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Decret de nomenament del delegat dio-
cesà per al catecumenat

DECRET 05/08 
Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de 
delegat diocesà per al Catecumenat,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem,  mentre no disposi altrament,

Mn. Jordi d'Arquer i Terrasa

per al càrrec de Delegat Diocesà de la 
Delegació Diocesana per al Catecumenat, 
com a col·laborador del nostre ministeri 
en l'Església de Sant Feliu de Llobregat, 
al servei del Poble de Déu, esperant que 
l'exercirà com un eficaç servei a l'Església.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons les 
disposicions diocesanes, des del moment 
de prendre'n possessió.

Ho decreta i firma l'Excm. i Rvdm. Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Vicari de la Parròquia de Santa Eulàlia, 
d'Esparreguera

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament 
d'adscrit amb facultats de vicari de la 
Parròquia Santa Eulàlia, d'Esparreguera,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem,

Mn. Josep Lluís Aguilar i Campdepadrós

per el càrrec d'adscrit amb facultats de 
vicari de l'esmentada parròquia, com 
a col·laborador del nostre ministeri en 
l'Església de Sant Feliu de Llobregat, al 
servei del Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe
Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller

[ ]Decrets [ ]Nomenaments 
parroquials
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2Rector de la Parròquia de Sant Corneli, 
de Collbató

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de rector 
de la  Parròquia Sant Corneli, de Collbató,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Josep Lluís Aguilar i Campdepadrós

per al càrrec de rector de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, 
i li conferim les facultats adients, segons 
el dret i les disposicions diocesanes, des 
del moment de prendre'n possessió (c. 
539 i 540).

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Rector de la Parròquia de Sant Pau de la 
Guàrdia, d'El Bruc

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de 
rector de la  Parròquia Sant Pau de la 
Guàrdia, d'El Bruc,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Josep Lluís Aguilar i Campdepadrós

per al càrrec de rector de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, 
i li conferim les facultats adients, segons 
el dret i les disposicions diocesanes, des 
del moment de prendre'n possessió (c. 
539 i 540).

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Rector de la Parròquia de Santa Maria, 
d'El Bruc

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de rec-
tor de la  Parròquia Santa Maria, d'El Bruc,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Josep Lluís Aguilar i Campdepadrós

per al càrrec de rector de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
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bregat, al servei del poble de Déu.
Declarem que li corresponen els drets i 

deures annexos a aquest càrrec pastoral, i li 
conferim les facultats adients, segons el dret i 
les disposicions diocesanes, des del moment 
de prendre'n possessió (c. 539 i 540).

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Rector de la Parròquia de Sant Esteve, 
de Sant Esteve Sesrovires

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de rec-
tor de la  Parròquia Sant Esteve, de Sant 
Esteve Sesrovires,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Jordi d'Arquer i Terrasa

per al càrrec de rector de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, 
i li conferim les facultats adients, segons 
el dret i les disposicions diocesanes, des 
del moment de prendre'n possessió (c. 
539 i 540).

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Rector de la Parròquia de Sant Bartomeu 
de la Quadra, de Molins de Rei

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de 
rector de la  Parròquia Sant Bartomeu de 
la Quadra, de Molins de Rei

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Xavier Aymerich i Miñarro

per al càrrec de rector de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i li 
conferim les facultats adients, segons el dret i 
les disposicions diocesanes, des del moment 
de prendre'n possessió (c. 539 i 540).

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller
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2Vicari de la Parròquia de Sant Miquel, de 
Molins de Rei

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de 
vicari de la Parròquia Sant Miquel, de 
Molins de Rei,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Xavier Aymerich i Miñarro

per al càrrec de vicari de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe
Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller

Adscrit a la Parròquia de Santa Maria, de 
Martorell

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament d'adscrit 
a la Parròquia de Santa Maria, de Martorell

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 

circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Rafael Maroto i Cifuentes

per al càrrec d'adscrit de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe
Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller

Encarregat a l'Església de Crist Salvador, 
de Martorell

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament d'en-
carregat a l'Església de Crist Salvador, de 
Martorell

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Rafael Maroto i Cifuentes

per al càrrec d'encarregat de l'esmentada 
església, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de 
Llobregat, al servei del Poble de Déu.
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2 +Agustí Cortés Soriano

Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
Per manament del Sr. Bisbe

Joan-Pere Pulido, prev.
Secretari general i Canceller

Encarregat a l’església de Sant Joan, de 
Sitges

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament d'en-
carregat a l'església de Sant Joan, de 
Sitges,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Josep-Vicenç Moragues i Pastor

per al càrrec d'encarregat de l'esmentada 
església, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de 
Llobregat, al servei del Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe
Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe
Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller

Vicari de la Parròquia de Sant Bartomeu 
i Santa Tecla, de Sitges

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de 
vicari de la Parròquia Sant Bartomeu i 
Santa Tecla, de Sitges

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Josep-Vicenç Moragues i Pastor

per al càrrec de vicari de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat, esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.
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2Rector de la Parròquia Inmaculada Con-
cepció, de Vilanova i la Geltrú

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de 
rector de la  Parròquia Immaculada Con-
cepció, de Vilanova i la Geltrú,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Àlvar Pérez i Marquès

per al càrrec de rector de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, 
i li conferim les facultats adients, segons 
el dret i les disposicions diocesanes, des 
del moment de prendre'n possessió (c. 
539 i 540).

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Rector de la Parròquia de Santa Maria de 
Vallformosa, de Vilobí del Penedès

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de 
rector de la  Parròquia Santa Maria de 

Vallformosa, de Vilobí del Penedès,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Josep Puig i Font

per al càrrec de rector de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, 
i li conferim les facultats adients, segons 
el dret i les disposicions diocesanes, des 
del moment de prendre'n possessió (c. 
539 i 540).

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat, esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Rector de la Parròquia de Sant Cristòfol, 
de La Granada

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de 
rector de la  Parròquia Sant Cristòfol, de 
La Granada,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Albert Ruiz i Elias
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2 per al càrrec de rector de l'esmentada 

parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i li 
conferim les facultats adients, segons el dret i 
les disposicions diocesanes, des del moment 
de prendre'n possessió (c. 539 i 540).

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Rector de la Parròquia de Santa Fe, de 
Santa Fe del Penedès

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament de 
rector de la  Parròquia Santa Fe, de Santa 
Fe del Penedès,

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Albert Ruiz i Elias

per al càrrec de rector de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, 
i li conferim les facultats adients, segons 
el dret i les disposicions diocesanes, des 

del moment de prendre'n possessió (c. 
539 i 540).

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe,
Joan-Pere Pulido i Gutiérrez, prev.

Secretari general i canceller

Adscrit a la Parròquia de Sant Sadurní, 
de Castellví de la Marca

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament d'ads-
crit a la Parròquia Sant Sadurní, de Castellví 
de la Marca

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Genís Sans i Martínez, DP

per al càrrec d'adscrit de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe
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2Joan-Pere Pulido, prev.
Secretari general i canceller

Adscrit a la Parròquia de Santa Maria, de 
La Múnia, Castellví de la Marca

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament d'ads-
crit a la Parròquia Santa Maria, de La 
Múnia, Castellví de la Marca

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Genís Sans i Martínez, DP

per al càrrec d'adscrit de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe
Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller

Encarregat a la Parròquia de Sant Mar-
çal, de Castellet i la Gornal

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament d'en-

carregat a la Parròquia Sant Marçal, de 
Castellet i la Gornal

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Genís Sans i Martínez, DP

per al càrrec d'encarregat de l'esmentada 
parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe
Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller

Encarregat a la Parròquia de Santa Mag-
dalena, de Canyelles

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Havent de procedir al nomenament 
d'encarregat a la Parròquia Santa Magda-
lena, de Canyelles

tenint en compte el bé pastoral i ateses les 
circumstàncies personals de l'interessat, 
nomenem

Mn. Albert Tort i Chércoles, DP



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 0 82 6 8
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 2
2 per al càrrec d'encarregat de l'esmentada 

parròquia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l'església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu.

Declarem que li corresponen els drets i 
deures annexos a aquest càrrec pastoral, i 
li conferim les facultats adients, segons el 
dret i les disposicions diocesanes.

Esperem que la seva personal dedi-
cació al ministeri i que la seva generosa 
disponibilitat, esdevindran un bé per a la 
vida i el servei pastoral de la diòcesi.

+Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

Per manament del Sr. Bisbe
Joan-Pere Pulido, prev.

Secretari general i canceller

Comunicat de nomenaments

Sant Feliu de Llobregat, 4-7-2008

Mons. Agustí Cortés Soriano, bisbe titular 
de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
atenent al bé pastoral del Poble de Déu 
d'aquesta església particular, fa públic els 
següents nomenaments:

NOMENAMENTS PARROQUIALS

VICARIA DEL LLOBREGAT:

• Mn. Rafael Maroto Cifuentes, nome-
nat encarregat de l'església de Crist 
Salvador de Martorell i adscrit a la Par-
ròquia de Santa Maria de Martorell. 

• Mn. Jordi d'Arquer Terrassa, nomenat 
rector de la Parròquia de Sant Esteve 
de Sant Esteve Sesrovires.

• Mn. Josep Lluís Aguilar Campdepa-
drós, nomenat rector de les Parròquies 
de  Santa Maria i Sant Pau de la Guàr-
dia del Bruc i de la Parròquia de Sant 
Corneli de Collbató i adscrit a la Parrò-
quia de Santa Eulàlia d'Esparreguera.

• Mn. Xavier Aymerich Miñarro, nome-
nat rector de la Parròquia de Sant 
Bartomeu de la Quadra i vicari de la 
Parròquia de Sant Miquel de Molins de 
Rei.

[ ]Comunicats i
notes de premsa
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2VICARIA DEL PENEDÈS, ANOIA, GARRAF:

• Mn. Josep Puig Font, nomenat rector 
de la Parròquia de Santa Maria de 
Vallformosa de Vilobí del Penedès.

• Mn. Albert Ruiz Elias, nomenat rector 
de les Parròquies de Sant Cristòfol de 
La Granada i Santa Fe de Santa Fe del 
Penedès.

• Mn. Àlvar Pérez Marquès, nomenat 
rector de la Parròquia de La Immacula-
da Concepció de Vilanova i la Geltrú.

• Mn. Josep-Vicenç Moragues Pastor, 
nomenat encarregat de l'església de 
Sant Joan de Sitges i vicari de la Parrò-
quia de Sant Bartomeu i Santa Tecla de 
Sitges. 

• Mn. Albert Tort Chércoles (DP), nome-
nat encarregat de la Parròquia de 
Santa Magdalena de Canyelles.

• Mn. Genis Sans Martínez (DP), encar-
regat de la Parròquia de Sant Marçal 
de Castellet i La Gornal i adscrit a les 
Parròquies de Sant Sadurní de Cas-
tellví de la Marca i Santa Maria de La 
Munia.

ALTRES NOMENAMENTS I INFORMACIONS

• Mn. Jordi d'Arquer Terrassa, nomenat 
delegat diocesà del Catecumenat.

• Mn. Josep-Vicenç Moragues Pastor, 
encarregat de la Pastoral de Joventut 
de l'Arxiprestat de Garraf.

Joan-Pere Pulido, prev.
Secretari general i canceller

Crisi d'humanitat (6-7-2008)

Hem pogut sentir a la ràdio l'opinió d'un 
economista, segons la qual «ens va bé 
aquesta crisi, perquè ens obligarà a cor-
regir greus defectes del sistema, que tard 
o d'hora ens havien de passar factura». 
M'ha alegrat sentir-ho, perquè, tot i venir 
de motius diferents, coincidim a mirar la 
crisi des d'un vessant positiu. Tenim en 
comú la visió de la trajectòria humana com 
un procés de creixement, com un dinamis-
me vers estadis superiors d'humanitat, 
que demana correccions, riscs i esforços.

A nosaltres el que ens interessa és el 
creixement en humanitat. Al capdavall, la 
nostra manera de veure la crisi, sigui l'eco-
nòmica, sigui la de l'aigua o qualsevol altra, 
sempre es redueix a plantejar-nos pregun-
tes com aquestes: Què hi hem descobert? 
Què hi hem après? Cap on hem d'anar per 
millorar? Què hem de canviar? I com que 
per nosaltres «créixer en humanitat» és 
créixer en Jesucrist, les preguntes es poden 
traduir així: Què ha palesat la crisi del que 
portem dins, del que som realment com a 
persones individuals i com a societat? Què 
hi hem descobert o recordat de Déu, de la 
seva voluntat manifestada en Crist? Què 
hem de convertir encara? Com hem d'afron-
tar el futur? Quines decisions hem de pren-
dre davant Déu i davant la societat?

[ ]Escrits
dominicals
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2 Perquè tota crisi el que fa és causar 

un «encongiment del cor», un tancament 
espiritual, semblant a la reacció psicolò-
gica espontània enfront a un ensurt, un 
perill o una amenaça certa: replegament, 
fugida, autoprotecció. Des del punt de 
vista espiritual l'encongiment del cor sig-
nifica una concentració exclusiva en el 
propi jo, en els interessos particulars, 
posar un mur de blindatge entre els altres 
i un mateix, i maldar per treure'n el màxim 
de benefici per assegurar el futur. L'Evan-
geli pel contrari ens convida, precisament 
en moments de crisi, a fer un exercici 
de dilatació del cor: és aleshores quan 
cal estimar més. Els cristians hem après 
de l'Evangeli una altra economia, que es 
regeix per lleis diferents i obeeix a càlculs 
incorrectes als ulls del món.
• L'economia evangèlica descobreix com 

una de les causes més determinants de 
la crisi la inflació desbocada d'ambició, 
el parany d'hipotecar tota la vida per 
tal d'invertir en béns que no tenen con-
sistència i la transgressió de les regles 
elementals de la justícia i l'honradesa.

• Pel contrari afirma la necessitat de rea-
lisme, val a dir, l'acceptació humil dels 
límits, en el moment de planificar i fer 
prospectiva en vistes al futur.

• Així mateix crida a posar com a base 
de les nostres decisions la rendibili-
tat certa d'una inversió agosarada en 
generositat.
Aquesta economia evangèlica tanma-

teix no presenta un rostre gaire seductor 
als ulls dels inversors. Perquè promet un 
balanç de resultats infinitament positiu 
al final de tot, mentre que normalment el 
capital mira d'obtenir beneficis màxims 
i en el termini més breu possible. Però 
també és cert que l'economia evangèlica 

garanteix tot un seguit d'interessos acu-
mulats, amb el quals l'inversor va fent 
camí, de glòria en glòria, com diria Sant 
Pau (2 Co 3,18), de goig en goig, a mesura 
que la seva generositat va sent més pro-
funda, sincera i agosarada.

Una paraula sobre el cos humà (13-7-
2008)

Ja hem parlat aquí diverses vegades, des 
de diferents perspectives, del cos humà 
i, específicament, de la sexualitat. Ara, 
en plena temporada d'estiu i vacances, 
és el mateix ambient qui ens el col·loca al 
centre de la nostra atenció: d'ençà que va 
començar l'exercici comercial d'estiu, tot 
el màrqueting es va posar al servei de l'es-
tètica del cos humà o del gaudiment més 
superficial; millor dit, de les empreses 
productores d'aquests serveis.

Volem dir una paraula al respecte. 
Alguns pensen que l'Església no n'ha de 
parlar pas, perquè ja ho ha fet massa. Però 
sobre això caldria precisar més.

Fa uns sis anys, una jove em deia, 
després d'una reunió sobre el tema de 
l'Església, que no hi creia pas «perquè 
sempre estava parlant del sexe i ho feia 
per a condemnar-lo». No és que aquesta 
jove hagués anat molt per l'Església, però 
li vaig preguntar quan, en tota la seva 
vida, havia sentit un capellà parlar de sexe 
o fins i tot condemnar-lo. Va ser sincera 
i em va respondre que mai. Vaig pensar 
que havia vist moltes pel·lícules o molta 
televisió.

Possiblement es referia als successius 
pronunciaments dels bisbes sobre temes 
de família i de vida. De fet, no fa gaire, vaig 
ser interpel·lat per un professor de secun-
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2dària en el sentit d'aquella jove, però 
aleshores el professor ho deia en ocasió 
del que havíem dit els bisbes de Catalu-
nya sobre els materials publicats per la 
Generalitat de Catalunya per a l'educació 
sexual dels nens i adolescents. Això em va 
fer recordar que els missatges «oficials» 
de l'Església sobre el cos humà, la família, 
la vida o la sexualitat, en el seu noranta-
nou per cent de vegades, eren respostes 
a situacions provocades per actes polítics 
o legislatius concrets: l'assumpte venia 
posat sobre la taula per iniciativa d'al-
tres instàncies, de manera que la pretesa 
obsessió pel tema de la sexualitat caldria 
cercar-la en un altre lloc.

Sigui el que sigui, l'Església ha de parlar 
del cos humà i de la sexualitat, perquè és 
quelcom d'importància cabdal a la nostra 
vida. I ho ha de fer, per tal d'ésser fidel a la 
Revelació, de la manera més positiva. Amb 
el benentès que tota afirmació positiva 
exigeix implícitament negar la contrària.
• De vegades la manera de parlar pot pro-

vocar malentesos. Es deia sovint: «tal 
parròquia té tantes ànimes» o «has de 
fer això per a salvar la teva ànima», com 
si els feligresos no tinguessin també 
cos o el cos de la persona no s'hagués 
també de salvar.

• L'Església no pot mirar les persones 
com si fossin àngels, perquè Déu les 
mira tal com Ell mateix les va crear, és 
a dir, amb cos físic i amb un principi 
psicològic concret.

• Només que l'Església se sent «especia-
lista» (si se'ns és permès de parlar així) 
en allò que constitueix la font dels actes 
lliures, de l'anhel de veritat i de sentit, 
de la capacitat d'estimar. I aquesta font 
s'anomena ànima o esperit.
El que l'Església mai haurà d'oblidar 

és que aquesta ànima o esperit no actua 
separat, com a independent, del cos, de 
les condicions físiques, materials o psico-
lògiques, sinó en unitat amb elles. Perquè 
tot és (o ha de ser) personal. Això sí, vol-
dríem que sempre manés l'esperit amb la 
seva llibertat i d'acord amb la veritat que 
ha trobat. És a aquest esperit a qui l'Esglé-
sia vol parlar.

Cossos i ànimes (20-7-2009)

Fa uns anys, en un marc ambiental essen-
cialment determinat per l'oci i el turisme, 
vaig escriure a la premsa un petit article 
que començava esmentant aquella famo-
sa novel·la de Maxence van der Meersch, 
Cossos i ànimes. Aquesta novel·la és una 
d'aquelles obres que ens impactaven de 
joves i que de tant en tant tornen a la 
memòria. El seu argument consistia a 
reflectir la tragèdia i els crits de l'ànima 
humana, sotmesa a l'ambient tèrbol i asfi-
xiant d'una medicina deshumanitzadora. 
Però en el fons no es tractava pròpiament 
d'una crítica a una manera d'exercir la 
medicina, sinó de denunciar una concep-
ció (i, per tant, un tractament) de la per-
sona humana, que la buida de tota la seva 
dignitat.

Per què l'atenció a les nostres vacan-
ces i a l'oci em porta espontàniament 
a recordar la tragèdia d'aquesta obra? 
Suposo que, de vegades, determinades 
rialles sense alegria i determinades llà-
grimes sense esperança vénen totes de 
la mateixa font; gairebé són la mateixa 
cosa. M'atreveixo a dir que les nostres 
vacances esdevenen sovint «rialles sense 
alegria», de la mateixa manera que alguns 
tractaments del cos humà són la causa 
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2 de «llàgrimes sense esperança». L'origen 

d'una i d'altra experiència és la pèrdua de 
la dignitat humana.

Perdem la dignitat per molts motius. Un 
dels més importants és el que assenyala-
va el nostre estimat professor J. M. Rovira 
Belloso en la seva obra Fe i cultura al 
nostre temps, tot analitzant el pensament 
d'alguns autors moderns: la fragmentació, 
la manca d'unitat personal, la impossibili-
tat d'integració harmònica. En aquest cas 
ens referim a la fragmentació i separació 
entre cos i ànima.

Ja Joan Pau II, a les seves catequesis 
sobre el cos i l'amor humà, sovint advertia 
que un dels obstacles més greus avui per 
a viure el vertader amor és que, amb la 
manera de tractar el cos humà (i la sexu-
alitat), ha tornat el dualisme que trenca la 
persona humana: el cos esdevé una cosa, 
un instrument, «quelcom que tinc, que 
posseeixo per fer-ne ús segons els meus 
interessos». Diguem de passada que en 
l'extrem d'aquesta bogeria sentim com 
algunes dones volen justificar l'avorta-
ment dient que «som mestresses i lliures 
de fer el que volem amb el nostre cos». 
Creiem que la veritat sobre el cos humà és 
ben bé diferent.
• El cos humà és personal. Volem dir que 

el cos forma part essencial de la perso-
na humana i que, per tant, no és «una 
cosa», sinó que participa de la dignitat 
pròpia de l'ésser humà.

• El cos humà té un sentit específic a la 
nostra vida: fa present a l'exterior el 
que som per dins. Per això podem dir, 
amb Ortega i Gasset, que el cos humà 
és «una metàfora de l'ànima».

• Però cal aclarir que la bellesa del cos 
humà no coincideix amb la bellesa de 
l'ànima: un cos malmès pot correspon-

dre a una ànima ben virtuosa, i a l'inre-
vés, un cos perfecte pot correspondre 
a una ànima molt dolenta. D'aquí l'en-
gany i la hipocresia que ens envolta en 
aquesta civilització de la imatge.
El que sí és cert és que l'ànima (la seva 

voluntat, els seus sentiments, el seus 
afectes) s'haurà de comunicar mitjançant 
el cos. Un cos humà sempre és una pre-
sència d'ànima i, per tant, el tractament 
que mereix és el de la mateixa persona. 
Tot el que podem dir sobre el cos, la sexu-
alitat, el descans, la castedat, l'esport, la 
salut, l'alimentació, etc., obeeix a aquest 
principi. No oblidem que Déu va assumir 
en Jesucrist un cos perfectament humà. 
L'amor més perfecte comunicant-se en la 
debilitat d'un cos humà.

La pèrdua de l'ànima (27-7-2008)

Si deixem que la ment vagi a la seva amb 
els seus records espontanis, l'esment que 
hem fet d'aquella novel·la de Van der 
Meersch Cossos i ànimes ens porta a uns 
altres testimonis de la cultura, que ens 
impactaven de joves. Així, em ve ara a la 
imaginació Un món feliç, d'Aldous Huxley.

