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Paraules de fe: Jean Guitton (1) (1-9-2013)

Les grans qüestions i els pensaments pro-
funds arriben a entendre's tot escoltant un 
veritable savi que mira d'explicar-los a un 
nen.

“Quan obres els ulls i veus el sol, a 
aquesta acció se la denomina veure. 
Quan el professor et diu que el sol 
és 322.000 vegades més gran que la 
terra, perquè la ciència ho demostra, 
encara que tu no puguis veure-ho, 
això es diu saber. Finalment, si una 
dona et diu que t’estima, la teva mare 
per exemple, encara que no pugui 
demostrar-t’ho, i encara que tu no ho 
vegis, acceptes aquesta paraula: a 
això se’n diu creure.

Saber és més bell que veure. Però creu-
re és molt més bell encara que saber, 
ja que en l’acte de creure hi ha molt 
d’amor.”

Aquestes paraules van ser escrites pel 
gran filòsof catòlic Jean Guitton (1901-1999) 
i pertanyen a El meu petit catecisme, un 
dels seus escrits “del final de la seva vida”, 
en el temps en què tot s’ha de simplificar 
i explicar com si es parlés amb un nen; 
quan, segons les seves pròpies paraules, 
“el crepuscle s’apropa a l’aurora”. Profes-
sor de vocació en liceus i a la universitat, 
escriptor assagista, compromès en causes 

socials i eclesials, observador i consultor 
en el Concili Vaticà II, membre de l’Acadè-
mia Francesa de la Llengua i de l’Acadèmia 
de les Ciències Morales i Polítiques….

Podem dir que aquestes paraules, amb 
la seva senzillesa, són el resultat d’un 
camí que Jean Guitton va fer tota la seva 
vida des de l’adolescència. La seva família, 
de classe mitjana, creient, vivia el contrast 
d’una fe molt aferrada a la tradició, repre-
sentada pel seu pare; i una fe molt oberta 
al progrés de la ciència, representada per 
la seva mare. En el llibre Allò que jo crec 
relata com ella, la seva mare, d’amagat 
del pare, mirava de convèncer-lo que la fe 
cristiana era compatible amb la teoria de 
l’evolucionisme… Aquesta circumstància, 
unida a la seva condició de creient obert a 
la cultura moderna, féu d’ell una persona 
que va viure sempre en el límit i a la fron-
tera, no per subratllar els contrastos, sinó 
precisament per bastir ponts. Així, alhora 
que distingia els camps propis de la cièn-
cia i de la fe, arribava a afirmar, amb alguns 
científics, que la ciència actual plantejava 
algunes qüestions que es podien respon-
dre apel·lant a veritats que pertanyen al 
camp de la fe, com el Déu personal creador 
i transcendent…

Jean Guitton, com qualsevol de nos-
altres, sabia que al segle XIII la mirada 
d’un creient, Francesc d’Assís, va veure el 
mateix sol, del qual avui un científic sap 
tant, i es posà a cantar ple d’alegria:

“Lloat siguis, Senyor meu, pel germà 
sol, que il·lumina i obre el dia, i és bell 
en la seva esplendor, i porta pels cels 
notícia del seu autor…”.

Això no ho diria la ciència, però forma 
part de “la veritat del sol”. Al nostre parer, 
diu més de l’astre que tot el que un cien-
tífic pogués esbrinar amb els seus instru-

[ ]Escrits
dominicals
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ments. La fe descobreix bellesa, do, agra-
ïment, significat profund de les coses, tot 
reconeixent la presència del Creador que, 
tot estimant, crea l’univers.

El creient també assumirà i mirarà d’har-
monitzar el que li diu la ciència i ho conver-
tirà tot en motiu de lloança. El gran teòleg 
Hans Urs von Balthasar va titular un dels 
seus llibres La Veritat és simfònica. La fe 
consisteix a descobrir la simfonia de la Ve-
ritat, aquesta simfonia que va compondre 
el Creador i que sona meravellosament ar-
reu del món, per tot el qui desitgi escoltar.

Paraules de fe: Jean Guitton (2) (8-9-2013)

No som pocs els catòlics que hem vist la 
nostra història de fe profundament mar-
cada pel Concili Vaticà II. Malauradament 
sembla que no tots ho hagin “digerit” bé: 
uns perquè pensen que el concili va trair 
la fe de sempre, uns altres perquè s'han 
quedat amb els canvis superficials i han 
buidat la seva fe de tot significat i de tota 
certesa.

En tot cas, la profunda marca que ens 
va deixar el concili fa que Jean Guitton ens 
resulti molt proper. En efecte, els ponts 
que ell desitjava desplegar entre la fe i 
la ciència es corresponen amb els que va 
bastir en gairebé tots els àmbits de la seva 
vida i el seu pensament. Els qui hagin vis-
cut l'Església dels anys setanta i vuitanta, 
entendran que el puguem qualificar de 
“cristià del diàleg”. Així el veiem alineat 
perfectament amb el seu gran mestre i 
amic, el papa Pau VI, i amb l'esperit i la lle-
tra del Concili Vaticà II.

Des de la seva joventut i sota la influ-
ència d'algun sacerdot, com M. Pouget, a 
qui considerarà tota la seva vida com “un 
tresor enterrat en un camp”, va practicar el 

diàleg, encara que llavors hagués de fer-
ho en una mena de “clandestinitat”. Ho 
va viure en l'àmbit ecumènic (en reunions 
d'amagat amb representants d'altres con-
fessions cristianes), com també en l'àmbit 
del pensament contemporani, en els seus 
contactes amb teòlegs i filòsofs oberts a la 
modernitat, com en el dels problemes so-
cioculturals, en la seva participació en les 
setmanes socials. S'entendrà que arribés 
a escriure:

“El Concili ha estat la sorpresa, la coro-
na i goig de la meva vida, l’esdeveni-
ment esperat i, no obstant això consi-
derat impossible, que… es convertia 
per a mi en el terme i en el misteri, en 
un terme i en un origen”.

Pocs catòlics laics hauran anhelat, gau-
dit, viscut el Concili Vaticà II com ell, convi-
dat pel papa a participar com a observador 
i havent parlat en l’assemblea de bisbes: 
per a ell es tractava veritablement d’una 
Església oberta al diàleg.

Però, què significava això realment? La 
tercera part del seu encisador llibre Dià-
legs amb Pau VI, s’intitula “El diàleg sobre 
el diàleg”. Tots dos interlocutors glossen 
el que el papa havia exposat en el capítol 
5è de la seva encíclica Ecclesiam suam so-
bre aquesta qüestió. És possible realment 
el diàleg, fins i tot el diàleg entre un creient 
i un ateu? No acabem cadascun amb la 
seva opinió, no correm el perill de dissol-
dre’ns o de buscar un pur consens perquè 
ningú no es molesti?... Guitton retenia una 
frase que la seva mare havia copiat en el 
seu Carnet malva: 

“Cal que es restableixi l’harmonia entre 
els moderns sense fe i els creients 
sense modernitat, cal que els primers 
trobin Déu i que els segons vagin en-
davant sobre la terra”.
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és un camí per arribar a un lloc, una re-
cerca per trobar alguna cosa. Aquest lloc 
i aquesta “alguna cosa” és la Veritat. “Què 
és un concili, sinó un òrgan comunitari, 
destinat a mantenir, a purificar, a promou-
re la fe?”, dirà en Allò que jo crec. La be-
llesa del diàleg inserit en el camí de la fe, 
consisteix a propiciar la recerca en comú, 
en el que té d’intercanvi, d’escolta, d’hu-
militat, de pràctica de l’amor cristià. Però 
el seu sentit i el seu valor rauen en el fet de 
ser un mitjà, perquè un dia la Veritat bus-
cada junts també sigui gaudida en comú. 
De res no haurà servit el Concili Vaticà II si 
no ens ha fet creure més i millor.

Paraules de fe: Jean Guitton (3) (15-9-2013)

Jean Guitton va escriure moltes paraules 
de fe. Totes sortiren de la seva recerca 
apassionada per trobar la Veritat; una re-
cerca que va realitzar com a filòsof i com a 
cristià, empès per una convicció de la qual 
mai no va dubtar: que aquesta Veritat real-
ment existia i es podia assolir. La fe per a 
ell significava el compliment de les aspira-
cions humanes més profundes i alhora la 
purificació o alliberament de totes les fal-
sificacions o idolatries. És el que expressa-
va en referència a l'ordre social:

“Si Déu no està per damunt del poble, 
és el poble qui es converteix en Déu, 
la llei humana en voluntat de Déu, el 
dret humà en dret diví. La llibertat de 
pensar de manera diferent a l’opinió 
pública esdevé idèntica a la blasfè-
mia. Llavors no hi ha ni democràcia, 
ni llibertat, ni laïcitat”.

I perquè la realitat de la vida personal, 
l’essència del que som, les creences més 
personals i profundes, es concentren en el 

moment de la mort, Guitton va compondre 
un llibre extraordinàriament suggestiu, 
original i en certa manera bell; no hi falten 
alguns trets d’humor. Es titula El meu tes-
tament filosòfic. Aquí l’autor recorre a un 
artifici que li permet dramatitzar la seva 
mort, el seu enterrament i el seu judici, fent 
comparèixer personatges, inclosos sants i 
el propi Jesucrist, que van ser decisius en la 
seva vida. Tot el llibre és una paraula de fe i 
de raó humana. Així, dirà a Llucifer:

“Si mai no he perdut la fe és perquè em 
semblava que en abandonar la fe tra-
ïa la raó crítica. Al cap i a la fi, he man-
tingut la fe per esperit crític…”.

Fa passar en sengles diàlegs els grans 
inspiradors de la seva recerca: Pascal, per 
assentar la seva fe en Déu transcendent, 
Bergson per manifestar la seva fe en Jesu-
crist, Pau VI per justificar la seva condició 
de catòlic. Es converteix en espectador del 
seu propi enterrament, on té ocasió de 
conversar amb De Gaulle, amb Sòcrates, 
amb Blondel i amb Dant, i on fa una pri-
mera aproximació al gran tema de l’amor a 
propòsit del seu matrimoni, ridiculitzat per 
alguns, però defensat per la seva esposa, 
que confessa haver estat veritablement 
estimada, malgrat la seva fredor racional 
i “les seves distraccions”…

“Què és l’amor humà?... Un impuls de 
vida que es reflexiona, s’interioritza i 
s’eleva a l’espiritual. A la superfície la 
joventut, la bellesa, la passió, el pla-
er. En el primer nivell de profunditat, 
l’alegria, l’honor, la confiança, l’esti-
ma, el respecte amorós, la generosi-
tat tendra, l’afecte ferm i cordial… I en 
les grans profunditats? L’abisme que 
crida l’abisme” .

Però el centre d’aquesta obra és la dra-
matització del judici, ja que s’hi ha d’esbri-
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nar el valor, el pes i el sentit de tota la seva 
existència. Hi ha càrrecs contra ell, però 
també testimonis que treballen al seu fa-
vor: François Mitterrand, que va morir pos-
siblement en el llindar de la fe, gràcies al 
tracte que amb ell va mantenir en vida i, 
sobretot, Sta. Teresa de Lisieux. Quedava 
la qüestió definitiva. Havia confessat a 
Mitterrand: “Senyor president, sento no 
haver estimat prou”. La seva última parau-
la en el judici estava escrita en un paper 
que li va caure a terra. Sta. Teresa va córrer 
a recollir-lo. “Si us plau, llegeixi-ho vostè 
mateixa”. Era un text de Ruysbroek:

“Quan l’home considera en el fons de si 
mateix amb ulls cremats per l’amor la 
immensitat de Déu… i mirant-se a si 
mateix descobreix els atemptats con-
tra l’immens i fidel Senyor… no coneix 
un menyspreu suficientment profund 
per a satisfer-se… Es resigna llavors a 
la voluntat de Déu i, en l’abnegació 
íntima troba la pau veritable. Els nos-
tres pecats han esdevingut font d’hu-
militat i amor, estar immersos en la 
humilitat és estar immersos en Déu, 
ja que Ell és el fons de l’abisme…”.

Paraules de fe: els qui no creuen 
(22-9-2013) 

Fa cinquanta anys eren estranys els qui 
es confessaven ateus i, en general, no ho 
manifestaven obertament. Avui és el més 
comú, i és estrany qui es confessi creient i 
ho faci amb espontaneïtat i sense dissimu-
lació. Els qui hem viscut més de cinquanta 
anys no ens sorprèn el fet en si de la des-
creença o de l’agnosticisme, però sí que 
ens fa pensar i ens neguiteja la seva gene-
ralització i la seva proximitat, és a dir, que 
siguin tants i tan propers a la nostra vida 

els que diguin no creure o no “necessitar” 
o no considerar “rellevant” Déu en el món.

És difícil avui precisar què vol dir una 
persona quan afirma “no crec en Déu” o 
“sóc agnòstic”. En general no ho poden ex-
plicar exactament. És un fenomen una mica 
difús, que obeeix més a un sentiment que 
s’encomana, que a una idea reflexionada.

