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Biografia de Mons. Omella

Mons. Joan Josep Omella Omella va 
néixer a la població de Querete s (o 
Cretes), província de Terol i alesho-
res bisbat de Tortosa, el 21 d’abril de 
1946. 
  Va estudiar al Seminari de Sara-
gossa i en centres de formació dels 
Pares Blancs a Lovaina i Jerusalem. 
El 20 de setembre de 1970 rebé l’or-
denació sacerdotal. 

En el seu ministeri sacerdotal ha 
treballat com a coadjutor i com a 
rector, i entre 1990 i 1996 com a vi-
cari episcopal a la diòcesi de Sara-
gossa. Durant un any va ser missio-
ner al Zaire.

apostòlic de Jaca. El dia 8 d’abril 
de 2004 és nomenat bisbe de la 
diòcesi de Calahorra y La Calzada-
Logroño. Va prendre possessió de 
la diòcesi el 29 de maig del mateix 
any.

El 31 de maig de 2013 va ser in-
vestit prior honorari de la Mare de 
Déu de la Valvanera pel Capítol de Ca-
vallers, per la seva tasca en el pele-
grinatge de la Mare de Déu pels dife -
rents municipis de La Rioja amb motiu 
de l’Any de la Fe. El 6 de novembre 
de 2014, la Santa Seu feia públic el 
seu nomenament com a membre de 
la Congregació per als Bisbes.

Càrrecs pastorals

El 15 de juliol de 1996 va ser nome-
nat bisbe titular de Sásabe i bisbe 
auxiliar de Saragossa. 
  Va rebre l’ordenació episcopal el 
22 de setembre d’aquell mateix 
any. El 27 d’octubre de 1999 va ser 
nomenat bisbe de la diòcesi de Bar-
bastre-Monsó, de la qual va prendre 
possessió el 12 de desembre. Entre 
el 24 d’agost de 2001 i el 19 de de -
sembre de 2003 fou administrador 
apostòlic d’Osca i entre el 19 d’oc-
tu bre de 2001 i el 19 de desembre 
de 2003 també fou administrador 

Mons. Joan Josep Omella Omella, 
arquebisbe de Barcelona

Altres dades d’interès

Des de 1999 i fins a finals de 2014 
fou consiliari nacional de Mans Uni-
des, l’ONG de l’Església que treba-
lla per eradicar la pobresa al Tercer 
Món. 
  A la Conferència Episcopal Es pa-
nyo la és membre de la Comissió 
Episcopal de Pastoral Social des de 
1996, i de 2002 a 2008 en va ser el 
president.

El 13 de març de 2014, a la CIII As -
semblea Plenària, va ser escollit no-
vament president de la Comissió Epis-
co pal de Pastoral Social.
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Conversa amb el nou arquebisbe

Pregunta: Aquest 26 de desembre, 
festivitat de Sant Esteve, ha pres pos-
sessió de la seu. Per què es va escollir 
aquesta data tan assenyada per als 
catalans?
Mons. Omella: No trobàvem un altre 
dia perquè ningú tenia l’agenda fàcil: ni 
jo ni lo cardenal ni el nunci. I es va acor-
dar el 26 de desembre. Casualment 
jo estic molt content amb la data perquè 
està dintre de Nadal, un naixement. Je -
sús neix a Betlem lo dia 25 i lo dia 26 és 
lo dia de Sant Esteve Protomàrtir que, 
diguéssim, és lo Nadal de Catalunya. 
Al meu poble sempre se celebra el 26 
també. Per això per a mi és un dia molt 
agradable de començar el meu treball 
a Barcelona. És un dia de la família, un 
dia en què Nostre Senyor se compro-
met a viure a la Terra i a participar de la 
nostra situació. Jo vull fer el mateix: 
vull encarnar-me a Barcelona i viure les 
seves alegries i penes. És lo meu dia, 
lo dia de Nadal, lo dia del Naixement, 
de l’Encarnació, de Jesucrist. Sant Es -
teve Protomàrtir és també lo dia del 
testimoniatge, del servei, de la diaco-
nia, de la caritat. Jo no vull imposar res, 
jo vull donar testimoni joiós i alegre de 
l’Evangeli i de Nostre Senyor. Són molts 
símbols, és un dia molt signifi catiu i 
podem treure-li molta substància.

P: Fa uns dies que és aquí, però què re-
corda del seu primer viatge a Barce-
lona i què coneix ara de l’arxidiòcesi?
M. O.: Vaig anar a Barcelona per pri-
mer cop amb vuit anys amb la meua 
iaia i em vaig quedar impressionat de 
veure una ciutat tan gran. Però lo que 
més em va marcar va ser el mar, per-
què al meu poble no hi ha ni riu. Sobre-
tot recordo el Tibidabo, que tenia mol-
tes atraccions per als xiquets. Després 
hai tornat un parell de vegades: una 
d’elles vaig anar a la Catedral en època 
del cardenal Jubany i l’altra a la consa-
gració de la Sagrada Família amb Be-
net XVI. De la diòcesi no conec gairebé 
res tot i que estic en contacte amb els 
seus bisbes i amb la gent que treba-
lla a l’Arquebisbat, que són els que a 
poc a poc me van introduint en el co-
neixement de la diòcesi. Poc més puc 
dir.

