iglesia es al revés, 
siempre es todo por nada.

Entrevista a l’arquebisbe de Tànger 

Mons.Santiago Agrelo
«Lo que importa es el saludo, el cruzar las miradas, que te permiten 

constatar que tú existes para alguien y el otro existe para ti»

Càritas Diocesana de Barcelona

Text: Cristina Aluja Solsona / Foto: Fernando Sánchez Planas
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 Lectura del libro del Éxodo (Ex 22,20-26)

Así dice el Señor: «No oprimirás ni vejarás al 
forastero, porque forasteros fuisteis vosotros 
en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfa-
nos, porque, si los explotas y ellos gritan a mí, 
yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os ha-
ré morir a espada, dejando a vuestras mujeres 
viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si pres-
tas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que 
habi ta contigo, no serás con él un usurero, 
cargándo le intereses. Si tomas en prenda el 
manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de 
ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para 
cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acos-
tar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo 
soy compasivo.»

 Salmo responsorial (17)

R. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; / Se-
ñor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. R.

Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, / 
mi fuerza salvadora, mi baluarte. / Invoco al Se -
ñor de mi alabanza / y quedo libre de mis ene-
migos. R.

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, / sea ensal-
zado mi Dios y Salvador. / Tú diste gran victo-
ria a tu rey, / tuviste misericordia de tu Ungi-
do. R.

  Lectura de la primera carta del apóstol 
san Pablo a los Tesalonicenses (1Ts 1,5c-10)

  Hermanos: Sabéis cuál fue nuestra actuación 
entre vosotros para vuestro bien. Y vosotros se-
guisteis nuestro ejemplo y el del Señor, aco-
giendo la palabra entre tanta lucha con la ale-
gría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un 
modelo para todos los creyentes de Macedonia 
y de Acaya. Desde vuestra Iglesia, la palabra 
del Señor ha resonado no sólo en Macedo nia 
y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en 
Dios había corrido de boca en boca, de mo do 
que nosotros no teníamos necesidad de expli-
car nada, ya que ellos mismos cuentan los deta-
lles de la acogida que nos hicisteis: có mo, aban-
donando los ídolos, os volvisteis a Dios, para 
servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardan-
do la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, 
a quien ha resucitado de entre los muertos y 
que os libra del castigo futuro.

  Lectura del santo evangelio según 
san Mateo (Mt 22,34-40)

  En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Je-
sús había hecho callar a los saduceos, forma-
ron grupo, y uno de ellos, que era experto en la 
Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maes-
tro, ¿cuál es el mandamiento principal de la 
Ley?» Él le dijo: «“Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con to do tu 
ser.” Este mandamiento es el principal y pri-
mero. El segundo es semejante a él: “Ama-
rás a tu prójimo como a ti mismo.” Estos dos 
mandamientos sostienen la Ley entera y los 
Profetas.»

DIUMENGE�XXX�DE�DURANT�L’ANY

 Lectura del llibre de l’Èxode (Ex 22,20-26)

El Senyor diu: «No maltractis ni oprimeixis els 
immigrats, que també vos altres vau ser immi-
grats al país d’Egipte. No maltractis cap viuda ni 
cap orfe: si els maltractes i alcen a mi el seu 
clam, jo l’escoltaré i, encès d’indignació, us ma -
taré amb l’espasa: les vostres dones quedaran 
viudes, i orfes els vostres fills.
  »Si presteu diners a algú del meu poble, als 
po bres que viuen amb tu, no facis com els usu-
rers: no li exigeixis els interessos. Si et que-
des com a penyora el mantell d’algú, torna-li 
abans no es pongui el sol. És tot el que té per 
abrigar-se, el mantell que l’embolcalla. Amb 
què dormiria? Si ell alçava a mi el seu clam, 
jo l’escoltaria, perquè sóc compassiu.»