En tot cas, les enquestes i els fets, com 
la rellevància de les creences religioses en 
determinats fenòmens socials, demostren 
que “allò religiós” està d’actualitat Però, 
què significa aquesta actualitat “d’allò 
religiós”? Pel que fa al nostre entorn occi-
dental, “cristià” de tradició, no falten els 
qui detecten un procés cap a una descre-
ença real, encara que de vegades motiva-
da per bona voluntat. Una alta jerarquia de 
l’Església va dir, no sense una certa ironia, 
en una assemblea entre germans, que no 
fa molts anys escoltàvem al nostre voltant 
l’opinió que “es creia en Jesús, però no 
en l’Església”. Després hem sentit, deia, 
que Jesucrist, tal com apareix al Nou Tes-
tament, no es podia sostenir, però sí que 
era versemblant creure en Déu, com ho 
fa la majoria d’éssers humans. Més tard, 
s’ha generalitzat, fins i tot en el llenguatge 
oficial i en mitjans culturals, l’opinió que 
no cal parlar d’un Déu, sinó de tants déus 
com hagin produït les diferents tradicions 
religioses, o almenys d’un déu, però no 
definit i conegut, sinó d’un ésser més en-
llà de tot llenguatge i coneixement humà, 
en el qual totes les religions estiguessin 
d’acord. En conseqüència, el pas següent 
ha estat considerar millor no parlar de 
Déu, sinó de “transcendència”. Més enca-
ra, que és millor no parlar de transcendèn-
cia, sinó “d’espiritualitat”…

El cas és que de fet avui podem parlar 
d’un món “buit” de Déu. Fa més de qua-
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3 “Un home sol és sols home. I aquesta 

solitud opera la seva depredació i 
depravació màximes, perquè l’ésser 
humà ha estat creat per a la compa-
nyia i la plenitud divines… És essen-
cial a l’home limitat comptar amb 
allò il·limitat; és essencial a l’ésser 
personal comptar amb l’Altre, que el 
constitueixi en el seu ser relacional, 
dialogal i personalitzat”

Així s’expressava el teòleg espanyol 
Olegario González de Cardedal, en el lli-
bre Mare, mort, que va escriure com a fruit 
de la seva experiència, el seu pensament 
i la seva espiritualitat, davant la mort de 
la seva mare. Ell està plenament conven-
çut que l’ésser humà, des dels orígens, 
és a dir, en el seu ser més profund i íntim, 
està fet per a l’amor sense límits i que la 
persona és de fet interpel·lada per aquest 
amor per Déu. Si hom no n’és conscient o 
el rebutja, sofrirà la major solitud. Podrà 
sobreviure, però a costa de mantenir-se 
“entretingut”, anant d’un amor a un al-
tre, acumulant “amors” o mitificant algun 
amor humà, com si no tingués límit. O pot-
ser podrà anar fent, sofrint una tristesa fo-
namental, amagada, compensada de tant 
en tant amb petites alegries que li propor-
ciona la vida…

Llavors, si això és així, ens podem pre-
guntar, “per què no creuen els qui es de-
claren ateus o agnòstics?” Respondre exi-
giria un llarg i prolix estudi. Molts autors 
s’han dedicat a investigar l’assumpte, des 
de molt diversos punts de vista. Aquí en 
tenim prou amb fer algunes observacions, 
en to de conversa amigable. Abans de res, 
deixem ben clar que acceptem l’existència 
d’ateus o agnòstics sincers, profunds i que 
poden donar raó de la seva postura. Des-
graciadament no són la majoria. 

ranta anys aquella cristiana absolutament 
compromesa en allò social, que va ser Ma-
deleine Delbrêl, al seu llibre Nosaltres, gent 
del carrer es lamentava així d’aquest buit:

“Un perill més gran s’aproxima a l’Es-
glésia, sense soroll: el perill d’un 
temps, d’un món en el qual Déu ja no 
serà negat, ni llençat, sinó exclòs, en 
el qual serà impensable (perquè ens 
haurem mutilat la manera de conei-
xement de Déu); voldrem cridar el 
seu nom, però no podrem ja llançar 
aquest crit, perquè ja no tindrem lloc 
on posar els nostres peus… Aquesta 
actitud, ja sigui agressiva o indiferent 
o tolerant cap a Déu, té a tot arreu 
un caràcter comú: el rebuig d’un Déu 
creador que fixa el món en la seva 
condició de criatura… El món sembla 
buidar-se per dins, en primer lloc de 
Déu, després del Fill de Déu, després 
del que Ell comunica de diví a la seva 
Església. Sovint el que acaba d’en-
fonsar-se en darrer lloc és la super-
fície, per aquest motiu ens semblarà 
tot una il·lusió”.

Allò sonava a profecia, però avui ja no 
és il·lusió, sinó realitat. Però aquest món 
segueix tenint petjades de Déu i no deixem 
d’estimar-lo. La fe que salva segueix sent 
possible.

Paraules de fe: per què no creuen? 
(29-9-2013) 

Com interpretar el fenomen de la descre-
ença? Uns detecten un buit de Déu en la 
cultura i ho consideren una malaltia social 
greu; uns altres observen aquest buit de 
Déu en la persona i afirmen ser la causa 
d’un sentiment que experimenta l’ésser 
humà contemporani: la profunda solitud.
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vida. Perquè tota la resta rep d’aquesta fe 
llum i veritat.

Paraules de fe: per creure (1) (6-10-2013)

Arribar a creure de debò en el Déu de Je-
sucrist, tal com hem dit, no és una cosa 
que sorgeix espontàniament. Si bé la ca-
pacitat i necessitat de creure és en tots 
els éssers humans, de tota raça, edat o 
cultura, la fe cristiana demana certes con-
dicions personals.

Ja dèiem que, d’alguna manera, “un 
que arribi a creure ha d’acceptar que tots 
hem estat creats per a l’amor total i ser-ne 
conseqüents”. Amb l’expressió “d’alguna 
manera” volem indicar que hi ha moltes 
maneres de viure aquest fet d’haver estat 
creats per a l’amor total. La majoria ho vi-
uen sense adonar-se’n, tot i ser una cosa 
tan natural com el respirar o alimentar-
se. Tantes coses fem i vivim sense ser-ne 
conscients… Els més savis de la vida, molts 
pensadors, com ara Sòcrates, i no pocs 
artistes, els estudiosos de les religions i, 
sobretot, els qui han pensat dins de la tra-
dició jueva i cristiana, com ara sant Agustí, 
han descobert aquesta realitat dins d’ells 
mateixos, i aquesta troballa ha estat com 
qui descobreix l’immens mar per primera 
vegada… 

Qualsevol de nosaltres pot fer-ho tan 
bon punt s’aturi un moment i analitzi els 
seus desitjos, les seves recerques, les 
seves frustracions i els seus assoliments. 
Tot seguit, com a resultat d’aquesta anà-
lisi, podrà anar responent preguntes com 
aquestes: què he desitjat, què he buscat, 
què m’ha satisfet, què m’ha frustrat? Què 
cerco avui, què desitjo profundament?

Naturalment aquestes preguntes es 
poden respondre amb obvietats: qui està 

Seguint la lògica del que hem dit, hem 
d’observar que acceptar haver estat creats 
per a l’amor total i ser-ne conseqüents, no 
és tan espontani ni tan fàcil. El més normal 
és que aquesta necessitat d’estimar i ser 
estimat sigui satisfeta amb succedanis. F. 
Dostoievski, en la seva novel·la L’adoles-
cent, va afirmar obertament que l’ateisme 
o la descreença en general era sense més 
una idolatria, és a dir, estimar quelcom 
humà, com si fos Déu:

“Viure sense Déu és un pur sofriment… 
Els ateus són idòlatres, no són gent 
sense Déu”

Llavors, quan algú ens diu que no creu 
en Déu, podríem preguntar-li “i, llavors, 
quin és el teu déu?”, que seria el mateix 
que dir-li, “què és el que més cerques, en 
què recolzes la teva vida, quin és el teu 
desig més vehement, a què estàs disposat 
a sacrificar els teus esforços, on radica la 
teva felicitat?...” El segon pas seria esbri-
nar si això en què creu realment pot ser la 
font de la seva felicitat.

El famós psicòleg i articulista José An-
tonio Marina, criticant la postura d’Harold 
Bloom en el seu estudi sobre “La religió a 
Estats Units”, segons la qual la religió no 
és més que una experiència poètica pas-
satgera, va arribar a afirmar:

“Ens escandalitzaria que algú pre-
sumiblement culte despatxés tota 
la història de l’art i de la literatura 
dient que eren escombraries. Tot i 
així, acceptem amb gran tranquil-
litat que es digui el mateix de les 
religions, la qual cosa sembla una 
mostra d’analfabetisme més que de 
sensatesa”.

Creure en Déu és quelcom absoluta-
ment seriós i decisiu en la vida. Més en-
cara, és l’única cosa seriosa i decisiva a la 
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3 Paraules de fe: per creure (2) (13-10-2013)

De vegades ens sorprèn comprovar fins a 
quin punt en la Bíblia s’associa la falta de 
fe amb la ceguesa o la sordesa. Al món bí-
blic creure o no creure és normalment una 
qüestió moral: es considera que la fe és fi-
ar-se de Déu i qui no ho fa és responsable, 
perquè es tanca a la seva paraula o s’aban-
dona a falsos déus. Nosaltres admetem 
que hi hagi “ateus o agnòstics honrats”. 
Però no hem d’oblidar que molt sovint la 
manera de pensar de la Bíblia es pot apli-
car perfectament als nostres dies.

Quan Jesús denunciava la sordesa dels 
seus contemporanis, que es resistien a 
creure en Ell, no feia cap altra cosa que ser 
fidel a la tradició rebuda dels seus avant-
passats jueus. En guarir un sordmut, segu-
rament pensava en tants al seu al voltant, 
que eren muts (les seves paraules eren 
buides), perquè eren també sords (enca-
ra que els seus timpans funcionessin bé). 
Així, en el context d’una tal guarició, ens 
explica l’Evangeli que va haver de mante-
nir una discussió amb aquells que sempre 
trobaven una excusa per no creure en Ell: 
“Aquest expulsa els dimonis amb el poder 
de Beelzebul!... I li demanaven un signe 
per creure en ell” (Lc 11,14ss.), quan el 
signe el tenien al davant. Aquestes excu-
ses manifestaven la “sordesa/ceguesa del 
cor”, la incapacitat per creure. Perquè molt 
sovint havia pregat amb el Salm 95(94), 
que posava en boca de Jahvè aquell plany: 
“Tant de bo escolteu avui la veu del Se-
nyor… no enduriu el cor”. I havia escoltat 
aquella denúncia del profeta Jeremies, 
que deia en nom del Senyor: “el precepte 
que els vaig donar era aquest, ‘Escolteu la 
meva veu, i jo seré el vostre Déu i vosaltres 
sereu el meu poble’… Però ells van seguir 

sense treball desitja i busca feina, qui està 
malalt malda i lluita per la seva salut, etc. 
Però, si volem tractar de la qüestió de la 
fe cristiana, ens hem de situar en un ter-
reny una mica més profund, amb pregun-
tes com ara: què cerques en definitiva al 
treball i en la salut? Què et donaria una 
satisfacció plena i permanent?

Per això, en certa manera, només troba 
Déu, el Déu de Jesucrist, i arriba a creure 
en Ell, qui s’ha trobat abans amb si mateix, 
amb la seva pròpia realitat, amb els seus 
límits i les seves aspiracions més profun-
des.

I això és una gran possibilitat, però 
també un seriós obstacle. Avui, en efecte, 
constitueix un seriós obstacle. Qui mira 
avui al seu interior i reflexiona? Qui s’atu-
ra per conèixer-se i analitzar-se a si mateix 
netament i honradament?

Hi ha qui ha dit que vivim avui des dels 
sentits, l’oïda, el tacte, el gust, l’olfacte, 
la vista… no precisament des del cor. La 
fe cristiana té a veure també amb els sen-
tits, fins i tot els del cos, però sobretot té 
a veure amb els sentits del cor. Així diem, 
per exemple, que la fe copsa la veritat de 
Déu amb els ulls i oïdes que li són propis. 
Per això Jesús va repetir diverses vega-
des “qui tingui orelles per escoltar, que 
escolti” (Mt 11,15; 13,9.43; Lc 8,8) i va re-
treure als qui no creien: “teniu ulls i no 
hi veieu, orelles, però no hi sentiu” (Mc 
8,18). I en l’Apocalipsi el missatge pro-
fètic a les esglésies va acompanyat per 
aquesta crida: “qui tingui orelles, que 
senti el que l’Esperit diu a les esglésies” 
(Ap 2,7ss.)

És possible que visquem “fora del cor”, 
aliens al que som realment? És aquest el 
problema de la falta de fe? És per això que 
diem que Déu és mut?
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Paraules de fe: la missió d’anunciar-la 
(20-10-2013)

Aquest any la jornada del Domund posa 
davant els nostres ulls una curiosa fórmu-
la: fe + amor = missió. El seu missatge és 
senzill i oportú. L’anunci i propagació de la 
fe cristiana prové d’una fe que es viu amb 
amor.

Després del que anem meditant i com-
partint aquest any sobre la fe, més d’un, 
en sentir aquesta afirmació, podria formu-
lar algunes preguntes, com ara aquesta: 
és possible creure sense estimar, dir que 
es té fe sense viure la caritat?

Fins ara tenim clar que la fe i l’amor no 
són dues virtuts o forces paral·leles, que 
s’afegeixen o se sumen l’una a l’altra, sinó 
que es viuen perfectament unides. Millor 
dit, l’amor està ja en l’acte de creure: és 
com una llum interna que desperta ulls 
i oïdes en el cor, una força que mou a la 
confiança, una disposició a lliurar-se a 
algú que ha “seduït” amb indicis i signes. 
D’altra banda, ningú que digui que estima, 
podrà negar que el seu amor inclou un 
acte de fe en la persona estimada… En de-
finitiva, la resposta a la pregunta és clara: 
no es pot creure sense estimar; semblaria, 
doncs, que en la fórmula del “Domund” 
els dos sumands són el mateix.

Però, malgrat tot, aquesta fórmula té 
raó i és oportuna. En rellegir el missat-
ge del papa Francesc per la campanya 
d’aquest any, descobrim, un cop més, una 
preocupació constant dels dos últims pa-
pes sempre que emprenen la qüestió de la 
nova evangelització. En aquest missatge, 
citant Benet XVI, recorda que “l’impuls 
missioner és un senyal clar de la madure-
sa d’una comunitat cristiana” i que “l’Es-
glésia autènticament eucarística és una 

el seu propi parer, sortit del seu cor obs-
tinat i pervers; em van donar l’esquena, i 
no la cara… Aquest poble que no escolta 
el Senyor no té mai la veritat als llavis, l’ha 
perduda del tot” (Jr 7,23-24.28).

El cor endurit fa oïdes sordes i la boca 
muda. De fet qui no és sensible en el seu 
cor a les realitats i les paraules d’amor o 
de desamor, es fa incapaç de creure en el 
Déu de Jesucrist. Sant Bonaventura, home 
extraordinàriament sensible a la bellesa 
de la veritat, va arribar a escriure paraules 
fortes i clares:

“Qui no es deixa il·luminar amb tantes 
resplendors de les criatures; qui no 
roman despert per tants clams; qui 
des de tants d’aquests efectes no lloa 
Déu, és mut; qui des de tants indicis 
no descobreix el primer principi, és 
un neci”.

Possiblement no diríem nosaltres exac-
tament això. Però, no té una mica de raó? 
G. Thibon, amb el seu llenguatge directe 
i concís, va escriure en El pa de cada dia, 
relacionant la fe amb l’amor:

“No és que ens falti llum per mirar, el 
que ens cal és lluminositat a la mira-
da”.

La fe cristiana és pròpiament lluminosi-
tat a la mirada. Podríem dir igualment que 
és musicalitat a l’oïda. És una predispo-
sició cap a la bellesa de la veritat. Quina 
sigui aquesta predisposició, aquests ulls 
previs en el cor, capaços de conduir-nos a 
la fe ens ho podria explicar sant Gregori en 
la seva obra Moralia in Job, on aclareix:

“La fe té els seus propis ulls. Coneixem 
també per l’amor”.