P: Ve de Logronyo però té un peu posat 
a Roma, concretament a la Congrega-
ció de Bisbes. Com compaginarà la se-
va tasca al Vaticà amb la diòcesi de 

ballar per l’arxidiòcesi i per Roma i que 
el Vaticà conegui Barcelona i la seva 
feligresia crec que és un bon treball.

P: En la seva primera carta als fidels 
de Barcelona escrivia que «el primer 
que intentaré fer és conèixer-vos i 
apropar-me a tots vosaltres». Com fa-
rà per conèixer les 213 parròquies de 
l’arxidiòcesi i els seus feligresos?
M. O.: Això es fa com a un poble: un per 
un, a poquet a poquet. Jo he fet un pe -
tit programa, consensuat amb los vica-
ris de la diòcesi: al matí, seré al despatx 
perquè la gent pugui venir a parlar 
amb mi; després de dinar, visitaré les 
obres socials; i al final de la tarda, visi-
taré les parròquies, una darrera l’altra, 
celebraré allà la missa, coneixeré la 
gent del consell pastoral i me queda-

Barcelona i quins avantatges repre-
sentarà per a Barcelona?
M. O.: El Papa m’ha nomenat membre 
de la Congregació de Bisbes per cinc 
anys i sols en fa un que sóc allà. Per 
tant, tinc quatre anys encara per enda-
vant. Este contacte amb Roma en una 
de les congregacions més importants 
del Vaticà crec que li fa molt de bé a 
l’Església de Barcelona perquè com 
a arquebisbe faré presència al Vaticà 
i portaré les preocupacions de Roma 
a Barcelona i a la inversa. Diguéssim 
que lo trajecte d’anada i tornada es fa 
per mitjà de l’arquebisbe, fet que per-
metrà fer conèixer més Barcelona a 
Roma. Això és important i espero que 
sigui un gran bé per a la diòcesi, no per 
a mi perquè jo sóc una persona que 
no tinc ambicions. Tot lo que sigui tre-

ré a xerrar una estona amb cada cape-
llà. Quant de temps em prendrà això? 
Doncs encara no ho sé però suposo 
que durant el primer any ho podré acon-
seguir, de manera que conegui una pri-
mera aproximació de la diòcesi de Bar-
celona.

P: La seva primera visita a Barcelona 
com a arquebisbe electe va ser al Se-
minari Conciliar. Com veu la relació 
amb els futurs sacerdots?
M. O.: Los sacerdots són los col·labo-
radors més directes dels bisbes i la 
meva relació amb ells ha de ser de fra -
ternitat. No com un superior que te 
vigila i que busca on t’has equivocat. 
Al contrari. He de caminar amb ells i 
donar-los confiança. Los seminaris-
tes, a més, són els futurs sacerdots, 
així que els he de cuidar i treballar la 
pastoral juvenil perquè ells puguin res-
pon dre si Déu los demana ser cape-
llans. Lo meu treball és estar molt a 
prop dels joves i dels seminaristes i 
treba llar colze amb colze amb els sa-
cerdots.

P: Seguint amb els joves, són un dels 
pilars de l’Església del futur. Quins 
projectes té en ment per evangelit-
zar-los?
M. O.: Dic sempre que no duc moltes 
coses per a fer. Jo vull caminar junta-
ment amb la gent. Barcelona, com diu 
lo cardenal Sistach, és un tren que va 
eixir de l’estació fa molt de temps i 
jo pujo al tren per anar davant, per dir 
per on hem de caminar. El pastor guia la 
gent en una direcció: trobar Jesucrist, 
la salvació, la pau, la fraternitat..., pe-
rò alhora he de caminar amb tothom: 
els joves, els solters, els vells, els que 
no creuen... perquè les joies i els so-
friments de la gent són les joies i els 
sofriments de l’Església i d’un pastor. 
També he d’anar darrere de la gent 
per a recollir a aquells que no avancen 
a la mateixa velocitat, que es cansen, 
que es deprimeixen. He de recollir a tots 
i caminar amb tots. Aquesta és la imat-
ge que em vol guiar en aquest temps 
de bisbe de Barcelona.

P: Durant el seu ministeri episcopal, 
quina relació hi haurà amb el bisbe 
auxiliar i quin pla de treball té pensat 
per a ell?
M. O.: Estic molt content de saber que 
en Sebastià és molt apreciat i estimat 

ENTREVISTA A MONS. JOAN JOSEP OMELLA OMELLA

«No duc cap projecte. Jo només vull 
caminar juntament amb la gent»

L’arquebisbe Joan Josep Omella en un moment de l’entrevista realitzada recentment 
per la delegació diocesana de mitjans de comunicació social
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Conversa amb el nou arquebisbe

a Barcelona. Per a mi això és una gran 
alegria ja que som molt amics i nos co-
neixem d’abans que ell fos bisbe auxi-
liar de Barcelona. Estic molt content i 
no tinc enveja, al contrari: m’enorgu-
lleix. Vull tenir amb ell una relació fra-
terna de bisbe, d’amistat, i per això 
hem acordat que ell vingui a viure al 
Palau Episcopal de manera que pu-
guem parlar tots los dies i treballar los 
dos en la mateixa direcció. Ell m’aju-
darà a conèixer més Barcelona, a ater-
rar, i jo espero transmetre-li tot lo que 
tinc dintre del meu cor. Però ell m’ha 
d’ajudar a fer aquesta primera entrada 

P: A Barcelona tenim el monument 
més visitat de tot Europa...
M. O. (rient): La Sagrada Família!