 Salm responsorial (17)

R. Us estimo, Senyor, vós m’enfortiu.

Us estimo, Senyor, vós m’enfortiu, / roca i mu-
ralla que em deslliura. R.

Déu meu, penyal on m’emparo, / escut i for-
ça que em salva. / Rodejat d’adversaris deli -
rants, clamo al Senyor, / crido auxili d’entre els 
ene mics. R.

Beneït sigui el Déu vivent, el meu penyal. / Be-
neeixo el Senyor que em salva. / Ha donat grans 
victòries al seu rei, / ha mostrat l’amor que té 
al seu Ungit. R.

  Lectura de la primera carta de sant Pau 
als cristians de Tessalònica (1Te 1,5c-10)

  Germans, ja sabeu el que fèiem per vosal-
tres mentre érem a la vostra ciutat. També 
vos  altres, heu imitat el nostre exemple i el del 
Se  nyor, acollint la paraula de Déu enmig de 
moltes adversitats, plens del goig de l’Espe-
rit Sant. 
  Així heu estat un model per a tots els creients 
de Macedònia i d’Acaia, perquè, des de la vos-
tra ciutat, s’ha estès el ressò de la paraula del 
Senyor. I no solament a Macedònia i Acaia; per-
tot arreu parlen de la vostra conversió de ma-
nera que no ens cal afegir-hi res: ells mateixos 
conten com va ser la nostra arribada en tre vos-
altres i com abandonàreu els ídols i us conver-
tíreu a Déu, per adorar només el Déu viu i veri-
table i esperar del cel Jesús, el seu Fill, que ell 
ressuscità d’entre els morts, i que ens salva rà de 
la pena, en el judici que ha de venir.

  Lectura de l’evangeli segons 
sant Mateu (Mt 22,34-40)

  En aquell temps, quan els fariseus s’assa-
bentaren que Jesús havia fet callar els sadu-
ceus, es tornaren a reunir, i un d’ells, mestre 
de la Llei, per provar-lo, li va fer aquesta pre-
gunta: «Mestre, quin és el manament més gran 
de la Llei?» Jesús li contestà: «Estima el Se-
nyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’àni-
ma, amb tot el pensament. Aquest és el mana-
ment més gran i el primer de tots. El segon és 
molt semblant: Estima els altres com a tu ma-
teix. Tots els manaments escrits en els llibres 
de la Llei i del Profetes vénen d’aquests dos.»

La pregunta sobre el manament més gran té, en 
Mateu, un aire de pregunta capciosa que no té 
en Marc (ni tampoc en Lluc). En Mateu la pre-
gunta ve un cop més dels fariseus («es tornaren 
a reunir») que constaten que Jesús ha fet callar 
els saduceus. Estem en una competició a veu-
re qui va més lluny a ensarronar Jesús. Potser per 
això, la pregunta no és pel «manament més im-
portant de tots» (Marc) sinó «pel manament més 
important de la Llei» (Mateu). La respos ta de Je-
sús és clara encara que no tan solemne com en 
Marc, que addueix fins a dues vegades el text 
de Dt 6,4-5 —«Xemà Ishrael»—, amb el mana-
ment (primer en boca de Jesús i després en bo-
ca del mestre de la Llei que li ha fet la pregunta, 
Mc 12,29-33). També Mateu allarga el sentit del 
manament més gran de la Llei a un segon ma na -
ment semblant a aquell: «Estimar els altres com 
a un mateix.»
  El final de la resposta de Jesús segons Mateu 
és el més sorprenent i nou: «Tota la Llei i els pro-
fetes depenen (vénen) d’aquests dos». La Llei i 
els profetes significa aquí que la voluntat de Déu 
(manaments) està consignada en l’Escriptu ra. En 
el fons vol dir el que Mateu ha qualificat com «la 
justícia del regne» (Mt 6,33; cf. 1,15). Ara bé, 
què vol dir que tota la Llei i els profetes vénen o 
depenen d’aquests dos? Pot voler dir que tots els 
manaments de la Llei estan inclosos en aquests 
dos. O també, que tots els manaments de la Llei 
es poden resumir en aquests dos. Això és nou. Pe    rò 
ho és de dues maneres: primer perquè al cos tat i 
en el mateix nivell del manament d’estimar Déu 
per damunt de tot hi ha el manament d’estimar 
els altres. En segon lloc, però, estimar Déu i es-
timar els altres és complir tota la Llei. Mateu ja 
ho deixa entreveure en el sermó de la muntanya 
quan diu: «Feu als altres tot allò que voleu que 
ells us facin; això és la Llei i els profetes» (Mt 7, 
12). És el mateix que diu Pau: «El qui estima 
el seu proïsme ha complert plenament la Llei» 
(Rm 13,8). I en un altre lloc: «Tota la Llei troba 
la seva plena realització en aquest únic precep-
te: estimaràs el proïsme com a tu mateix» (Ga 5, 
14). El Nou Testament aprofundeix i enllaça més 
íntimament la resposta de Jesús quan diu: «El qui 
no estima el seu germà, que veu, no pot estimar 
Déu que no veu» (1Jn 4,20).