I aquesta mirada, si és autèntica, lluny 
de “manipular” o falsejar el que veu, des-
cobreix la seva veritat, la realitat més pro-
funda de la persona estimada.
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3 a molts jocs de paraules i a moltes para-

doxes. L’Evangeli de sant Joan n’és un pa-
radigma. Jesús va dir a sant Tomàs, que es 
resistia a creure: “Perquè m’has vist has 
cregut? Feliços els qui creuran sense haver 
vist” (Jn 20,29).

Aquests, anomenats “feliços” per Je-
sús, som nosaltres, que caminem “com si 
veiéssim l’invisible” (així diu la Carta als 
Hebreus que caminava Moisès pel desert: 
He 11,27). No és un ardit, ni una autosug-
gestió. Tampoc no caminem en la foscor 
absoluta, ja que la nostra vida està plena 
de signes, com regals de la presència de 
Déu, com escletxes o reflexos de la seva 
llum. Aquests signes no són evidències, 
però remeten a una llum més intensa. 
Deia el beat cardenal Newman que els 
deixebles d’Emaús van passar del “veure 
sense creure a creure sense veure” en el 
moment de la fracció del pa en el sopar 
amb Jesús. El signe que els permeté pas-
sar a la fe (creure sense veure) va consistir 
en la fracció del pa. A través d’ell, és a dir, 
l’Eucaristia, s’adonaren de la presència 
de Jesucrist, perquè aquesta era la forma 
totalment peculiar que Ell tenia d’oferir el 
seu amor.

Dos bons amics, J. M. Salaverri i J. S. Vila, 
amb una llarga i fecunda vida de sacerdots 
al darrere, convenien en la bellesa d’aquest 
poema, que va compondre en els seus dar-
rers anys l’escriptora Ernestina de Cham-
pourcín (1905-1999). M’ho va enviar un 
d’ells, glossat senzillament amb aquestes 
paraules: “A nosaltres, els qui creiem sense 
veure, aquesta confiança ens ha d’estimu-
lar a aprofitar aquest temps de ‘creure sen-
se veure’, però il·luminat per la fe, omplint-
lo d’amor al Senyor i al proïsme”.

“Em queda poc temps
amb els ulls tancats

Església missionera”. Si els papes consi-
deren que convé dir això, és perquè de fet 
hi ha una forma de viure la fe que fa difícil 
o impossible la missió.

El que ens ha de preocupar és aques-
ta manera de viure la fe tancada, marcada 
únicament per la preocupació del propi 
món, de vegades constantment problema-
titzada, altres vegades centrada a trobar 
tranquil·litat, reduïda als propis pensa-
ments, temorenca, amagada, refugiada en 
un petit cercle d’una intimitat, que podria 
ser personal o compartida en grup… És 
una manera de viure la fe que no s’expan-
deix, per més que es vulgui anunciar, per-
què no pot encomanar entusiasme.

La missió, tota forma d’evangelització, 
només pot brollar del goig per creure i de 
l’entusiasme per transmetre aquesta fe. És 
molt diferent del que anomenem proseli-
tisme. Aquest només busca guanyar adep-
tes a la pròpia causa i fa tot el que està al 
seu abast per aconseguir el seu objectiu. 
Mentre que l’evangelització i la missió en-
comanen l’alegria mitjançant un anunci, 
una proposta, que interpel·la la llibertat 
de l’altre. La missió s’alimenta, es manté 
viva i neix de l’amor.

- Perquè creure en Crist és estimar-lo.
- Perquè parlar de Crist i anunciar-lo és 

expansió d’amor.
- Perquè la missió és estimar l’altre com 

Crist l’estima.
I l’amor que Crist professa a tota criatu-

ra és com la resplendor de la veritat que, 
tot il·luminant, dóna escalf, goig i força per 
viure.

Paraules de fe: veure i creure (27-10-2013)

La relació de contrast entre els ulls físics 
del cos i els ulls creients del cor dóna lloc 
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Comunicat del bisbe Agustí sobre la jor-
nada de dejuni i de pregària per la pau 

Benvolguts i benvolgudes, Déu vos guard,
El papa Francesc en el seu parlament a 

l’Àngelus del diumenge passat 1 de setem-
bre, va demanar, especialment davant del 
que està succeint a Síria, que treballem 
per la pau. Va afegir que “amb totes les 
meves forces demano a les parts en con-
flicte que escoltin la veu de la seva consci-
ència, que no es tanquin en els propis inte-
ressos, sinó que vegin en l’altre un germà 
i que emprenguin amb valentia i decisió el 
camí de l’encontre i de la negociació, su-
perant la confrontació cega”.

El papa Francesc ha decidit convocar 
tota l’Església el proper dia 7 d’aquest 
mes de setembre, vigília de la Nativitat de 
Maria, Reina de la Pau, a una jornada de 
dejuni i de pregària per la pau a Síria, a 
l’Orient Mitjà i a tot el món.

Coincidint amb la trobada de pregària 
i de penitència que el papa celebrarà a 
la Plaça de Sant Pere el dia 7 de setem-
bre al vespre, us invito a cercar espais de 
pregària personal i/o comunitària al llarg 
d’aquest cap de setmana.

La Delegació diocesana  de Pastoral sa-
cramental i litúrgia ha preparat una pregà-
ria, per afegir a la Pregària dels Fidels en 

per creure sense veure,
per anar caminant,
a les palpentes, enlluernada
-en aquest món opac-,
pel teu Verb encès.
Estimar, creure en amples
horitzons sense fi.
Quin diví regal
el d’aquesta vida a les fosques
per viure-la estimant!
No m’obris els ulls,
hi ha un cel més clar
per als qui temptegen
amb la seva fe entre les mans.”
És un ressò d’aquelles paraules de sant 

Pau, que, ben convençut de “caminar en la 
fe, sense veure-hi” (2Co 5,7), en el context 
del seu cèlebre himne sobre la Caritat, afir-
mava: “ara hi veiem de manera fosca, com 
en un mirall poc clar; després hi veurem 
cara a cara. Ara el meu coneixement és 
limitat; després coneixeré del tot, tal com 
Déu em coneix” (1Co 13,12). Poc abans 
d’aquestes paraules sant Pau havia cantat 
les excel·lències de l’amor sobre les altres 
virtuts de la fe i de l’esperança. Aquestes 
són per al pelegrí, que camina encara en 
aquest món. Aquella, la caritat, és l’úni-
ca que restarà en la vida eterna, perquè 
l’amor no acaba mai. És, per tant, la virtut 
que correspon a la visió cara a cara… 

Llavors, si ja aquí, en aquest món, po-
dem albirar una mica de la llum mitjançant 
la fe i afrontem sense defallir la vida per 
l’esperança, és perquè la caritat, amb la 
seva llum, està ja sostenint i alimentant el 
nostre creure i el nostre esperar. 

[ ]Cartes i
exhortacions
pastorals
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3 trobés respostes als seus interrogants; 

en definitiva, que esdevingués una mica 
més adulta i responsable. És difícil fer-ne 
balanç. Però, si més no, la celebració del 
proper dia 24 de novembre pot ser una 
bona ocasió per confessar joiosament el 
que creiem i demanar a l’Esperit que ens 
doni llum i força per continuar endavant.

Han estat moltes i ben variades les ini-
ciatives. Aleshores, tant al moment de la 
convocatòria, al llarg de l’Any, com avui, 
sabem que resta molt camí per fer i que 
mai no deixarem de cercar Déu i d’apro-
fundir en el seu misteri immens. A l’hora 
de concloure l’Any de la Fe experimentem 
que, en aquest camí de recerca de veritat 
i d’amor, traspassar una porta significa 
trobar-ne moltes altres que el nostre de-
sig profund demana obrir. Com transmetre 
la fe a les generacions futures? Com pro-
jectar la fe a la vida quotidiana familiar i 
social? Com créixer en el sentit comunita-
ri i eclesial? Com mantenir el diàleg de la 
fe amb les ciències i els avenços tècnics? 
Com amarar de fe la nostra cultura?...

Deixem a les mans de Déu el nostre fu-
tur, posant-hi nosaltres tot el que estigui al 
nostre abast. 

Us convido, doncs, a trobar-nos prope-
rament per proclamar la nostra fe amb una 
sola veu i amb un sol cor, en el marc de la 
celebració de l’Eucaristia, tot donant gràci-
es pel gran do de la fe.

Amb sincer afecte en el Senyor.

+ Agustí Cortés Soriano
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat

les diferents celebracions d’aquest cap de 
setmana:

En comunió amb tota l’Església, i se-
guint la invitació del papa Francesc, pre-
guem especialment per la pau a Síria, a 
l’Orient Mitjà, i al món sencer. En aquesta 
festa de la Nativitat de Maria, Reina de la 
Pau, invoquem de Déu aquest gran do per 
a la nació síria i per a totes les situacions 
de conflicte i de violència en el món. Pre-
guem.

Units en la pregària per la pau, rebeu 
una cordial salutació.

 
+ Agustí Cortés Soriano

Comunicat del bisbe Agustí sobre la clo-
enda de l’Any de la fe 

Sant Feliu de Llobregat, 15-10-2013

Estimats germans en el Senyor:
El proper 24 de novembre, festa de Crist 

Rei, celebrarem amb tota l’Església l’acte 
de cloenda de l’Any de la Fe. Amb aques-
tes breus paraules vull fer-vos arribar la 
nostra cordial invitació a participar-hi, en 
tant que membres vius de la nostra esglé-
sia diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

És el moment de preguntar-nos què ha 
significat per a nosaltres aquest Any de 
la Fe. La seva convocatòria no tenia altra 
pretensió que la de donar un pas més en-
davant en el nostre camí de fe, tenint pre-
sent el context social i eclesial que vivim. 
Volíem que la nostra fe, personalment i 
comunitàriament, es revifés, que fos una 
mica més conscient de la seva riquesa i de 
la seva lluminositat, que esdevingués una 
força per entomar els grans reptes que 
avui ens presenta la vida concreta, que 
perdés la por i el seu encongiment, que 
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3 Decret 14/13.- Jubilació de Mn. Alejandro 

Moreno Blázquez

Sant Feliu de Llobregat, 6-9-2013

Rebuda la petició de Mn. Alejandro More-
no Blázquez, en què sol·licita poder acollir-
se a la jubilació i fa renúncia explícita als 
càrrecs que fins ara tenia a la Diòcesi.

Pel present document acceptem la pe-
tició de jubilació del Rvd. Sr. Alejandro 
Moreno i Blázquez, la renúncia al càrrec 
de rector de la Parròquia Sant Josep, de 
Sant Vicenç dels Horts, i el pas a la situ-
ació de prevere jubilat, per les raons ad-
duïdes.

El present decret no entrarà en vigor 
fins a la presa de possessió del nou rector 
de la parròquia. 

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, pvre.

Secretari general i canceller

Decret 15/13.- Jubilació de Mn. Jesús 
Mañé i Montserrat 

Sant Feliu de Llobregat, 6-9-2013

Rebuda la petició de Mn. Jesús Mañé i 
Montserrat, en què sol·licita poder acollir-
se a la jubilació i fa renúncia explícita als 
càrrecs que fins ara tenia a la Diòcesi.

Pel present document acceptem la pe-
tició de jubilació del Rvd. Sr. Jesús Mañé i 
Montserrat, la renúncia al càrrec de rector 
de la Parròquia de Sant Pere, de Sant Pere 
de Ribes, i el pas a la situació de prevere 
jubilat, per les raons adduïdes.

Incardinación del Rvdo. Sr. D. Javier 
Sánchez 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José María Yan-
guas Sanz, Obispo de Cuenca, de acuerdo 
con el can. 267, ha concedido las letras de 
excardinación de su Diócesis al presbítero 
Rvdo. Sr. D. Javier Sánchez García, 

A su vez, el interesado me ha dirigido un 
escrito el pasado cinco de octubre de 2013, 
solicitando la incardinación definitiva en la 
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat,

Considerado todo lo anterior, y en vir-
tud de lo establecido en los cánones 267, 
268 y 269 del vigente Código de Derecho 
Canónico, 

Concedemos la incardinación en esta 
Diócesis de Sant Feliu de Llobregat al Pres-
bítero Rvdo. Sr. D. Javier Sánchez García. 

Asimismo, ordeno comunicar este De-
creto al Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
Cuenca, al interesado y que se archive ese 
original en esta Curia.

Dado en Sant Feliu de Llobregat, a 18 de 
octubre de dos mil trece.

+ Agustín Cortés Soriano
Obispo de Sant Feliu de Llobregat

Por orden del Sr. Obispo,
Joan-Pere Pulido Gutiérrez, pbro.

Secretario general y canciller

[ ]Decrets
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

Havent de procedir al nomenament d’arxi-
prest, de l’Arxiprestat de Sant Boi de Llo-
bregat;

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l’interes-
sat, nomenem Mn. Joan Peñafiel i Maireles 
per al càrrec d’Arxiprest de l’Arxiprestat de 
Sant Boi de Llobregat, com a col·laborador 
del nostre ministeri en l’Església de Sant 
Feliu de Llobregat, al servei del Poble de 
Déu, fins el setembre de 2017.

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 (c. 553 a 555).

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la Diòcesi.

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, pvre.

Secretari general i canceller

Decret 18/13.- Nomenament d’arxiprest 
de l’Arxiprestat de Piera-Capellades 

Sant Feliu de Llobregat, 26-9-2013

Havent de procedir al nomenament d’Ar-
xiprest, de l’Arxiprestat Piera-Capellades;

Tenint en compte el bé pastoral i ate-
ses les circumstàncies personals de l’in-
teressat, nomenem Mn. Ramon M. Bosch 
i Vendrell per al càrrec d’Arxiprest de l’Ar-
xiprestat de Piera-Capellades, com a col-
laborador del nostre ministeri en l’Església 
de Sant Feliu de Llobregat, al servei del Po-
ble de Déu, fins el setembre de 2017.

El present decret no entrarà en vigor 
fins a la presa de possessió del nou rector 
de la parròquia. 

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, pvre.

Secretari general i canceller

Decret 16/13.- Jubilació de Mn. Lluís Bo-
net Riera 

Sant Feliu de Llobregat, 6-9-2013

Rebuda la petició de Mn. Lluís Bonet i Ri-
era, en què sol·licita poder acollir-se a la 
jubilació i fa renúncia explícita als càrrecs 
que fins ara tenia a la Diòcesi.

Pel present document acceptem la pe-
tició de jubilació del Rvd. Sr. Lluís Bonet i 
Riera, la renúncia al càrrec de rector de la 
Parròquia Sant Pere, de Sant Pere de Riu-
debitlles, i el pas a la situació de prevere 
jubilat, per les raons adduïdes.