P: Exacte.
M. O.: Una de les primeres intencions 
que tinc dintre del meu cor és asseu-
re’m una tarda o tot un dia i contem-
plar la bellesa de la Sagrada Família. 
I entrar dins el pensament d’Antoni Gau-
dí. Quan m’haiga empapat de tot el que 
ell volia dir ja procuraré transmetre-ho 
a tothom. Però la Sagrada Famí lia és 
un instrument molt important per a l’e-
vangelització, per al diàleg fe-cultura.

a Barcelona perquè això serà bo per a 
mi i per a la diòcesi de Barcelona. 

P: Hem parlat dels joves, dels semi-
naristes, del bisbe auxiliar, però quin 
paper jugaran els laics al llarg del seu 
pontificat?
M. O.: Se diu en llatí nihil sine episco-
po: no hi ha Església sense bisbe. Pe rò 
lo bisbe no pot fer res sense els laics, 
religiosos i preveres. He de deixar tre-
ballar els seglars perquè saben molt, 
tenen presència a la família, a la vida 
pública... Ells són els autèntics evan-
gelitzadors del món d’avui.

P: Parlant de cultura, què farà el bis-
be Omella per garantir-la?
 M. O.: L’Església sempre ha estat pio-
nera en tots els temes culturals, siguin 
artístics o d’estudi. Jo vull potenciar 
aquesta cultura i promoure aquest dià -
leg cultura-fe perquè és molt impor-
tant. La fe fa cultura i ajuda que l’ho-
me que busca a través de l’art o la 
investigació trobi la bellesa, la veri-
tat i la bondat. Això és lo que he de 
cuidar de manera especial en un dià-
leg també amb lo món laic que fa cul-
tura.

Un bisbe del poble Un bisbe catequista

El nou pastor de l’arxidiòcesi de Barcelona davant del pessebre que llueix al palau episcopal del bisbat de Calahorra y La Calzada-Logroño
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Amb motiu de la festivitat de la Sagra-
da Família, que es commemora el pri-
mer diumenge després de la festivitat de 

Nadal, l’Església celebra el Dia de la Fa-
mília. Les festes de Nadal tenen un espe-
cial component familiar. Són dies en 

què tots volem gaudir de la companyia 
dels éssers estimats, de la presència 
d’a quells als quals estem units per les ma-
teixes arrels, noms i cognoms, expe rièn-
cies i llaços d’intimitat. Potser el tarannà 
de la vida de cada dia no ens permet 
dedicar el temps que requereix la institu -
ció que encara avui és la més apreciada 
entre tots els estaments socials: la famí-
lia; i per Nadal sembla que volem recu-
perar el temps que no li hem dedicat.

Tot el que serveixi per unir i fer créixer 
les famílies és positiu. En un moment 
que, des del punt de vista social, do-
minen els contravalors de l’individua-
lisme, de l’egoisme i les lacres so cials 
de la violència i la corrupció, la famí-
lia continua sent l’antídot de tot això 
i l’escola de la vida, de la generosi -
tat, de la gratuïtat, de la dedicació i 
atenció personalitzada, dels valors 
d’humanització i de la transmissió de 
la fe.

A més, el Dia de la Família té, per als 
cristians, uns valors afegits. Aquest any 
el Papa ens convida a participar en 
l’Any Sant de la Misericòrdia, ens con-
vida a traspassar les seves portes. Per 
aquest motiu, podem descobrir la fa-
mília com a casal de Misericòrdia. 

Rembrandt, en la seva famosa pin-
tura del retorn del fill pròdig, represen-
ta precisament la figura del Pare que 
acull el retorn del fill que havia perdut. 
És tota una imatge de la paternitat del 
Déu que acull, que comprèn les debili-
tats dels seus fills i que, malgrat tot, 
els estima per sobre de les seves de-
fallences. El quadre de Rembrandt és 
un reclam per a tots els pares i les ma-
res perquè en la seva llar entenguin, 
acullin, acompanyin, obrin de nou les 
seves portes a la comprensió i l’ajut a 
tots els seus membres, en especial als 
fills. També és un reclam per als fills 
perquè reconeguin l’esforç, l’amor i la 
comprensió dels pares envers ells. Un 
reclam del signe d’amor amb què els 
esposos s’han d’estimar per poder fer 
de la seva llar un casal de misericòrdia, 
misericòrdia que Déu sempre exerceix 
amb tots els homes.

Dia de la Família

D’entrada, vull donar la benvinguda més cordial al 
bisbe Joan Josep, enviat pel papa Francesc a ser el 
pastor de la nostra Església de Barcelona. I, amb la 
benvinguda, el meu afecte i amistat, juntament amb 
la disposició de caminar i treballar junts. Hem pregat 
molt perquè la nostra espera esdevingui esperança 
i, amb ella, voluntat de fer tot el possible per viure el 
goig de ser l’Església de Jesús —veritable fraterni-
tat guiada per l’amor— per ser enmig de la nostra 
societat sal que dóna bon gust i llum que il·lumina. 
Ho volem ser i fer de manera corresponsable, impli-
cant-nos cadascú en la pròpia missió i la que cada 
dia haurem d’assumir. 