És sorprenent el caràcter vertadera-
ment profètic d'aquesta novel·la. D'ençà 
que va veure la llum en 1932, la història 
no ha fet altra cosa que anar caminant 
cap a les situacions que denunciava amb 
ironia i una certa crueltat. Podríem dir que 
el seu missatge essencial és: anem cap a 
un món que promet la felicitat més plena, 
a preu de perdre l'ànima. Sembla una 
contradicció, però és talment el que estem 
vivint. Més encara, és l'origen de moltes 
contradiccions que patim sense trobar-ne 
explicació.
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2El record d'aquesta novel·la em venia 
a propòsit de la reflexió al voltant del cos 
humà que anem fent. Perquè una de les 
claus per entendre-la és precisament la 
descripció que fa del tractament del cos en 
el pretès «món feliç». Ve a mostrar que la 
construcció d'aquest món feliç passa per la 
manipulació genètica (la creació d'éssers 
humans perfectes per a la funció a la que 
estan destinats), la pràctica il·limitada del 
sexe físic com un pur joc de plaer, i l'admi-
nistració d'una droga que apaivaga qual-
sevol tipus de tensió interna psicològica 
(anomenada precisament «soma», és a dir, 
«cos» en grec). Això sí, tothom s'ha de sot-
metre a la vida que se li encomana, segons 
els càlculs racionals i científics, aquells càl-
culs que són avalats per la medicina, la 
sociologia, la psicologia i l'economia. Tot 
pensament, tota iniciativa, tota imaginació 
o intuïció que no entri dins d'aquest sis-
tema és considerat delicte i un perill per a 
la felicitat del conjunt; ha de ser, per tant, 
exclòs o eliminat. Entre els delictes més 
perillosos hi haurà pensar més enllà del que 
diu la ciència, cercar sentit i fonament en 
el transcendent, demanar llibertat, desitjar 
ésser un mateix, estimar sense càlculs, afir-
mar valors que cal respectar sempre...

Naturalment tot es presenta com a 
caricatura. Però no és difícil trobar avui, 
al nostre món, alguns trets ben preocu-
pants que reflecteixen aquella caricatura. 
La reducció de l'ésser humà a només el 
cos i les seves satisfaccions immediates, 
l'exaltació de la raó científica com a recto-
ra de la vida, el pensament únic... no són 
vies cap a aquell món? 
• Els qui creiem que la felicitat és quel-

com ben distint, potser no hauríem 
de fer sinó dedicar-nos a obrir els ulls 
propis i dels altres.

• Per tant, arriscar la vida i no tenir por a 
ésser diferents.

• I, sobretot, demostrar de paraula i a 
la vida que el món veritablement feliç 
esdevé quan el cos humà serveix d'ha-
bitacle d'un esperit que pensa, sent, 
creu, estima, cerca apassionadament la 
veritat, crea i és lliure.
El repte no és gens fàcil. Perquè les 

persones en aquell món feliç de Huxley no 
vivien tristos i amargats. Al contrari, vivien 
feliços i contents. Perquè no eren sotme-
ses pel sofriment, com en una dictadura 
barroera, sinó per la diversió, tot conver-
tint els éssers humans (és a dir, els seus 
cossos) i els fets socials en espectacles 
de consum... Qualsevol semblança amb la 
realitat no és casualitat.

Nosaltres seguirem creient que un altre 
món és possible: fa ja dos mil anys que va 
començar a existir en aquesta terra.

Només cos violent (3-8-2008)

Va bé de tant en tant deixar-se portar pel 
pensament ple de records de la nostra 
joventut. Al capdavall no podem entendre 
el que ens passa avui si no és mitjançant 
la memòria. Per altra banda està de moda 
allò de tornar als anys previs i posteriors 
al canvi democràtic, conreant sentiments 
barrejats d'enyorança i de rebuig.

Sense deixar l'àmbit de reflexió sobre el 
cos humà, la novel·la de Huxley ens porta 
a una altra, on el cos ocupa també un lloc 
central: parlo ara de La taronja mecànica, 
d'Anthony Burgess, més coneguda per la 
seva adaptació al cinema, feta per Stanley 
Kubrick. Totes dues novel·les tenen en 
comú la pèrdua de l'ànima en una societat 
que l'ha aniquilada. Però, si en aquella, 
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2 l'ànima es perdia en favor d'una festa 

superficial i intranscendent, en aquesta es 
perd en favor de quelcom no menys terri-
ble: la violència. No és casualitat que tant 
les disbauxes boges, com els actes vio-
lents, sovint estiguin protagonitzats pels 
mateixos o per persones semblants, que 
pateixen el mateix problema: haver per-
dut l'ànima. Més esgarrifós resulta encara 
comprovar la relació, o millor, el vincle ter-
rible que mostren determinats fets entre 
sexe i violència.

També en això i en altres aspectes 
aquesta novel·la sembla una paràbola pro-
fètica. Tenim certament problemes greus 
de violència. Penso, per exemple, en l'ano-
menada «violència masclista». Però crec 
que hem d'anar més enllà. Al capdavall la 
qüestió de fons, origen d'aquests fets, no 
crec que sigui ideològica («el masclisme»), 
sinó de personalitat, d'estructuració perso-
nal; talment de «violència», és a dir, de fer 
servir la força física per tal d'anul·lar l'altre 
i aconseguir un interès personal. En aquest 
sentit el problema és molt més ampli.

Si fem cas de la denúncia d'A. Burguess, 
vivim en un cercle de mort. Perquè el pro-
tagonista, Alex, és extremament violent, 
però com a producte d'una societat i un 
entorn radicalment «individualista i deses-
tructurat, on preocupacions com vivenda, 
treball, diners, passen davant d'una famí-
lia i una educació, gairebé inexistents i 
per tant incapaces d'integrar o reconduir 
els instints agressius innats» (A. Vidal). 
Aleshores l'Estat, representant d'aquesta 
societat i cada cop més poderós, solucio-
na el problema reduint la llibertat de l'in-
dividu, fent que visqui «obligatòriament 
controlat». El resultat és la vida tranquil-
la, però sense ètica, sense l'elecció lliure i 
responsable del bé: sense ànima.

• Hi ha cossos pacífics? Hem de dir que la 
pau veritable rau on l'esperit ha cone-
gut el bé i vol realitzar-lo.

• Sí que n'hi ha, de cossos pacífics. Hi 
ha mirades, mans, braços, somriures, 
fins i tot maneres de vestir, d'actuar, 
de caminar, de seure... que encomanen 
pau i serenor.

• Nosaltres seguim proclamant que, sal-
vat el risc de formalisme i d'hipocresia, 
el cos pot ser, ha d'esdevenir sagra-
ment d'amor.
Els cristians fem litúrgia. A les nostres 

celebracions volem que el nostre cos parli, 
tot vivint el misteri de pau i de salvació, en 
el qual creiem.

Però potser sigui aquest el moment 
en el qual els nostres cossos assoleixin 
el grau més intens d'ésser presència de 
l'anima.

L'ànima descurada (10-8-2008)

El record d'aquells anys profètics de la 
nostra joventut em duu a una activitat 
força interessant, que portàrem a terme 
un grup de joves preocupats per entendre 
l'amor humà.

Feia poc que havia mort, sembla per 
suïcidi, l'actriu Marilyn Monroe. Aquest fet, 
com és sabut, va tenir un ressò mundial. 
L'ocasió ens venia donada, perquè va ser 
motiu de nombrosos reportatges, articles 
d'opinió, estudis, més o menys superfi-
cials, però que en el seu conjunt oferien 
un bon material «d'investigació». Férem 
per tant una bona recollida de documents 
d'actualitat sobre l'assumpte, que pos-
teriorment analitzàrem i comentàrem en 
profunditat. Ja aleshores, amb els conei-
xements i la cultura que teníem, albiràvem 
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2que el cas mereixia un treball més profund. 
Naturalment no ens interessava la inves-
tigació policial, ni els xafardeigs de soci-
etat, sinó la seva persona. Concretament 
només aquesta pregunta: Què havia tingut 
a veure l'amor en la mort de l'actriu? Com 
és possible que una persona, de les més 
desitjades d'aleshores, de relacions amo-
roses amb els polítics més poderosos, amb 
intel·lectuals i escriptors de primera línia, 
acabés d'aquesta manera?

Una de les conclusions a que arribàrem 
fou la següent. Potser a causa de les carèn-
cies patides a la seva infantesa, Marilyn 
visqué tota la seva existència cercant apas-
sionadament estimar i ser estimada. Però 
aquest anhel apassionat mirava de satisfer-
lo amb el que tenia més a l'abast, val a dir, 
amb el recurs que més resultat li donava a 
la vista dels èxits i de la seva fama. Aquest 
instrument era la imatge, la seva figura, 
en definitiva, el seu cos. Tanmateix anava 
covant-se en ella la sensació de profunda 
solitud. És clar que l'aplaudiment de la 
massa no pot ser resposta a la necessitat 
de ser estimada. Però a més els fracassos 
en les relacions de parella anaven succe-
int-se, pel fet que tard o d'hora es produïa 
una asimetria entre el que ella necessitava 
i el que la parella li volia o li podia donar: 
la seva necessitat real sempre anava més 
enllà de l'afecte físic i fins i tot psicològic, 
i més enllà també del que la parella com a 
tal (i més les parelles del seu món) li podria 
donar... Un cos perfecte d'una ànima des-
curada o més aviat oblidada.

No era una anècdota aïllada, sinó un 
paradigma, un model, de moltes tragèdi-
es d'aleshores i d'avui. Les històries van 
repetint-se. No totes acaben en un final tan 
negatiu i tràgic, però sí en diverses mane-
res i graus de mort.

• No és hora de trobar culpables. Tots 
contribuïm a descurar l'ànima, quan 
fem del cos un ídol.

• Aleshores l'ànima es rebel·la amb un 
sofriment insuportable, causant deses-
peració, agressió o destruint-se a si 
mateixa.

• El cos no pot ser un ídol: el seu valor 
rau a servir l'amor. I l'amor és cosa, 
sobretot, de l'ànima, de la seva lliber-
tat, del seu anhel de bellesa i de bé.
L'amor al qual ha de servir el cos és 

quelcom més que un desig de possessió i 
de gaudi passatger: l'amor és condició de 
la felicitat. Fem del cos ocasió i instrument 
de felicitat.

Cossos triomfants (17-8-2008)

L'àmbit del cos humà inclou un altre 
«món» ben especial, d'una riquesa huma-
na immensa i alhora d'una greu i mortal 
deshumanització. És el món de l'esport.

D'acord amb el pensament de l'Esglé-
sia sobre la persona humana com a ésser 
unitari, compost d'esperit i de cos, cal dir 
que al seu si sempre hi ha hagut un recol-
zament important de l'esport. L'educació 
catòlica en general ha inclòs la pràctica de 
l'esport com a ocasió d'enfortiment de la 
voluntat, d'autocontrol, experiència d'ac-
ció en equip, esperit de superació, d'ex-
pansió i diversió sana... Algú ha parlat de 
l'espiritualitat de l'esport, incloent-hi tot 
un seguit de virtuts humanes i cristianes 
que li són adients. Així es parla «d'esperit 
esportiu», «esperit olímpic»...

La veritat és que l'esport és un dels 
casos en els quals es fa palès que som més 
que cos, és a dir, que la voluntat i la intel-
ligència, tot manant sobre el cos, poden 
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2 perfeccionar-lo i treure-li més rendiment, 

fins a assolir fites insospitables. Entès 
així, l'esport sembla tenir el seu lloc més 
adient en un àmbit lúdic. I qui diu lúdic, vol 
dir festiu, gratuït, vital i generós.

Tanmateix també a l'esport hi ha fan-
tasmes. Aquests vénen de la mà de l'es-
pectacle i dels interessos econòmics (i 
també polítics). Més ben dit, comença amb 
l'espectacle i acaba en la xarxa d'interes-
sos espuris. El fet és que la competitivitat 
pròpia de molts esports està vinculada 
a la competitivitat del mercat; i aquesta, 
als típics moviments de negociacions i 
de jocs de poder. El sentit de l'esforç i el 
joc mateix canvien radicalment d'objectiu: 
han de servir uns altres interessos. L'es-
portista ja no és sinó un treballador d'un 
espectacle, segons expressió de molts 
d'ells. El pitjor de tot és comprovar com 
determinats esports, per tal d'assolir el 
triomf i la millor marca, demanen sacrificis 
realment inhumans, ja des de la infantesa 
i l'adolescència... en nom de quin valor? 
Tindran raó els qui anomenen l'esport 
d'avui «nova religió laica»?

Però en aquest marc, on queda el cos 
humà perfeccionat i controlat per l'esperit 
de l'esportista? On queda la gratuïtat i la 
generositat de l'esperit lúdic? On el mèrit i 
el triomf de l'ésser humà, voluntariós i dis-
ciplinat? Què resta d'admirable i de digne, 
d'aplaudiment i de premi?

Un cop més el cos humà és col·locat 
en un lloc, que ni el dignifica ni dignifica 
la persona.
• Aquí, també hi cap la pregunta: en són 

responsables els esportistes, o més 
aviat els qui aplaudim? som nosaltres, 
tos plegats, els qui matem l'esport?

• No aplaudim els cossos, sinó les perso-
nes. Però de fet, sembla que aquestes 

valen als nostres ulls el que valen els 
seus cossos.

• L'esport mereix un bon i refrescant 
oreig d'humanitat.
No podem deixar de recordar aquella 

crítica que es feia de la dictadura. Un 
manera eficaç de distreure i alienar el 
poble dels vertaders problemes, es deia, 
era oferir-li «pan y toros». Avui hi ha més 
«toros» que mai: potser hi ha també una 
dictadura encoberta?

El cos com a espectacle (24-8-2008)

El fet que un esportista digui que el que 
fa és un espectacle, en principi, no tindria 
res de dolent. Però aleshores, si li dema-
nessin per la seva professió, hauria de dir 
amb naturalitat i sense avergonyir-se'n: 
«sóc actor». De fet, molts actors d'espec-
tacles tenen com a recurs principal el seu 
cos cultivat i adientment ensinistrat. Els 
casos més coneguts són els del circ i de la 
dansa, però no són els únics.

El valor del cos en un espectacle ve del 
fet que el cos humà és un mitjà d'expres-
sió extraordinari. L'espectacle cerca diver-
tir, emocionar, produir un gaudi estètic. 
Per això essencialment consisteix en un 
acte de comunicació entre els actors i el 
públic. Aquesta comunicació es fa mitjan-
çant la paraula, la llum, la plasticitat, el 
ritme, el so, la música o l'expressió corpo-
ral... Sempre, però, l'objectiu és assolir el 
màxim grau de sintonia entre els actors i el 
públic, la connexió més intensa.

Aquesta és la gran qüestió. Perquè l'es-
pectacle tira mà de tots els recursos pos-
sibles per tal d'assolir aquesta sintonia. I 
en això el cos humà és un instrument molt 
eficaç. Hem de dir, un cop més, que no es 
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2comuniquen els cossos, sinó els esperits. 
Però, sobretot en el món de les emocions, 
el cos ben conduït pel sentiment i l'espe-
rit, és una meravella d'expressivitat. Ben 
bé ho sabem a la litúrgia i també en aques-
ta litúrgia que és el conjunt de postures, 
gestos i formes que omplen la nostra vida 
quotidiana.

Tanmateix entre les moltes possibilitats 
que té el cos humà, hi ha la de despertar 
l'atractiu eròtic – sexual. Aquest atractiu, 
com hem dit sovint, troba el seu lloc en 
l'encontre d'amor del matrimoni. Però, 
tant el propi atractiu eròtic – sexual, com 
el cos humà i, sobretot, la persona huma-
na, resten degradats quan es posen al ser-
vei d'un espectacle. Malauradament és un 
mitjà molt recorregut, pel fet que resulta 
ben fàcil. Sovint el que fa és amagar o dis-
simular la mancança de vertadera capa-
citat artística. Per altra banda, no ens ha 
d'estranyar aquest fet, perquè el podem 
trobar igualment en altres àmbits de la 
comunicació, com ara en la publicitat.

És ben trist comprovar com el cos humà 
i —per què no dir-ho?— la persona que es 
presta a aquest joc, queden reduïts a la 
funció d'un ham; al capdavall sempre en 
funció d'un èxit econòmic. Estem per això 
molt a prop de l'explotació humana.
• La capacitat expressiva del cos és un 

dels regals que Déu ens ha fet als 
humans. En determinats casos pot arri-
bar a ser com una finestra de l'esperit i 
un pont de comunicació entre els cors.

• És la seva riquesa. Però també el seu 
risc, quan aquesta capacitat es posa al 
servei d'altres objectius i, per tant, es 
fa instrument d'una mentida.

• Tothom qui entra en aquest joc, tant 
actors, com espectadors, han de ser 
molt conscients que el guany o la satis-

facció que poden obtenir-se tenen un 
alt preu de deshumanització i que sem-
pre hi ha un guanyador (explotador) 
que treballa d'amagat. És, a més, qui 
obté el màxim benefici.
Quin millor espectacle que la bellesa 

formal o de l'ànima, palesada per un 
cos, que li posa al seu abast la manera i 
l'ocasió d'assolir els ulls d'altres éssers 
humans, per tal que participin del mateix 
goig?

La bellesa del cos de Jesús (31-8-2008)

Molts segles de cultura i de creació 
artística són la prova més evident que el 
cos humà és bell, i que ha estat ocasió de 
les més sublims obres d'art. I no penso 
només en les extraordinàries escultures 
de l'antiguitat clàssica i del renaixement, 
sinó també en les innombrables pintures i 
escultures de tota època, que han reflectit 
o interpretat el cos humà com a motiu de 
creació artística.

Ara penso en allò que vaig sentir a 
un professor de Nou Testament i que 
sovint recordo i em fa pensar. Deia aquell 
professor que ni a sant Pau, ni a la resta 
d'autors del Nou Testament, mai els havia 
interessat deixar constància de cap detall 
del físic de Jesús. És un fet cridaner i signi-
ficatiu. Però alhora jo recordava que ja la 
primera generació de cristians va haver de 
lluitar contra un corrent (identificat com 
l'heretgia «doceta»), segons el qual Jesús 
fou una mena d'àngel o déu intermedi, 
amb una aparença d'home, però sense un 
cos humà real... Així, els autors neotes-
tamentaris maldaven per demostrar que 
Jesús era un home cabal de cap a peus. 
Les cartes de sant Pere i, sobretot, de sant 



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 0 82 7 8
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 2
2 Joan, insisteixen en aquest realisme: ells 

han escoltat, han vist i han tocat física-
ment el misteri.

Segurament, si aquests autors hagues-
sin escrit avui, el primer que la gent els 
demanaria seria quina estatura, quin color 
d'ulls, quin to de veu, quins vestits, quin 
color de cabells, tenia Jesús. I aquesta bar-
reja de curiositat, de necessitat d'imatge, i 
de sentit estètic és el que sovint ha inspi-
rat moltes representacions artístiques de 
Jesús, sense deixar de banda la fe, natural-
ment. El clàssic ha estat representar el cos 
de Jesús segons els cànons de la proporció 
i de la bellesa humana: potser pensaven 
que aquell que era perfecte en l'esperit 
havia de ser-ho també en el seu cos.

Tanmateix les icones ortodoxes no 
miraven de representar el físic de Jesús. 
Sembla que, com als autors del Nou Tes-
tament, no els interessava gaire. Per a ells 
la bellesa de Jesús era visible i palpable, 
però no consistia en un físic «humana-
ment perfecte», sinó en el seu esperit. I 
aquest esperit, que no és altre que l'Es-
perit Sant, només es pot copsar amb els 
ulls espirituals. És per això que l'accés a la 
bellesa de Jesús tant sols és possible fent 
camí de conversió i creixement espiritual. 
Però els pintors d'icones no deixaven de 
«fer visible» aquesta bellesa mitjançant 
línies, composicions i colors...
• No sabem com era físicament Jesús. 

Però crec que no li agradaria ésser 
representat amb un cos perfecte, com 
un «míster univers» o com un model de 
passarel·la.

• Crec que, en efecte, la bellesa del seu 
cos era la transparència del misteri. 
Ulls, llavis, mans, braços, cames, peus, 
sostenien i comunicaven el misteri 
d'amor de Déu. O més ben dit, el miste-

ri els sostenia, donant-los el sentit més 
alt i resplendent que cos humà mai no 
podrà assolir.

• Quina forma física, quina carn humana 
poden transparentar el misteri d'amor? 
Només l'Esperit els configura.
Seguim afirmant la bellesa del cos 

humà creat. Però ens estimem més la 
bellesa de rostres com els de Carles de 
Foucauld o Teresa de Calcuta: no merei-
xerien cap premi en un concurs, però són 
icones de l'amor de Déu, transparència 
de la més perfecta bellesa. I no voldríem 
gaudir d'altra, sinó d'aquesta.
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JULIOL

4 de juliol. Comunicat dels nomenaments 
per al curs 2008-2009.

6 de juliol. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia a la Parròquia de Sant Bartomeu de 
Sant Bartomeu de la Quadra, on confereix 
el sagrament de la confirmació a sis joves.

8 de juliol. El senyor bisbe es reuneix amb 
el Consell Diocesà d'Economia.

10 de juliol. El senyor bisbe es reuneix 
amb el Col·legi de Consultors.

Reunió de la Comissió de la Casa de l'Es-
glésia.

Reunió de la Delegació Diocesana de Pas-
toral Vocacional al bisbat.

12 de juliol. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia a la Parròquia de Sant Bartomeu 
i Santa Tecla de Sitges, on confereix el 
sagrament de la confirmació.

13 de juliol. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia a la Parròquia de Sant Pere Apòs-
tol de Castellet i la Gornal, on confereix el 
sagrament de la confirmació.

14 de juliol. Reunió de l'Equip diocesà de 
Pastoral Obrera.

17 de juliol. El senyor bisbe visita tres grups 
d'esplais que realitzen la seva activitat d'es-
tiu: L'esplai L'amistat de Gavà; Centre d'Es-
plai Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat 
i el centre d'Esplai de la Parròquia de Sant 
Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat.

19 de juliol. El senyor bisbe ofereix un 
dinar al Consell Diocesà d'Economia a l'er-
mita de la Mare de Déu de Brugués.

El senyor bisbe presideix l'eucaristia a la 
Basílica de Santa Maria de Vilafranca en 
motiu del 50è aniversari de la casa de 
Colònies de Penyafort. Després participa 
en el dinar de germanor.

21 de juliol. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia a la Parròquia Sant Vicenç de 
Sant Vicenç dels Horts en la Festa Major i 
a continuació comparteix el dinar amb els 
preveres de l'arxiprestat.

22 de juliol. El senyor bisbe presideix 
l'eucaristia a la Parròquia de Sant Maria 
de Corbera de Llobregat en la Festa Major 
de Sant Maria Magdalena i comparteix el 
dinar amb els preveres de l'arxiprestat.