El present decret no entrarà en vigor 
fins a la presa de possessió del nou rector 
de la parròquia. 

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, pvre.

Secretari general i canceller

Decret 17/13.- Nomenament d’arxiprest 
de l’Arxiprestat de Sant Boi de Llobre-
gat 

Sant Feliu de Llobregat, 26-9-2013
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3 Decret 19/13.- Nomenament d’arxiprest 

de l’Arxiprestat d’Anoia 

Sant Feliu de Llobregat, 26-9-2013

Havent de procedir al nomenament d’Arxi-
prest, de l’Arxiprestat d’Anoia;

Tenint en compte el bé pastoral i ateses 
les circumstàncies personals de l’interes-
sat, nomenem Mn. Carles Catasús i Palle-
rola per al càrrec d’Arxiprest de l’Arxipres-
tat d’Anoia, com a col·laborador del nostre 
ministeri en l’Església de Sant Feliu de Llo-
bregat, al servei del Poble de Déu, fins el 
setembre de 2017.

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 (c. 553 a 555).

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la Diòcesi.

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, pvre.

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 (c. 553 
a 555).

Esperem que la seva personal dedicació 
al ministeri i que la seva generosa disponi-
bilitat, esdevindran un bé per a la vida i el 
servei pastoral de la Diòcesi.

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, pvre.

Secretari general i canceller
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S e c r e t a r i a  G e n e r a l

• Mn. Francesc Pausas i Mestres, rector 
de les parròquies de Sant Joan, de Medio-
na, i de Santa Maria de Mediona, de Sant 
Pere Sacarrera (Mediona).

• Mn. Manel Roig i Cisteré, rector de la 
Parròquia de Santa Maria, de Martorell.

• Mn. Rafael Vilaplana i Moltó, capellà 
de l’Hospital de Viladecans i rector de la 
Parròquia de Sant Josep, de Sant Vicenç 
dels Horts.

Amb data 18 d’octubre de 2013, el bisbe 
Agustí ha realitzat els següents nomena-
ments:

• Mn. Javier Sánchez i García, vicari de 
les parròquies de Sant Antoni Abat i de 
Santa Maria de la Geltrú, de Vilanova i la 
Geltrú.

Amb data 20 d’octubre de 2013, el bis-
be Agustí ha realitzat els següents nome-
naments:

• Mn. Miguel-Ángel Jiménez i Colás, DP, 
diaca adscrit a les parròquies de Sant Mi-
quel i de Sant Bartomeu de la Quadra, de 
Molins de Rei.

Amb data 6 de setembre de 2013, el 
bisbe Agustí ha realitzat els següents no-
menaments:

• Mn. Lluís Anton Armengol i Bellmunt, 
adscrit a la Parròquia de Sant Antoni Abat, 
de Vilanova i la Geltrú.

• Mn. Carles Catasús i Pallerola, admi-
nistrador parroquial de la Parròquia de 
Sant Pere, de Sant Pere de Riudebitlles.

• Mn. Mario Gabriel Ciccorossi i Canali-
ni, rector de la Parròquia de Sant Martí, de 
Torrelles de Llobregat.

• Mn. Pere Corbera i Palau, rector de la 
Parròquia de Sant Pere, de Sant Pere de 
Ribes.

• P. Ramon Cusidó i Ferràs, SDB, vicari 
de la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua, 
de Sant Vicenç dels Horts.

• Mn. Josep M. Fabró i Gibert, rector de 
la Parròquia de Santa Maria, de Santa Ma-
ria de Vilalba de Llobregat.

• Mn. Francisco García i Baca, adminis-
trador parroquial de la Parròquia de Santa 
Coloma, de Santa Coloma de Cervelló.

• Mn. Joan-Ramon Marín i Torné, admi-
nistrador parroquial de la Parròquia de la 
Mare de Déu de Montserrat, de Sant Boi 
de Llobregat.

• Mn. Pere Milà i Vidal, rector de les 
parròquies de Sant Antoni Abat i de Santa 
Maria de la Geltrú, de Vilanova i la Geltrú.

[ ]Nomenaments
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3 8 de setembre. El bisbe Agustí presideix la 

missa solemne de la Mare de Déu de la Sa-
lut, en la seva festa patronal, a la Capella 
Nord de Sant Feliu de Llobregat.

9 de setembre. Reunió de la Delegació Di-
ocesana de Pastoral de Joventut, a la Casa 
de l’Església.

10 de setembre. El bisbe Agustí rep la vi-
sita del nou president de Mans Unides, 
el Sr. Joan Martí i Llobet, l’acompanyen, 
Mn. Antoni Babra, consiliari i el Sr. Joan 
Mª Oró, representant de l’Arxiprestat de 
Montserrat.

12 de setembre. Celebració a la Cúria Di-
ocesana del novè aniversari de l’inici del 
pontificat del senyor bisbe, a la Diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia d’ac-
ció de gràcies a la Catedral de Sant Llo-
renç, en la celebració del novè aniversari 
de l’inici del seu pontificat com a bisbe de 
la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
Reunió de la Delegació Diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.

13 de setembre. Reunió del Consell Epis-
copal.

18 de setembre. El bisbe Agustí rep la visi-
ta del provincial dels Salesians, a la Casa 
de l’Església.

19 de setembre. El bisbe Agustí es troba 
amb els seminaristes de la diòcesi, al Se-
minari Conciliar de Barcelona i participa en 
els actes d’inici de curs. 
Reunió de la Comissió preparatòria de la 
cloenda de l’Any de la fe, a la Casa de l’Es-
glésia.

SETEMBRE

2 de setembre. Reunió de la Delegació Di-
ocesana de Pastoral de la Salut, a la Casa 
de l’Església.

3 de setembre. El bisbe Agustí rep la visi-
ta del Sr. Moisés González, president de la 
Germandat de la Mare de Déu de la Salut 
de Sant Feliu de Llobregat.
El senyor bisbe presideix l’eucaristia i reu-
nió amb els diaques de la diòcesi en la tro-
bada que celebren a la Casa de l’Església.

4 de setembre. Reunió extraordinària del 
Consell Episcopal
El bisbe Agustí rep la visita del provincial 
dels Germans de Sant Joan de Déu, a la 
Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació Diocesana de Pas-
toral de Joventut, a la Casa de l’Església.

5-6 de setembre. El bisbe Agustí participa 
en la trobada de rectors i formadors de se-
minaris de la Conferència Episcopal Espa-
nyola a Madrid.

7 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la parròquia de Santa Eulàlia 
de Pallejà, on confereix el sagrament de la 
Confirmació.

[ ]Crònica
diocesana
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V i d a  D i o c e s a n a

20 de setembre. Reunió del Consell Epis-
copal.

21 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Sant Mateu 
de Vallirana, en la solemnitat del sant pa-
tró de la vila.
El bisbe Agustí visita Mn. Lluís Anton Ar-
mengol a l’hospital de Vilanova, a continu-
ació presideix l’eucaristia a la parròquia de 
Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, en 
la presa de possessió del nou rector, Mn. 
Pere Milà i Vidal.

22 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia dominical a la parròquia de 
Santa Maria de Vilanova i la Geltrú en la 
presa de possessió de Mn. Pere Milà i Vi-
dal, com a nou rector.
El senyor bisbe participa en el dinar de 
germanor de la trobada de les germanes 
de les comunitats mercedàries de Catalu-
nya, a Sant Feliu de Llobregat.

24 de setembre. El bisbe Agustí concele-
bra en l’eucaristia de la Festa de la Mare de 
Déu de la Mercè, a la Basílica de la Mare de 
Déu de la Mercè de Barcelona. 
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia de la 
Festa de la Mare de Déu de la Mercè a la 
parròquia de la Mare de Déu de la Mercè del 
Prat de Llobregat, en el seu 25è aniversari. 

25 de setembre. Reunió de la Delegació 
Diocesana de Pastoral Sacramental i Litúr-
gia, a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació Diocesana de Jo-
ventut, a la Casa de l’Església.
Reunió de l’Administració Econòmica amb 
les Consells parroquials d’economia de la 
Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf a Vila-
franca del Penedès.

26 de setembre. El bisbe Agustí presideix 
la reunió d’arxiprestos de les dues vicaries 
en l’inici de curs, a la Casa de l’Església.
Reunió de l’Administració Econòmica 
amb les Consells parroquials d’economia 
de la Vicaria del Llobregat, a la Casa de 
l’Església.

27 de setembre. Reunió del Consell Epis-
copal.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia en 
l’inici de curs, a la capella de la Casa de 
l’Església.

28 de setembre. Reunió de la Delegació 
Diocesana de Pastoral de Joventut.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç, on confereix el 
sagrament de la Confirmació a uns joves 
de la parròquia.

29 de setembre. El bisbe Agustí presi-
deix l’eucaristia a la Parròquia de Santa 
Maria de Bellver a Guardiola de Font-
Rubí, on confereix el sagrament de la 
Confirmació.

OCTUBRE

1 d’octubre. El bisbe Agustí saluda els as-
sistents a la trobada per a agents de pas-
toral, organitzada per la Delegació Dioce-
sana de Pastoral de la Salut, a la Casa de 
l’Església.

2 d’octubre. El bisbe Agustí rep els nous 
rectors, Mn. Josep M. Fabró i Mn. Francesc 
Pausas. Davant el bisbe fan el jurament en 
començar el seu servei pastoral.
El bisbe Agustí presideix la reunió de de-
legats diocesans d’inici de curs, a la Casa 
de l’Església.
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3 commemoratives del centenari de la Verge 

del Pilar com a patrona de la Guardia Civil. 
I, juntament amb altres personalitats, en 
rep una.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia de 
la Solemnitat de la Mare de Déu del Pilar, 
patrona de la Guàrdia Civil a la Caserna de 
Sant Andreu de la Barca. En la celebració 
concelebra, entre altres preveres, el vicari 
castrense.
El bisbe Agustí rep el Sr. Alcalde de Molins 
de Rei, a la Casa de l’Església. 

12 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la Catedral de Sant Llorenç, 
en la Festa de Sant Rarimi, patró secundari 
de Sant Feliu de Llobregat. A continuació 
comparteix el dinar amb els mossens de la 
ciutat de Sant Feliu de Llobregat.

13 d’octubre. El senyor bisbe participa en 
l’eucaristia presidida per Mons. Angelo 
Amato i concelebrada per nombrosos bis-
bes i sacerdots, tant diocesans com perta-
nyents a nombroses congregacions religio-
ses, amb motiu de la beatificació dels màr-
tirs espanyols del segle XX, a Tarragona.

14 d’octubre. Eucaristia d’acció de gràcies 
per les beatificacions dels màrtirs de Sant 
Joan de Déu a l’església del Parc Sanitari 
de Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llo-
bregat.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia en la 
festa de la Beata Marie Pouspin, fundado-
ra de les Germanes Dominiques de la Pre-
sentació, amb la comunitat de germanes 
de la Casa de l’Església.

15 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Secretariat del Consell Pastoral 
Diocesà.

3 d’octubre. El bisbe Agustí beneeix i visita les 
instal·lacions rehabilitades del Centre-taller 
de la Fundació Xamfrà/Sant Miquel de Sant 
Feliu de Llobregat. Institució que es dedica a 
l’ensenyament professional i inserció laboral 
de persones amb discapacitat psíquica.

4 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal.

5 d’octubre. El bisbe Agustí saluda els as-
sistents a la trobada de mestres i profes-
sors de religió d’escoles públiques i con-
certades de la diòcesi, organitzada per la 
Delegació Diocesana d’Ensenyament, a la 
Casa de l’Església.
VII Trobada d’inici de curs de la Delegació 
Diocesana de Catequesi a la Casa de l’Es-
glésia. Celebració de l’eucaristia presidida 
pel bisbe Agustí amb l’enviament dels ca-
tequistes i animadors de grups de joves, a 
la capella del col·legi Bon Salvador de Sant 
Feliu de Llobregat.

6 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’eu-
caristia en l’Aplec de la Mare de Déu del 
Roser, a Sant Climent de Llobregat.

8 d’octubre. Trobada d’inici de curs de pre-
veres i diaques a la Casa de l’Església. 

9 d’octubre. El bisbe Agustí assisteix als 
actes d’inauguració del curs acadèmic de 
les Facultats de Filosofia i Teologia de Ca-
talunya, on concelebra en l’eucaristia amb 
els altres bisbes de les diòcesis catalanes 
i participa en l’Acte acadèmic amb la con-
ferència a càrrec del Dr. Ignasi Roviró, “La 
bellesa salvarà el món”, a la Sala d’Actes 
del Seminari Conciliar de Barcelona.

11 d’octubre. El bisbe Agustí presideix l’ac-
te de benedicció i entrega de les medalles 
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V i d a  D i o c e s a n a

Reunió de la Pastoral Obrera de la diòcesi.
El bisbe Agustí presideix la Trobada d’ani-
madors de la fe de centres d’esplai, or-
ganitzada per la Delegació Diocesana de 
Joventut.

23 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
trobada de rectors de parròquies que acu-
llen seminaristes, al Seminari Conciliar de 
Barcelona. Tot seguit presideix l’hora me-
nor i comparteix el dinar amb els semina-
ristes de qui rep una cordial salutació en el 
seu aniversari de naixement.
El senyor bisbe presideix la reunió del Con-
sell diocesà per a Assumptes Econòmics, a 
la Casa de l’Església

25 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal.
Celebració a la Cúria amb motiu de l’ani-
versari de naixement del bisbe Agustí.

26 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
reunió de les Delegacions Diocesanes de 
Família i Vida de les diòcesis amb seu a Ca-
talunya, a la Casa de l’Església.
El bisbe Agustí saluda els participants de 
la trobada de directors de corals que ani-
maran les celebracions diocesanes a la 
Catedral.

27 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la parròquia de Sant Josep de 
Sant Vicenç dels Horts, on pren possessió 
com a nou rector Mn. Rafael Vilaplana.

28 d’octubre. El bisbe Agustí rep la visita 
de representants de la Junta de l’Hospitali-
tat de Lourdes, a la Casa de l’Església.

29 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Consell de Consultors, a la Casa 
de l’Església.

16 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
reunió del Secretariat del Consell del Pres-
biteri.
El bisbe Agustí presideix la reunió d’Arxi-
prestos de la Vicaria del Penedès-Anoia-
Garraf a la Casa de l’Església.
Reunió de la Delegació Diocesana de Pas-
toral Vocacional, a la Casa de l’Església.

17 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
reunió d’Arxiprestos de la Vicaria del Llo-
bregat a la Casa de l’Església.

18 d’octubre. Reunió del Consell Episcopal.