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

El manament 
més important 
de la Llei
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AGENDA�

  

Los jesuitas han celebrado en 2013 
y en lo que va de 2014 dos conme-
moraciones notables de su historia: 
el 125 aniversario de la canoniza-
ción del misionero catalán san Pe-
dro Claver, que dedicó su vida a los 
esclavos negros en la Colombia co-
lonial española del siglo XVII, y el bi-
centenario de la restauración de la 
Compañía después del período en 
que estuvo disuelta (1773-1814). 
  San Pedro Claver tiene una ac-
tualidad perenne porque es un ejem-
plo de cristiano solidario, de vida 
com prometida en la ayuda y la libe-
ración de los más débiles. El teó-
logo Josep Maria Rovira Belloso, 
sig nificativamente, menciona Pedro 

Claver en un escrito académico de-
dicado a santo Tomás de Aquino. 
Dice que, además de la perfección 
formal y lógica, el saber teológico 
tiene una dimensión práctica que 
impulsa hacia los demás y espe-
cialmente hacia los pobres y margi-
nados. Este es un concepto que va 
más allá del trabajo teológico aca-
démico, si se quiere decir así, pero 
que da a la teología una necesaria 
tensión hacia el Reino de Dios pro-
clamado por Jesucristo, que debe 
manifestarse en la atención a los 
más pobres y débiles de cada so-
ciedad. El doctor Rovira Belloso es-
cribe con toda razón: «Se recuerda 
aquí a san Pedro Claver acercándo-

se a los esclavos para darles ca-
lor material y vida. La teología tiene 
cier tamente una dimensión veritati-
va, pero también incluye la vertien-
te de la realización práctica, como 
ha sido afirmado por santo Tomás 
de Aquino.»
  Esta dimensión samaritana de la 
fe y de la teología brilló en san Pe-
dro Claver, nacido en Verdú (Urgell) 
el año 1580. Siendo ya clérigo del 
obispado de Vic, entró en la Com-
pañía de Jesús en 1602 en el novi-
ciado de Tarragona. Cursó las hu-
manidades clásicas en Girona y la 
filosofía en Mallorca, donde entró en 
contacto con un santo jesuit a famo-
so, todo bondad, sabiduría y humil-
dad, Alfonso Rodríguez, portero del 
Colegio de Montesión, que sería ca-
nonizado el mismo día que el hijo de 
Verdú por León XIII en 1888. Pedro 
Claver también fue ciudadano de 
Barcelona como estudiante de teo-
logía de 1608 a 1610. 
  Marchó hacia las misiones del 
Nuevo Mundo y durante 40 años vi   -
vió en Cartagena de Indias, en Co -
lom  bia, dedicado totalmente a los 