23 de juliol. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia a la Parròquia de Maria Auxiliado-
ra de Sant Boi de Llobregat en motiu de la 
missa funeral del P. Pasqual Malo, sdb.

24 de juliol. El senyor bisbe es reuneix 
amb la Delegació de Litúrgia i Pastoral 
Sacramental.

25 de juliol. El senyor bisbe presideix l'eu-

[ ]Crònica     
diocesana
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2 caristia a la Parròquia de Sant Jaume de 

Moja en la seva Festa Major.

27 de juliol. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia a la Parròquia de Santa Maria, a 
Santa Maria de Vilalba de Llobregat (Abre-
ra), en la seva Festa Major.

28 de juliol. Reunió dels bisbes de la Pro-
víncia Eclesiàstica de Barcelona.

29-31 de juliol. Sortida del senyor bisbe 
amb els preveres joves de la diòcesi a 
diversos indrets de Navarra: el Monestir 
de Leyre, el Castell de Javier i la Col·legiata 
de Roncesvalles. 

AGOST

5 d'agost. El senyor bisbe presideix l'euca-
ristia al Monestir de Sant Benet de Mont-
serrat i comparteix la tarda i el sopar amb 
la comunitat de monges benedictines.

6 d'agost. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia a la capella de les germanes Filles 
del Bon Salvador de Sant Feliu de Llobre-
gat en motiu de la festa de la Transfigura-
ció del Senyor.

10 d'agost. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia a la Catedral de Sant Llorenç, en 
motiu del titular de la S.E. Catedral i patró 
de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

13-17 d'agost. Exercicis per a joves del bis-
bat a Gisclareny, amb el tema: La Paraula 
que dóna respostes.

16 d'agost. El senyor bisbe presideix l'eu-
caristia en la tanda d'exercicis per a joves 

del bisbat que es fa a Gisclareny, amb el 
tema: La Paraula que dóna respostes.

26 d'agost. El senyor bisbe participa en 
el XIè Curset d'organistes que organitzen 
conjuntament la Conferència Episcopal 
Tarraconense, la Comissió Interdiocesana 
de Litúrgia i el Monestir de Montserrat.

28 d'agost. Onomàstica del senyor bisbe 
Agustí.
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XVI Curset per a organistes d'església 
(25-30 agost 2008) 

Potser un curset d'organistes a Montser-
rat és quelcom més que unes sessions 
d'aprenentatge. Potser tingui més pes en 
els seus participants allò que viuen, pel 
fet d'aplegar-se en aquest lloc, que no pas 
allò que han arribat a aprendre. Així són 
les coses d'Església, fetes sota l'impuls 
de l'Esperit.

La música de l'orgue ens produeix un 
veritable plaer estètic. Però si no fos més 
que un element per a guarnir una ceri-
mònia, no tindria sentit la nostra reunió. 
Igualment la música de l'orgue és verita-
ble creació artística. Però si no fos més 
que producte cultural, la nostra trobada 
seria tota una altra cosa. Així també la 
música de l'orgue pot arribar a ser verita-
ble interpretació oferta a l'auditori. Però si 
no fos més que un espectacle, no tindria 
lloc en les celebracions litúrgiques. De fet 
acompanya sovint les nostres celebraci-
ons. Però si aquestes no fossin més que 
ocasió per gaudir de la música, millor no 
fer-les.

Sabem que la vàlua de la música d'or-
gue a les nostres celebracions, no li ve per 
ella mateixa (que sens dubte la té, com a 
forma musical d'abast universal), sinó pel 

fet d'ésser pregària, i més concretament 
pregària litúrgica. Ens consta que aquest 
principi ha informat totes les trobades 
i cursets d'organistes a Montserrat. No 
podria ser d'altra manera, donades la 
intenció dels organitzadors i l'atmosfera 
que la vida monàstica ens hi permet res-
pirar.

Viure el proper curset amb aquest 
esperit és també un do. Demanem a Déu 
la seva benedicció, per tal de gaudir no 
només de nous coneixements, sinó també 
noves experiències de l'Esperit, que trans-
formen el cor.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

 

Al llindar de la bellesa (El testimoniatge 
de Joan Sebastià Bach)

Montserrat, 26-8-2008

PRÒLEG

Agraeixo sincerament el vostre suggeri-
ment de dir unes paraules en el marc del 
vostre curs anual per organistes, aquí a 
Montserrat. Ha estat per a mi una opor-
tunitat d'aprofundir en allò que un dia, fa 
temps, vaig intuir, tot llegint el text que 
servirà de base a la nostra reflexió, la Peti-
ta Crònica d'Anna Magdalena Bach (Ed. 
Juventud, Barcelona 1995). La seva lectura 
feia albirar quelcom que ha estat conreat 
pels estudiosos (i aquí a Montserrat, en 
teniu bons testimonis), val a dir, que la 
música, en tant que creació de bellesa, 
conté una referència constitutiva al trans-
cendent. I és el cas que Joan Sebastià 
Bach n'és un paradigma. El text resultava 
rellevant per diversos motius: bellesa for-

[ ]Articles i altres 
escrits
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2 mal, senzillesa i profunditat, càrrega humana, 

riquesa informativa... Però sobretot el vaig 
trobar força interessant, pel fet de trametre 
una visió propera, existencial i íntima del gran 
músic, la seva persona, el seu procés creatiu i 
la seva qualitat interpretativa.

Volem oferir una reflexió, en certa manera 
teològica, sobre aquest testimoniatge. No és, 
per tant, un estudi musicològic, ni històric. 
Donada la meva ignorància del món de la 
música, he de dir que em trobo com un profà 
massa agosarat, que posa els seus maldestres 
dits en quelcom sagrat, com qui trepitja temo-
renc un jardí sense saber on posar els peus. Ja 
em perdonareu aquesta gosadia.

Així doncs, la nostra reflexió vol anar des 
del més immediat i concret, fins al més pro-
fund i categòric. Vull dir, des del fet mateix 
d'aquesta obra, fins al que ens diu sobre la 
dimensió transcendent de la creació estètica 
musical, passant, naturalment, per la persona 
del gran músic i el seu testimoniatge.

Espero que resulti de particular interès per 
a vosaltres, que teniu el goig de respirar cada 
dia la flaire de la bellesa musical.

LA MIRADA CLARIVIDENT DE L'AMOR ESPONSAL

Voldria en primer lloc ponderar degudament la 
vàlua de la Petita Crònica d'Anna Magdalena 
Bach, com a testimoniatge sobre Bach. Es va 
publicar per primera vegada com a obra anò-
nima en 1925. Lluny de ser un frau intencional 
fou la conjunció de dos factors: l'ús del gènere 
literari de la narració històrica i el fet que la 
seva primera edició aparegués sense consig-
nar-ne l'autoria1. Se sap que la va escriure 
Esther Meynell, una musicòloga anglesa, qui 
sobre una base ben documentada, va cons-
truir, amb un estil romàntic i apassionat, una 
crònica sobre Bach. La seva visió del gran 
músic correspondria amb el que podria ser la 

mirada de la seva estimada esposa Anna 
Magdalena. Una perspectiva que pensem 
és determinant per a interpretar aquesta 
mena de novel·la històrica sobre Bach.

En efecte, hom pot assolir l'accés a les 
persones, al seu coneixement íntim, per 
camins diversos. Però n'hi ha un de privi-
legiat. El filòsof Eugenio Trias ho expressa 
ben bé, tot comentant l'obra Recuerdos 
de Gustav Mahler (Ed. El Acantilado, Bar-
celona 2006) d'Alma Mahler2. A l'obra 
mahleriana, diu E. Trias, hi ha les veus de 
diversos déus (com a la mar). Hi ha la veu 
del Bon Déu, la del déu cruel i destructor, 
la de la deessa del cel, Mater gloriosa, la 
veu creient, trencada, vulnerable i mortal, 
la veu heroica, tràgica i triomfal, l'amorosa 
que parla des de la precarietat i l'aban-
dó... Però hi ha la veu de l'esposa, Alma, 
que ens endinsa en la profunda intimitat 
del compositor i que cal reconstruir com 
l'originària font "Q" dels evangelis3. Ens 
trobem, doncs, davant d'unes obres que 
obeeixen a un mateix propòsit, encara que 
una, la Petita crònica sigui creació literària 
sobre base històrica, i l'altra, Records de 
Gustav Mahler, sigui testimoni real. El 
valor que totes dues volen reivindicar és 
aquest: qui va entrar per amor en el món 
íntim del compositor, el de la seva creati-
vitat, amarant amb la seva presència les 
diverses fonts de les veus, revela aquesta 
intimitat, com a més profunda veritat, cop-
sada precisament pel mateix amor.

La Petita crònica es fa ressò sovint 
d'aquest fet amb una gran delicadesa. Els 
primers encontres d'Anna Magdalena i 
Bach es produeixen en moments d'intensa 
sintonia en allò personal i estètic, quan 
el músic revela la seva gran personalitat 
com a intèrpret i com a ésser expeditiu 
i de rica i controlada sensibilitat: Anna 
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2Magdalena resta com a "dominada" per 
la seva presència a l'església de Sta. Cate-
rina d'Hamburg, un cop acabat l'assaig 
d'orgue, i un any més tard a casa seva, en 
l'encontre provocat pel pare, on ella ha de 
cantar i on rep l'elogi amable del músic4. 
Tot i aparèixer Anna Magdalena amb un 
constant posat de timidesa i subordinació, 
alimentat per una inqüestionable admira-
ció vers la categoria humana, espiritual i 
musical de Bach, la sintonia és completa, 
fruit de l'amor:

"Crec que Sebastià era un home ben 
difícil de conèixer no estimant-lo. Si jo 
no l'hagués estimat des del bell comen-
çament, n'estic segura que no l'hagués 
comprès mai"5.
Aquesta dificultat de conèixer-lo, no 

només venia del caràcter reservat de Bach 
(no parlava mai dels seus sentiments), 
sinó també de la seva personalitat rigoro-
sa, de vegades exigent, que donava una 
imatge de duresa i tossudesa en allò que 
considerava just i correcte. Era el tribut 
que calia pagar a la sensibilitat estètica.

"Un dia em va dir que el qui, com ell, 
portava la música en l'ànima, havien 
de pagar-ho caminant pel món amb 
una capa de pell menys que la resta de 
la gent"6.
La qual cosa, però, amagava la seva real 

senzillesa i humilitat. Així, la barreja d'exi-
gència i d'afecte que tenia en el tracte amb 
els alumnes7. O la intransigència vers la 
superficialitat, la hipocresia, l'adulació, la 
vanitat o els interessos egoistes8. Aquesta 
duplicitat només aparent entre exigència i 
humilitat, que irradiava i del que se'n fa 
esment sovint a la Petita crònica, trobarà 
una explicació en el seu esforç ascètic que 
li demanava la seva fe9. En tot cas serà la 
mirada d'amor el que permeti tenir una 

visió de tota la persona del músic, unifi-
cada des del seu centre. Això sí, des del 
primer moment fins a la mort aquest cen-
tre, com el tracte mutu, estaran amarats 
de música. Sembla a més que la música 
esdevingui el marc adient d'una tendresa 
i profunditat religiosa extraordinàries10. 
La Petita crònica està farcida de gestos 
expressius d'un amor esponsal serè, ver-
dader i profund, com ara la improvisació 
d'una fuga tenint-la abraçada davant del 
clavecí11, o l'arribada a la casa nova de 
Leipzig en 172312, o el retrat d'ella que va 
fer pintar Bach per a col·locar-lo al costat 
del seu13, i, sobretot, les escenes de la 
seva mort14. Potser l'exemple més tendre 
d'aquest amor esponsal i clarivident sigui 
la captació que fa Anna Magdalena dels 
ulls del seu espòs:

"Quan el vaig conèixer tenia els ulls 
molt grans... Amb els anys anaren 
encongint-se i enterbolint-se pel sofri-
ment i el treball excessiu i les parpelles 
anaren descendent. La seva intensa 
mirada semblava dirigir-se vers l'inte-
rior... Eren, si puc parlar així, uns ulls 
oients, que tenien de vegades una res-
plendor mística" 15.
La relació esponsal d'amor, en tot cas, 

segons la visió d'Anna Magdalena és el 
terreny adient per a la creació artística. 
No podríem dir que aquesta relació està al 
servei de la composició, però en la vivèn-
cia subjectiva d'aquest gran personatge, 
tal com ens la tramet la Petita crònica, és 
la de servir amb escrupolositat a la creació 
del seu espòs, fins a semblar una mena de 
servilisme. Tot i que el seu amor no deixa-
va de ser clarivident per a jutjar excessives 
algunes de les reaccions de Bach16, la 
seva fou una vida lliurada absolutament 
al seu espòs. La crònica comença amb el 
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2 casament, que per a Anna Magdalena fou 

un vertader salt qualitatiu:
"Des d'aquell dia ja no vaig tenir altra 
vida que la seva. (Jo) Era com un petit 
corrent d'aigua que hagués engolit 
l'oceà. M'havia fos i barrejat amb una 
vida més ampla i profunda que la meva 
mai hagués pogut ser" 17.
I així acaba la crònica:
"Ja no tinc motiu per viure: el meu 
vertader destí va arribar a la seva fi el 
dia en què s'apagà la vida de Sebastià, 
i demano cada dia en les meves pregà-
ries que la gràcia de Déu se m'endugui 
d'aquest lloc d'ombres i em torni amb 
el qui, des del primer moment que el 
vaig veure, ho fou tot per a mi. Tant sols 
el terrenal em separa d'ell" 18.

II. LA MÚSICA DE BACH

Els elogis a la música de Bach en la Peti-
ta Crònica són constants, apassionats i 
superlatius. Creiem sincerament que ben 
merescuts, però també que s'han de lle-
gir des de l'amor i l'admiració propis de 
l'esposa. Als seus ulls, Bach era la per-
sonificació de la música. La música no 
era una qualitat més de la seva persona i 
menys encara una afició, sinó que esdeve-
nia el lloc de la seva realització personal, 
l'atmosfera en la qual ell es trobava a 
si mateix, l'ambient on ell s'identificava. 
De fet, ho omplia tot al seu voltant: les 
persones, els espais i el temps. Herència 
de família, però ben desenvolupada per 
la seva capacitat creativa. Eren música els 
regals que feia als seus éssers estimats 19, 
el seu descans, la seva pregària i, natural-
ment, el seu ofici.

Cal dir que la valoració de la música de 
Bach ve feta en la Petita crònica no només 

mirant la seva bellesa i perfecció formal, 
sinó com a esdeveniment global de crea-
ció i comunicació.

(Les Passions segons sant Mateu i sant 
Joan, així com la Missa en si menor) 
"Són les obres d'art més grans que ha 
produït l'esperit humà... Aquesta músi-
ca prové del país de l'ànima" 20.
La Petita crònica deixa constància del 

gust absolutament preferent de Bach per 
l'orgue i la seva música21. Per a ell, l'orgue 
serà el rei dels instruments.

"Vaig començar a gustar de l'orgue cada 
cop amb més passió (diu Ana Magdale-
na), sigui perquè també ell l'estimava, 
sigui perquè va compondre la seva 
música més noble i elevada per aquest 
instrument, la música que expressava 
amb més puresa la seva personalitat i 
naturalesa, la que feia parlar més direc-
tament la seva ànima"22.
Bach va vessar tota la seva potència 

creadora sobre l'orgue23. La seva dedica-
ció a l'instrument, podríem dir, fou "voca-
cional" de debò, sempre sol·licitat per 
provar orgues nous i donar consells, enci-
sat davant d'un de bell i monumental...24, 
exigent en qualsevol detall de la seva 
construcció, fins a dir que "si l'orgue no ha 
estat bastit amb amor, mai arribarà a tenir 
vida"25. Entenem com a ben encertada 
l'afirmació que l'orgue i la seva música 
s'ajustaven perfectament a la personalitat 
de Bach.

Ara bé, tot fixant-nos en la Petita crò-
nica, com podríem identificar la creació 
artística de Bach i, en concret, què dir sobre 
allò que potser (salvada, naturalment l'opi-
nió autoritzada dels entesos) sigui el més 
característic de la seva música?

La creació artística de Bach, segons 
aquest document, s'ha d'entendre en el 
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2marc més elemental de la recerca de la 
perfecció absoluta o, fins i tot, la plenitud 
del real, a partir d'una consciència clara de 
la finitud del món present. Més endavant 
veurem que la clau religiosa cristiana, que 
omple tota la seva vida, concretarà aquest 
marc en la recerca concreta de Déu com 
a plenitud del món creat (i de la criatura 
humana al seu centre) a partir de l'expe-
riència del sofriment provocat pels límits 
morals i ontològics.

Aquesta recerca de la bellesa com a 
alliberament, superació i perfecció de la 
realitat present no la farà Bach per la via 
del realisme clàssic, segons el qual la 
natura donada és la mesura de tota reali-
tat, i l'art només la manera de reflectir el 
que és sense artificis; menys encara per la 
via del subjectivisme individualista, sense 
cap mesura objectiva, que cerca només 
l'autosatisfacció; sinó més aviat per aque-
lla via hereva del platonisme, segons la 
qual l'home experimenta la finitud, però 
manté la tensió vers l'ideal intel·ligible, 
fent d'aquesta tensió desig i amor creatiu 
de bellesa26. En aquest sentit, la creació 
artística per a Bach és un camí d'elevació 
i de transfiguració de la realitat. Pel que 
hem dit, podríem afirmar que és el camí 
d'elevació, amb el benentès del que hem 
dit sobre el caràcter absolut de la música 
en la seva vida i tenint present que al seu 
bell mig hi és la seva fe.

És des d'aquí com podem entendre 
el sofriment i la tragèdia de l'acte crea-
dor. Sovint fa al·lusió la Petita crònica a 
aquest sofriment creatiu en Bach. Potser 
el passatge més significatiu en aquest 
sentit sigui el de la mort tràgica del seu 
alumne italià Paolo Cavatani davant la 
mirada compassiva del matrimoni Bach. 
Enlluernat per la figura del seu mestre, 

ornat de qualitats extraordinàries, víctima 
d'una tensió psicològica desequilibrada, 
patia el sofriment propi del geni. "Conec 
aquest sofriment, Paolo", li va dir Anna 
Magdalena, com a resposta als seus greus 
retrets27. Igualment entenem des d'aquí 
la frustració profunda del músic, que crea 
bellesa, tot pressentint la perfecció de 
l'ideal (podríem dir, "la vertadera músi-
ca"), i constatant alhora els límits de 
l'obra humana:

"enfront del que nosaltres considerà-
vem perfecte en les seves composi-
cions, deia (Sebastià): ‘La vertadera 
música no podem fer res més que pres-
sentir-la'"28.
Què volia dir per a ell "la vertadera 

música"? El que entenia com allò sublim i 
perfecte es pot albirar des d'un esquema 
platònic (la veritat del món més enllà de la 
realitat sensible). Però un cop coneguda la 
seva cosmovisió religiosa cristiana, sabem 
que per a ell "la vertadera música" no és 
quelcom abstracte o imaginari, sinó que 
existeix com a realitat concreta. 

Però el que veiem és que la música per 
a Bach és talment harmonia. La bellesa 
que amb ella s'assoleix és essencialment 
unitat d'allò divers en un equilibri final. 
Més concretament, pel que trobem en la 
Petita crònica, sembla que és en l'art de 
la fuga on Bach mostrava més palesament 
tot aquest món creatiu de bellesa, aixe-
cant l'admiració i la veneració de la seva 
esposa.

En efecte, qui Bach havia qualificat de 
"llaminera de fugues", tramet una visió 
clara i descriptiva de la naturalesa de la 
fuga.

"Quina meravellosa barreja de diverses 
veus en les fugues, en les quals cada 
veu apareix clara i personal i, tanmateix 
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2 totes lligades indissolublement...! Ah, 

ningú ha tornat a expressar amb tanta 
claredat la música del contrapunt"29.
"Si una de les veus no tenia res a dir, 
havia de callar. Les veus interiors havi-
en de fluir i formar una línia melòdica. 
La mateixa música de Sebastià era una 
melodia múltiple, i en ella no hi havia 
ni una nota que no tingués origen jus-
tificat"30.
No sabem si la visió que la Petita cròni-

ca ens dóna de la fuga bachiana arribaria 
a incloure el que Ramón Andrés ens diu, 
citant Philippe Charrru i Christoph Theo-
bald: "(la fuga de Bach) és l'articulació de 
dos infinits, l'infinitament gran i l'infinita-
ment petit... la forma d'expressar la capa-
citat de fusió de tots els coneixements i 
percepcions per tal de canalitzar-los en un 
únic flux, en una síntesi"31. O fins i tot, la 
traducció musical d'aquella visió pasca-
liana de l'home finit davant l'infinit: amb 
paraules del propi Pascal, "¿què és l'home 
en l'infinit?... Vull fer-li veure aquí dins un 
nou abisme. No només vull pintar l'univers 
visible, sinó la immensitat que de la natu-
ra es pot concebre en el recinte d'aquesta 
abreviació de l'àtom"32.

El que sí podem dir és que la imatge 
que ens tramet la Petita crònica de l'art 
de la fuga de Bach respon a aquella cos-
movisió, segons la qual cada ésser humà 
és com un microcosmos, "una mònada" 
oberta a l'infinit, cadascú amb la seva prò-
pia trajectòria, però que troba el seu sentit 
en la unitat harmònica, descoberta per 
la raó i expressada mitjançant la creació 
artística musical.

Creiem que podem fer un pas més 
enllà, de la mà del teòleg Hans Urs von 
Balthasar. Aquest autor escrivia, a finals 
de la dècada dels anys vint del segle 

passat, una apologia de la fuga de Bach, 
enfront de l'anomenat "art romàntic", en 
tant que aquest afirmava la sobirania indi-
vidualista i prepotent de l'artista creador i 
de la veu: els altres no havien de fer sinó 
rebre el favor del seu geni, i la resta de la 
composició no tenia altre sentit que servir-
li d'acompanyament, perdent així tota la 
seva personalitat: en la unitat desplegada 
rau el món sencer33. Era la reacció a l'úni-
ca veu del cant gregorià, o a la música con-
cordant en unitat de sentit, interpretada a 
l'uníson per tots, en una creació valuosa 
per ella mateixa, com a realització de la 
comunitat. Però, diu aquest gran teòleg, 
l'època que va saber "trobar el lloc que 
cadascú té en l'harmonia universal, fou 
l'època que va produir la fuga". Ni la veu, 
ni la persona, en tant que mònada, no 
es troba només al servei de l'harmonia, 
sinó que conté l'universal, roman oberta 
al desenvolupament del tot, de la forma 
unitària de sentit.