19 d’octubre. El bisbe Agustí inaugura les 
IV Jornades de Diàleg en Família, a la Casa 
de l’Església amb la ponència: La família i 
l’encíclica Lumen Fidei.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Parròquia de Sant Pere de Ribes, en la pre-
sa de possessió de Mn. Pere Corbera, com 
a rector.

20 d’octubre. El bisbe Agustí presideix 
l’eucaristia a la Parròquia de Santa Maria 
de Martorell, en la presa de possessió de 
Mn. Manel Roig, com a rector.
El bisbe Agustí presideix l’eucaristia a la 
Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de 
Llobregat, on confereix l’orde dels diaques 
al Sr. Miquel-Àngel Jiménez.

21-24 d’octubre. Jornades de Formació i 
Animació Pastoral a Vilafranca del Pene-
dès amb el tema: Culminant l’Any de la fe.

22 d’octubre. Reunió dels Secretaris gene-
rals de la Conferència Episcopal Tarraco-
nense, al Col·legi de Notaris de Barcelona, 
en referència als testaments davant del 
rector.
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Mn. Joan Morera i Peralta
Prevere extradiocesà jubilat de l’Esglé-

sia de Sant Feliu de Llobregat, ha mort el 
dia 24 de setembre de 2013, a l’edat de 
76 anys, confortat amb els sagraments 
de l’Església. Va ser rector de la Parròquia 
Sant Martí, de Torrelles de Llobregat, Ca-
pellà dels Germans de la Salle a Barcelona, 
i Fundador-Director d’AVMRadio.

El bisbe Agustí presideix la reunió del con-
sells parroquials d’economia, a la Casa de 
l’Església. En aquesta trobada, entre altres 
referències, es presenta la Campanya de 
Germanor i l’estat de comptes del 2012.

31 d’octubre. El bisbe Agustí presideix la 
vetlla de pregària per les vocacions, a la 
Casa de l’Església a l’inici de la Cadena de 
Pregària per les vocacions.

[ ]Necrològiques
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V i d a  D i o c e s a n a

Nou diaca a la diòcesi

Sant Feliu de Llobregat, 23-10-2013

El bisbe Agustí va ordenar el diumenge 20 
d’octubre Miquel-Àngel Jiménez nou diaca 
per a aquesta diòcesi i per a tota l’Esglé-
sia.

En una concelebració a la catedral de 
Sant Llorenç, gairebé plena, el bisbe va 
elogiar “l’esforç de generositat que, com 
ara el Miquel-Àngel, molts homes fan quan 
s’ofereixen per aquest servei”.

Durant l’homilia, va admetre que “ser 
diaca és complicar-se la vida”, i va fo-
namentar aquesta reflexió en diverses 
preguntes plantejades públicament per 
concloure que, malgrat tot, “val la pena 
aquest servei a l’Església”. També va elo-
giar “la tasca feta pel nou diaca com a vo-
luntari de presons” i va agrair a la família 
de Miquel-Àngel Jiménez, representada 
principalment per la seva esposa i les se-
ves filles, que hagi acollit la seva vocació 
al ministeri ordenat.

[ ]Informacions
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3 de fer a mans els testaments originals 

que haureu relacionat en la llista prè-
via i dipositar-los a la Secretaria ge-
neral de la diòcesi. En aquells casos 
en què estiguin relligats amb altra do-
cumentació, caldrà desfer els llibres o 
lligalls per aportar exclusivament allò 
que pertoca cronològicament.

3. Un cop ens hàgiu facilitat la docu-
mentació original, es portaran a les 
notaries habilitades a tal efecte per 
protocol·litzar per municipis els testa-
ments i es retornarà a cada parròquia 
una còpia del protocol notarial que 
inclogui els respectius testaments, 
sense cap càrrec per a les parròquies.

Tenint present que els arxius històrics 
parroquials, a data d’avui, poden estar, 
parcialment o total, en dipòsit tant a l’Ar-
xiu Històric de l’Arquebisbat de Barcelona 
o com a l’Arxiu Històric del nostre Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat, els rectors no-
més heu de respondre per la documenta-
ció de l’arxiu històric parroquial i de l’arxiu 
parroquial en curs –en funció de la data- 
que teniu físicament a la parròquia.

La persona que coordinarà tot aquest 
procés serà Mn. Albert Ruiz, que el podreu 
trobar els dimarts i dijous a l’Arxiu Històric 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, de 
10.30 h. a 13.00 h.

Sabem que aquest procés és un plus 
més de feina per a vosaltres, tot i que 
estem convençuts que sabreu trobar els 
suports adients per poder complir els ter-
minis.

Jaume Berdoy i Alemany, prve.
Vicari general

Carta als rectors per protocol·litzar els 
testaments 

Sant Feliu de Llobregat, 29-10-2013

Benvolgut Sr. Rector,
Tal com ja sabeu, la promulgació, per 

part de la Generalitat de Catalunya, del 
Decret Llei 8/2012, de 27 de desembre, 
va permetre ampliar fins al gener de l’any 
2015 el termini que obligava els rectors -i 
subsidiàriament les diòcesis- a protocol-
litzar els testaments atorgats davant de 
rector entre els anys 1908 i 2008. L’in-
compliment d’aquest termini obligaria els 
rectors i les diòcesis a atendre responsa-
bilitats jurídiques per negligència, la qual 
cosa, evidentment, hauríem d’evitar, no 
només per les conseqüències legals sinó, 
també, per ser fidels a la confiança diposi-
tada en els preveres i rectors, per a l’acció 
testamentària.

A efectes pràctics i de calendari, què 
ens cal fer:

1. A finals del proper mes de novembre 
tots els rectors ens heu de facilitar la 
relació de testaments (testaments, úl-
times voluntats, inventaris, protocol-
litzats o no) signats pels rectors entre 
els anys 1908 i 2008.

2. A finals del mes de desembre ens heu 

[ ]Vicaria
General
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O r g a n i s m e s  D i o c e s a n s

Convocatòria de la reunió per facilitar les 
comunicacions entre les parròquies i l’Ad-
ministració econòmica 

Sant Feliu de Llobregat, 10-9-2013

Als preveres i religiosos 
Benvolgut Sr. Rector,
Amb la voluntat de facilitar les comu-

nicacions entre les Parròquies i Adminis-
tració Econòmica, tindrem una primera 
reunió, per tal de portar a terme aquest 
propòsit. És per això que us convoquem 
a vostè i al Consell d’Economia de la seva 
Parròquia, a la primera reunió, que tindrà 
lloc:

• Per a la Vicaria del Penedès-Anoia-
Garraf, el proper dimecres dia 25 de se-
tembre de 2013, a les 21.00 h, a la sala 
‘mossèn Vinyeta’ de Vilafranca del Pene-
dès, 

• Per a la Vicaria del Llobregat, dijous 
dia 26 de setembre de 2013, a les 21.00 
h, a la Casa de l’Església, de Sant Feliu de 
Llobregat, amb els següents temes a trac-
tar:

1. Fons Comú Diocesà.
a. Introducció al full d’Excel (office 

2013). 
b. Deduccions. 
c. Col·lectes Manades. 

XIX Jornades de formació i animació pas-
toral a Vilafranca

Del 21 al 24 d’octubre ha tingut lloc el cicle 
de xerrades organitzat per la Delegació Di-
ocesana de Pobles i Comarques i el Centre 
d’Estudis Pastorals, a la sala Mn. Vinyeta, 
de les 21.30 a les 23.00 h.

També aquest any han estat un èxit 
de participació, amb més d’un centenar 
d’assistents cada vespre. Les diverses po-
nències, aglutinades sota el títol comú de 
“Culminant l’Any de la fe...” van ser molt 
valorades pels fidels que van assistir-hi, 
provinents de tota la Vicaria del Penedès-
Anoia-Garraf.

Al programa van intervenir Gemma Bas 
i Vicenç Vila, autors del documental “Jo 
crec”; Josep Maria Benítez Riera, sj, ex 
degà d’Història de la Universitat Gregoria-
na de Roma; Eloi Aran, arquitecte i teòleg, 
professor de l’Institut de Ciències Religio-
ses; Albert M. Manich Bou, enginyer i in-
vestigador científic del CSIC.

[ ] [ ]Vicaria del 
Penedès-Anoia-
Garraf

Administració 
econòmica
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3 d. Suggeriments per incorporar al Fons 

Comú.
2. Assessorament Fiscal i Comptable.
a. IVA, IRPF, etc. 
3. Noves Tecnologies.
a. Informació de la creació del departa-

ment de Noves Tecnologies.
b. Possibilitat d’instal·lar Office 2013.
c. Possibilitat d’assessorament infor-

màtic.
Si per alguna raó no poguéssiu assis-

tir a la reunió de la vostra Vicaria, teniu 
l’oportunitat de fer-ho a l’altra convocatò-
ria.

Des de l’Administració Econòmica, res-
tem a la vostra disposició.

Atentament,

Francesc X. Escolà i Gené. 
Diaca Ecònom 

Convocatòria per a la reunió de Germanor 

Sant Feliu de Llobregat, 8-10-2013

Benvolgut Sr. Rector,
Per parlar de la campanya de “Germa-

nor” d’enguany (Diumenge 17 de novem-
bre), així com altres temes relacionats amb 
la gestió econòmica, us convoquem a la re-
unió que tenim cada any per aquest motiu.

A la reunió, que serà presidida pel Sr. 
Bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. 
Agustí Cortés i Soriano, convindria que 
vingués acompanyat d’alguns membres 
del Consell d’Economia parroquial i serà 
conjuntament amb les dues Vicaries. Tin-
drà lloc a:

Casa de L’Església
C/. Armenteres, 35 
Sant Feliu de Llobregat
Dimarts 29 d’octubre, a les 21.00 h

Tot i que ja ens hi referirem, us haig de 
dir que ens interessa molt a tots que la 
Diada de “Germanor” sigui realment reei-
xida. Per això cal la nostra motivació per 
fer-la extensiva a les nostres comunitats.

En aquesta reunió us lliurarem la docu-
mentació referent a l’administració parro-
quial; gran part és idèntica a la tramesa 
d’anys anteriors i per tant ja coneguda 
per tots. Ens agradaria poder establir un 
diàleg sobre totes les qüestions del tema 
econòmic parroquial i diocesà.

També informarem de l’estat econòmic 
del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat refe-
rent a l’any 2012.

Cordialment vostre,

Francesc Xavier Escolà, 
Diaca Ecònom 
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3 ge de fer créixer la bona llavor que Jesús 

posa en nosaltres, temps de pregària amb 
la Paraula i esbarjo.

Jornada dels catequistes a Roma

Amb motiu de l’Any de la Fe, uns 400 ca-
tequistes de Catalunya i les Illes Balears, 
dels quals 70 eren de la nostra diòcesi, van 
pelegrinar a Roma del 27 al 29 de setem-
bre per confessar la fe a la tomba de Sant 
Pere. Van ser tres dies intensos que van 
culminar amb la celebració de l’eucaristia 
el diumenge a la Plaça de Sant Pere, presi-
dida pel papa Francesc.

VII Trobada diocesana de catequistes i 
animadors de joves

Les delegacions de catequesi i joventut van 
unir esforços un any més per reunir més de 
200 persones, que treballen en la forma-
ció i acompanyament en la fe d’infants i 
joves. El programa conjunt va començar al 
pàrquing de la Casa de l’Església, amb la 
representació de dos quadres de la Passió 
d’Esparreguera. A continuació, la projec-
ció del documental “Jo crec”, a l’auditori, 
molt valorat com a eina de transmissió de 
la fe. Amb l’eucaristia a la capella del Col-
legi del Bon Salvador i un refrigeri de ger-
manor, va concloure aquesta trobada. Una 
cinquantena de joves, però, la van conti-
nuar amb la Delegació de Joventut, amb el 
sopar, dinàmiques de reflexió sota la imat-

[ ]Catequesi



8 1 9

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
 5

3

D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

del seu interès aquest curs que comença 
podem iniciar aquest grup de formació a la 
seva parròquia o àmbit pastoral.

2. Encara que el 24 d’octubre acaba 
l’Any de la fe, continuarem fent-vos arribar 
el butlletí mensual, que vam iniciar amb 
motiu de la celebració del cinquanta ani-
versari del Concili per posar a l’abast dels 
fidels els continguts que fan referència a la 
família i la vida.

3. La Setmana de la Família i de la Vida 
de les diòcesis amb seu a Catalunya que 
celebrem amb la resta de diòcesis serà, si 
Déu vol, des de l’1 al 10 de març. La Jor-
nada de la Família, serà el diumenge 9 de 
març. 

4. El 25 de març, Festa de l’Encarnació, 
arreu de les esglésies d’Espanya es cele-
bra la Jornada de la Vida; aquest any ens 
afegirem a aquesta celebració. Al llarg 
de la setmana us proposarem celebrar la 
vetlla de pregària per la vida; ja us anirem 
informant. 

Totes aquestes activitats només tenen 
sentit si ajuden a desvetllar la consciència 
de fills de Déu en els cristians. Demanem 
el seu ajut en la difusió, en l’ús dels ma-
terials que li anem fent arribar i, posem a 
la seva disposició la Delegació de Família 
i Vida per promoure les accions pastorals 
que cregui oportunes en l’àmbit que ens 
ocupa, la Família i la Vida.  Units en el Crist, 
restem a la seva disposició.  

Josep Maria Guardiola i Dolors Ripollès 
familia@bisbatsantfeliu.cat 
Mòbil: 639.78.34.30 
 

Informació sobre les Jornades de diàleg 
en família 

Aquest curs seguirem amb la inèrcia de 
l’Any de la fe; dediquem les Jornades a re-

Carta d’inici de curs 2013-14 a les parrò-
quies 

Sant Feliu de Llobregat, 23-9-2013 

Benvolgut/da: Un nou curs pel davant, no-
ves oportunitats, la pastoral familiar serà 
una d’aquestes oportunitats. A la Delega-
ció de Família i Vida continuarem aprofun-
dint en la vivència i la transmissió de la fe 
i, amb aquest objectiu programarem les 
diverses activitats que organitzem. Si vos-
tè ho vol també podem fer-nos presents a 
la seva parròquia per donar-li suport per 
impulsar la pastoral familiar. La Delegació 
promourà: 

1. Les Jornades de Diàleg en Família. 
Aquest any el nostre centre d’interès serà 
la Carta Encíclica del papa Francesc Lumen 
Fidei. La inauguració de part del Bisbe 
Agustí de les Jornades de Diàleg en Família 
serà el proper 19 d’octubre, presentarà la 
Carta del papa, a la Casa de l’Església a les 
17.00 h, per acabar a les 18.30 h. Proposem 
sis sessions en dissabtes a la tarda, de les 
17.00 h a les 18.30 h; adjunt a aquesta 
carta trobareu el calendari. A tots els as-
sistents els regalarem la Carta Encíclica 
per poder treballar al llarg del curs. Per 
tant aconsellem inscriure’s i així podrem 
fer una previsió exacta d’exemplars. Si és 

[ ]Família i Vida
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Carta a les parròquies comunicant els 
màrtirs de la diòcesi per a la beatificació 
de l’Any de la fe 

Sant Feliu de Llobregat, 24-5-2013

Benvolguts,
En nom del Senyor Bisbe, us informo d’al-

gunes referències en relació a la beatificació 
en l’Any de la fe de 526 màrtirs de la perse-
cució religiosa del segle XX a l’Estat espa-
nyol, el diumenge 13 d’octubre a Tarragona.