Volem sobretot trobar-nos amb Jesús i anar a l’E-
vangeli, a fons. M’identifico plenament amb el que 
ens diu el papa Francesc: «Crist sempre pot, amb la 
seva novetat, renovar la nostra vida i la nostra comu-
nitat i, encara que travessi èpoques fosques i feble-
ses eclesials, la proposta cristiana mai no envelleix. 
Jesucrist també pot trencar els esquemes avorrits 
en els quals pretenem tancar-lo i ens sorprèn amb la 
seva constant creativitat divina. Cada cop que inten-
tem tornar a la font i recuperar la frescor original de 
l’Evangeli, brollen nous camins, mètodes creatius, 
altres formes d’expressió, signes més eloqüents, 
paraules carregades de significat renovat per al món 
actual. En realitat, tota autèntica acció evangelitza-
dora és sempre nova» (EG 11). 

A la nostra arxidiòcesi de Barcelona, el camp és 
immens i la feina no ens l’acabarem. Cal tenir clar 
per on hem d’anar. Diem que ho sabem, però caldrà 
que cada dia ho descobrim més entre tots. 

Necessitem molta pregària, saber acompanyar el 
pas de tots, compassant les capacitats d’uns i al-
tres, ajudant els més febles i anant allà on desco-
brim necessitat per tal d’actuar amb conseqüència. 
El programa és el del bon Samarità, el programa 
de Jesús. 

Vull somiar amb el papa Francesc quan diu: «So-
mio amb una opció missionera capaç de transfor-
mar-ho tot, perquè els costums, els estils, els hora-
ris, el llenguatge i tota estructura eclesial esdevingui 
un camí adequat per a l’evangelització del món actual 
més que per a l’autopreservació. La reforma d’es-
tructures que exigeix la conversió pastoral només 
pot entendre’s en aquest sentit: procurar que totes 
elles esdevinguin més missioneres, que la pastoral 
ordinària en totes les seves instàncies sigui més ex-
pansiva i oberta, que col·loqui els agents pastorals 
en constant actitud de sortida i afavoreixi així la res-
posta positiva de tots aquells que Jesús convoca a 
la seva amistat» (EG 27).

 
† Mons. Sebastià Taltavull i Anglada

Bisbe auxiliar de Barcelona

Contents de caminar junts

FAMÍLIA MN. MANUEL CLARET
Delegat diocesà de Pastoral Familiar
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La verdad del 
espejo
Una narración japonesa explica que un 
matrimonio con una niña vivía auste-
ramente de la tierra. La esposa y ma-
dre era una mujer de extraordinaria 
belleza. El hombre un día tuvo que ir a 
la ciudad. Allí compró una muñeca pa-
ra su hija y para su esposa un espejo. 
La mujer miró el espejo y vio un rostro 
sonriente de mujer. Preguntó: 

—« ¿Quién es esta mujer?» El mari-
do se echó a reír. 

—« ¡Lo que ves es tu rostro, tan her-
moso!»

Azorada, escondió el espejo, conside-
rándolo como algo misterioso. 

Años después la mujer enfermó de 
gravedad. Cogió el espejo y se lo entre-
gó a su hija. Le dijo: 

—« Cuando yo no esté… tú mira, y en 
este espejo me verás.» 

Así lo hizo la hija. Se puso a mirarlo. 
Y como era tan hermosa como su ma-
dre, no dudó jamás que era el rostro 
de su madre. 

—« ¿Qué haces, querida hija?», le pre-
guntó su padre. 

—« Miro a mamá. Está joven y me 
sonríe.»

El padre se emocionó. Sus ojos se 
llenaron de lágrimas. Le dijo:

—« Hija: tú ves a tu madre… en el es-
pejo.

—» Yo veo a tu madre... mirándote 
a ti.»

— ¡Gracias padre y madre! ¡Me dis-
teis vuestra genética, vuestra san-
gre, todo mi ser… con un amor in -
conmensurable!