"Aquesta tensió interior és l'essència 
de la fuga, la bellesa de la qual plena-
ment desenvolupada assolí la madure-
sa en L'Art de la fuga, la darrera gran 
obra de Johan Sebastian Bach. L'art de 
Bach fou la perfecció de la fuga i, per 
això, la seva fi. El gran mestre va saber 
configurar, no només la dramàtica aní-
mica del l'home religiós (les Passions i 
Cantates d'Església)..., sinó també... la 
representació cristiana de l'ordre, de la 
comunió i de la consciència de l'home 
justament disposat en l'ordre"34.
Aquest ordre i harmonia fugirà del càl-

cul, i només es revelarà a la pau d'un 
esperit purificat. A la fuga,

"El tema no és interessant en el sentit 
romàntic; sense llum ni color, amb seri-
etat, però sense tristor, s'avança al llarg 
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2de les dinou fugues; sempre movent-se 
en la glorificació de la humilitat religio-
sa, que apagava totalment en el mateix 
mestre la difusió de les seves obres... 
Amb la mort de Bach... la veu romania 
deshabituada al diàleg... No es tractava 
d'una temeritat, quan Bach, en la triple 
fuga en Mi bemoll gosava presentar el 
més extasiat en imatge i semblança: el 
misteri dels tres anells del Paradís que 
circulen l'un en l'altre, la comunió de la 
Trinitat. La llibertat de l'ordre vinculat 
és més gran que la llibertat de la veu 
solitària 35."
Hem de reconèixer que aquesta inter-

pretació de la música bachiana des de l'art 
de la fuga conté una perfecta coherència 
amb la personalitat del músic, que ens 
transmet la Petita crònica. Si hem dit que 
l'instrument de l'orgue era el més adient 
a la personalitat de Bach, ara hem de dir 
el mateix de la fuga, pel que fa al tipus de 
música; amb el benentès que, com hem 
pogut assenyalar, les seves Passions i 
Cantates no són estranyes a aquest tipus 
de composició.

Però un cop més trobem en la persona 
de Bach la confluència de trets oposats, 
que estableixen un significatiu equilibri: 
llibertat i ordre, raó i sentiment, dignitat i 
humilitat, creativitat i fidelitat... Uns trets 
que, lluny de manifestar incoherència o 
esbojarrament, determinen una tensió 
sostinguda des del centre personal, que, 
a més, endevinem com a font de la seva 
extraordinària creativitat.

LA FE DE BACH

Hem parlat del centre personal de Johann 
Sebastian Bach, des del qual podem enten-
dre la seva creació musical, la seva perso-

na i la seva vida. Segons el testimoniatge 
de la Petita crònica, aquest centre, tot i el 
que hem dit de la música, que omplia tota 
la seva existència, creiem trobar-lo en la 
seva religiositat, o més precisament, en la 
fe cristiana. No disposem d'altra explica-
ció al conjunt d'elements que enriqueixen 
la seva personalitat. Per altra banda, el fet 
de la proporció absolutament majoritària 
de la seva música religiosa, tant pel que 
fa a la seva dedicació personal, com pel 
que fa a la seva producció, enfront de la 
profana, ens permet afirmar com a hipòte-
si la centralitat de la dimensió religiosa a 
la seva vida.

S'hi pot plantejar la qüestió de si la 
seva dedicació a la música religiosa no 
era més que una necessitat professional 
o, potser, un resultat casual de les cir-
cumstàncies36. Segons la Petita crònica, 
aquesta opinió no tindria cap fonament. El 
caràcter constitutiu i essencial de la reli-
giositat de Bach per a la Petita crònica és 
ben palès, segons es desprèn de múltiples 
expressions al llarg de tot l'escrit.

Encara jove, en ocasió de la presentació 
com a organista d'Arnstadt és convidat per 
l'orador a "viure com un honrat servent de 
Déu", a la qual cosa respondrà més tard 
ell dient que "el mateix Déu havia imprès 
el seu segell sobre la seva vocació musical 
i que, amb allò, li havia fet el que sempre 
havia desitjat ser: un músic religiós"37. 
L'abandó de treballs i càrrecs exclusi-
vament profans sempre apareixen moti-
vats, entre altres menys determinants, per 
raons de prioritat d'aquesta vocació. Així, 
el conflicte amb el duc de Saxònia38, la 
seva dimissió per carta escrita al Consell 
Municipal de Mulhausen39, i, sobretot, el 
seu acomiadament voluntari de la cort del 
príncep Leopold de Anhalt-Cöthen,
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2 "on tenia pau (i benestar), però on es 

veia privat del que per a ell era allò 
principal com a compositor: la música 
sagrada, que era l'expressió més adient 
de la seva naturalesa profundament 
religiosa"40.
Amb una expressió típica del seu llen-

guatge superlatiu la Petita crònica afir-
marà, en boca d'Anna Magdalena, que 
Bach "era l'home més religiós que havia 
conegut a la meva vida", bé que amb una 
religiositat més aviat amagada, discreta, 
austera, ornada de bondat i, com veurem 
més endavant, viscuda amb enyorança de 
la mort41.

Aquesta religiositat apareix vinculada 
estretament al seu acte creador, tant pel 
que fa a l'acció mateixa, com pel que fa 
al seu resultat. La Petita crònica, tot com-
parant el seu geni amb les qualitats dels 
seus fills dirà:

"Amb la seva música hom penetra en 
un altre món més alegre i sobrenatural, 
en el qual ja no pesen les preocupaci-
ons i pensaments d'aquest món... Al 
seu cor hi havia el nucli de la pau i de 
la bellesa"42.
La referència religiosa i transcendent li 

era tan natural que d'una manera gairebé 
espontània apareixia inclosa en les matei-
xes regles de composició que trametia als 
seus alumnes. Podem pensar fins i tot que 
les lloances de caire religiós que encap-
çalaven i tancaven les seves partitures, 
com ara, In nomine Jesu o Soli Deo gloria 
no eren purs formalismes43. En el fons 
no podia pensar en el gaudi estètic, si no 
estava lligat a la vivència religiosa:

"El baix xifrat és la base més ferma 
de la música. La mà esquerra toca les 
notes escrites (obligades), mentre que 
la dreta afegeix les consonàncies i dis-

sonàncies, a fi i efecte que el conjunt 
produeixi una harmonia agradable, per 
a honra de Déu i legítim gaudi de l'es-
perit. Com tota música, el baix xifrat no 
havia de tenir altra finalitat que la glòria 
de Déu i la satisfacció de l'ànima. Altra-
ment el resultat no és música, sinó una 
xerrameca insubstancial"44.
El gaudi estètic és fruit d'haver assolit 

l'ordre i l'harmonia dels contraris, que 
només en Déu es pot donar. En aquest 
context s'entén aquella expressió sobre la 
mirada de Bach a les acaballes de la seva 
vida: "els seus ulls eren ulls oients, que 
tenien de vegades resplendor místic"45.

L'anàlisi que fa Ramón Andrés al seu 
interessant i erudit assaig sobre Bach, fet 
a partir de la seva biografia, la filosofia i la 
teologia d'aleshores, i els llibres de la seva 
biblioteca, reflecteix una imatge de la seva 
religiositat més complerta, però també 
menys unificada o integrada en allò essen-
cial. Així, descartant (enfront de l'opinió 
d'alguns estudiosos) que el Déu de Bach 
sigui talment el dels cabalistes o alqui-
mistes, admet que el músic va fer servir 
tècniques i artificis propis d'aquest corrent 
cultural: una pràctica que pot trobar la seva 
base en la comuna admiració, podríem dir 
"religiosa", vers "l'harmonia mundi". La 
unitat i l'harmonia aritmètica, geomètrica, 
cosmològica i ètica (d'origen pitagòric, el 
lul·lisme medieval, al Renaixement, Pico 
della Mirandola, Johannes Reuchlin, Gior-
gi), esdevindria mitjançant la composició 
artística "harmonia musical"46. Quelcom 
semblant podem dir de la correspondència 
entre les diferents tonalitats i els sentiments 
o emocions, així com del paral·lelisme entre 
la composició musical i l'oratòria47. Més 
segur i convençut sembla aquest autor 
en el reconeixement d'una influència del 
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2Déu–absolut, ens Rector, dels filòsofs raci-
onalistes il·lustrats, com ara Leibnitz, en la 
religiositat i la música de Bach. Fonamenta 
aquesta influència en el paral·lelisme de 
les seves composicions musicals amb la 
cosmovisió d'aquesta filosofia (la lliber-
tat i espontaneïtat que cerquen l'equilibri 
ordenat segons l'ésser suprem), i en el 
fet que, essent un esperit inquiet, obert 
i estudiós, "difícilment podia sostraure's 
a la influència de l'ambient que llavors 
es respirava"48. La cita suara esmentada 
sobre el baix xifrat seria un testimoniatge 
de la creença bachiana en el Déu filosòfic, 
absolut, expressió de l'infinit i de la concòr-
dia celeste i terrenal49. Nosaltres pensem 
que si, com diu, Bach creia profundament 
en el splendor ordinis de sant Agustí50, 
era perquè aquest ordre agustinià era de 
fet l'ordo amoris, que procedeix i se sosté 
en Déu amor absolut. Tot i això sembla 
reconèixer aquest autor que tal influència 
filosòfica li vindria més de la mà de la teo-
logia oberta a la il·lustració, com ara la de 
Christian Wolff ("tota perfecció persegueix 
un objecte diví")51; i l'afirmació d'aquest 
predomini de la teologia sobre la filosofia 
en la ment de Bach apropa la seva visió a la 
que ens tramet la Petita crònica.

De fet Ramón Andrés, sense dir-ho 
expressament i no havent fet una síntesi 
de la seva investigació, sembla apostar 
per la clau cristiana com a identificadora 
de la religiositat de Bach, fins i tot com a 
factor essencial d'interpretació de la seva 
música i de la seva vida. D'acord també 
amb la Petita crònica, el concepte de Déu 
i la relació vital amb Ell són talment els 
propis de la fe cristiana, farcida, això sí, de 
luteranisme i, concretament, d'aquell cor-
rent estès entre els seus contemporanis, 
que anomenem "pietisme".

Ja si atenem a la poesia, fonamental-
ment religiosa, que fa servir per a les seves 
composicions, trobem aquest Déu propi 
d'una visió elegíaca de la vida (com Paul 
Fleming, inspirador de la cantata In allen 
meinem Taten), o d'una vivència mística i 
intimista (com la de Paul Gerhard, present 
sovint en la Passió segons sant Mateu, 
amb l'anomenada coral Oh Haupt, voll 
Blut und Winden) o d'inspiració clarament 
evangèlica (com Picander, elogiat particu-
larment en la Petita crònica, inspirador de 
més de trenta de les seves composicions, 
com la mateixa Passió segons sant Mateu 
i la cantata Got, wie dein name so ist auch 
dein Ruhm).

Cal dir que aquesta religiositat mar-
cadament intimista no oblida, més aviat, 
reafirma un tarannà ètic ben concret. La 
Petita crònica se'n fa ressò insistint en 
la rectitud indefectible de Bach i de la 
sensibilitat clara envers la vida moral. 
"Fou el regal i l'homenatge més preuat 
pel meu marit, sentir dels llavis d'un dels 
seus alumnes aquestes paraules: ‘després 
d'escoltar aquesta música sento que, si 
més no durant una setmana, no podria pas 
fer res de dolent"52. No podia ser d'altra 
manera, si tenim present el lligam indis-
soluble entre la bellesa i el bé, l'estètica i 
l'ètica (Simon Weil).

L'arrel luterana és ben palesa i l'ad-
miració de Bach pel reformador es troba 
força testificada a la Petita crònica. Fins 
i tot sembla il·luminar la seva vocació 
musical des del pensament de Luter. Així, 
fa constar que en la lectura sovintejada de 
l'obra luterana (per altra banda, en alguns 
aspectes poc recomanable) Converses de 
sobretaula, de vegades repetia aquest 
text: "Quan la música natural és aixecada i 
espiritualitzada per l'art, pot l'home reco-
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2 nèixer fins a quin punt (totalment seria 

impossible) la perfecta saviesa de Déu en 
la seva creació musical"53.

Però, com hem dit, el seu luteranisme 
es troba com garbellat pel pietisme. I 
aquest, segons la Petita crònica ve alimen-
tat, entre altres i sobretot, per la influència 
d'autors com Tauler, del qual també Luter 
feia grans elogis. Dels sermons d'aquest 
dominic del segle XIV (1300-1361) se'ns en 
transmet un fragment:

"Com sentir que estem dirigits per 
Déu? Mirant amb atenció cap endins i 
vivint tranquil·lament a l'interior de la 
nostra morada, de manera que l'home 
es posi a prova a si mateix en el seu cor 
i renunciï a aquesta incessant perse-
cució de les coses exteriors... Després 
ha de lliurar-se a la direcció de Déu i 
seguir-lo... (tot i no sentir la seva mà 
i privat del sentiment de la seva pre-
sència) tenint sempre davant els ulls 
l'exemple, tan ric d'amor, de Nostre 
Senyor Jesucrist"54.
Un cop va quedar cec, Bach, mirant de 

transmetre a la seva esposa el valor del 
sofriment per apropar-nos a Crist, li fa lle-
gir un fragment d'un sermó d'Epifania del 
mateix Tauler:

"El fet que els meus ulls siguin al meu 
cap, fou volgut per Déu Pare des de tota 
l'eternitat; si ara me'ls treu és perquè 
ho ha disposat així per tota l'eternitat. 
No hauria d'obrir els meus ulls interiors 
i donar gràcies a Déu per haver-s'hi 
acomplert en mi la seva voluntat? I el 
mateix succeeix amb tota pèrdua... Tot 
ha de servir per a preparar-te i ajudar-te 
a conquerir la vertadera pau"55.
Com sabem, Tauler fou un seguidor, i en 

certa manera un "corrector",  fidel del seu 
mestre Eckhart. Punts essencials del que 

anomenem devotio moderna hi són pre-
sents: interioritat enfront a obres mera-
ment externes, la ment (Gemüt) enfront 
de l'intel·lecte (Vernunft), predomini de 
l'experiència enfront del pensament (cert 
anti–intel·lectualisme escolàstic), despu-
llament total i indiferència, identificació 
interior (naixement interior) amb el Crist, 
camí d'ascens espiritual...56. 

Veiem que la identificació amb aquesta 
espiritualitat, d'inspiració agustiniana i 
servida per la via luterana, és gairebé 
plena. Apareix una figura de Bach amb 
trets profundament místics. Podem dir 
que la creació artística i la interpretació 
musical en Bach, tal com l'hem descrit 
més amunt, formen part d'aquest ascens 
místic religiós. De fet, la Petita crònica fa 
que Bach, ja moribund, dicti al seu fill la 
composició Davant el teu tron em presen-
to, el qual comenta:

"Com lluita la seva ànima entre el dolor i 
la foscor, com la suau melodia va des de 
les tenebres a la claredat celestial!"57.

OBERTURA A L'INFINIT

L'ascens místic travessa la mort, fent 
del traspàs un darrer graó vers la plenitud 
de la bellesa. Sembla que en això Bach 
és hereu de la teologia i l'espiritualitat de 
Luter, que havia conreat profundament 
l'ars moriendi. La Petita crònica fa dir a 
Anna Magdalena:

"La música més noble de Sebastià li va 
ser inspirada sempre per la idea de la 
mort"58.
Aquesta, la mort, esdevé el punt i final, 

definitiu per tant, d'un procés de glori-
ficació que es desenvolupa sobretot en 
l'àmbit de la creació i de la interpretació 
musical. Un amic de la família va confessar 
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2de la seva creació estètica – religiosa. Un 
exemple ben significatiu és la composició 
de Les sonates i partites per a violí sol, 
composades sobre la base de textos de 
Luter, dels relats de la Passió i del Pare 
Nostre62. Potser el destí de la creació 
artística que vulgui reflectir la gloria de 
Déu. (No puc deixar de recordar aquí un 
altre cas de creació artística i religiosa de 
primera magnitud: la composició pictòrica 
de la famosa icona de la Trinitat de Andrei 
Rubliov, tal com l'ha novel·lada i filma-
da el director Andrei Tarkovski63: l'obra 
resplendent i gloriosa de la icona neix, 
en definitiva, de la gràcia que condueix 
providencialment la història, però a través 
de la recerca tràgica, viscuda fins al fons 
infernal de les guerres, les traïcions, les 
infidelitats, la pobresa i la misèria huma-
na, que aboquen l'artista al sentiment 
d'una radical impotència). Miguel García 
Baró anomenarà aquest moment de crea-
ció artística religiosa De profundis, quan 
el contacte experiencial amb el fracàs de 
sentit que ofereix el món dóna pas al crit 
creador i re–creador d'aquest mateix món 
en bellesa64. Segons determinats corrents 
d'espiritualitat tot es reduirà a un procés 
pedagògic de purificació i recreació de la 
mirada interior conduït per l'Esperit. El seu 
fons filosòfic i teològic, però, va més enllà.

De fet la Petita Crònica es fa ressò de 
la freqüent presència del sofriment i de la 
mort en les composicions bachianes, pre-
cisament com quelcom que la seva esposa 
no entenia pas i la feia patir. Però, un cop 
més, serà la fe de Bach, i la música al seu 
servei, la manera com el dolor és assu-
mit des de la compassió, integrat, supe-
rat i expressat. El moment paradigmàtic 
d'aquesta vivència serà la composició de 
les Passions:

a Anna Magdalena que la música de Bach 
en l'església del castell de Weimar (ano-
menada precisament El camí de la ciutat 
celestial), "era tan profundament religiosa 
que produïa com un pressentiment de 
l'alegria del cel, i mereixia realment la 
glorificació eterna"59.

En aquest punt hem de fer un subrat-
llat que considerem força important. Em 
refereixo a la presència, a la vora de la 
resplendor de la seva música, d'aquell 
vessant fosc de la vida, atapeït de pena-
litats, lluites, malalties i dificultats de tot 
tipus, fins a l'extrem de la mort. Com diu 
Ramón Andrés, és falsa la imatge d'un 
Bach retirat a la seva pau creadora... Bach 
i la seva família participaven també del 
desemparament general dels seus con-
temporanis (tot i el fort contrast amb la 
disbauxa de les corts dels prínceps i dels 
poderosos)60. Un seguit de detalls poden 
demostrar la sobrietat, l'escassetat i, en 
algun cas, la pobresa, en la qual havien 
de viure. El treball ben feixuc, de tots dos, 
Bach i Anna Magdalena, les malalties, les 
morts de quatre dels dotze fills d'ambdós, 
més altres quatre dels set que Bach va 
tenir de la seva primera esposa, Maria 
Bàrbara, les lluites constants per arrapar 
subvencions per als projectes musicals de 
l'Escola de Sant Tomàs de Leipzig, la con-
dició d'Almosenfrau en la que va quedar 
Anna Magdalena un cop mort Bach...61.

Suposem que, en contrast amb altres 
músics triomfadors amb honors i riqueses, 
com ara el seu contemporani i admirat 
Händel, o Telemann, en això tenia molt a 
veure l'austeritat i l'honradesa que Bach 
s'autoimposava des de la fe. Però també, i 
crec que és el més important, la presència, 
dins i fora seu, del sofriment i de la mort, 
esdevingué condició i, podríem dir, "fibló" 
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2 "La mort li semblava una major lliber-

tat, en la qual, les seves forces, que 
mai podien desenvolupar-se totalment, 
podrien mostrar el seu poder en la 
immensa amplitud de les antesales del 
Senyor"67.
Cal recordar aquí el que, segons afirma 

Ramón Andrés, oportunament va dir el 
pensador Émile Michel Cioran, a propòsit 
de l'exhumació i inhumació de les despu-
lles de Bach en 1951, davant la seva cala-
vera i les conques buides dels seus ulls, 
"Heus aquí el no res que ell va negar"68; 
una frase tan significativa, venint de qui 
ve, és a dir, d'un dels filòsofs més nihilis-
tes del segle XX. La figura de Joan Sebastià 
Bach, que ens tramet la Petita crònica, 
sobretot és l'afirmació de la realitat i de la 
vida, transfigurada en bellesa, gràcies al 
do de la fe i de les qualitats extraordinàri-
es que havia rebut de Déu.

CONCLUSIÓ

Un cop analitzats el diferents trets per-
sonals de Joan Sebastià Bach segons el 
testimoniatge de la Petita crònica podem 
dir que el gran mestre de la creació musi-
cal és sobretot un profund i sincer cristià 
que va posar al servei de la seva vivència 
de fe, d'una manera magistral, el conreu 
de la bellesa musical, en totes les seves 
vessants i maneres.

El podem considerar només com a 
músic, fins i tot, com a músic profà. Però, 
tot i així, seria un exemple fefaent de la 
tesi de George Steiner, segons la qual 
"l'experiència del significat estètic, com 
ara la forma musical, en tant que llenguat-
ge, infereix l'obertura al transcendent i 
la presència de Déu69. Fent un pas enda-
vant, i seguint les reflexions de Bruno 

"Una vegada vaig entrar de sobte en la 
seva habitació quan estava component 
el solo de contralt Oh Gólgota!, de la 
Passió segons sant Mateu. Com em 
vaig commoure en veure el seu ros-
tre, en general tranquil, fresc i vermell, 
d'una pal·lidesa cendrosa i cobert de 
llàgrimes! No em va veure; vaig tornar a 
sortir silenciosament, em vaig asseure 
a l'escala, i vaig plorar també. Els qui 
senten aquesta música, que poc saben 
del que costà! Sentia desitjos d'entrar i 
abraçar-lo, per no em vaig atrevir. Havia 
vist quelcom en la seva mirada que em 
produïa un sentiment de veneració. Mai 
arribà a assabentar-se que jo l'havia 
vist en el dolor de la creació, perquè 
eren moments en què només havia de 
veure'l Déu"65.
Sembla insinuar que hi havia en Bach 

un sofriment, podíem dir, d'empatia amb 
el Crist sofrent disposat a la mort, al qual 
venia a afegir-s'hi el dolor del mateix acte 
creador. En tot cas, la referència al Jesús 
neotestamentari significava per a Bach una 
il·luminació i el conreu d'una sensibilitat, 
que de fet amarava tot el seu món espiritual 
amb un marcat sentit tràgic i escatològic.

"Gravada profundament al cor duia 
sempre la imatge del Crucificat, i la 
seva música més noble fou un crit nos-
tàlgic que li arrencava la visió del Crist 
rediviu"66.
La mort de Bach apareix en la Petita 

crònica com voltada d'una experiència 
mística. Tot mirant-la fit a fit se li apareix 
talment com el vertader complement de 
la seva vida. Un complement d'allò que 
li mancava en tant que criatura finita, val 
a dir, l'alliberament dels condicionants 
terrenals i l'accés a la visió i al gaudi de la 
més perfecta bellesa.
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2NOTES

(1) Com diu el professor i musicòleg 
cubà Ángel Vázquez Millares en el 
pròleg a l'edició de l'Editorial Arte y 
Literatura, a La Habana en 1984, fou 
el musicòleg espanyol Adolfo Salazar 
qui va divulgar la vertadera història 
de la Petita Crónica, al seu llibre En 
torno a Juan Sebastián Bach (México, 
1951), on justifica i defensa aquesta 
hipòtesi.