Juntament amb aquesta carta, us ad-
juntem el cartell i el missatge de la Confe-
rència Episcopal Espanyola.

Pel que fa al nostre Bisbat, us detallem 
la relació dels 34 religiosos i religioses 
màrtirs que seran beatificats, remarcant la 
seva relació amb la nostra diòcesi: naixe-
ment, martiri, residència canònica o tras-
llat de les seves restes.

Nascuts a la Diòcesi 
Mínimes
Sor María Assumpció (Dolors) Vilaseca 

Gallego, nascuda a Piera
Sor Josefina Paniella Domènech, nascu-

da a Sant Andreu de la Barca
Operaris Diocesans
Mn. Cristòfol Baqués Almirall, nascut a 

Olesa de Bonesvalls

descobrir el camí de la fe i així il·luminar de 
forma cada cop més clara l’alegria i l’entu-
siasme renovat de la trobada amb Crist. (cf 
Porta Fidei n.2) Ho farem de la mà del papa 
Francesc, treballant amb la Carta encíclica 
Lumen Fidei. El papa Francesc diu: “... és 
urgent recuperar el caràcter lluminós propi 
de la fe, ja que quan la seva flama s’apaga, 
totes les altres llums acaben llanguint. I és 
que la característica pròpia de la llum de la 
fe és la capacitat d’il·luminar tota l’existèn-
cia de l’home. Perquè una llum tan potent 
no pot provenir de nosaltres mateixos; ha 
de venir d’una font més primordial, ha de 
venir, en definitiva, de Déu. La fe neix de 
la trobada amb el Déu viu, que ens crida 
i ens revela el seu amor, un amor que ens 
precedeix i en el qual ens podem recolzar 
per a estar segurs i construir la vida”. (Lu-
men Fidei n.4) 

Cal inscripció prèvia, ho podeu fer a: 
L’email de la Delegació de Família i Vida: 

familia@bisbatsantfeliu.cat Al Fax: 93 632 
76 31, adreçat a la Delegació de Família i 
Vida. Mòbil 639.78.34.30 (Josep Maria, 
de 19.00 h a 21.00 h.) Podeu fer-ho mit-
jançant un WhatsApp. S’aconsella assistir 
ambdós membres del matrimoni, l’espòs i 
l’esposa. El lloc és a la Casa de l’Església. 
Calendari: 19 d’octubre de 2013. Inaugura-
ció per Mons. Agustí Cortés, presentació 
de l’Encíclica Lumen Fidei. 14 de desembre 
de 2013; 18 de gener de 2014; 15 de febrer 
de 2014; 17 de maig de 2014; 14 de juny 
de 2014.

Horari: des de les 17.00 h a 18.30 h. 

[ ]Pastoral 
sacramental i 
Litúrgia. 
Causa dels sants
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D e l e g a c i o n s  D i o c e s a n e s

Francesc de Paula Sánchez Soler
Narcís Maria Vilar Espona
P. Luis Palacios Lozano (del Col·legi de 

Sant Anselm de Roma)
P. Luis Alesanco Maestro (del Monestir 

de Valbanera)
P. Domingo González Millán (del Mo-

nestir de Valbanera)

Restes Traslladades a la Diòcesi
(Església del Parc Sanitari de Sant Joan 

de Déu de Sant Boi de Llobregat)
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu
(Donaren el suprem testimoni a La Mal-

varrosa, València)
Gmà. Cristóbal Pérez del Barrio
Gmà. Leandro Aloy Doménech
Gmà. Cruz Ibáñez López
Gmà. Leopoldo de Francisco Pío
Gmà. Felciano Martínez Granero
Gmà. Juan José Orayen Aizcorbe
Gmà. José Miguel Peñarroya Dolz
Gmà. Publio Fernández González
Gmà. Avelino Martínez de Arenzana 

Candela
Us prego que vulgueu fer-vos ressò a la 

vostra parròquia d’aquest esdeveniment 
eclesial. Crec que seria bo, en aquest Any 
de la fe, fer una catequesi sobre el martiri 
(cruent o incruent, perquè la vida del cris-
tià és un anar donant testimoni en cada 
moment i circumstància de la vida) que 
podria inspirar-se en les paraules de Jesús: 
“Ningú no té un amor més gran que el qui 
dóna la vida...” (Cf Jn 15, 13). Així mateix 
es pot celebrar una vetlla de pregària, dis-
sabte abans de la beatificació i que podria 
estar motivada sobre el testimoni dels 
apòstols: “Obeir Déu és primer que obeir 
els homes” (Cf Ac 5, 27b), posant en evi-
dència el contrast de la vida martirial amb 
el nostre món.

Fills de la Sagrada Família
P. Joan Cuscó Oliver, nascut a La Grana-

da del Penedès
P. Pere Sadurní Raventós, nascut a Vila-

nova i la Geltrú
Benedictins
P. Ildefons Civil Castellví, nascut a Mo-

lins de Rei
Gmà. Bernat Vendrell Olivella, nascut a 

Ordal

Donaren el Testimoniatge Suprem a la 
Diòcesi

Benedictins
Gmà. Bernat Vendrell Olivella, al bosc 

de Can Julià, terme de Gelida
P. Francesc Sánchez Soler, a Molins de 

Rei
P. Ildefons Civil Castellví, a Santa Creu 

d’Olorde
Maristes
Gmà. Severino Ruiz Hidalgo, a la Palma 

de Cervelló
Gmà. José Teófilo (José) Mulet Velilla, a 

La Palma de Cervelló

Residència Canònica a la Diòcesi
Benedictins del Monestir de Santa Ma-

ria de Montserrat
P. Robert Grau Bullich, prior
P. Fulgenci Albareda Ramoneda, major-

dom
P. Josep Maria Fontserè Masdeu
P. Pere Vallmitjana Abarca
P. Joan Roca Bosch
P. Ambròs Josep Busquets Creixell
P. Plàcid Feliu Soler
P. Odili Maria Costa Canal
P. Àngel Rodamilans Canals
Gmà. Josep Maria Jordà Jordà
Gmà. Eugeni Maria Erausquin Aram-

buru
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un pelegrinatge per assistir a la cerimònia 
de beatificació, Secretaria General us po-
drà informar de les possibilitats que ofe-
reixen les Congregacions religioses que hi 
assistiran.

Disposeu en el que pugui servir-vos,

Mn. Àlvar Pérez Marquès
Delegat per a la Causa dels Sants
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3 Rei dels màrtirs, ja que ell [el Senyor] és 

la causa i el fonament del martiri cristià. 
Ell és «el testimoni fidel» (Ap 1,5). La seva 
vida i la seva mort són un pregó de Pasqua 
perquè «en el natalici dels sants, l’Església 
proclama el misteri pasqual en els sants 
que han sofert amb Crist i han estat glorifi-
cats amb ell» (Concili Vaticà II, Sacrosanc-
tum Concilium, n. 104).

Aquesta Església de Tarragona, ecclesia 
Pauli, sedes Fructuosi, us rep amb afecte i 
alegria i us dóna a tots l’òscul de la pau i 
de la comunió.

Saludo en primer lloc el Sr. Cardenal 
Angelo Amato, que demà, en nom del sant 
pare Francesc, proclamarà la benaurança 
d’aquesta multitud tan gran de germans. 
Saludo els senyors cardenals, els meus 
germans bisbes. També a vosaltres, esti-
mats preveres i diaques. A vosaltres, esti-
mats germans i germanes religiosos, joio-
sos per la glorificació dels vostres germans 
i germanes. A tot el poble sant de Déu que, 
amb alegria i joia, venera i celebra la glòria 
dels màrtirs. Pau a tothom. Alegrem-nos 
tots en el Senyor i que el gest del venera-
ble i antic Lucernari sigui eloqüent: Lumen 
Christi cum pace! Irradiem, germans i ger-
manes, aquesta llum portadora de la pau, 
la pau joiosa dels deixebles de Crist que ell 
mateix ens ha regalat i que res ni ningú no 
ens pot prendre.

La glorificació dels nostres germans i 
germanes, com vaig escriure en la meva 
carta pastoral, no es fa contra ningú ni 
tampoc a favor de ningú. Els màrtirs són 
del Senyor, pertanyen a la victòria del Se-
nyor, no a la dels homes. Són un anunci de 
pau i de reconciliació. És simplement l’Es-
glésia que, reprenent la tradició des dels 
primers segles, no pot oblidar aquells que 
van morir per causa del Senyor i de l’evan-

Homilia en les vespres solemnes del dis-
sabte 12 d’octubre, abans de les beatifi-
cacions 

Tarragona, 27-9-2013

Celebrem les primeres vespres del Diu-
menge. I el diumenge, diu sant Jeroni, és 
«el dia de la resurrecció, el dia dels cristi-
ans, el nostre dia». El Senyor, al capvespre 
del Divendres Sant, va morir amb els salms 
del seu poble als llavis i va introduir «en 
aquest exili terrenal aquell himne que és 
eternament cantat al cel, va unir a ell ma-
teix tota la comunitat dels homes, i se’ls 
va associar en entonar aquest cant diví de 
lloança» (cf. Concili Vaticà II, Sacrosanc-
tum Concilium, n. 83). Oferim amb goig el 
sacrifici vespertí, units al Senyor Jesús.

El diumenge resplendeix més que no 
pas els altres dies, però aquest diumen-
ge la glòria del Senyor resplendeix d’una 
manera especial en els seus màrtirs. Ells 
ennobleixen les santes Esglésies del Se-
nyor. Els màrtirs manifesten el poder de la 
gràcia del Senyor i la presència de l’Esperit 
Sant, ja que ningú no pot dir que Jesús és 
el Senyor si no és per do de l’Esperit Sant 
(cf. 1Co 12,3). Ells són els testimonis del 
Senyor. I el seu martiri és «lloança i glòria 
de la gràcia» (Ef 1,6). Així van glorificar el 

[ ]Conferència 
Episcopal 
Tarraconense
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D o c u m e n t s

nous màrtirs. Tots eren homes i dones de 
Déu, els quals in sanguine, «rentaven els 
seus vestits a la sang de l’Anyell». Evo-
quem primer els nostres germans el bis-
be de Lleida, Salvi Huix; el bisbe de Jaén, 
Manuel Basulto, i el nostre estimat Manuel 
Borràs, bisbe auxiliar d’aquesta arxidiòce-
si, i tants germans preveres que van viure 
el martiri com la darrera eucaristia, oferta 
no en el sagrament, sinó en la seva perso-
na mateix. D’alguna manera es pot dir que 
ells van rebre el martiri in persona Christi 
per la gràcia que havien rebut en l’ordena-
ció sacerdotal.

Evoquem també els nostres germans 
religiosos i religioses que van portar a ple-
nitud el carisma propi i van rubricar la seva 
acta de professió amb la pròpia sang. Ells 
proclamen fins a quin punt cada carisma 
de la vida religiosa pot ser viscut fins a 
l’extrem de donar la vida.

Evoquem també els set laics màrtirs, 
dignes representants del poble sant de 
Déu. Com diu el prefaci dels sants: «En 
coronar els seus mèrits, coronen la vostra 
glòria.»

És propi dels cristians deixar el passat; 
ells han estat glorificats i el meu anteces-
sor en aquesta seu, el venerat cardenal 
Francesc d’Assis Vidal i Barraquer, des de 
l’exili, amb una tristesa i convicció profun-
des, escriu: «Em consola que a ells no els 
va faltar la misericòrdia del Senyor.» Ells 
viuen en Crist i en la comunió dels sants 
intercedeixen per nosaltres, i «la seva mort 
fou un guany». A nosaltres ens toca viure 
el present, un present que per als cristians 
és sempre hora de gràcia.

Posem-nos en sintonia i obediència 
amb el sant pare Francesc. Ell, de manera 
insistent, ens diu que una Església auto-
referencial no és el propi de l’Església del 

geli. Ells van escriure el llibre de la Veritat 
rubricat amb sang. Són els qui van seguir 
el Senyor imitant-lo. Com hem escoltat 
en el càntic de les vespres: «Crist patí per 
nosaltres, i així ens deixà el seu exemple 
perquè seguíssim les seves petjades» (cf. 
1Pe, 2,21).

Quan demà els nostres màrtirs siguin 
beatificats en la litúrgia dominical, cap 
de nosaltres no experimentarà ni un bri 
de ressentiment vers aquells que els van 
perseguir. Ni tampoc satisfacció d’haver 
acomplert un acte de justícia històrica, a 
la manera del món. ¿Com podríem no per-
donar si tots ells van morir, a imitació del 
Senyor, amb paraules de perdó als llavis? 
El primer fruit, la primera gràcia, diria, dels 
nous màrtirs, serà la gràcia del perdó i de 
la reconciliació. El Senyor redimeix sempre 
tota la història, i ells, els màrtirs, redimien 
amb la seva immolació silenciosa aquella 
història de mort, vergonyant. El Senyor 
mira amb compassió tots els bàndols, el 
Senyor mira amb compassió tant els bot-
xins com els qui van morir. La darrera mira-
da dels màrtirs va ser aquesta: una mirada 
que perdonava. Que sigui també aquesta 
la nostra mirada.

El martiri és l’expressió més perfecta de 
la fe, de l’esperança i de la caritat. El màrtir, 
en el seu lliurament total a Déu, estima el 
Senyor de la manera més intensa i possi-
ble, amb tot el cor i com l’únic necessari. 
Experimenta i accepta humilment la seva 
impotència total i la necessitat absoluta de 
ser sostingut per la gràcia, obeeix fins al 
fons la voluntat de Déu i lliurement es dei-
xa despullar de tot allò que posseïa a la ter-
ra, fins i tot de la seva vida, participant així 
de la pobresa extrema de Crist a la creu.