esclavos negros que eran llevados 
desde África, a los que sirvió de ma -
nera abnegada, en un extraordina-
rio ejercicio de solidaridad con ellos. 
Está considerado un verda dero pre-
cursor de la defensa de los de re-
chos humanos antes de que fue   ran 
llama dos así. Trabajó para superar 
las dificultades que algu nos grupos 
de la sociedad colonial planteaba 
a su misión de ser escla vo de los 
escla vos negros: es un tex   to que se 
conserva escrito de su puño y le-
tra: «Petrus Claver ae tíopum sem-
per servus» («Pedro Claver esclavo 
para siempre de los etíopes», que 
era como se denominaba a los ne-
gros). 
  Murió en Cartagena de Indias el 
8 de septiembre de 1654 y actual-
mente este santo catalán es el pa-
trón de Colombia y, sobre todo, es un 
ejemplo eminente de la dimensión li-
beradora y solidaria de la fe. Se cum-
plió en él lo que escribió 
al final de su partida de 
bautismo el sacerdote 
de Verdú: «Dios lo ha-
ga buen cristiano.»

Pedro Claver, esclavo 
de los esclavos

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

Actes i 
conferències
Tallers d’Oració i Vida (mètode P. I. 
Larrañaga). «Aprendre a pregar per 
aprendre a viure». Dimarts 28 d’oc-
tubre (18 h), a la Pquia. Maria Auxi lia -
dora (pg. Sant Joan Bosco, 70). In for-
mació: t. 639 382 931 (Mireia).

Aproximació als místics. «Teresa de 
Jesús reformadora, un projecte incò-
mode?» Dies 3, 10, 17 i 24 de nov. 
(17.30 a 20 h), a la Comunitat Pas-
satge (c/ València 244, 3r). Informa-
ció: t. 934 876 363 (17.30-20.30 
h), www.comunitatpassatge.org 

In memoriam
P. Aureli Boix Duch, CO. Prevere de 
la Congrega ció de l’Oratori de Sant 
Fe   lip Neri, adscrit a la parròquia de 
Sant Ma teu de Barcelona. Morí el 12 
d’octu bre passat, als 74 anys. La mis-
sa exe  quial es va celebrar el dimecres 
15 d’octubre a l’església de l’Orato-
ri de Grà cia. Era originari de la diòce-
si de Gi rona i també havia col·labo-
rat amb l’equip pastoral de Cornellà 
de Llobre gat i amb les 
parròquies de Sant Ra-
mon Nonat i Sant Albert 
Magne de l’Hospitalet 
de Llobregat. 

ACTUALITAT

XI Mostra 
de Cinema 
espiritual
La XI Mostra se celebrarà del 6 al 23 
de novembre. Projeccions a Filmote-
ca de Catalunya (pl. Salvador Seguí, 
1-9) i Auditori de la Facultat de Comu-
nicació Blanquerna-URL (c/ Vandon-
zella, 12). La Generalitat de Catalu-
nya, a través de la Direcció General 
d’Afers Religiosos, assumeix per pri-
mer any l’organització d’aquesta mos-
tra. Es pot trobar la relació de les pel-
lícules i altres de talls, a: www.gencat.
cat/afersreligio sos 

Mn. Joan Rius 
fa 102 anys
El divendres 17 d’octubre, Mn. Joan Rius i Fal -
có, que complia 102 anys, va participar en 
una eucaristia presidida per Mons. Sebas tià 
Taltavull a la residència sacerdotal Sant Jo-
sep Oriol. Mn. Joan Rius ha arribat a aques-
ta edat en la plenitud de les seves facultats i, 
com deia un poema que li va dedicar Mn. Ma  -
nuel Tort: «És el somriure blanc de la re si-
dèn cia sacerdotal». Mn. Rius fou un dels fun-
dadors de la Unió Sacerdotal de Barcelona.