(2) El paral·lelisme i el contrast entre 
aquesta obra i la Petita Crònica, entre 
les persones i les vides d'Alma Mah-
ler (Viena, 1879–Nueva York, 1964) i 
Ana Magdalena Bach, és significatiu. 
Com es pot sospitar d'Anna Magdale-
na, Alma, tot i la seva forta inclinació 
creativa, va renunciar a la carrera 
musical, per tal de convertir-se en 
esposa i musa de Gustav Mahler. 
Però l'ambient que respiren els Bach 
és força distint. "Cuando en 1902 
Gustav Mahler se casa con Alma 
Schindler, una hermosa joven viene-
sa casi veinte años menor que él, ya 
es el admirado y temido director de 
la Ópera de Viena. Los diez años de 
ese controvertido matrimonio serán 
también los de la consagración defi-
nitiva del compositor y la crisis de la 
civilización europea. Dotada de una 
fuerte personalidad y de un profundo 
conocimiento musical, Alma Mahler 
nos ofrece en este libro un retrato 
privilegiado, entre triunfos públicos y 
fragilidades privadas, del gran músico 
de la Viena fin-de-siècle. Sus recuer-
dos, que se inician con su noviazgo 
y acaban con la muerte de Mahler 
en 1911, se han convertido en una 

Forte sobre La música de l'Esperit70, la 
música de Bach, que aquí apareix, és real-
ment mediació de transcendència vers el 
Misteri diví. Però no simplement segons 
la concepció objectivista o cosmològica 
pròpia de l'antiguitat (Sant Agustí), sinó 
més aviat segons la concepció moderna 
de l'expressió subjectiva o antropològica 
(Hegel i Schopenhauer) (i no la via semi-
ològica i superant, naturalment, la forma-
lista de Hanslick). Bach sembla participar 
de la primera concepció, en tant, com hem 
vist, recrea l'harmonia del cosmos com 
a creació de Déu i, fins i tot, la unitat en 
la distinció pròpia de la teologia trinità-
ria pneumatològica de Sant Agustí. Però 
creiem que la creació musical de Bach, 
tot i assumint aquesta visió, s'identifica 
més aviat amb aquell model segons el 
qual la música és expressió del sentiment 
subjectiu del món, sota la convicció que 
aquest sentiment és universal i unificador 
"des del subjecte creador". Ell, mitjançant 
la música, ens ha transmès la seva vida 
interior i espiritual: la seva harmonia, els 
seus ritmes, el seu sentit de vida. També, 
si se'ns permet parlar així, el seu esperit, 
en tant que participació de l'Esperit Sant, 
en la línia de l'esperit absolut hegelià.

En aquest sentit entenem, i en parti-
cipen, aquell testimoni que va donar el 
compositor i director d'orquestra Patrick 
Kavanaugh71.

En tot cas, agraïm Déu el do que ens ha 
deixat en la persona d'aquest gran músic, 
perquè, des de la seva la fe i la seva cre-
ació, va fer veritat allò que ens recordava 
sant Proclo, molts anys enrere: "Crist apa-
regué en el món i, posant-lo en ordre, el 
transformà en bellesa".

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat
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2 (20) PCr 164-165.

(21) "Estimava tant l'orgue, que molt 
sovint, amb un amic disposat a fer 
anar la manxa, anava a l'església 
a mitja nit i tocava l'orgue fins que 
l'albada envermellia les finestres que 
donen a l'orient" (PCr 33).

(22) PCr 62.
(23) Cf. PCr 162: després d'un reguitzell de 

composicions per a orgue seleccio-
nades: "No vull enumerar les seves 
obres per a orgue... no trobaria parau-
les dignes de la seva música. Soterrà 
en elles el seu cor, i els seus sons 
contenen gran part de la meva felicitat 
passada. D'ençà que ell se'n va anar 
no puc sentir sonar un orgue; em limi-
to a llegir els seus originals i recordar" 
(PCr 163).

(24) Com l'extemporània urgència de 
mostrar a la seva esposa el magnífic 
orgue de St. Tomàs de Leipzig en el 
moment de l'arribada: cf. PCr 78-79.

(25) Interessant la relació de tensió i 
amistat amb el constructor d'orgues 
Godfred Silbermann, en la qual aca-
bava vencent Bach: deia aquest que 
"ningú no pot construir un orgue 
sense un do especial de Déu... Cal 
que en els tubs de l'instrument resti 
tancat quelcom de l'ànima d'un 
músic, abans que l'orgue comenci a 
parlar i cantar" (PCr 100-101).

(26) Cf. la explicació d'aquestes tres "estèti-
ques" en GARCIA BARÓ, M., De estéti-
ca y mística, Salamanca 2007, 16-19.

(27) PCr 117.
(28) PCr 162.
(29) PCr, 72.
(30) PCr 118.
(31) Més encara, citant Guy de Marchand: 

"la ‘Fuga' de la Suite en do menor 

obra fundamental de la bibliografía 
musical europea y uno de los libros 
ineludibles para entender la cultura 
vienesa." (recensió de l'Editorial).

(3) Article al Cultural del diari El Mundo, 
del 26-4-2007, 25.

(4) Cf. La pequeña crónica de Ana Mag-
dalena Bach, Barcelona 1995, 10-14. 
Des d'ara citat PCr amb la página.

(5) PCr 55.
(6) PCr 38.
(7) Cf. PCr 60-61.
(8) Així la resposta tallant a la diletant 

francesa, que li retreia haver compo-
sat una cantata sobre el text evan-
gèlic "dels delmes"...: cf. PCr 39.

(9) Cf. PCr 16, 48-49, 60.
(10) Bach a Anna Magdalena el dia de 

la boda: "Dono gràcies a Déu per 
haver-me fet el do de la teva perso-
na... Jo no vaig poder contestar-li, 
però vaig amagar la meva cara en el 
seu pit i vaig murmurar apassiona-
dament aquesta pregària: ‘Déu meu, 
feu-me digna d'ell'... Acostumava a 
dir que les dissonàncies són tant 
més horribles com més s'acosten a 
l'harmonia..." (PCr 56)

(11) "T'ha passat això per ser tan golosa 
de fugues" (PCr 72-73)

(12) Cf. PCr 76.
(13) Cf. PCr 84-85.
(14) Cf. PCr 183.
(15) PCr 16.
(16) Davant del conflicte i la baralla amb 

Joan Krause: cf. PCr 132-133.
(17) PCr 20.
(18) PCr 187.
(19) Des de les composicions fetes com a 

obsequi, fins als seus escrits didàc-
tics, com ara Clavierbüchlein vor 
Anna Magdalena Bachin...
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2constituye lo que se denomina un 
‘microcosmos hermenéutico de 
la Pasión Según San Mateo." Cit. 
ANDRÉS, R., Johann Sebastian Bach. 
Los días, la ideas y los libros, Barce-
lona 2005, 82.

(32) Pensamientos, 199. Cit., ANDRÉS, R., 
Johann, 83.

(33) VON BALTHASAR, H. U., Die Kunst 
der Fuge. Paralipomena zu einer 
Aufführung, en Schweizerische, Rund-
sachau, Einsidelns 1927-8, 84-87, 
Reproduït en "Hans Urs von Baltha-
sar, en el centenario de su nacimien-
to." Actas I Congreso Fe Cristiana y 
Servicio al Mundo. Fundación Maior, 
2007, 153-159.

(34) Ibid., 156.
(35) Ibid.,159.
(36) La qüestió ve plantejada amb bon cri-

teri per Ramón Andrés en: ANDRES, 
R., Johann,138-139.

(37) PCr 33.
(38) Cf. PCr 39.
(39) "Encara que sempre he conside-

rat com a meta dels meus esforços 
expandir la música sagrada en honor 
de Déu i de la seva voluntat..." (PCr 
43)

(40) PCr 52.
(41) Cf. PCr 56.
(42) PCr 89.
(43) "Sota aquesta advocació va escriure 

tota la seva música" (PCr 64).
(44) PCr 120.
(45) PCr 16.
(46) Són ben curiosos els artificis caba-

lístics que s'han descobert en l'obra 
compositiva de Bach. Així com la 
teoria del "numerus sonorus" del 
teòleg Athanasius Kircher i els seus 
reflexos en "El clavecí ben tempe-

rat". Cf. ANDRÉS, R., Johann, 86-110, 
esp. 105.

(47) Cf. Ibid., 115ss.
(48) Cf. Ibid., 150.
(49) Cf. Ibid., 141. Veure també el 

paral·lelisme amb la Monadologia de 
Leibnitz: pàg. 142.

(50) Ibid., 139.
(51) Cf. Ibid., 151-153.
(52) PCr 144.
(53) PCr 151.
(54) PCr 153.
(55) PCr 181.
(56) CILLERUELO, L., Literatura Espiritual 

de la Edad Media, en Historia de la 
Espiritualidad I, Barcelona 1969, 796-
798.

(57) PCr 184.
(58) PCr 48.
(59) PCr 46.
(60) ANDRÉS, R., Johann, 26-27.
(61) "No voldria deixar de ser el que sóc 

ara, si hagués de comprar la més 
bella i honorable vellesa al preu de no 
haver estat la seva companya" (PCr 
8).

(62) Cf. ANDRÉS, R., Johann, 69.
(63) Cf. TARKOVSKI, A., Andrei Rubliov, 

Salamanca 2006.
(64) Fent esment de l'experiència de 

Simon Weil "abraçada a la dissort 
com al millor regal de Déu": cf. GAR-
CIA BARÓ, M., De estética y mística, 
Salamanca 2007, 28-30.

(65) PCr 23-24.
(66) PCr 56.
(67) PCr 182.
(68) ANDRÉS, R., Johann, 73.
(69) Cf. AMENGUAL, G., Presencia elusiva. 

Madrid 1996, 128ss.
(70) FORTE, B., En el umbral de la belleza, 

Valencia 2004, 100ss.
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 VIDA CONSAGRADA

Juliol

3.7.08. Castell de Subirats. Visita de la 
M. Trina Maria Barnilio, MSHT, superiora 
general de les Missioneres Serventes de 
la Santíssima Trinitat, fundació de Filipi-
nes, acompanyada del delegat i del rector 
de la Parròquia de Sant Pere d'Ordal, Mn. 
Josep Raventós, en ordre a establir una 
comunitat de religioses en la Santuari de 
la Font Santa. 

7.7.08. Sant Feliu de Llobregat. Entre-
vista de la superiora general, M. Trina 
Maria Barnilio, MSHT, amb el Sr. Bisbe, 
en ordre a demanar autorització per a 
establir canònicament una comunitat de 
les religioses Missioneres Serventes de la 
Santíssima Trinitat a la nostra diòcesi. 

18.7.08. Caleruega. IX Capítol gene-
ral de les Dominiques de l'Ensenyança 
de la Immaculada Concepció. Va resultar 
elegida priora general la M. Luz Ortigosa i 
membres del seu consell les MM. Carmen 
Jiménez, Arantxa Sanz, Ana Jesús Galar i 
Vicenta Alejandro.

29.7.08. Monestir de Sant Benet de 
Montserrat. Professió monàstica solemne 
de la monja Roser Estrada i Desunvila.

(71) En Christianity today: "Si me pregun-
tan cuál es el compositor que más 
ha influido en mi vida, la respuesta 
siempre es la misma: Johann Sebas-
tian Bach... No se sintió atraído por el 
estrellato, la fama o la fortuna. Este 
genio incuestionable era agradable-
mente modesto. Dijo a un estudiante: 
"simplemente practica con diligencia 
y todo irá muy bien: tienes cinco 
dedos en cada mano tan sanos como 
los míos". Una vez, cuando alabaron 
su maravillosa habilidad como orga-
nista, Bach demostró su característi-
ca humildad e ingenio respondiendo: 
"no hay nada de maravilloso en ello; 
sólo se trata de golpear las notas en 
el momento adecuado y el instru-
mento hace el resto"... según él, y 
me repito constantemente después 
de los conciertos como bálsamo para 
mi vida, "la música se nos ha dado 
para bendecir a Dios y bendecir a los 
demás".

[ ]Delegacions
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23-19.8.08. Bretanya francesa. Capítol 
general de l'Institut de Filles del Bon 
Salvador de Caen. Va resultar elegida 
superiora general Sor Marguerite Scolan 
(francesa) i membres del seu consell: Sor 
Bernadette Regan (del País de Gales), 
Sor Ivonne Blaize (francesa), Sr. Marie 
Sabine Ravaorimanana (malgatxe), i Sor 
Maria Teresa Fernández (espanyola). El 
lema del capítol va ser: "l'Esperit ens 
crida a la missió de cada dia". Vivim el 
present com un regal que ja és: La fe en 
l'Esperit que a totes les èpoques ha ins-
pirat la vida religiosa. La fe en l'esperit 
que ha animat la nostra congregació en el 
transcurs de la història. La fe en l'Esperit 
que ens condueix a través de la Pasqua 
a l'altra riba. La fe en l'Esperit que amb 
nosaltres crea noves iniciatives de fidelitat 
al nostre carisma i ens ajuda a  continuar 
la missió del Crist Salvador, manifestant el 
rostre de tendresa i misericòrdia del Pare, 
amb atenció particular als més pobres 
d'Europa, Àsia i Madagascar.

JOVENTUT

Exercicis per a joves a Gisclareny

Del 13 al 17 d'agost, a Gisclareny, vint-i-un 
joves van participar en els exercicis-convi-
vències que organitzaven les Delegacions 
de Pastoral de Joventut i Pastoral Vocacio-
nal del Bisbat de Sant Feliu. Les xerrades 
anaven a càrrec de Mn. Josep Maria Turull, 
rector del Seminari Conciliar i van comptar 
també amb la presència d'alguns mem-
bres de les dues delegacions esmenta-
des amb els seus delegats al davant. Per 
part de Joventut, Mn. Agustí Panyella, i per 
part de Pastoral Vocacional, Mn. Joan Pere 

Agost

9-15.8.08. Capítol provincial de les Ger-
manes de la Sagrada Família d'Urgell. 
Va presidir el capítol la M. Irma Baretta i 
va resultar elegida superiora provincial la 
Gna. Montserrat Farré Cava, filla dels Arcs, 
per al proper trienni.

El dia 15 d'agost, festivitat de la Mare 
de Déu Assumpta, va celebrar-se l'inici 
del 150è aniversari d'aquestes religioses: 
1859-2009. A l'església de Cervera, on la 
mare Anna Maria Janer i Anglarill va ser 
batejada el 1800, es va celebrar l'acte 
d'inici a Catalunya de l'any commemoratiu 
del 150è aniversari de la fundació amb el 
lema "Compromís i servei". A la nostra 
diòcesi, aquestes religioses regeixen el 
Col·legi de la Sagrada Família a Vilade-
cans.

25.7-1.8.08. XIXè Capítol General de 
les Carmelites de Sant Josep. Va tenir lloc 
a la residència de la Immaculada de Prats 
de Cerdanya. La mare Gabriela-Gaudencia 
Serna va ser elegida superiora general per 
a un període de sis anys més. El capítol, 
que va comptar amb la presència del 
bisbe d'Urgell, Mons. Joan Enric Vives, 
estava format per 32 religioses proce-
dents d'Espanya, Itàlia, Mèxic i Colòmbia. 
Va afrontar el repte principal de valorar 
i revitalitzar les accions pastorals de la 
congregació: l'atenció als més pobres i 
marginats, l'educació dels joves, l'atenció 
a la gent gran i malalts en diverses resi-
dències d'avis i clíniques. La congregació 
va ser fundada l'any 1900 a Barcelona per 
la venerable Rosa Ojeda i Creus sota el 
guiatge i orientació espiritual del bisbe 
de Barcelona Josep Morgades. Al nostre 
bisbat regeixen la Residència del Carme, 
de Sant Feliu de Llobregat.
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Pascual Malo, sdb.

El passat 13 de juliol va arribar a la casa 
del Pare, als 83 anys, després d'haver 
ofert la seva vida en servei als més pobres, 
a la congregació salesiana. Va ser vicari 
de la Parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat de Sant Boi de Llobregat. El 23 
de juliol, el bisbe Agustí Cortés va presidir 
una missa de funeral per ell a la parròquia 
de Maria Auxiliadora de la mateixa ciutat.

Pulido.  El Sr. Bisbe s'hi va fer present un 
dels dies tot acompanyant els joves des 
del relat dels deixebles d'Emaús.

El lema d'enguany, La Paraula que 
dóna respostes, volia convidar els joves a 
apropar-se a la Paraula de Déu i, a través 
d'ella, conèixer més el Crist, estimar-lo i 
seguir-lo com a veritable "resposta" als 
perquès de la nostra vida.

L'ambient de pregària i silenci enmig 
d'un paisatge immens van ajudar a facili-
tar aquest trobament amb Déu. També les 
converses amb els mossens, l'oportunitat 
de rebre el Sagrament de la Reconciliació, 
l'Eucaristia i els estudis d'Evangeli van 
portar a redescobrir com Déu ens estima 
i la resposta d'amor que espera de nosal-
tres.

[ ]Necrològiques
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Trobada amb els missioners i familiars 
de la Província Eclesiàstica

El dissabte dia 19 de juliol Mons. Saiz 
Meneses va presidir la missa a les 11 del 
matí a la Parròquia de la Santa Creu de 
Terrassa, amb els missioners i familiars de 
les tres diòcesis: Sant Feliu de Llobregat, 
Terrassa i Barcelona. Hi concelebrà Mn. 
Joan Gras, delegat episcopal de Missions 
del Bisbat de Terrassa i altres preveres. Hi 
assistiren missioners i missioneres i els 
seus familiars, entre els quals la família 
Lasterra Pastor, de les comunitats neoca-
tecumenals de la Parròquia de Sant Anto-
ni Abat, de Sant Vicenç dels Horts, que 
exerceix el seu servei missioner a Ucraïna. 
Després de la missa tingué lloc un piscola-
bis amb tots els assistents.

[ ]Crònica
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Renovació per a un nou trienni del rector 
i vicerector del Seminari Major Interdio-
cesà de Catalunya

Barcelona, 3-7-2008

Els bisbes responsables del Seminari 
Major Interdiocesà, que agrupa els semi-
naristes de les diòcesis de Girona, Lleida, 
Solsona, Tarragona, Urgell i Vic, han reno-
vat, per a un nou trienni, els preveres Mn. 
Norbert Miracle i Figuerola i Mn. Pere 
Oliva i March com a rector i vicerector, 
respectivament, del Seminari Major Inter-
diocesà de Catalunya.

Mn. Norbert Miracle i Figuerola (Torre-
dembarra 1962) fou ordenat de prevere 
l'any 1996. És llicenciat en Geografia i His-
tòria per la Universitat de Barcelona i lli-
cenciat en Teologia Fonamental per la Pon-
tifícia Universitat Gregoriana de Roma. Ha 
estat vicari i rector de diverses parròquies 
de l'Arquebisbat de Tarragona i també 
arxiprest del Tarragonès. Actualment és 
capellà de l'església de Sant Antoni de 
Pàdua, de Tarragona, delegat diocesà 
d'Ensenyament i professor d'Història de 
la Teologia, a la Facultat de Teologia de 
Catalunya.

Mn. Pere Oliva i March (Igualada 1961) 
fou ordenat de prevere l'any 1991. És lli-

cenciat en Geografia i Història per la Uni-
versitat de Barcelona i llicenciat en Estudis 
Eclesiàstics per la Facultat de Teologia de 
Catalunya. Ha estat vicari  de Ripoll, rector 
de Campdevànol i de Torelló i arxiprest del 
Ter-Collsacabra. Actualment és rector del 
Seminari Diocesà de Vic, delegat de Pasto-
ral Vocacional i canonge moderador de la 
cura pastoral de la catedral de Vic.

V Seminari de la Càtedra de Pensament 
Cristià del Bisbat d'Urgell – Juliol 2008

El proppassat divendres 4 de juliol ha 
tingut lloc a Sant Julià de Lòria (Andorra), 
el V Seminari de la Càtedra de Pensament 
Cristià del Bisbat d'Urgell, que s'inspira 
en la Constitució andorrana de 1993 i ha 
estat presidit pel bisbe d'Urgell i coprín-
cep d'Andorra, Mons. Joan-Enric Vives.

Adjuntem el comunicat sobre aquest 
V Seminari, facilitat per la Delegació de 
Mitjans de Comunicació Social del Bisbat 
d'Urgell:

"El dia 4 de juliol ha tingut lloc el V 
Seminari de la Càtedra de Pensament 
Cristià del Bisbat d'Urgell, sobre "Valors 
emergents a Europa". S'ha celebrat al 
Centre de Congressos de Sant Julià de 
Lòria (Principat d'Andorra), presidit pel 
bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra i el 
seu director, el Dr. Francesc Torralba.

Al Seminari hi ha assistit un nombrós 
grup de congressistes, amb algunes per-
sonalitats de la vida andorrana i catalana: 
l'Hble. Cònsol de Sant Julià de Lòria, el M.I. 
Cap de Govern, la M.I. Ministra de la Pre-
sidència, l'Excm. Ambaixador d'Espanya 
a Andorra, l'Alcalde de La Seu d'Urgell, 
diputats i autoritats del Bisbat i de la 
Representació del Copríncep episcopal.

[ ]Comunicats
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2membració de l'arxidiòcesi de Barcelona, 
amb la creació de les diòcesis de Sant 
Feliu de Llobregat i de Terrassa, Mn. Pardo 
va quedar incardinat a la diòcesi de Terras-
sa, d'on és rector de la parròquia de Sant 
Esteve de Granollers, delegat episcopal 
d'Economia i vicari general de pastoral de 
la diòcesi.

Mons. Joan Piris i Frigola va néixer a 
Cullera (València) el 28 de setembre de 
1939. És llicenciat en Pedagogia i diplo-
mat en Catequètica pel Pontifici Ateneu 
Salesià de Roma i fou ordenat prevere de 
l'arxidiòcesi de València el dia 21 de set-
embre de 1963. Va exercir diversos càrrecs 
pastorals i de govern a València i l'any 
2001 va ser nomenat bisbe de Menorca, 
càrrec que ha exercit fins avui.

La presa de possessió de la diòcesi de 
Lleida per part de Mons. Joan Piris tindrà 
lloc el diumenge 21 de setembre de 2008. 
La data d'ordenació episcopal i presa de 
possessió de la diòcesi de Girona per part 
de Mons. Francesc Pardo serà anunciada 
oportunament.