Evoquem, doncs, amb un amor i una 
tendresa immensos les biografies dels 
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3 a la seva descendència per sempre». Sí, 

la misericòrdia del Senyor va acompanyar 
els nostres màrtirs en l’hora fosca del dia 
del seu martiri i els va concedir entreveure 
l’alba del Dia de la resurrecció. El Senyor 
ens acompanya a nosaltres, ell que sem-
pre «porta la seva Església a la perfecció 
per la caritat». El Senyor acompanyarà els 
qui després de nosaltres vindran i creuran 
en Crist. És el misteri de l’Església, terrenal 
i celestial, gloriosa i peregrina. Els sants 
són les primícies de la Jerusalem celestial. 
És la comunió eclesial, és el misteri de Pen-
tecosta: «Un sol Senyor, una sola fe, un sol 
Déu i Pare.» Els màrtirs ens ajuden a viure 
aquesta comunió eclesial. Alegrem-nos en 
el Senyor i, com deia el sant bisbe de Tar-
ragona Fructuós moments abans del seu 
martiri cruel el 21 de gener de l’any 259: 
«Mai no us mancaran ni la misericòrdia ni 
la promesa del Senyor en aquest món ni en 
l’altre.» Que així sigui.

Jaume Pujol Balcells, 
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Comunicat de la reunió núm. 208
 
Tiana, 31-10-2013

Els dies 30 i 31 d’octubre de 2013 a la Re-
sidència Maria Immaculada de Tiana ha 
tingut lloc la reunió nº 208 de la Conferèn-
cia Episcopal Tarraconense, a la qual han 
assistit tots els seus membres, llevat de 
Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu 
de Llobregat. En començar, l’Arquebis-
be Jaume Pujol ha donat la benvinguda a 
Mons. Enric Benavent, bisbe de Tortosa, 
que assistia per primer cop a la CET.

1. Els Bisbes han felicitat l’arquebisbe 
Jaume Pujol per la realització de la cerimò-

Senyor. Certament, no és l’Església, qui 
glorifica els seus sants. És el Senyor qui ho 
fa! Ni una espurna d’autoglorificació no ha 
de ser present aquest diumenge entre nos-
altres. Hem de ser Església que participa 
en la missió i en l’obediència del Fill, que, 
amb la força de l’Esperit Sant, surt d’ella 
mateixa i vol ser irradiació de la llum del 
Senyor de la glòria, que destrueix i desem-
mascara totes les foscors del món. I surt 
humilment a l’encontre d’una societat on 
els homes necessiten de l’Amor més gran, 
on els pobres han de ser estimats i l’Esglé-
sia ha de ser enmig d’ella un cant a la vida, 
perquè el cristianisme és una afirmació de 
Vida, un anunci de l’amor salvador, des de 
la convicció que no hi ha cap existència hu-
mana que no sigui estimada per Déu.

I, per altra part, els nostres màrtirs no 
es van avergonyir ni del seu baptisme, ni 
de la seva condició sacerdotal, ni de la 
seva consagració religiosa, ni de ser cristi-
ans, catòlics. En un moment límit no es van 
amagar ni van renegar de la seva condició. 
Demano al Senyor, mitjançant la interces-
sió dels nostres màrtirs, que els nostres 
cristians surtin de l’anonimat, que no ama-
guin el tresor de la fe, que siguin llum al 
gresol per a il·luminar a tothom. Mai més 
una actitud vergonyant de la fe! El món ne-
cessita aquests cristians! «El món neces-
sita evangelitzadors, no tristos i descorat-
jats, impacients o ansiosos, sinó servidors 
de l’Evangeli, la vida dels quals irradia el 
fervor dels qui han rebut, sobretot en ells 
mateixos, l’alegria de Crist.».

Qui expressa millor que ningú els nos-
tres sentiments és la benaurada Verge Ma-
ria. Ella és la solista del poble de Déu. Ella 
dóna ànima i cant a l’Església i és ella qui 
ara ens farà cantar al Magníficat: El Senyor 
«s’ha recordat del seu amor a Abraham i 
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Sobre els Mitjans de Comunicació
“Els Bisbes que formem la Conferència 

Episcopal Tarraconense, atenent les quei-
xes que rebem de molts fidels, lamentem 
el clima d’agressivitat i la manipulació de 
continguts que s’estan donant en alguns 
mitjans de comunicació de tot l’Estat Es-
panyol, sobretot en relació a la situació 
política i social de Catalunya.

“Més en concret, creiem que produeix 
un greu escàndol a molts membres de la 
comunitat catòlica de les nostres Diòcesis 
i també a nosaltres, el fet que el Canal de 
televisió 13tv, que ha de respectar les per-
sones i les institucions segons el seu idea-
ri, en alguns dels seus informatius i tertú-
lies, opti pel menyspreu, la desqualificació 
i fins i tot l’insult. Demanem que aquest 
mitjà televisiu sigui sempre factor de com-
prensió i diàleg responsable i fructífer.

“En aquests moments convé que tot-
hom faci un esforç per defensar i promoure 
una cultura del respecte, la tolerància, el 
diàleg i la solidaritat entre les persones i 
els pobles, tal com ensenya repetidament 
la Doctrina Social de l’Església.”

5. Mons. Francesc Pardo ha informat els 
Bisbes dels preparatius del proper Aplec 
de l’Esperit que tindrà lloc a Banyoles 
(Girona) el dia 7 de juny de 2014, dissab-
te de Pentecosta. El lema de l’aplec serà: 
“És el Senyor”, i fa referència a l’expres-
sió de l’apòstol St. Joan en experimentar 
la presència de Crist Ressuscitat al llac de 
Tiberíades.

6. Els bisbes, a proposta de Mons. Sal-
vador Cristau, han nomenat Coordinador 
del Secretariat Interdiocesà de Pastoral 
de la Salut (SIPS) Mn. Joan Manuel Bajo i 
Llauradó, del bisbat de Tortosa.

7. En ordre als fruits de l’Any de la Fe 
que pròximament serà clausurat, els Bis-

nia de Beatificació de 522 màrtirs de la per-
secució religiosa del segle XX a Espanya, 
celebrada a Tarragona el passat dia 13 d’oc-
tubre, i han agraït el Missatge que el papa 
Francesc va adreçar a l’inici de la celebra-
ció. Han destacat tot el treball ben realitzat 
per les diverses Comissions preparatòries, 
l’acolliment tan fratern als pelegrins vin-
guts de tot arreu, la tasca dels voluntaris, 
així com les diverses exposicions, conferèn-
cies i representacions que van tenir lloc a la 
ciutat amb ocasió de les beatificacions.

Els Bisbes han reflexionat sobre aquest 
esdeveniment eclesial i han redactat una 
Nota que s’adjunta al final d’aquest Comu-
nicat.

2. Els Bisbes han tractat diverses qües-
tions referents a la Litúrgia i han aprovat 
per a la llengua catalana versions oficials 
de textos de la Litúrgia de les Hores i del 
Ritual del Baptisme.

Així mateix han acollit amb agraïment 
l’aprovació per part de la Congregació per 
al Culte diví i la Disciplina dels Sagraments 
de la versió catalana oficial de la Menció 
de Sant Josep en les Pregàries eucarísti-
ques II, III i IV per a la Missa, que ara serà 
publicada en els distints Butlletins oficials 
dels Bisbats.

3. També han començat a preparar la 
propera Visita a la Seu Apostòlica, “ad 
limina Apostolorum”, que tindrà lloc a 
Roma a la primera setmana de març, amb 
trobada de tots els bisbes amb el papa 
Francesc i entrevistes amb les diverses 
Congregacions i Pontificis Consells de la 
Cúria Romana.

4. L’acció pastoral a través dels Mitjans 
de Comunicació Social ha estat objecte de 
seguiment per part dels Bisbes de Cata-
lunya, i han emès la següent Nota com a 
conclusió de la seva reflexió:
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3 en la història mil·lenària de Catalunya» (Al 

servei del nostre poble, 22). 
“Per això, així com en el passat recent, 

l’Església va lluitar decididament a favor 
de la reconciliació, els drets humans i el 
restabliment de les llibertats, en temps 
ben difícils i molt abans de la transició de-
mocràtica, ara també ens comprometem a 
treballar per la reconciliació entre tots els 
ciutadans i per la guarició de les ferides 
que encara poguessin restar obertes i que 
caldria tancar amb la generositat de tots. 

“Desitgem que es continuï investigant 
el període històric que inclou la IIª Repú-
blica, la Guerra civil, la Dictadura i la recu-
peració de la Democràcia, ja que creiem 
que conèixer la veritat serà un ajut a l’es-
clariment de la història, conduirà a la pau 
i a l’autèntica reconciliació entre tots els 
ciutadans de la nostra terra.”

bes han ultimat la redacció d’un document 
que pròximament serà publicat sobre la 
transmissió de la fe.

8. També han tractat qüestions sobre 
ecumenisme i relacions interreligioses, 
moviments eclesials infantils i juvenils, i 
altres iniciatives laïcals.

Annex
Nota de la Conferència Episcopal Tarra-

conense
“El passat 13 d’octubre van ser beatifi-

cats 522 màrtirs de la persecució religiosa 
del segle XX a Espanya. Molts d’aquests 
testimonis de la fe havien nascut o viscut a 
les nostres Diòcesis, que han estat fecun-
dades per la sang d’aquests màrtirs. La 
seva beatificació no ha de ser simplement 
un acte que quedi per a la història, sinó un 
nou impuls en el camí de la fe de les nos-
tres Esglésies, una gràcia de la Pentecos-
ta. La celebració a Tarragona ha estat un 
goig, però també un compromís per a tots, 
que hem de concretar amb iniciatives pas-
torals que siguin expressió i fruit de l’Any 
de la Fe que estem celebrant.

“Els Bisbes de Catalunya pensem que, 
tal com va demanar el beat Joan Pau II, «cal 
que les Esglésies locals facin tot el possi-
ble per no perdre el record d’aquells que 
han sofert el martiri» (TMA 37). I alhora el 
mateix Papa ens demanava, de forma ben 
solemne, el compromís de realitzar una 
veritable «purificació de la memòria». En 
aquest sentit, no ens costa reiterar el que 
ja vam afirmar : «Som conscients de les 
mancances i els errors que, com a mem-
bres de l’Església, hàgim pogut cometre 
en un passat més o menys llunyà, i humil-
ment en demanem perdó; però alhora som 
també conscients del paper insubstituïble 
que ha tingut l’Església i el cristianisme 
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dades eclesiales a participar en este gran 
acontecimiento de gracia con su presencia 
en Tarragona, si les es posible, y, en todo 
caso, uniéndose espiritualmente a su pre-
paración y celebración.

I. Los mártires, modelos en la confesión 
de la fe y principales intercesores

2. En la Carta apostólica Porta fidei, por 
la que convoca el Año de la fe, que esta-
mos celebrando, el Papa Benedicto XVI 
dice que en este Año “es decisivo volver a 
recorrer la historia de la fe, que contempla 
el misterio insondable del entrecruzarse 
de la santidad y el pecado”. Según recuer-
da Benedicto XVI, los mártires, después de 
María y los Apóstoles -en su mayoría, tam-
bién mártires- son ejemplos señeros de 
santidad, es decir, de la unión con Cristo 
por la fe y el amor a la que todos estamos 
llamados.[1]

3. El Concilio Ecuménico Vaticano II ha-
bla repetidamente de los mártires. Entre 
otros motivos, celebramos el Año de la fe 
para conmemorar los cincuenta años de la 
apertura del Concilio y recibir más y mejor 
sus enseñanzas. Por eso, es bueno recor-
dar ahora el precioso pasaje en el que el 
Concilio, al exhortar a todos a la santidad, 
nos presenta el modelo de los mártires:

4. “Jesús, el Hijo de Dios, mostró su 
amor entregando su vida por nosotros. Por 
eso, nadie tiene amor más grande que el 
que da la vida por sus hermanos (cf. 1 Jn 3, 
16 y Jn 15, 13). Pues bien: algunos cristia-
nos, ya desde los primeros tiempos, fue-
ron llamados y serán llamados siempre, a 
dar este supremo testimonio de amor de-
lante de todos, especialmente, de los per-
seguidores. En el martirio el discípulo se 
asemeja al Maestro, que aceptó libremen-
te la muerte para la salvación del mundo, 

Los mártires del siglo XX en España, fir-
mes y valientes testigos de la fe

Madrid, 19-4-2013

“Por la fe, los mártires entregaron su vida 
como testimonio de la verdad del Evange-
lio, que los había transformado y hecho 
capaces de llegar hasta el mayor don del 
amor, con el perdón de sus perseguido-
res”.

Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta 
fidei, 13

Queridos hermanos:
1. Os anunciamos con gran alegría que, 

Dios mediante, el domingo día 13 de oc-
tubre de 2013, se celebrará en Tarragona 
la beatificación de unos quinientos her-
manos nuestros en la fe que dieron su 
vida por amor a Jesucristo, en diversos 
lugares de España, durante la persecución 
religiosa de los años treinta del siglo XX. 
Fueron muchos miles los que por enton-
ces ofrecieron ese testimonio supremo 
de fidelidad. La Iglesia reconoce ahora 
solemnemente a este nuevo grupo como 
mártires de Cristo. Según el lema de esta 
fiesta, ellos fueron “firmes y valientes tes-
tigos de la fe” que nos estimulan con su 
ejemplo y nos ayudan con su intercesión. 
Invitamos a los católicos y a las comuni-

[ ]Conferència 
Episcopal 
Espanyola
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mártires”.
7. La Iglesia que peregrina en España ha 

sido agraciada con un gran número de es-
tos testigos privilegiados del Señor y de su 
Evangelio. Desde 1987, cuando tuvo lugar 
la beatificación de los primeros de ellos 
-las carmelitas descalzas de Guadalajara-  
han sido beatificados 1001 mártires, de los 
cuales 11 han sido también canonizados.