HECHOS�DE�VIDA�  MN. JOSEP MARIA ALIMBAU

Lectures 
missa 
diària i 
santoral
28. � Dilluns (lit. hores: 1a set-
mana) [1Jn 1,5–2,2 / Sl 123 / 
Mt 2,13-18]. Sants Innocents, 
mrs. a Betlem i rodalia. Santa Dò -
mina, vg. i mr.; sant Abel, fill d’A-
dam i d’Eva.
29.  Dimarts [1Jn 2,3-11 / Sl 
95 / Lc 2,22-35]. Sant Tomàs 
Becket (1118-1170), bisbe de 
Canterbury i mr.; sant David (s. XI-X 
aC), rei de Judà i d’Israel, i profe -
ta, conqueridor de Sió. Sant Trò -
fim, bisbe.
30.  Dimecres [1Jn 2,12-17 / 
Sl 95 / Lc 2,36-40]. Sant Man-
suet, mr.; sant Rainer, bisbe; san-
ta Anísia, mr.; sant Fèlix I, papa 
(269-274) i mr.; beat Raül, abat.
31.  Dijous [1Jn 2,18-21 / Sl 
95 / Jn 1,1-18]. Sant Silvestre I, 
papa (romà, 314-335) i mr.; san-
ta Coloma, vg. i mr.; santa Melà-
nia la Jove; sant Sabinià, bisbe 
i mr. 
1.  † Divendres [Nm 6,22-27 / 
Sl 66 / Ga 4,4-7 / Lc 2,16-21]. 
Capvuitada de Nadal: santa Ma-
ria, Mare de Déu. Imposició del 
Nom de Jesús, també Emmanuel 
o Manuel (Manel). Mare de Déu 
de Begoña. Sant Concordi, prev. 
i mr.; santa Eufrosina, vg.; sant 
Almaqui, mr. 
2.  Dissabte [1Jn 2,22-28 / Sl 
97 / Jn 1,19-28]. Sant Basili el 
Gran (330-379), bisbe de Cesa-
rea de la Capadòcia, i sant Gre-
gori Nacianzè (330-390), bis-
be de Constantinoble, doctors 
de l’Església. Mare de Déu, auxi-
li dels cristians; commemoració 
de la vinguda de la mare de Déu 
a Saragossa. Sant Macari, abat; 
sant Isidor d’Antioquia, bisbe i 
mr.; sant Adelard (753-826), abat, 
cosí de Carlemany; santa Emma, 
vg.
3.  † Diumenge vinent, segon 
després de Nadal (lit. hores: 2a 
setm.) [Sir 24,1-4.12-16 / Sl 
147 / Ef 1,3-6.15-18 / Jn 1,1-
18 (o bé: 1,1-5.9-14)]. Sant An-
ter, papa (grec, 235-236) i mr.; 
santa Genoveva (s. V), vg., patro-
na de París; sant Fulgenci, bisbe 
(agustinià); sant Daniel, mr.; sant 
Atanasi (o Tannari), mr.; sant Jo -
sep-Maria Thomasi, prev. tea-
tí, cardenal; beat 
Alan de Solminiac, 
bisbe; beat Ciríac- 
Elies de Chavara, 
prev. carmelità.

Un matrimoni, ara ja avis, amb tres 
fills educats en la fe cristiana i set néts 
d’entre quatre i dotze anys, observa-
va amb preocupació, i alhora amb con-
fiança en l’acció salvadora de Déu, 
com el sentit de les festes de Nadal 
passava de manera superficial per la 
vida d’algun dels néts. Era, aquest, un 
grup heterogeni: quatre de batejats, 
dos que havien fet la comunió i un ter-
cer que tot feia pensar que la faria. 
A casa dels tres darrers, que són ger-
mans, s’aborda el tema religiós amb 
naturalitat; es treballa la vivència de la 
fe i la pràctica religiosa —eucaristia, 
pregària, catequesi...— forma part de 
la quotidianitat. Dels altres néts, pe-
rò, dos tenen algunes nocions a partir 
del que han preguntat als pares, que 
consideren que cal esperar que es fa -
cin més grans i decideixin si volen se-
guir Jesús. Els dos néts restants no han 
rebut cap formació: és un tema que 
a casa no es toca, ni positivament ni 
negativa; se’n parla poc en els cercles 
on es mouen i no sempre amb afecte.

Des de fa dos o tres anys, els avis or -
ganitzen a casa una trobada de néts du-
rant les vacances escolars de Nadal, 
un dels dies no festius. Comença a mig 

Trobada de 
vacances de Nadal

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA

matí i gira entorn la vinguda de Jesús: 
jocs, poemes, manualitats, relats, di-
buixos, representacions, algun vídeo 
—segons els anys i les circumstàn-
cies—, cançons al pessebre, lectura 
del Nou Testament, pregària, diàleg, 
el dinar i el berenar —cada any. Els 
néts més grans n’esdevenen els prin-
cipals col·laboradors. Em confessava 
l’àvia que, acabat el dia, en la pregària 
familiar amb el marit, sempre dema-
na: «Senyor, que no se’ns acabi la te-
va esperança». «Envoltats d’un núvol 
tan gran de testimonis, traguem-nos tot 
impediment» (He 12,1-2).

La situació descrita de diversitat de 
nivells de vivència i celebració de la fe 
és avui bastant comuna en moltes fa-
mílies. La preocupació de nombrosos 
avis en aquest sentit, també. Els del 
nostre relat, amb el testimoniatge de 
la seva vida i des de la seva vida, mit-
jançant la trobada que convoquen, es-
devenen testimonis de la fe. Sembren, 
fonamenten... faciliten la trobada, aju-
den a disposar per acollir Déu que pas-
sa i torna a passar. «Esperant contra 
tota esperança, va creure i va arribar 
a ser pare d’una multitud de pobles» 
(Rm 4,18).

ARMAND PUIG I TÀRRECH

ENTREVISTA

Al llibre Teologia de la Paraula. A la llum 
de la Dei Verbum (Ed. Facultat de Teo -
logia de Catalunya), el Dr. Armand Puig, 
rector de l’Ateneu Universitari Sant Pa-
cià, fa una reflexió teològica sobre ca-
dascun dels grans temes que es troben 
en aquesta Constitució dogmàtica so-
bre la revelació divina, que durant molts 
anys ha servit i servirà per articular la 
teologia catòlica.