El GIEC encomana a Déu els nous bis-
bes de les diòcesis de Girona i de Lleida 
i els desitja encert i fruits abundosos en 
la nova missió apostòlica que la Santa 
Seu els acaba de confiar. Així mateix, el 
GIEC agraeix a Mons. Carles Soler Perdigó, 
bisbe emèrit de Girona, i a Mons. Xavier 
Salinas Viñals, administrador apostòlic de 
Lleida, el seu servei pastoral a aquestes 
diòcesis catalanes.

Han desenvolupat les tres ponències 
principals el M. Hble. Sr. Jordi Pujol (expre-
sident de la Generalitat de Catalunya), que 
ha parlat de l'àmbit dels valors en el món 
polític; el professor de filosofia, Dr. José 
Antonio Marina, que ha tractat de l'àmbit 
dels valors en el món educatiu i el Dr. Fran-
cesc Torralba, catedràtic de la Universitat 
Ramon Llull, que ha dissertat sobre els 
valors en les grans tradicions religioses. 
Aquestes ponències seran pròximament 
publicades en català i castellà, segons ja 
té tradició la Càtedra.

Sant Julià de Lòria, Andorra, 4 de juliol 
de 2008".

Nous bisbes de Girona i de Lleida

Barcelona, 16-7-2008

Al migdia del 16 de juliol de 2008, la 
Santa Seu fa públics els nomenaments 
dels nous bisbes de les diòcesis de Girona 
i de Lleida.

Per a la diòcesi de Girona ha estat pre-
conitzat bisbe Mn. Francesc Pardo i Arti-
gas, prevere i vicari general de pastoral de 
la diòcesi de Terrassa.

Per a la diòcesi de Lleida ha estat 
nomenat bisbe Mons. Joan Piris i Frigola, 
actual bisbe de Menorca.

Mn. Francesc Pardo i Artigas va néixer 
a Torrelles de Foix (Barcelona) el 26 de 
juny de 1946. És llicenciat en Teologia per 
la Facultat de Teologia de Catalunya i fou 
ordenat prevere de l'arxidiòcesi de Barce-
lona el dia 31 de maig de 1973. Ha exercit 
diversos càrrecs parroquials i de govern 
i ha estat durant dotze anys director del 
Centre d'Estudis Pastorals de les diòcesis 
catalanes. En produir-se l'any 2004 la des-

C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  T a r r a c o n e n s e



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 0 83 0 4
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 2
2



3 0 5

B
u

tl
le

tí
 o

fi
ci

al
 d

el
 B

is
ba

t 
de

 S
an

t 
Fe

li
u

 d
e 

ll
o

br
eg

at
 I 

N
ú

m
 2

1

Pr
ov

ín
ci

a 
ec

le
si

às
ti

ca

[ ]
   

Co
nf

er
en

ci
a 

Ep
is

co
pa

l E
sp

añ
ol

a



J u l i o l  -  A g o s t  2 0 0 83 0 6
B

u
tl

le
tí

 o
fi

ci
al

 d
el

 B
is

ba
t 

de
 S

an
t 

Fe
li

u
 d

e 
ll

o
br

eg
at

 I 
N

ú
m

 2
2 afegida" de prohibició de tornar a la Unió 

Europea en un llarg termini.

(Traducció del Gabinet d'Informació de 
l'Església a Catalunya)

Nota de la Comissió Episcopal de Migra-
cions de la Conferència Episcopal Espa-
nyola, en relació a la dignitat i els drets 
fonamentals dels immigrants 

Madrid, 8-7-2008

Els bisbes de la Comissió Episcopal de 
Migracions, preocupats per la "Directiva" 
aprovada en el Parlament Europeu sobre 
el "Retorn de nacionals de tercers països 
que es trobin il·legalment al seu territori", 
apel·la els membres del Parlament de la 
Comunitat Europea i els Governs de les 
nacions en ell integrades que, en totes 
les seves Directives, es respectin sempre 
la dignitat i els drets fonamentals dels 
immigrants, independentment de la seva 
situació legal, i s'extremin les cauteles 
perquè, en tota mesura legal, adminis-
trativa o relativa a la seguretat i a l'ordre 
públic, s'eviti l'equiparació, real o apa-
rent, dels immigrants "sense papers" amb 
delinqüents.

La Comissió Episcopal de Migracions vol 
cridar especialment l'atenció sobre el trac-
te amb els immigrants que són "retinguts" 
i tornats als seus països i amb els menors 
no acompanyats, tant en els terminis de 
retenció, en la forma de devolució als seus 
respectius països, com en la "penalització 

[ ]Comunicats
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2 tim un humanisme inspirat en l'esperança 

cristiana. La seva introducció, en l'ambient 
marítim, significa sobretot la creació d'un 
clima de respecte i de justícia per a tots 
els mariners.

Per això, l'Apostolat del Mar ha acollit 
de bon grat l'adopció, per part de l'Or-
ganització Internacional del Treball, del 
Conveni sobre el treball marítim 2006 i 
del Conveni sobre el treball en el sector 
pesquer 2007. Ara que aquests dos con-
venis han estat adoptats, la feina de tots 
els apostolats del mar nacionals continua, 
per tal d'assegurar la seva ratificació i la 
seva posada en pràctica el més ràpida-
ment possible, perquè puguin aportar una 
autèntica millora en les vides de milions 
de mariners i pescadors.

Això no obstant, hi ha una àrea de 
l'activitat marítima que suscita gran pre-
ocupació arreu del món: la professió de la 
pesca. De fet, les comunitats pesqueres 
estan lluitant contra els aspectes més 
negatius de la globalització i s'enfronten a 
problemes econòmics, socials i ecològics 
de magnitud internacional. L'Apostolat 
del Mar ha de manifestar, a tot arreu, la 
seva solidaritat amb aquestes comunitats 
i intensificar la seva missió pastoral en 
aquesta professió, ja que aquests pro-
pers anys seran decisius si volem que els 
oceans visquin, les comunitats pesqueres 
sobrevisquin i continuïn capturant peix, 
del qual depenen, fins ara, més d'un bilió 
de persones com a principal font de pro-
teïnes.

Des d'aquesta perspectiva, el papa 
Benet XVI ha afirmat: «Avui el gran desafi-
ament és "globalitzar" no sols els interes-
sos econòmics i comercials, sinó també 
les expectatives de solidaritat». Això serà 
possible només si «la persona, creada a 

Missatge per al Diumenge del Mar, del 
Consell Pontifici per a la Pastoral de 
Migrants i Itinerants

13-7-2008

El Diumenge del Mar és, anualment, un 
dia que es destina al record i a la pregària 
en favor de tots els mariners, pescadors, 
treballadors portuaris, junt amb les seves 
famílies i els qui en depenen. Aquesta és, 
per consegüent, una oportunitat que se'ns 
ofereix per recordar els problemes als 
quals els mariners s'enfronten diàriament, 
amb la seva vida professional i marítima 
en el context de l'atenció pastoral de 
l'Apostolat del Mar arreu del món. En 
aquesta ocasió renovem també el nostre 
suport als drets humans, al comerç just i 
a la defensa del medi ambient, en context 
marítim.

Aquesta jornada, que es du a terme 
un any després del XXII Congrés Mundial 
de l'Apostolat del Mar, celebrat a Gdynia 
(Polònia) el 2007, aportarà sense cap 
dubte un nou ímpetu a la nostra promesa 
d'estar en solidaritat —com ho indicava el 
tema del Congrés— amb la gent del mar 
com a testimonis de l'Esperança, a través 
de la proclamació de la Paraula, la litúrgia i 
la diaconia, i de promoure en el món marí-

[ ]Documents
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2imatge de Déu i estimada per ell, [es troba 
en el centre de tots els projectes econò-
mics destinats a] custodiar i administrar 
els immensos recursos de la creació» (Dis-
curs del sant pare Benet XVI en el Congrés 
Anual de la Fundació Centesimus Annus 
- Pro Pontífex, 31 de maig de 2008).

Un altre fenomen, trist i emergent, que 
cal esmentar, és el de la pirateria. En alguns 
llocs del món és freqüent i representa una 
amenaça real a la seguretat de les embar-
cacions i de les seves tripulacions. L'Apos-
tolat del Mar, per tant, ha de donar suport 
a cada acció de la Comunitat Internacional i 
de les autoritats locals destinada a abordar 
aquest problema.

Així mateix, la nostra celebració mun-
dial ens ofereix aquest any l'oportunitat 
d'expressar el nostre agraïment a tots els 
capellans, agents pastorals i voluntaris 
en actiu a l'Apostolat, que proporcionen 
assistència pastoral i pràctica, juntament 
amb hospitalitat, a tots els mariners, 
sense tenir en compte la seva raça, credo 
o opinió política. Una de les nostres grans 
forces és el nombre de laics que treballen 
voluntàriament per a l'Apostolat del Mar a 
les capellanies de nombrosos llocs, amb 
un entrenament i formació constants, que 
continuen donant fruit.

En aquest sentit, recomanem, si és 
possible, la traducció als idiomes locals 
del nostre nou Manual per a capellans i 
agents pastorals de l'Apostolat del Mar, 
sota la supervisió del corresponent Apos-
tolat del Mar nacional. D'aquesta manera, 
aquest instrument pastoral, que ja ha 
demostrat ser una excel·lent guia, benefi-
ciarà un nombre més gran de persones.

També ens alegrem —com es va evi-
denciar a Gdynia— de la col·laboració 
ecumènica i del diàleg interreligiós que 

es dóna a bord dels vaixells, als ports i als 
centres de mariners. La nostra presència i 
testimoniatge expressen la sol·licitud i la 
proximitat de l'Església vers tots aquells 
que estan compromesos amb l'ambient 
marítim, sobretot vers els més pobres i els 
més necessitats.

Preguem perquè aquesta celebració del 
Diumenge del Mar ens permeti renovar el 
nostre compromís amb la promoció huma-
na i l'evangelització. Que Maria, Stella 
Maris, intercedeixi per nosaltres pregant 
Déu perquè ens concedeixi la seva gràcia, 
a fi que l'Apostolat del Mar pugui estar 
encara més compromès en la construcció 
del regne de Déu en el món marítim.

Cardenal Renato Raffaele Martino, president
† Arquebisbe Agostino Marchetto, secretari

Discurso de Benedicto XVI durante 
la vigilia de la Jornada Mundial de la 
Juventud

Sydney, 19-7-2008 
        
Queridos jóvenes:

Una vez más, en esta tarde hemos oído 
la gran promesa de Cristo, «cuando el 
Espíritu Santo descienda sobre vosotros, 
recibiréis fuerza», y hemos escuchado su 
mandato: «seréis mis testigos... hasta los 
confines del mundo» (Hch 1, 8). Éstas 
fueron las últimas palabras que Cristo pro-
nunció antes de su ascensión al cielo. Lo 
que los Apóstoles sintieron al oírlas sólo 
podemos imaginarlo. Pero sabemos que 
su amor profundo por Jesús y la confianza 
en su palabra los impulsó a reunirse y 
esperar en la sala de arriba, pero no una 
espera sin un sentido, sino juntos, uni-
dos en la oración, con las mujeres y con 
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2 María (cf. Hch 1, 14). Esta tarde nosotros 

hacemos lo mismo. Reunidos delante de 
nuestra Cruz, que tanto ha viajado, y del 
icono de María, rezamos bajo el esplendor 
celeste de la constelación de la Cruz del 
Sur. Esta tarde rezo por vosotros y por los 
jóvenes de todo el mundo. Dejaos inspi-
rar por el ejemplo de vuestros Patronos. 
Acoged en vuestro corazón y en vuestra 
mente los siete dones del Espíritu Santo. 
Reconoced y creed en el poder del Espíritu 
Santo en vuestra vida.

El otro día hablábamos de la unidad y 
de la armonía de la creación de Dios y de 
nuestro lugar en ella. Hemos recordado 
cómo nosotros, que hemos sido creados 
a imagen y semejanza de Dios, mediante 
el gran don del Bautismo nos hemos con-
vertido en hijos adoptivos de Dios, nuevas 
criaturas. Y precisamente como hijos de 
la luz de Cristo, simbolizada por las velas 
encendidas que tenéis en vuestras manos, 
damos testimonio en nuestro mundo del 
esplendor que ninguna tiniebla podrá ven-
cer (cf. Jn 1, 5).

Esta tarde ponemos nuestra atención 
sobre el «cómo» llegar a ser testigos. 
Tenemos necesidad de conocer la persona 
del Espíritu Santo y su presencia vivifican-
te en nuestra vida. No es fácil. En efecto, la 
diversidad de imágenes que encontramos 
en la Escritura sobre el Espíritu -viento, 
fuego, soplo- ponen de manifiesto lo difícil 
que nos resulta tener una comprensión 
clara de él. Y, sin embargo, sabemos que 
el Espíritu Santo es quien dirige y define 
nuestro testimonio sobre Jesucristo, aun-
que de modo silencioso e invisible.

Ya sabéis que nuestro testimonio cris-
tiano es una ofrenda a un mundo que, en 
muchos aspectos, es frágil. La unidad de 
la creación de Dios se debilita por heridas 

profundas cuando las relaciones socia-
les se rompen, o el espíritu humano se 
encuentra casi completamente aplastado 
por la explotación o el abuso de las per-
sonas. De hecho, la sociedad contempo-
ránea sufre un proceso de fragmentación 
por culpa de un modo de pensar que por 
su naturaleza tiene una visión reducida, 
porque descuida completamente el hori-
zonte de la verdad, de la verdad sobre 
Dios y sobre nosotros. Por su naturaleza, 
el relativismo no es capaz de ver el cua-
dro en su totalidad. Ignora los principios 
mismos que nos hacen capaces de vivir y 
de crecer en la unidad, en el orden y en la 
armonía.

Como testigos cristianos, ¿cuál es 
nuestra respuesta a un mundo dividido 
y fragmentario? ¿Cómo podemos ofre-
cer esperanza de paz, restablecimiento y 
armonía a esas «estaciones» de conflicto, 
de sufrimiento y tensión por las que habéis 
querido pasar con esta Cruz de la Jornada 
Mundial de la Juventud? La unidad y la 
reconciliación no se pueden alcanzar sólo 
con nuestros esfuerzos. Dios nos ha hecho 
el uno para el otro (cf. Gn 2, 24) y sólo en 
Dios y en su Iglesia podemos encontrar 
la unidad que buscamos. Y, sin embargo, 
frente a las imperfecciones y desilusiones, 
tanto individuales como institucionales, 
tenemos a veces la tentación de construir 
artificialmente una comunidad «perfecta». 
No se trata de una tentación nueva. En la 
historia de la Iglesia hay muchos ejemplos 
de tentativas de esquivar y pasar por alto 
las debilidades y los fracasos humanos 
para crear una unidad perfecta, una utopía 
espiritual.

Estos intentos de construir la unidad, 
en realidad la debilitan. Separar al Espíritu 
Santo de Cristo, presente en la estructura 
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2tenencia, unidad. ¿Quien puede satisfacer 
este deseo humano esencial de ser uno, 
estar inmerso en la comunión, de estar 
edificado y ser guiado a la verdad? El 
Espíritu Santo. Éste es su papel: realizar 
la obra de Cristo. Enriquecidos con los 
dones del Espíritu, tendréis la fuerza de 
ir más allá de vuestras visiones parciales, 
de vuestra utopía, de la precariedad fugaz, 
para ofrecer la coherencia y la certeza del 
testimonio cristiano.

Amigos, cuando recitamos el Credo afir-
mamos: «Creo en el Espíritu Santo, Señor 
y dador de vida». El «Espíritu creador» es 
la fuerza de Dios que da la vida a toda la 
creación y es la fuente de vida nueva y 
abundante en Cristo. El Espíritu mantiene 
a la Iglesia unida a su Señor y fiel a la tra-
dición apostólica. Él es quien inspira las 
Sagradas Escrituras y guía al Pueblo de 
Dios hacia la plenitud de la verdad (cf. Jn 
16, 13). De todos estos modos el Espíritu 
es el «dador de vida», que nos conduce al 
corazón mismo de Dios. Así, cuanto más 
nos dejamos guiar por el Espíritu, tanto 
mayor será nuestra configuración con 
Cristo y tanto más profunda será nuestra 
inmersión en la vida de Dios uno y trino.

Esta participación en la naturaleza 
misma de Dios (cf. 2 P 1, 4) tiene lugar a 
lo largo de los acontecimientos cotidia-
nos de la vida, en los que Él siempre esta 
presente (cf. Ba 3, 38). Sin embargo, hay 
momentos en los que podemos sentir la 
tentación de buscar una cierta satisfac-
ción fuera de Dios. Jesús mismo preguntó 
a los Doce: «¿También vosotros queréis 
marcharos?» (Jn 6, 67). Este alejamiento 
puede ofrecer tal vez la ilusión de la liber-
tad. Pero, ¿a dónde nos lleva? ¿A quién 
vamos a acudir? En nuestro corazón, en 
efecto, sabemos que sólo el Señor tiene 

institucional de la Iglesia, pondría en peli-
gro la unidad de la comunidad cristiana, 
que es precisamente un don del Espíritu. 
Se traicionaría la naturaleza de la Iglesia 
como Templo vivo del Espíritu Santo (cf. 
1 Co 3, 16). En efecto, es el Espíritu quien 
guía a la Iglesia por el camino de la verdad 
plena y la unifica en la comunión y en 
servicio del ministerio (cf. Lumen gentium, 
4). Lamentablemente, la tentación de «ir 
por libre» continúa. Algunos hablan de su 
comunidad local como si se tratara de algo 
separado de la así llamada Iglesia insti-
tucional, describiendo a la primera como 
flexible y abierta al Espíritu, y la segunda 
como rígida y carente de Espíritu.

La unidad pertenece a la esencia de la 
Iglesia (cf. Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, 813); es un don que debemos reco-
nocer y apreciar. Pidamos esta tarde por 
nuestro propósito de cultivar la unidad, 
de contribuir a ella, de resistir a cualquier 
tentación de darnos media vuelta y mar-
charnos. Ya que lo que podemos ofrecer a 
nuestro mundo es precisamente la magni-
tud, la amplia visión de nuestra fe, sólida 
y abierta a la vez, consistente y dinámi-
ca, verdadera y sin embargo orientada a 
un conocimiento más profundo. Queridos 
jóvenes, ¿acaso no es gracias a vuestra fe 
que amigos en dificultad o en búsqueda 
de sentido para sus vidas se han dirigido 
a vosotros? Estad vigilantes. Escuchad. 
¿Sois capaces de oír, a través de las diso-
nancias y las divisiones del mundo, la voz 
acorde de la humanidad? Desde el niño 
abandonado en un campo de Darfur a un 
adolescente desconcertado, a un padre 
angustiado en un barrio periférico cual-
quiera, o tal vez ahora, desde lo profundo 
de vuestro corazón, se alza el mismo grito 
humano que anhela  reconocimiento, per-

S a n t a  S e u
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2 experiencia del amor de Dios presente 

en la Iglesia lo llevó a buscar su fuente 
en la vida de Dios uno y trino. Así llegó a 
tres precisas intuiciones sobre el Espíritu 
Santo como vínculo de unidad dentro de 
la Santísima Trinidad: unidad como comu-
nión, unidad como amor duradero, unidad 
como dador y don. Estas tres intuiciones 
no son solamente teóricas. Nos ayudan 
a explicar cómo actúa el Espíritu. Nos 
ayudan a permanecer en sintonía con el 
Espíritu y a extender y clarificar el ámbito 
de nuestro testimonio, en un mundo en el 
que tanto los individuos como las comu-
nidades sufren con frecuencia la ausencia 
de unidad y de cohesión.

Por eso, con la ayuda de san Agustín, 
intentaremos ilustrar algo de la obra del 
Espíritu Santo. San Agustín señala que 
las dos palabras «Espíritu» y «Santo» se 
refieren a lo que pertenece a la naturaleza 
divina; en otras palabras, a lo que es com-
partido por el Padre y el Hijo, a su comu-
nión. Por eso, si la característica propia del 
Espíritu es de ser lo que es compartido por 
el Padre y el Hijo, Agustín concluye que 
la cualidad peculiar del Espíritu es la uni-
dad. Una unidad de comunión vivida: una 
unidad de personas en relación mutua de 
constante entrega; el Padre y el Hijo que 
se dan el uno al otro. Pienso que empeza-
mos así a vislumbrar qué iluminadora es 
esta comprensión del Espíritu Santo como 
unidad, como comunión. Una unidad ver-
dadera nunca puede estar fundada sobre 
relaciones que nieguen la igual dignidad 
de las demás personas. Y tampoco la uni-
dad es simplemente la suma total de los 
grupos mediante los cuales intentamos 
a veces «definirnos» a nosotros mismos. 
De hecho, sólo en la vida de comunión se 
sostiene la unidad y se realiza plenamen-

«palabras de vida eterna» (Jn 6, 67-69). 
Alejarnos de Él es sólo un intento vano 
de huir de nosotros mismos (cf. S. Agus-
tín, Confesiones VIII, 7). Dios está con 
nosotros en la vida real, no en la fantasía. 
Enfrentarnos a la realidad, no huir de ella: 
esto es lo que buscamos. Por eso el Espí-
ritu Santo, con delicadeza, pero también 
con determinación, nos atrae hacia lo que 
es real, duradero y verdadero. El Espíritu 
es quien nos devuelve a la comunión con 
la Santísima Trinidad.

El Espíritu Santo ha sido, de modos 
diversos, la Persona olvidada de la Santísi-
ma Trinidad. Tener una clara comprensión 
de él nos parece algo fuera de nuestro 
alcance. Sin embargo, cuando todavía era 
pequeño, mis padres, como los vuestros, 
me enseñaron el signo de la Cruz y así 
entendí pronto que hay un Dios en tres 
Personas, y que la Trinidad está en el cen-
tro de la fe y de la vida cristiana. Cuando 
crecí lo suficiente para tener un cierto 
conocimiento de Dios Padre y de Dios Hijo 
-los nombres ya significaban mucho- mi 
comprensión de la tercera Persona de la 
Trinidad seguía siendo incompleta. Por 
eso, como joven sacerdote encargado de 
enseñar teología, decidí estudiar los tes-
timonios eminentes del Espíritu en la his-
toria de la Iglesia. De esta manera llegué a 
leer, en otros, al gran san Agustín.

Su comprensión del Espíritu Santo se 
desarrolló de modo gradual; fue una lucha. 
De joven había seguido el maniqueísmo, 
que era uno de aquellos intentos que he 
mencionado antes de crear una utopía 
espiritual separando las cosas del espíritu 
de las de la carne. Como consecuencia 
de ello, albergaba al principio sospechas 
respecto a la enseñanza cristiana sobre 
la encarnación de Dios. Y, con todo, su 
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2la eternidad; el amor verdadero que nos 
introduce en una unidad que permanece.