Per què la Dei Verbum és tan impor-
tant per a la teologia?
La teologia d’abans del Vaticà II depe-
nia sobretot del pensament teològic 
que s’havia formulat al Concili de Tren-
to (1545-1563), dels grans teòlegs 
medievals —bàsicament, sant Tomàs 
d’A quino— però especialment del que 
s’anomenava la neoescolàstica. Calia 
una renovació teològica a fons, que fo-
namentés des del punt de vista teolò-
gic el programa del Concili. La DV és la 
peça clau d’aquest canvi de paradig-
ma teològic.

Què va transformar?
Es va passar d’una teologia focalitza-
da en les veritats de fe, a les quals ca-
lia adherir-se en virtut de l’autoritat de 
l’Església, a una teologia de la Paraula 
de Déu i de la història de la salvació, 
que posava en primer pla la voluntat 
amorosa de Déu de conviure amb la 
humanitat i de donar-li el seu Fill, el 
Sal vador nostre Jesucrist, fet present 
en l’ara i en l’aquí per l’acció de l’Espe-
rit Sant sobre tot el poble de Déu.

Per què té una dimensió profètica?
La profecia no és mai un missatge teò-
ric sinó un missatge que canvia la his-
tòria humana. La DV introdueix una teo -
logia que «humanitza» Déu, que permet 
d’entendre millor que és un Déu de mise-
ricòrdia, i no un Déu sever i distant que 
passa comptes. L’encarnació del Crist 
és posada en primer terme i amb ella la 
força de la veu viva de l’Evangeli que re-
nova els cors i el món.

Òscar Bardají i Martín

Revelació 
divina
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(Hoy también se pueden leer las lecturas: 
1Sa 1,20-22.24-28 / Sl 83 / 1Jn 3,1-2.21-24)

Lectura del libro del Eclesiástico 
(Sir 3,2-6.12-14)

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afir-
ma la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra 
a su padre expía sus pecados, el que respeta a su madre 
acumula tesoros; el que honra a su padre se alegrará 
de sus hijos, y cuando rece, será escuchado; el que res-
peta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su ma-
dre el Señor lo escucha. 
  Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo aban-
dones mientras vivas; aunque se debilite su mente, ten 
indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna 
del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para 
pagar tus pecados.

Salmo responsorial (127)

R.  Dichosos los que temen al Señor y siguen sus cami-
nos.

Dichoso el que teme al Señor / y sigue sus caminos. / 
Comerás del fruto de tu trabajo, / serás dichoso, te irá 
bien. R.

Tu mujer, como parra fecunda, / en medio de tu casa; / 
tus hijos, como renuevos de olivo, / alrededor de tu me -
sa. R.

Ésta es la bendición del hombre / que teme al Señor. / 
Que el Señor te bendiga desde Sión, / que veas la pros-
peridad de Jerusalén / todos los días de tu vida. R.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Colosenses (Col 3,12-21)

Hermanos: 
Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la 
misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, 
comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos 
cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha 
perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de 
todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad con-
sumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vues-
tro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo 
cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habi-
te entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a 
otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente.

Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con sal-
mos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo que de pa-
labra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.

Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, 
como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras 
mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced 
a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. 
Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pier-
dan los ánimos.

  Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(Lc 2,41-52)

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén 
por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce 
años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando 
terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en 
Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Éstos, cre-
yendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada 
y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conoci-
dos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su 
busca.

A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado 
en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndo-
les preguntas; todos los que le oían quedaban asom-
brados de su talento y de las respuestas que daba. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hi-
jo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y 
yo te buscábamos angustiados.» Él les contestó: «¿Por 
qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en 
la casa de mi Padre?» Pero ellos no comprendieron lo 
que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió ba-
jo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su 
corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en esta-
tura y en gracia ante Dios y los hombres.

LA�SAGRADA�FAMÍLIA

(Avui també es poden llegir les lectures: 
1Sa 1,20-22.24-28 / Sl 83 / 1Jn 3,1-2.21-24)

Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira 
(Sir 3,2-6.12-14)

En els fills, el Senyor fa l’elogi del pare i sentencia a favor 
de la mare. Qui honora el pare expia els pecats, qui ho-
nora la mare es guanya un tresor. Els fills seran la felici-
tat del qui honora el pare; quan pregui, Déu se l’escol-
tarà. Qui honora el pare viurà molts anys, qui honora la 
mare obtindrà del Senyor la recompensa.

Fill meu, acull el teu pare en la vellesa, no l’abando nis 
mentre visqui. Si s’afebleix el seu enteniment, sigues 
compassiu, no el menyspreïs quan et veus en plena 
força. Déu no oblidarà la pietat que tens pel pare; te la 
tindrà en compte per a compensar els teus pecats, en 
farà un monument per expiar les teves culpes.

Salm responsorial (127)

R.  Feliços els fidels del Senyor que viuen seguint els 
seus camins.

Feliç tu, fidel del Senyor, / que vius seguint els seus ca-
mins. / Menjaràs del fruit del teu treball, / seràs feliç i 
tindràs sort. R.

La teva esposa fruitarà com una par ra, / dins la intimi-
tat de casa teva; / veuràs els fills com plançons d’olive-
ra / al voltant de la taula. R.