Agustín deduce la tercera intuición, el 
Espíritu Santo como don, de una reflexión 
sobre una escena evangélica que todos 
conocemos y que nos atrae: el diálogo 
de Cristo con la samaritana junto al pozo. 
Jesús se revela aquí como el dador del 
agua viva (cf. Jn 4, 10), que será después 
explicada como el Espíritu (cf. Jn 7, 39; 1 
Co 12, 13). El Espíritu es «el don de Dios» 
(Jn 4, 10), la fuente interior (cf. Jn 4, 14), 
que sacia de verdad nuestra sed más 
profunda y nos lleva al Padre. De esta 
observación, Agustín concluye que el Dios 
que se entrega a nosotros como don es el 
Espíritu Santo (cf. De Trinitate, 15,18,32). 
Amigos, una vez más echamos un vistazo 
sobre la actividad de la Trinidad: el Espíri-
tu Santo es Dios que se da eternamente; 
al igual que una fuente perenne, él se ofre-
ce nada menos que a sí mismo. Observan-
do este don incesante, llegamos a ver los 
límites de todo lo que acaba, la locura de 
una mentalidad consumista. En particular, 
empezamos a entender porqué la búsque-
da de novedades nos deja insatisfechos y 
deseosos de algo más. ¿Acaso no estare-
mos buscando un don eterno? ¿La fuente 
que nunca se acaba? Con la samaritana 
exclamamos: ¡Dame de esta agua, para 
que no tenga ya más sed (cf. Jn 4, 15)!

Queridos jóvenes, ya hemos visto que 
el Espíritu Santo es quien realiza la mara-
villosa comunión de los creyentes en Cris-
to Jesús. Fiel a su naturaleza de dador y 
de don a la vez, él actúa ahora a través de 
vosotros. Inspirados por las intuiciones de 
san Agustín, haced que el amor unificador 
sea vuestra medida, el amor duradero 
vuestro desafío y el amor que se entrega 
vuestra misión.

te la identidad humana: reconocemos la 
necesidad común de Dios, respondemos a 
la presencia unificadora del Espíritu Santo 
y nos entregamos mutuamente en el servi-
cio de los unos a los otros.

La segunda intuición de Agustín, es 
decir, el Espíritu Santo como amor que 
permanece, se desprende del estudio que 
hizo sobre la Primera Carta de san Juan, 
allí donde el autor nos dice que «Dios 
es amor» (1 Jn 4, 16). Agustín sugiere 
que estas palabras, a pesar de referir-
se a la Trinidad en su conjunto, se han 
de entender también como expresión de 
una característica particular del Espíritu 
Santo. Reflexionando sobre la naturaleza 
permanente del amor, «quien permanece 
en el amor permanece en Dios, y Dios 
en él» (ibíd.), Agustín se pregunta: ¿es 
el amor o es el Espíritu quien garantiza 
el don duradero? La conclusión a la que 
llega es ésta: «El Espíritu Santo nos hace 
vivir en Dios y Dios en nosotros; pero es 
el amor el que causa esto. El Espíritu por 
tanto es Dios como amor» (De Trinitate 
15,17,31). Es una magnífica explicación: 
Dios comparte a sí mismo como amor en el 
Espíritu Santo. ¿Qué más podemos apren-
der de esta intuición? El amor es el signo 
de la presencia del Espíritu Santo. Las 
ideas o las palabras que carecen de amor, 
aunque parezcan sofisticadas o sagaces, 
no pueden ser «del Espíritu». Más aún, 
el amor tiene un rasgo particular; en vez 
de ser indulgente o voluble, tiene una 
tarea o un fin que cumplir: permanecer. El 
amor es duradero por su naturaleza. De 
nuevo, queridos amigos, podemos echar 
una mirada a lo que el Espíritu Santo 
ofrece al mundo: amor que despeja la 
incertidumbre; amor que supera el miedo 
de la traición; amor que lleva en sí mismo 
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2 terios? Con los del Espíritu Santo. Volveos 

a él, queridos jóvenes, y descubriréis el 
verdadero sentido de la renovación.

Esta tarde, reunidos bajo este hermoso 
cielo nocturno, nuestros corazones y nues-
tras mentes se llenan de gratitud a Dios 
por el don de nuestra fe en la Trinidad. 
Recordemos a nuestros padres y abuelos, 
que han caminado a nuestro lado cuando 
todavía éramos niños y han sostenido 
nuestros primeros pasos en la fe. Ahora, 
después de muchos años, os habéis reuni-
do como jóvenes adultos alrededor del 
Sucesor de Pedro. Me siento muy feliz de 
estar con vosotros. Invoquemos al Espíritu 
Santo: él es el autor de las obras de Dios 
(cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 741). 
Dejad que sus dones os moldeen. Al igual 
que la Iglesia comparte el mismo camino 
con toda la humanidad, vosotros estáis 
llamados a vivir los dones del Espíritu 
entre los altibajos de la vida cotidiana. 
Madurad vuestra fe a través de vuestros 
estudios, el trabajo, el deporte, la música, 
el arte. Sostenedla mediante la oración y 
alimentadla con los sacramentos, para ser 
así fuente de inspiración y de ayuda para 
cuantos os rodean. En definitiva, la vida, 
no es un simple acumular, y es mucho más 
que el simple éxito. Estar verdaderamente 
vivos es ser transformados desde el inte-
rior, estar abiertos a la fuerza del amor 
de Dios. Si acogéis la fuerza del Espíritu 
Santo, también vosotros podréis transfor-
mar vuestras familias, las comunidades 
y las naciones. Liberad estos dones. Que 
la sabiduría, la inteligencia, la fortaleza, 
la ciencia y la piedad sean los signos de 
vuestra grandeza.

Y ahora, mientras nos preparamos para 
adorar al Santísimo Sacramento en el 
silencio y en la espera, os repito las pala-

Este mismo don del Espíritu Santo será 
mañana comunicado solemnemente a los 
candidatos a la confirmación. Yo rogaré: 
«Llénalos de espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, de espíritu de consejo y de 
fortaleza, de espíritu de ciencia y de pie-
dad; y cólmalos del espíritu de tu santo 
temor». Estos dones del Espíritu -cada uno 
de ellos, como nos recuerda san Francisco 
de Sales, es un modo de participar en el 
único amor de Dios- no son ni un premio 
ni un reconocimiento. Son simplemente 
dados (cf. 1 Co 12, 11). Y exigen por parte 
de quien los recibe sólo una respuesta: 
«Acepto». Percibimos aquí algo del miste-
rio profundo de lo que es ser cristiano. Lo 
que constituye nuestra fe no es principal-
mente lo que nosotros hacemos, sino lo 
que recibimos. Después de todo, muchas 
personas generosas que no son cristianas 
pueden hacer mucho más de lo que noso-
tros hacemos. Amigos, ¿aceptáis entrar en 
la vida trinitaria de Dios? ¿Aceptáis entrar 
en su comunión de amor?

Los dones del Espíritu que actúan en 
nosotros imprimen la dirección y definen 
nuestro testimonio. Los dones del Espíri-
tu, orientados por su naturaleza a la uni-
dad, nos vinculan todavía más estrecha-
mente a la totalidad del Cuerpo de Cristo 
(cf. Lumen gentium, 11), permitiéndonos 
edificar mejor la Iglesia, para servir así 
al mundo (cf. Ef 4, 13). Nos llaman a una 
participación activa y gozosa en la vida 
de la Iglesia, en las parroquias y en los 
movimientos eclesiales, en las clases de 
religión en la escuela, en las capellanías 
universitarias o en otras organizaciones 
católicas. Sí, la Iglesia debe crecer en 
unidad, debe robustecerse en la santidad, 
rejuvenecer y renovarse constantemente 
(cf. Lumen gentium, 4). Pero ¿con qué cri-
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2«Cuando el Espíritu Santo descienda 
sobre vosotros, recibiréis fuerza». Estas 
palabras del Señor resucitado tienen un 
significado especial para los jóvenes que 
serán confirmados, sellados con el don 
del Espíritu Santo, durante esta Santa 
Misa. Pero estas palabras están dirigidas 
también a cada uno de nosotros, es decir, 
a todos los que han recibido el don del 
Espíritu de reconciliación y de la vida 
nueva en el Bautismo, que lo han acogido 
en sus corazones como su ayuda y guía 
en la Confirmación, y que crecen cotidia-
namente en sus dones de gracia mediante 
la Santa Eucaristía. En efecto el Espíri-
tu Santo desciende nuevamente en cada 
Misa, invocado en la plegaria solemne de 
la Iglesia, no sólo para transformar nues-
tros dones del pan y del vino en el Cuerpo 
y la Sangre del Señor, sino también para 
transformar nuestras vidas, para hacer de 
nosotros, con su fuerza, «un solo cuerpo y 
un solo espíritu en Cristo».

Pero, ¿qué es este «poder» del Espíritu 
Santo? Es el poder de la vida de Dios. Es 
el poder del mismo Espíritu que se cernía 
sobre las aguas en el alba de la creación y 
que, en la plenitud de los tiempos, levantó 
a Jesús de la muerte. Es el poder que nos 
conduce, a nosotros y a nuestro mundo, 
hacia la llegada del Reino de Dios. En el 
Evangelio de hoy, Jesús anuncia que ha 
comenzado una nueva era, en la cual el 
Espíritu Santo será derramado sobre toda 
la humanidad (cf. Lc 4,21). Él mismo, con-
cebido por obra del Espíritu Santo y naci-
do de la Virgen María, vino entre nosotros 
para traernos este Espíritu. Como fuente 
de nuestra vida nueva en Cristo, el Espíritu 
Santo es también, de un modo muy verda-
dero, el alma de la Iglesia, el amor que nos 
une al Señor y entre nosotros y la luz que 

bras que pronunció la beata Mary MacKi-
llop cuando tenía precisamente veintiséis 
años: «Cree en todo lo que Dios te susurra 
en el corazón». Creed en él. Creed en la 
fuerza del Espíritu de amor.

Homilía del Papa en la misa de clausura 
de la Jornada Mundial de la Juventud

Sydney, 20-7-2008 

Queridos amigos:
«Cuando el Espíritu Santo descienda 

sobre vosotros, recibiréis fuerza» (Hch 1,8). 
Hemos visto cumplida esta promesa. En el 
día de Pentecostés, como hemos escucha-
do en la primera lectura, el Señor resucita-
do, sentado a la derecha del Padre, envió 
el Espíritu Santo a sus discípulos reunidos 
en el cenáculo. Por la fuerza de este Espíri-
tu, Pedro y los Apóstoles fueron a predicar 
el Evangelio hasta los confines de la tierra. 
En cada época y en cada lengua, la Iglesia 
continúa proclamando en todo el mundo 
las maravillas de Dios e invita a todas las 
naciones y pueblos a la fe, a la esperanza 
y a la vida nueva en Cristo.

En estos días, también yo he venido, 
como Sucesor de san Pedro, a esta estu-
penda tierra de Australia. He venido a con-
firmaros en vuestra fe, jóvenes hermanas 
y hermanos míos, y a abrir vuestros cora-
zones al poder del Espíritu de Cristo y a la 
riqueza de sus dones. Oro para que esta 
gran asamblea, que congrega a jóvenes 
de «todas las naciones de la tierra» (Hch 
2,5), se transforme en un nuevo cenáculo. 
Que el fuego del amor de Dios descienda y 
llene vuestros corazones para uniros cada 
vez más al Señor y a su Iglesia y enviaros, 
como nueva generación de Apóstoles, a 
llevar a Cristo al mundo.

S a n t a  S e u
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2 le permitimos cambiarnos por dentro. 

Debemos permitirle penetrar en la dura 
costra de nuestra indiferencia, de nues-
tro cansancio espiritual, de nuestro ciego 
conformismo con el espíritu de nuestro 
tiempo. Sólo entonces podemos permitirle 
encender nuestra imaginación y modelar 
nuestros deseos más profundos. Por esto 
es tan importante la oración: la plega-
ria cotidiana, la privada en la quietud 
de nuestros corazones y ante el Santí-
simo Sacramento, y la oración litúrgica 
en el corazón de la Iglesia. Ésta es pura 
receptividad de la gracia de Dios, amor 
en acción, comunión con el Espíritu que 
habita en nosotros y nos lleva, por Jesús 
y en la Iglesia, a nuestro Padre celestial. 
En la potencia de su Espíritu, Jesús está 
siempre presente en nuestros corazones, 
esperando serenamente que nos dispon-
gamos en el silencio junto a Él para sentir 
su voz, permanecer en su amor y recibir 
«la fuerza que proviene de lo alto», una 
fuerza que nos permite ser sal y luz para 
nuestro mundo.

En su Ascensión, el Señor resucitado 
dijo a sus discípulos: «Seréis mis testi-
gos... hasta los confines del mundo» (Hch 
1,8). Aquí, en Australia, damos gracias al 
Señor por el don de la fe, que ha llegado 
hasta nosotros como un tesoro transmi-
tido de generación en generación en la 
comunión de la Iglesia. Aquí, en Oceanía, 
damos gracias de un modo especial a 
todos aquellos misioneros, sacerdotes y 
religiosos comprometidos, padres y abue-
los cristianos, maestros y catequistas, que 
han edificado la Iglesia en estas tierras. 
Testigos como la Beata Mary Mackillop, 
San Peter Chanel, el Beato Peter To Rot y 
muchos otros. La fuerza del Espíritu, mani-
festada en sus vidas, está todavía activa 

abre nuestros ojos para ver las maravillas 
de la gracia de Dios que nos rodean.

Aquí en Australia, esta «gran tierra meri-
dional del Espíritu Santo», todos nosotros 
hemos tenido una experiencia inolvidable 
de la presencia y del poder del Espíritu en 
la belleza de la naturaleza. Nuestros ojos 
se han abierto para ver el mundo que nos 
rodea como es verdaderamente: «colma-
do», como dice el poeta, «de la grandeza 
de Dios», repleto de la gloria de su amor 
creativo. También aquí, en esta gran asam-
blea de jóvenes cristianos provenientes de 
todo el mundo, hemos tenido una expe-
riencia elocuente de la presencia y de la 
fuerza del Espíritu en la vida de la Iglesia. 
Hemos visto la Iglesia como es verdadera-
mente: Cuerpo de Cristo, comunidad viva 
de amor, en la que hay gente de toda raza, 
nación y lengua, de cualquier edad y lugar, 
en la unidad nacida de nuestra fe en el 
Señor resucitado.

La fuerza del Espíritu Santo jamás cesa 
de llenar de vida a la Iglesia. A través de 
la gracia de los Sacramentos de la Iglesia, 
esta fuerza fluye también en nuestro inte-
rior, como un río subterráneo que nutre 
el espíritu y nos atrae cada vez más cerca 
de la fuente de nuestra verdadera vida, 
que es Cristo. San Ignacio de Antioquía, 
que murió mártir en Roma al comienzo del 
siglo segundo, nos ha dejado una descrip-
ción espléndida de la fuerza del Espíritu 
que habita en nosotros. Él ha hablado del 
Espíritu como de una fuente de agua viva 
que surge en su corazón y susurra: «Ven, 
ven al Padre» (cf. A los Romanos, 6,1-9).

Sin embargo, esta fuerza, la gracia del 
Espíritu Santo, no es algo que podamos 
merecer o conquistar; podemos sólo reci-
birla como puro don. El amor de Dios 
puede derramar su fuerza sólo cuando 
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2en el que la vida sea acogida, respetada 
y cuidada amorosamente, no rechazada 
o temida como una amenaza y por ello 
destruida. Una nueva era en la que el amor 
no sea ambicioso ni egoísta, sino puro, fiel 
y sinceramente libre, abierto a los otros, 
respetuoso de su dignidad, un amor que 
promueva su bien e irradie gozo y belleza. 
Una nueva era en la cual la esperanza nos 
libere de la superficialidad, de la apatía y 
el egoísmo que degrada nuestras almas y 
envenena las relaciones humanas. Que-
ridos jóvenes amigos, el Señor os está 
pidiendo ser profetas de esta nueva era, 
mensajeros de su amor, capaces de atraer 
a la gente hacia el Padre y de construir un 
futuro de esperanza para toda la huma-
nidad.

El mundo tiene necesidad de esta reno-
vación. En muchas de nuestras socieda-
des, junto a la prosperidad material, se 
está expandiendo el desierto espiritual: 
un vacío interior, un miedo indefinible, un 
larvado sentido de desesperación. ¿Cuán-
tos de nuestros semejantes han cavado 
aljibes agrietados y vacíos (cf. Jr 2,13) 
en una búsqueda desesperada de sig-
nificado, de ese significado último que 
sólo puede ofrecer el amor? Éste es el 
don grande y liberador que el Evangelio 
lleva consigo: él revela nuestra dignidad 
de hombres y mujeres creados a imagen 
y semejanza de Dios. Revela la llamada 
sublime de la humanidad, que es la de 
encontrar la propia plenitud en el amor. 
Él revela la verdad sobre el hombre, la 
verdad sobre la vida.

También la Iglesia tiene necesidad de 
renovación. Tiene necesidad de vuestra fe, 
vuestro idealismo y vuestra generosidad, 
para poder ser siempre joven en el Espíritu 
(cf. Lumen gentium, 4). En la segunda lec-

en las iniciativas beneficiosas que han 
dejado en la sociedad que han plasmado y 
que ahora se os confía a vosotros.

Queridos jóvenes, permitidme que os 
haga una pregunta. ¿Qué dejaréis voso-
tros a la próxima generación? ¿Estáis 
construyendo vuestras vidas sobre bases 
sólidas? ¿Estáis construyendo algo que 
durará? ¿Estáis viviendo vuestras vidas de 
modo que dejéis espacio al Espíritu en un 
mundo que quiere olvidar a Dios, recha-
zarlo incluso en nombre de un falso con-
cepto de libertad? ¿Cómo estáis usando 
los dones que se os han dado, la «fuerza» 
que el Espíritu Santo está ahora dispuesto 
a derramar sobre vosotros? ¿Qué herencia 
dejaréis a los jóvenes que os sucederán? 
¿Qué os distinguirá?

La fuerza del Espíritu Santo no sólo 
nos ilumina y nos consuela. Nos encamina 
hacia el futuro, hacia la venida del Reino 
de Dios. ¡Qué visión magnífica de una 
humanidad redimida y renovada descu-
brimos en la nueva era prometida por el 
Evangelio de hoy! San Lucas nos dice que 
Jesucristo es el cumplimiento de todas las 
promesas de Dios, el Mesías que posee 
en plenitud el Espíritu Santo para comu-
nicarlo a la humanidad entera. La efusión 
del Espíritu de Cristo sobre la humanidad 
es prenda de esperanza y de liberación 
contra todo aquello que nos empobrece. 
Dicha efusión ofrece de nuevo la vista al 
ciego, libera a los oprimidos y genera uni-
dad en y con la diversidad (cf. Lc 4,18-19; Is 
61,1-2). Esta fuerza puede crear un mundo 
nuevo: puede «renovar la faz de la tierra» 
(cf. Sal 104,30).

Fortalecida por el Espíritu y provis-
ta de una rica visión de fe, una nueva 
generación de cristianos está invitada a 
contribuir a la edificación de un mundo 

S a n t a  S e u
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2 del Espíritu Santo reavive la gracia de la 

Confirmación de cada uno de nosotros. 
Que el Espíritu derrame sus dones abun-
dantemente sobre todos los presentes, 
sobre la ciudad de Sydney, sobre esta tie-
rra de Australia y sobre todas sus gentes. 
Que cada uno de nosotros sea renovado 
en el espíritu de sabiduría e inteligencia, 
el espíritu de consejo y fortaleza, espíritu 
de ciencia y piedad, espíritu de admiración 
y santo temor de Dios.

Que por la amorosa intercesión de 
María, Madre de la Iglesia, esta XXIII Jor-
nada Mundial de la Juventud sea vivida 
como un nuevo cenáculo, de forma que 
todos nosotros, enardecidos con el fuego 
del amor del Espíritu Santo, continuemos 
proclamando al Señor resucitado y atra-
yendo a cada corazón hacia Él. Amén.

Mensaje del papa para el DOMUND 2008

Julio 2008

Queridos hermanos y hermanas:

Con ocasión de la Jornada Misionera 
Mundial quisiera invitaros a reflexionar 
sobre la urgencia persistente de anunciar 
el Evangelio también en nuestro tiempo. El 
mandato misionero continúa siendo una 
prioridad absoluta para todos los bautiza-
dos, llamados a ser "siervos y apóstoles 
de Cristo Jesús", en este inicio de milenio. 
Mi venerado Predecesor, el Siervo de Dios 
Pablo VI, ya afirmaba en la Exhortación 
apostólica Evangelii nuntiandi que "evan-
gelizar constituye, en efecto, la dicha y 
vocación propia de la Iglesia, su identidad 
más profunda" (n. 14). Como modelo de 
este empeño apostólico, deseo proponer 

tura de hoy, el apóstol Pablo nos recuerda 
que cada cristiano ha recibido un don que 
debe ser usado para edificar el Cuerpo 
de Cristo. La Iglesia tiene especialmente 
necesidad del don de los jóvenes, de todos 
los jóvenes. Tiene necesidad de crecer en 
la fuerza del Espíritu que también ahora 
os infunde gozo a vosotros, jóvenes, y os 
anima a servir al Señor con alegría. Abrid 
vuestro corazón a esta fuerza. Dirijo esta 
invitación de modo especial a los que el 
Señor llama a la vida sacerdotal y consagra-
da. No tengáis miedo de decir vuestro «sí» a 
Jesús, de encontrar vuestra alegría en hacer 
su voluntad, entregándoos completamente 
para llegar a la santidad y haciendo uso de 
vuestros talentos al servicio de los otros.

Dentro de poco celebraremos el sacra-
mento de la Confirmación. El Espíritu Santo 
descenderá sobre los candidatos; ellos 
serán «sellados» con el don del Espíritu 
y enviados para ser testigos de Cristo. 
¿Qué significa recibir la «sello» del Espí-
ritu Santo? Significa ser marcados inde-
leblemente, inalterablemente cambiados, 
significa ser nuevas criaturas. Para los que 
han recibido este don, ya nada puede ser 
lo mismo. Estar «bautizados» en el Espíritu 
significa estar enardecidos por el amor de 
Dios. Haber «bebido» del Espíritu (cf. 1 Co 
12,13) significa haber sido refrescados por 
la belleza del designio de Dios para noso-
tros y para el mundo, y llegar a ser nosotros 
mismos una fuente de frescor para los 
otros. Ser «sellados con el Espíritu» signi-
fica además no tener miedo de defender a 
Cristo, dejando que la verdad del Evangelio 
impregne nuestro modo de ver, pensar y 
actuar, mientras trabajamos por el triunfo 
de la civilización del amor.

Al elevar nuestra oración por los confir-
mandos, pedimos también que la fuerza 
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2motivos raciales, culturales y religiosos 
empujan a muchas personas a huir de sus 
países para buscar en otros lugares refu-
gio y protección; el progreso tecnológico, 
cuando su finalidad no es la dignidad ni el 
bien del hombre, ni ordenado a un desa-
rrollo solidario, pierde su potencialidad de 
factor de esperanza y, más bien, corre el 
riesgo de agudizar desequilibrios e injus-
ticias ya existentes. Existe, además, una 
amenaza constante en lo que se refiere 
a la relación hombre-ambiente, debido al 
uso indiscriminado de los recursos, con 
repercusiones sobre la misma salud física 
y mental del ser humano. El futuro del 
hombre está amenazado por los atenta-
dos a su vida, que asumen varias formas 
y modalidades.

Ante este escenario, sentimos el peso 
de la inquietud atormentados entre angus-
tias y esperanzas (cfr. Const. Gaudium et 
Spes, 4), y nos preguntamos con preocu-
pación: ¿Qué será de la humanidad y de la 
creación? ¿Hay esperanza para el futuro, o 
mejor, hay un futuro para la humanidad? 
¿Cómo será este futuro? La respuesta a 
estos interrogantes nos viene, a nosotros, 
los creyentes, del Evangelio. Cristo es 
nuestro futuro y, como he escrito en la 
carta encíclica Spe Salvi, su Evangelio es 
la comunicación que "cambia la vida", da 
la esperanza, abre de par en par la puerta 
oscura del tiempo e ilumina el futuro de la 
humanidad y del universo (cfr. n. 2).

San Pablo había comprendido muy bien 
que sólo en Cristo la humanidad puede 
encontrar redención y esperanza. Por ello 
entendía, de modo imperativo y urgente, 
la misión de "anunciar la promesa de la 
vida en Cristo Jesús" (2 Tm 1, 1), "nuestra 
esperanza" (1 Tm, 1, 1), para que todas las 
gentes pudieran beneficiarse de la misma 

especialmente a san Pablo, el Apóstol de 
las gentes, ya que este año celebramos 
un Jubileo a él dedicado. Es el Año Pau-
lino, que nos ofrece la oportunidad de 
familiarizarnos con este insigne Apóstol, 
que recibió la vocación de proclamar el 
Evangelio a los Gentiles, de acuerdo con lo 
que el Señor le había anunciado: "Marcha, 
porque yo te enviaré lejos, a los gentiles" 
(Hch 22, 21). ¿Cómo no aprovechar la 
oportunidad que este año jubilar ofrece 
a las iglesias locales, a las comunidades 
cristianas y a cada fiel, para llevar hasta 
los confines del mundo el anuncio del 
Evangelio, fuerza de Dios para la salvación 
de todo el que cree? (Rm 1, 16).

1. La humanidad tiene necesidad de libe-
ración

La humanidad tiene necesidad de ser 
liberada y redimida. La creación misma 
sufre –dice san Pablo– y alimenta la espe-
ranza de entrar en la libertad de los hijos 
de Dios (cfr. Rm 8, 19-22). Estas palabras 
son verdaderas también en el mundo de 
hoy. La creación sufre. La humanidad sufre 
y espera la verdadera libertad, espera un 
mundo diferente, mejor, espera la "reden-
ción". Y, en el fondo, sabe que este mundo 
nuevo esperado implica un hombre nuevo, 
implica "hijos de Dios". Veamos más de 
cerca la situación del mundo de hoy. El 
panorama internacional, si por una parte 
ofrece perspectivas de desarrollo econó-
mico y social prometedoras, por otra pre-
senta a nuestra atención algunas graves 
preocupaciones en lo que se refiere al 
futuro del hombre. En no pocos casos, la 
violencia marca las relaciones entre los 
individuos y los pueblos; la pobreza opri-
me a millones de habitantes; las discrimi-
naciones y, a veces, las persecuciones por 

S a n t a  S e u
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2 de Dios" (Deus caritas est, 7). Solamente 

en esta fuente se pueden conseguir la 
atención, la ternura, la compasión, la aco-
gida, la disponibilidad, el interés por los 
problemas de la gente, y aquellas otras 
virtudes necesarias a los mensajeros del 
Evangelio para dejarlo todo y dedicarse 
completa e incondicionalmente a esparcir 
en el mundo el perfume de la caridad de 
Cristo.

3. Evangelizar siempre
Mientras continúa siendo necesaria y 

urgente la primera evangelización en no 
pocas regiones del mundo, la escasez de 
clero y la falta de vocaciones afligen hoy 
a muchas diócesis y a institutos de vida 
consagrada. Es necesario insistir en que, 
aún en medio de dificultades crecientes, el 
mandato de Cristo de evangelizar a todas 
las gentes continúa siendo una prioridad. 
Ninguna razón puede justificar una ralen-
tización o un estancamiento, porque "la 
tarea de la evangelización de todos los 
hombres constituye la misión esencial de 
la Iglesia" (Pablo VI, Exhort. ap. Evange-
lii nuntiandi, 14). Misión que "se halla 
todavía en los comienzos y que debemos 
comprometernos con todas nuestras ener-
gías en su servicio" (Juan Pablo II, Enc. 
Redemptoris missio, 1). ¿Cómo no pensar 
aquí en el macedonio que, aparecido en 
sueños a Pablo, gritaba: "Pasa a Macedo-
nia y ayúdanos"? Hoy son innumerables 
los que esperan el anuncio del Evangelio, 
que se encuentran sedientos de esperan-
za y de amor. ¡Cuántos se dejan interpelar 
hasta lo más profundo por esta petición 
de ayuda que se eleva de la humanidad, 
dejan todo por Cristo y transmiten a los 
hombres la fe y el amor por El! (Cfr. Spe 
salvi, 8).

herencia y ser partícipes de la promesa 
por medio del Evangelio (cfr. Ef, 3, 6). Era 
consciente que la humanidad privada de 
Cristo, está "sin esperanza y sin Dios en el 
mundo" (Ef 2, 12) "sin esperanza porque 
estaban sin Dios" (Spe salvi, 3). Efectiva-
mente, "quien no conoce a Dios, aunque 
tenga múltiples esperanzas, en el fondo 
está sin esperanza, sin la gran esperanza 
que sostiene toda la vida (cf. Ef 2,12)" 
(Spe salvi, 27).

2. La Misión es cuestión de amor
Es, pues, un deber urgente para todos 

anunciar a Cristo y su mensaje salvífico. 
"¡Ay de mí -afirmaba san Pablo- si no 
predicara el Evangelio! (1 Cor 9, 16). En 
el camino de Damasco había experimen-
tado y comprendido que la redención y 
la misión son obra de Dios y de su amor. 
El amor de Cristo lo condujo a recorrer 
los caminos del Imperio Romano como 
heraldo, apóstol y maestro del Evangelio, 
del que se proclamaba "embajador entre 
cadenas" (Ef 6, 20). La caridad divina 
hizo que se hiciera "todo a todos para 
salvar a toda costa a algunos" (1 Cor 9, 
22). Contemplando la experiencia de san 
Pablo, comprendemos que la actividad 
misionera es respuesta al amor con el que 
Dios nos ama. Su amor nos redime y nos 
empuja a la missio ad gentes; es la ener-
gía espiritual capaz de hacer crecer en la 
familia humana la armonía, la justicia, la 
comunión entre las personas, las razas y 
los pueblos, a la que todos aspiran (cfr. 
Deus caritas est, 12). Es Dios, que es Amor, 
quien conduce la Iglesia hacia las fron-
teras de la humanidad, quien llama a los 
evangelizadores a beber "de la primera 
y originaria fuente que es Jesucristo, de 
cuyo corazón traspasado brota el amor 
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2Iglesias locales, no obstante la escasez de 
clero que aflige a no pocas de ellas.

Y vosotros, queridos religiosos y reli-
giosas, que por vocación estáis marcados 
por una fuerte connotación misionera, 
llevad el anuncio del Evangelio a todos, 
especialmente a los lejanos, por medio 
de un testimonio coherente de Cristo y un 
radical seguimiento de su Evangelio.

Todos vosotros, queridos fieles laicos, 
que trabajáis en los diferentes ambientes 
de la sociedad, estáis llamados a tomar 
parte, de manera cada vez más relevante, 
en la difusión del Evangelio. Así, se abre 
ante vosotros un areópago complejo y 
multiforme que hay que evangelizar: el 
mundo. Sed testigos con vuestra vida 
de que los cristianos "pertenecen a una 
sociedad nueva, hacia la cual están en 
camino y que es anticipada en su peregri-
nación" (Spe salvi, 4).

5. Conclusión
Queridos hermanos y hermanas, la 

celebración de la Jornada Misionera Mun-
dial nos anime a todos a tomar una con-
ciencia renovada de la urgente necesidad 
de anunciar el Evangelio. Subrayo con un 
gran agradecimiento, la aportación de las 
Obras Misionales Pontificias a la acción 
evangelizadora de la Iglesia. Les doy las 
gracias por el apoyo que ofrecen a todas 
las comunidades, especialmente a las 
jóvenes. Las Obras son instrumento válido 
para animar y formar en la responsabili-
dad misionera al Pueblo de Dios, y alimen-
tan la comunión de bienes y de personas 
entre las diferentes partes del Cuerpo 
Místico de Cristo. La colecta, que en la Jor-
nada Misionera Mundial se hace en todas 
las parroquias y comunidades, sea signo 
de comunión y de solicitud recíproca entre 

4. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! 
(1 Cor 9, 16)

Queridos hermanos y hermanas, duc in 
altum! Naveguemos por las aguas profun-
das del vasto mar del mundo y, siguiendo la 
invitación de Jesús, echemos sin miedo las 
redes, confiando en su constante ayuda. 
Nos recuerda san Pablo que no es motivo 
de gloria predicar el Evangelio (cfr. 1 Cor 9, 
16), sino deber y gozo. Queridos hermanos 
obispos, siguiendo el ejemplo de Pablo, 
que cada uno se sienta "prisionero de 
Cristo para los gentiles" (Ef 3, 1), sabiendo 
que podrá contar, en las dificultades y en 
las pruebas, con la fuerza que procede de 
Él. El obispo es consagrado no sólo para 
su diócesis, sino para la salvación de todo 
el mundo (cfr. Enc. Redemptoris Missio, 
63). Como el apóstol Pablo, está llamado 
a ir a los lejanos que todavía no conocen a 
Cristo, o que todavía no han experimenta-
do su amor que libera; su compromiso es 
hacer que toda la comunidad diocesana 
sea misionera, contribuyendo con gozo, 
según las posibilidades, a enviar presbíte-
ros y laicos a otras iglesias para el servicio 
de evangelización. La missio ad gentes se 
convierte así en el principio unificador y 
convergente de toda su actividad pastoral 
y caritativa.

¡Vosotros, queridos presbíteros, prime-
ros colaboradores de los obispos, sed 
pastores generosos y evangelizadores 
entusiastas! No pocos de vosotros, en 
estas décadas, os habéis desplazado a 
territorios de misión como consecuencia 
de la Encíclica Fidei Donum, de la que 
hace poco hemos conmemorado el 50º 
aniversario, y con la cual mi venerado Pre-
decesor, el Siervo de Dios Pío XII, impulsó 
la cooperación entre las Iglesias. Confío en 
que no falte esta tensión misionera en las 

S a n t a  S e u
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2 ser educat en la llengua i en la cultura 

jueva i hel·lenística, valorant el context 
cultural romà. Després de la seva trobada 
amb Crist, que va tenir lloc al camí de 
Damasc (cf. Ga 1,13-16), sense renegar de 
les seves «tradicions» i mantenint l'estima 
i gratitud pel judaisme i per la Llei (cf. Rm 
9,1-5.10,1; 2Co 11,22; Ga 1,13-14; Fl 3,3-6), 
sense vacil·lacions ni retractacions, es va 
dedicar a la nova missió amb valentia i 
entusiasme, dòcil al mandat del Senyor: 
«Jo t'enviaré lluny, als pobles pagans» 
(Ac 22,21). La seva existència va canviar 
radicalment (cf. Fl 3,7-11): per a ell Jesús 
es va convertir en la raó de ser i el motiu 
inspirador del seu compromís apostòlic al 
servei de l'evangeli. De perseguidor dels 
cristians es va transformar en apòstol de 
Crist.

Guiat per l'Esperit Sant, es va prodigar 
sense reserves perquè s'anunciés a tot-
hom, sense distinció de nacionalitat ni de 
cultura, l'evangeli, que és «poder de Déu 
per a salvar tots els qui creuen, primer els 
jueus, i després els dels altres pobles» 
(Rm 1,16). En els seus viatges apostòlics, 
malgrat repetides oposicions, proclamava 
primer l'evangeli a les sinagogues, diri-
gint-se sobretot als seus compatriotes a 
la diàspora (cf. Ac 18,4-6). Si aquests el 
rebutjaven, s'adreçava als pagans, con-
vertint-se així en autèntic «missioner dels 
emigrants», emigrant ell mateix i ambaixa-
dor itinerant de Jesucrist, per invitar cada 
persona a ser, en el Fill de Déu, «creació 
nova» (2Co 5,17).

La proclamació del kerigma el va impul-
sar a travessar els mars del Pròxim Orient 
i recórrer els camins d'Europa, fins arribar 
a Roma. Va partir d'Antioquia, on es va 
anunciar l'evangeli a poblacions que no 
pertanyien al judaisme i on es va ano-

las Iglesias. En fin, intensifíquese cada 
vez más en el pueblo cristiano la oración, 
medio espiritual indispensable para difun-
dir entre todos los pueblos la luz de Cristo 
"luz por antonomasia", que ilumina "las 
tinieblas de la historia" (Spe salvi, 49). 
Mientras confío al Señor el trabajo apos-
tólico de los misioneros, de las Iglesias 
esparcidas por el mundo y de los fieles 
comprometidos en diferentes actividades 
misioneras, invocando la intercesión del 
apóstol Pablo y de María Santísima, "el 
Arca viviente de la Alianza", Estrella de la 
Evangelización y de la esperanza, imparto 
a todos la bendición apostólica.

Missatge del sant pare Benet XVI per a 
la 95a Jornada mundial de l'emigrant i 
el refugiat (18 de gener de 2009): SANT 
PAU, MIGRANT, APÒSTOL DELS POBLES

Castelgandolfo, 24-8-2008

Estimats germans i germanes,

Aquest any el missatge per a la Jornada 
mundial de l'emigrant i el refugiat té per 
tema «Sant Pau, migrant, apòstol dels 
pobles», i pren com a punt de partida la 
feliç coincidència de l'Any Jubilar que he 
convocat en honor de l'Apòstol en ocasió 
del bimil·lenari del seu naixement. En 
efecte, la predicació i l'obra de mediació 
entre les diferents cultures i l'evangeli 
que va realitzar sant Pau, «emigrant per 
vocació», constitueixen un punt de refe-
rència significatiu també per als qui es 
troben implicats en el moviment migratori 
contemporani.

Saule, nascut en una família de jueus 
que havien emigrat de Tars de Cilícia, va 
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2Fl 3,12), va romandre tan íntimament unit 
a ell que es va sentir partícip de la seva 
mateixa vida, a través de «la comunió amb 
els seus sofriments» (Fl 3,10; cf. també Rm 
8,17; 2Co 4,8-12; Col 1,24). Aquí es troba 
la font del zel apostòlic de sant Pau, el 
qual diu: «Déu em va escollir des de les 
entranyes de la mare i em va cridar per la 
seva gràcia. Quan a ell li semblà bé, em va 
revelar el seu Fill perquè jo l'anunciés als 
pagans» (Ga 1,15-16; cf. també Rm 15,15-
16). Es va sentir «crucificat amb Crist» fins 
al punt de poder afirmar: «Ja no sóc jo qui 
visc; és Crist qui viu en mi» (Ga 2,20). I 
cap dificultat no li va impedir prosseguir 
la seva valenta acció evangelitzadora en 
ciutats cosmopolites com Roma i Corint, 
que en aquell temps estaven poblades per 
un mosaic d'ètnies i cultures.

En llegir els Fets dels Apòstols i les Car-
tes que sant Pau dirigeix a diversos desti-
nataris, s'aprecia un model d'Església no 
exclusiva, sinó oberta a tothom, formada 
per creients sense distinció de cultura i 
de raça, perquè tot batejat és membre 
viu de l'únic cos de Crist. Des d'aquesta 
perspectiva, adquireix un relleu singular 
la solidaritat fraternal, que es tradueix en 
gestos diaris de comunió, de participació 
i de sol·licitud joiosa pels altres. Això no 
obstant, com ensenya també sant Pau, 
no és possible realitzar aquesta dimensió 
d'acollida fraternal recíproca sense estar 
disposats a l'escolta i a l'acolliment de la 
Paraula predicada i practicada (cf. 1Te 1,6), 
Paraula que impulsa a tots a la imitació de 
Crist (cf. Ef 5,1-2) imitant l'Apòstol (cf. 1Co 
11,1). Per tant, com més unida a Crist està 
la comunitat, més sol·lícita es mostra amb 
el proïsme, evitant jutjar-lo, menysprear-
lo o escandalitzar-lo, i obrint-se a l'aco-
lliment recíproc (cf. Rm 14,1-3.15,7). Els 

menar els deixebles de Jesús per primera 
vegada cristians (cf. Ac 11,20.26). La seva 
vida i la seva predicació van estar total-
ment orientades a fer que Jesús fos cone-
gut i estimat per tothom, perquè en ell tots 
els pobles estan cridats a convertir-se en 
un sol poble.

També en l'actualitat, en l'era de la glo-
balització, aquesta és la missió de l'Esglé-
sia i de tots els batejats, una missió que 
amb atenta sol·licitud pastoral s'adreça 
també al variat univers dels emigrants 
—estudiants fora del seu país, immigrants, 
refugiats, pròfugs, desplaçats—, incloent 
els que són víctimes de les esclavituds 
modernes, com per exemple en el tràfic 
d'éssers humans. També avui és necessari 
proposar el missatge de la salvació amb la 
mateixa actitud de l'Apòstol dels gentils, 
tenint en compte les diverses situacions 
socials i culturals, i les dificultats parti-
culars de cada un com a conseqüència 
de la seva condició d'emigrant i itinerant. 
Formulo el desig que cada comunitat cris-
tiana tingui el mateix fervor apostòlic de 
sant Pau, el qual, amb la finalitat d'anun-
ciar a tots l'amor salvífic del Pare (cf. Rm 
8,15-16; Ga 4,6) a fi de «guanyar-ne tants 
com pugui» (1Co 9,19) es va fer «feble amb 
els febles […], tot amb tots, per salvar-ne 
alguns, costés el que costés» (1Co 9,22). 
Que el seu exemple ens serveixi d'estímul 
també a nosaltres perquè siguem solidaris 
amb aquests germans i germanes nostres 
i promoguem, arreu del món i amb tots els 
mitjans possibles, la convivència pacífica 
entre les diverses ètnies, cultures i reli-
gions.

Però, quin va ser el secret de l'Apòstol 
dels gentils? El zel missioner i la passió del 
lluitador, que el van caracteritzar, sorgien 
del fet que ell, «conquerit per Crist» (cf. 

S a n t a  S e u
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2 l'eucaristia, que és, per excel·lència, el 

sagrament de la fraternitat i de l'amor. I, de 
la mateixa manera que Jesús al Cenacle va 
unir el manament nou de l'amor fraternal 
al do de l'eucaristia, així els seus «amics», 
seguint les petjades de Crist, que es va fer 
«servent» de la humanitat, i sostinguts 
per la seva gràcia, no poden menys que 
dedicar-se al servei recíproc, ajudant-se 
els uns als altres segons el que recomana 
sant Pau mateix: «Ajudeu-vos a portar les 
càrregues els uns als altres, i compliu així 
la llei de Crist» (Ga 6,2). Només d'aquesta 
manera creix l'amor entre els creients i 
l'amor a tothom (cf. 1Te 3,12).

Estimats germans i germanes, no ens 
cansem de proclamar i testimoniar aques-
ta bona nova amb entusiasme, sense por 
i sense escatimar esforços. En l'amor està 
condensat tot el missatge evangèlic, i 
els autèntics deixebles de Crist es reco-
neixen pel seu amor mutu i per acollir 
a tothom. Que ens obtingui aquest do 
l'apòstol sant Pau i especialment Maria, 
Mare de l'acolliment i de l'amor. Alhora 
que invoco la protecció divina sobre tots 
els qui estan compromesos a ajudar els 
emigrants i, més en general, en el vast 
món de l'emigració, asseguro un record 
constant en la pregària per a cada un 
d'ells i imparteixo amb afecte a tots la 
benedicció apostòlica.

Benedictus pp XVI

creients, configurats amb Crist, se senten 
en ell «germans» del mateix Pare (cf. Rm 
8,14-16; Ga 3,26.4,6). Aquest tresor de 
fraternitat els fa «practicar l'hospitalitat» 
(cf. Rm 12,13), que és filla primogènita de 
l'àgape (cf. 1Tm 3,2.5,10; Tt 1,8; Flm 1,7).

Així es realitza la promesa del Senyor: 
«Jo us acolliré. Jo us seré pare, i vosal-
tres em sereu fills i filles» (2Co 6,17-18). 
Si som conscients d'això, ¿com podem 
deixar d'atendre les persones que passen 
penúries o que es troben en condicions 
difícils, especialment entre els refugiats i 
els pròfugs? ¿Com podem deixar de sortir 
a l'encontre de les necessitats dels qui, de 
fet, són més febles i indefensos, marcats 
per precarietat i inseguretat, marginats, 
sovint exclosos de la societat? A ells cal 
prestar una atenció prioritària, perquè, 
parafrasejant un conegut text paulí, «Déu 
[…] ha escollit els qui el món té per igno-
rants, […] els qui són febles als ulls del 
món […]; els qui no són res per anul·lar els 
qui són alguna cosa. Així ningú no es pot 
gloriar davant de Déu» (1Co 1, 27-29).

Estimats germans i germanes, la Jorna-
da mundial de l'emigrant i del refugiat, que 
se celebrarà el dia 18 de gener de 2009, ha 
de ser per a tots un estímul a viure en 
plenitud l'amor fraternal sense distincions 
de cap tipus i sense discriminacions, amb 
la convicció que el nostre proïsme és 
qualsevol persona que ens necessita i a 
qui podem ajudar (cf. Deus caritas est, 
15). Que l'ensenyament i l'exemple de 
sant Pau, humil i gran Apòstol, i emigrant, 
evangelitzador de pobles i cultures, ens 
impulsi a comprendre que l'exercici de la 
caritat constitueix el cim i la síntesi de tota 
la vida cristiana. Com sabem bé, el mana-
ment de l'amor s'alimenta quan els deixe-
bles de Crist participen units a la taula de 