És així com els fidels del Senyor / seran beneïts. / Que 
el Senyor et beneeixi des de Sió. / Que tota la vida pu-
guis veure prosperar Jerusalem. R.

Lectura de la carta de sant Pau 
als cristians de Colosses (Col 3,12-21)

Germans, tingueu els sentiments que escauen a esco-
llits de Déu, sants i estimats: sentiments de compas-
sió, de bondat, d’humilitat, de serenor, de paciència; 
suporteu-vos els uns als altres i, si alguns tinguéssiu 
res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us 
ha perdonat; perdoneu també vosaltres. I com a coro-
nament de tot això estimeu-vos, que l’amor tot ho lliga 
i perfecciona. Que la pau de Crist coroni en els vostres 
cors els combats que manteniu; recordeu que en aquesta 
pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts.

Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres 
en tota la seva riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos 
els uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts a 
Déu canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i 
càntics de l’Esperit; tot allò que feu, sigui de paraula, 
sigui d’obra, feu-ho en nom de Jesús, adreçant per ell a 
Déu el Pare una acció de gràcies.

Dones, cal que sigueu submises al marit en el Se-
nyor. Marits, estimeu l’esposa, no us malhumoreu amb 
ella. Fills, creieu en tot els pares; això agrada al Senyor. 
Pares, no importuneu els vostres fills, que no es desa-
nimin.

  Evangeli segons sant Lluc (Lc 2,41-52)

Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb 
la peregrinació de Pasqua. Quan ell tenia dotze anys, 
pujaren a celebrar les festes com era costum i, passats 
els dies, quan tothom se’n tornava, el noi es quedà a Je -
rusalem sense que els seus pares se n’adonessin. Pen-
sant que anava amb altres de la caravana, feren la pri-
mera jornada de camí. Al vespre el buscaven entre els 
parents i coneguts i no el trobaren. L’endemà se’n torna-
ren a Jerusalem, a buscar-lo.

El tercer dia el trobaren al temple, assegut entre els 
mestres de la Llei, escoltant-los i fent-los preguntes. 
Tots els qui el sentien estaven meravellats de la seva 
intel·ligència i de les seves respostes. Els seus pares 
quedaren sorpresos de veure’l allà, i la seva mare li di-
gué: «Fill, ¿per què t’has portat així amb nosaltres? El 
teu pare i jo et buscàvem amb ànsia». Ell els digué: 
«¿Per què em buscàveu? ¿No sabíeu que jo només po-
dia ser a casa del meu Pare?» Ells no comprengueren 
aquesta resposta.

Després baixà amb ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. 
La seva mare conservava tots aquests records en el seu 
cor. A mesura que Jesús creixia, avançava en enteni-
ment i es guanyava el favor de Déu i dels homes.

L’episodi de l’evangeli d’avui només ens l’ofereix 
Lluc. Però és una bona cloenda del cicle inicial de Lluc 
sobre el naixement i els primers anys de Jesús. 
En un altre sentit, és un text ben adient per a la ce-
lebració de la festa de la Sagrada Família. Podríem 
afegir que aquesta estampa de la vida de Jesús in-
fant, que és l’únic a que les tradicions canòniques ens 
han conservat sobre els primers anys de la vida de 
Jesús, és una escena que descriu de forma plàs -
ti ca la confessió cristiana que embolcalla la figu-
ra de Jesús en la presentació que en fan els evan-
gelis.

La presentació de la confessió cristiana es fa 
així: d’una banda, tot situant Jesús en una família 
jueva pietosa, que segueix el ritme de les celebra-
cions festives del poble d’Israel. Jerusalem presi-
deix l’evangeli de Lluc des del començament fins 
al final. Comença a Jerusalem (Lc 1,8) i es clou a 
Jerusalem (24,53). El text d’avui nota, d’entrada, 
que la família de Jesús anava cada any a Jerusa-
lem amb motiu de la festa de la Pasqua, ja que 
era una festa de peregrinació. Aquest cop, acaba-
des les celebracions se’n tornen a casa. El camí 
és llarg i Jesús s’ha quedat a Jerusalem. El lec-
tor n’està assabentat, però Maria i Josep no ho 
saben. En trobar-lo a faltar, se’n tornen a Jerusa -
lem.

Ara ve la segona part. Troben Jesús al temple i 
no entenen la seva resposta: «No sabíeu que jo 
m’haig d’ocupar de les coses del meu pare?». Aquí 
tenim, en boca de Jesús, la confessió cristiana que, 
en Lluc, està arrelada en les narracions de l’anun-
ciació a Maria i del naixement de Jesús. En efecte, 
és aquest rerefons el que dóna una fondària que 
l’anècdota altrament no tindria. El text es tanca 
amb dues notes significatives. Per una banda, Ma-
ria interioritza el misteri de la vida del seu fill: quan-
tes escenes, decisions i actuacions de Jesús va 
interioritzar Maria sense entendre-les. És el ves-
sant transcendent de la persona de Jesús. De l’al-
tra, tornem a la vida de cada dia: Jesús creixia. Era 
un de nosaltres, i continua sent-ho.

ORIOL TUÑÍ, SJCOMENTARI

Jesús, fill de Maria 
i fill de Déu



de Psicologia, Ciències de l’Educació 
i de l’Esport Blanquerna-URL, en el curs 
de la qual va donar a conèixer als alum-
nes d’Educació el seu testimoni de 
vida. 

Inici del centenari de 
la religiosa Encarna-
ció Colomina. El pas-
sat 27 de novembre es 
varen iniciar els actes 
del primer centenari de 
la mort de la serventa 

de Déu mare Encarnació Colomina, el 
procés de beatificació de la qual està 
en curs. La mare Colomina (1848-1916) 
nasqué a Os de Balaguer i fou la co-
fundadora, amb sant Josep Manyanet, 
de la congregació de les Missioneres 
Filles de la Sagrada Família de Natza-
ret. Morí el 27 de novembre de 1916 
al Col·legi Mare de Déu dels Àngels, 
situat al barri barceloní de la Sagrera.

Infants que es preparen per rebre el 
baptisme. El dissabte 28 de novembre, 
a la catedral, el cardenal Lluís Martí-
nez Sistach presidí la cerimònia d’in-
grés al catecumenat dels infants que 
es preparen per rebre el baptisme pro-
perament. Aquests infants apareixen 
a la fotografia entorn del Sr. Cardenal. 
El diumenge 29 de novembre, primer 
d’Advent, es va celebrar l’ingrés al ca-
tecumenat dels adults, en una cerimò-
nia presidida per Mn. Felip-Juli Rodrí-
guez, director del Servei Diocesà per al 
Catecumenat.

Llibres
El coratge de pen-
sar, de Francesc 
Malgosa i Riera. 
Poemari editat 
per l’editorial Cla-
ret, de 68 pàgines. 
Pròleg a càrrec de 
Francesc Torral ba, 
que escriu: «Gau-
deixo de la traça li-
terària que té aquest prolífic poeta nos-
trat, autor d’una obra extensíssima, 
em complau l’habilitat que 
mostra, en cada llibre, per 
expressar pensaments di-
fícils a través de versos dià -
fans.»

Actes i 
conferències
Cap d’Any i cant de la Sibil·la a la ba-
sílica de la Puríssima Concepció (c/ 
Aragó, 299). Dia 31 (20 h), missa de 
cap d’any. Dia 1 de gener, a les 19.30 h 
(després de vespres), cant de la Sibil-
la. Versió de Manacor, recollida al s. XIX

per Josep Massot i Planes. Sibil·la: Mar -
ga Mingote, mezzosoprano de l’Escola 
Mallorquina. Orgue: Lorién Santana. 
Per a més informació: t. 934 576 552, 
www.parroquiaconcepciobcn.org

Vetlla de Cap d’Any. Dijous 31 de de-
sembre (22 h), al monestir de Sant Pe -
re de les Puel·les (c/ Anglí, 55). Info: 
www.benedictinessantperepuelles.cat

Vigília de Cap d’Any. Dia 31 des. (23 h), 
adoració al Santíssim Sagrament. A les 
24 h Te Deum, seguit d’eucaristia. Es 
clourà amb cant de Nadales i ressopó. 
A l’església del Santíssim Sagrament de 
l’ANFE de Barcelona (c/ Aragó, 268).

Amics de l’Orgue de les Corts. Diumen-
ge 3 de gener (18 h), concert d’Any Nou 
a la pquia. de Santa Maria del Remei 
(pl. de la Concòrdia, 1), a càrrec de l’or-
ganista Lorién Santana i Roma, mes-
tre de la capella de la Puríssima Con-
cepció. Obres de Gigout, Franck, Elert, 
i Daquin, entre d’altres. Entrada lliure.

Pensament de Nadal. Lila, groc i 
blanc, de Llibert Requena i Judit Vilacla-
ra. Representació de Els pastorets a la 
comunitat cristiana de Sant Pere Claver 
del Clot (c/ València, 680). Dies: dis sab-
te 2 gen. (17 h) i diumenge 3 (18 h). 
Preus entrades: normal (5 E); reduïda, 
de 3 a 16 anys (3 E); menors de 3 anys 
(gratuïta, sense dret a seient). Venda 
anticipada dijous 24 des. (19 h i 23 h) 
i una hora abans de les representacions.

Breus

Un testimoni de vida. El divendres 20 
de novembre, Dia Internacional dels 
Drets de l’Infant, la Sra. Núria Gispert i 
Feliu, mestra, dirigent del món associa-
tiu, política i activista cristiana, va pro-
nunciar una conferència a la Facultat 

AGENDA� ACTUALITAT
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Sant Joan de Déu: 
500 anys de solidaritat

El dilluns 14 de desembre la gran família dels germans de Sant Joan de Déu va 
celebrar, a la basílica de Santa Maria del Mar, els 500 anys d’activitat al ser-
vei de les persones malaltes i més desafavorides de la nostra societat. Com 
va dir el germà José Luis Fonseca Bravo, superior provincial, l’Orde Hospitalà-
ria de Sant Joan de Déu, amb aquest acte volia donar gràcies a tots els treba-
lladors, voluntaris, benefactors i amics per la seva col·laboració. Presidí l’eu-
caristia Mons. José Luis Redrado, arquebisbe i religiós de Sant Joan de Déu. 
Al final de la missa, va oferir un concert la Coral de l’Hospital Maternoinfantil 
de Sant Joan de Déu d’Esplugues.
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