8. Ahora, con motivo del Año de la fe - 
por segunda vez después de la beatifica-
ción de 498 mártires celebrada en Roma 
en 2007 - se ha reunido un grupo numero-
so de mártires que serán beatificados en 
Tarragona en el otoño próximo. El Santo 
Padre ya ha firmado los decretos de bea-
tificación de tres obispos: los siervos de 
Dios, Salvio Huix, de Lérida; Manuel Basul-
to, de Jaén y Manuel Borrás, de Tarragona. 
Serán beatificados también un buen grupo 
de sacerdotes diocesanos, sobre todo de 
Tarragona. Y muchos religiosos y religio-
sas: benedictinos, hermanos hospitalarios 
de San Juan de Dios, hermanos de las es-
cuelas cristianas, siervas de María, hijas 
de la caridad, redentoristas, misioneros 
de los Sagrados Corazones, claretianos, 
operarios diocesanos, hijos de la Divina 
Providencia, carmelitas, franciscanos, 
dominicos, hijos de la Sagrada Familia, 
calasancias, maristas, paúles, merceda-
rios, capuchinos, franciscanas misioneras 
de la Madre del Divino Pastor, trinitarios, 
carmelitas descalzos, mínimas, jerónimos; 
también seminaristas y laicos; la mayoría 
de ellos eran jóvenes; también hay an-
cianos; hombres y mujeres. Antes de la 
beatificación, aparecerá, si Dios quiere, el 
tercer libro de la colección Quiénes son y 
de dónde vienen, en el que se recogerá la 
biografía y la fotografía de cada uno de los 

y se configura con Él derramando también 
su sangre. Por eso, la Iglesia estima siem-
pre el martirio como un don eximio y como 
la suprema prueba de amor. Es un don 
concedido a pocos, pero todos deben es-
tar dispuestos a confesar a Cristo delante 
de los hombres y a seguirlo en el camino 
de la Cruz en medio de las persecuciones, 
que nunca le faltan a la Iglesia.”[2]

5. Además de modélicos confesores de 
la fe, según la enseñanza del Concilio, los 
mártires son también intercesores princi-
pales en el Cuerpo místico de Cristo: “La 
Iglesia siempre ha creído que los Apósto-
les y los mártires, que han dado con su 
sangre el supremo testimonio de fe y de 
amor, están más íntimamente unidos a no-
sotros en Cristo [que otros hermanos que 
viven ya en la Gloria]. Por eso, los venera 
con especial afecto, junto con la bienaven-
turada Virgen María y los santos ángeles, 
e implora piadosamente la ayuda de su 
intercesión.”[3]

II. Mártires del siglo XX en España bea-
tificados el Año de la fe

6. Al dirigir una mirada de fe al siglo XX, 
los obispos españoles dábamos gracias 
a Dios, con el beato Juan Pablo II, porque 
“al terminar el segundo milenio, la Iglesia 
ha vuelto a ser de nuevo Iglesia de márti-
res” y porque “el testimonio de miles de 
mártires y santos ha sido más fuerte que 
las insidias y violencias de los falsos pro-
fetas de la irreligiosidad y del ateísmo.”[4] 
El Concilio dice también que la mejor res-
puesta al fenómeno del secularismo y del 
ateísmo contemporáneos, además de la 
propuesta adecuada del Evangelio, es “el 
testimonio de una fe viva y madura (...) 
Numerosos mártires dieron y dan un tes-
timonio preclaro de esta fe.”[5] El siglo XX 
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fieles en todo tiempo y lugar.”[7] Así, estos 
hermanos nuestros tampoco se dejaron 
intimidar por coacción ninguna, ni moral 
ni física. Fueron fuertes cuando eran veja-
dos, maltratados o torturados. Eran perso-
nas sencillas y, en muchos casos, débiles 
humanamente. Pero en ellos se cumplió 
la promesa del Señor a quienes le confie-
sen delante de los hombres: “no tengáis 
miedo... A quien se declare por mí ante los 
hombres, yo también me declararé por él 
ante mi Padre que está en los cielos” (Mt 
10, 31-32); y abrazaron el escudo de la fe, 
donde se apagan la flechas incendiarias 
del maligno (cf. Ef 6, 16).

IV. Una hora de gracia
11. La Beatificación del Año de la fe es 

una ocasión de gracia, de bendición y de 
paz para la Iglesia y para toda la sociedad. 
Vemos a los mártires como modelos de 
fe y, por tanto, de amor y de perdón. Son 
nuestros intercesores, para que pastores, 
consagrados y fieles laicos recibamos la 
luz y la fortaleza necesarias para vivir y 
anunciar con valentía y humildad el mis-
terio del Evangelio (cf. Ef 6, 19), en el que 
se revela el designio divino de misericor-
dia y de salvación, así como la verdad de 
la fraternidad entre los hombres. Ellos han 
de ayudarnos a profesar con integridad y 
valor la fe de Cristo.

12. Los mártires murieron perdonando. 
Por eso, son mártires de Cristo, que en la 
Cruz perdonó a sus perseguidores. Cele-
brando su memoria y acogiéndose a su in-
tercesión, la Iglesia desea ser sembradora 
de humanidad y reconciliación en una so-
ciedad azotada por la crisis religiosa, mo-
ral, social y económica, en la que crecen 
las tensiones y los enfrentamientos. Los 
mártires invitan a la conversión, es decir, 

mártires de esta Beatificación del Año de 
la fe[6].

III. Firmes y valientes testigos de la fe
9. La vida y el martirio de estos herma-

nos, modelos e intercesores nuestros, pre-
sentan rasgos comunes, que haremos bien 
en meditar en sus biografías. Son verdade-
ros creyentes que, ya antes de afrontar el 
martirio, eran personas de fe y oración, 
particularmente centrados en la Eucaristía 
y en la devoción a la Virgen. Hicieron todo 
lo posible, a veces con verdaderos alardes 
de imaginación, para participar en la Misa, 
comulgar o rezar el rosario, incluso cuan-
do suponía un gravísimo peligro para ellos 
o les estaba prohibido, en el cautiverio. 
Mostraron en todo ello, de un modo muy 
notable, aquella firmeza en la fe que San 
Pablo se alegraba tanto de ver en los cris-
tianos de Colosas (cf. Col 2, 5). Los márti-
res no se dejaron engañar “con teorías y 
con vanas seducciones de tradición huma-
na, fundadas en los elementos del mundo 
y no en Cristo” (Col 2, 8). Por el contrario, 
fueron cristianos de fe madura, sólida, fir-
me. Rechazaron, en muchos casos, los ha-
lagos o las propuestas que se les hacían 
para arrancarles un signo de apostasía o 
simplemente de minusvaloración de su 
identidad cristiana.

10. Como Pedro, mártir de Cristo, o Este-
ban, el protomártir, nuestros mártires fue-
ron también valientes. Aquellos primeros 
testigos, según nos cuentan los Hechos de 
los Apóstoles, “predicaban con valentía la 
Palabra de Dios” (Hch 4, 31) y “no tuvie-
ron miedo de contradecir al poder público 
cuando éste se oponía a la santa voluntad 
de Dios: ‘Hay que obedecer a Dios antes 
que a los hombres’ (Hch 5, 29). Es el cami-
no que siguieron innumerables mártires y 
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ramos abundantes para todos:
Oh Dios, que enviaste a tu Hijo, para 

que muriendo y resucitando nos diese 
su Espíritu de amor: nuestros hermanos, 
mártires del siglo XX en España, mantuvie-
ron su adhesión a Jesucristo de manera tan 
radical y plena que les permitiste derramar 
su sangre por él y con él. Danos la gracia 
y la alegría de la conversión para asumir 
las exigencias de la fe; ayúdanos, por su 
intercesión, y por la de la Reina de los már-
tires, a ser siempre artífices de reconcilia-
ción en la sociedad y a promover una viva 
comunión entre los miembros de tu Iglesia 
en España; enséñanos a comprometernos, 
con nuestros pastores, en la nueva evan-
gelización, haciendo de nuestras vidas 
testimonios eficaces del amor a Ti y a los 
hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo, el 
Testigo fiel y veraz, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. Amén.

Los actos en Tarragona: 
Sábado, 12 de octubre de 2013.
Solemnes Vísperas en la Santa Iglesia 

Catedral.
Ocasión para actos y celebraciones de 

los diversos grupos de peregrinos.
Representaciones de la Pasión de San 

Fructuoso y de los mártires del siglo XX.
Domingo, 13 de octubre de 2013. 
A las 12,00 horas: Beatificación y Santa 

Misa, en el Complejo Educativo (antigua 
Universidad Laboral)

Más información en: www.beatifica-
cion2013.com

NOTAS

[1] Cf. Benedicto XVI, Carta Apostóli-
ca Porta fidei, nº 13

“a apartarse de los ídolos de la ambición 
egoísta y de la codicia que corrompen la 
vida de las personas y de los pueblos, y a 
acercarse a la libertad espiritual que per-
mite querer el bien común y la justicia, aun 
a costa de su aparente inutilidad material 
inmediata.”[8] No hay mayor libertad espi-
ritual que la de quien perdona a los que 
le quitan la vida. Es una libertad que brota 
de la esperanza de la Gloria. “Quien espe-
ra la vida eterna, porque ya goza de ella 
por adelantado en la fe y los sacramentos, 
nunca se cansa de volver a empezar en los 
caminos de la propia historia”.[9]

V. La Beatificación en Tarragona
13. En Tarragona se conserva la tradi-

ción de los primeros mártires hispanos. 
Allí, en el anfiteatro romano el año 259, 
dieron su vida por Cristo el obispo San 
Fructuoso y sus diáconos San Eulogio y 
San Augurio. San Agustín se refiere con 
admiración a su martirio. El obispo Manuel 
Borrás, auxiliar de la sede tarraconense, 
junto con varias decenas de sacerdotes 
de aquella diócesis, vuelven a hacer de 
ésta en el siglo XX una iglesia preclara por 
la sangre de sus mártires. Por estos mo-
tivos, la Conferencia Episcopal ha acogido 
la petición del Arzobispo de Tarragona de 
que la beatificación del numeroso grupo 
de mártires de toda España, prevista casi 
como conclusión del Año de la fe, se cele-
bre en aquella ciudad.

14. Exhortamos a cada uno y a las co-
munidades eclesiales a participar ya desde 
ahora espiritualmente en la Beatificación 
del Año de la fe. Invitamos a quienes pue-
dan a acudir a Tarragona, para celebrar, con 
hermanos de toda España, este aconteci-
miento de gracia. Oremos por los frutos de 
la beatificación, que, con la ayuda divina y 
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Missatge del papa Francesc per a la Jor-
nada Missionera Mundial 2013

Vaticà, 19-5-2013

Benvolguts germans i germanes,
Aquest any celebrem la Jornada Mundi-

al de les Missions mentre es clausura l’Any 
de la fe, ocasió important per a enfortir la 
nostra amistat amb el Senyor i el nostre 
camí com a Església que anuncia l’Evan-
geli amb valentia. En aquesta perspectiva, 
voldria proposar algunes reflexions.

1. La fe és un do preciós de Déu, que 
obre la nostra ment per tal que el puguem 
conèixer i estimar. Ell vol relacionar-se amb 
nosaltres per a fer-nos partícips de la seva 
vida mateixa i fer que la nostra estigui més 
plena de significat, que sigui més bona, 
més bonica. Déu ens estima. Però la fe ne-
cessita ser acollida, és a dir, necessita la 
nostra resposta personal, el coratge de po-
sar la nostra confiança en Déu, de viure el 
seu amor, agraïts per la seva misericòrdia 
infinita. És un do que no es reserva només 
a uns pocs, sinó que s’ofereix a tots gene-
rosament. Tothom hauria de poder experi-
mentar l’alegria de ser estimats per Déu, 
el goig de la salvació. I és un do que no es 
pot conservar per a un mateix, sinó que 
ha de ser compartit. Si volem guardar-lo 

[2] Concilio Vaticano II, Const. Lumen 
gentium, 42. - “El estado de per-
secución - escribe el Cardenal Ber-
goglio, hoy Papa Francisco - es nor-
mal en la existencia cristiana, sólo 
que se viva con la humildad del 
servidor inútil y lejano de todo de-
seo de apropiación que lo lleve al 
victimismo (...) Esteban no muere 
solamente por Cristo, muere como 
él, con él, y esta participación en 
el misterio mismo de la pasión de 
Jesucristo es la base de la fe del 
mártir.” (Jorge M. Bergoglio / Papa 
Francisco, Mente abierta, corazón 
creyente (2012), Madrid 2013, 60).

[3] Concilio Vaticano II, Const. Lumen 
gentium, 50.

[4] LXXIII Asamblea Plenaria de la Confe-
rencia Episcopal Española, La fide-
lidad de Dios dura siempre. Mirada 
de fe al siglo XX (26 de noviembre 
de 1999), 14 y 4.

[5] Concilio Vaticano II, Const. Gaudium 
et spes, 21.

[6] El libro tendrá las mismas caracterís-
ticas de los dos anteriores: cf. M. E. 
González Rodríguez, Los primeros 
479 santos y beatos mártires del si-
glo XX en España. Quiénes son y de 
dónde vienen, EDICE, Madrid 2008; 
y Id. (Ed.), Quiénes son y de donde 
vienen. 498 mártires del siglo XX en 
España, EDICE, Madrid 2007.

[7] Concilio Vaticano II, Declaración Dig-
nitatis humanae, 11.

[8] CCXXV Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española, 
Declaración Ante la crisis, solidari-
dad (3 de octubre de 2012), 7.

[9] Ibid.

[ ]Santa Seu
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3 37). Per tant, es demana i s’invita tota co-

munitat a fer seu el manament confiat per 
Jesús als Apòstols de ser els seus “testi-
monis […] a Jerusalem, a tot Judea, a Sa-
maria i fins a l’extrem de la terra” (Ac 1,8), 
no com un aspecte secundari de la vida 
cristiana, sinó com un aspecte essencial: 
tots som enviats per les sendes del món 
per caminar amb els nostres germans, pro-
fessant i donant testimoniatge de la nostra 
fe en Crist i convertint-nos en anunciadors 
del seu Evangeli. Invito els bisbes, els sa-
cerdots, els consells del presbiteri i pas-
torals, cada persona i grup responsable 
dins l’Església a donar relleu a la dimensió 
missionera en els programes pastorals i 
formatius, sentint que el compromís apos-
tòlic propi no està complet si no conté el 
propòsit de «donar testimoniatge de Crist 
davant les nacions», davant tots els po-
bles. La missionarietat no és només una 
dimensió programàtica en la vida cristia-
na, sinó també una dimensió paradigmà-
tica que afecta tots els aspectes de la vida 
cristiana.

3. Sovint, l’obra d’evangelització troba 
obstacles no sols a fora, sinó a dins de 
la comunitat eclesial. A vegades el fer-
vor, l’alegria, el coratge, l’esperança que 
nosaltres posem a anunciar a tothom el 
missatge de Crist i ajudar la gent del nos-
tre temps a trobar-lo són febles; a vega-
des encara es pensa que portar la veritat 
de l’Evangeli és violentar la llibertat. Pel 
que fa a això, Pau VI empra paraules il-
luminadores: «Seria […] un error imposar 
qualsevol cosa a la consciència dels nos-
tres germans. Però proposar a aquesta 
consciència la veritat evangèlica i la salva-
ció oferta per Jesucrist, amb plena claredat 
i amb respecte absolut envers les opcions 
lliures que després pugui fer […] és un ho-

només per a nosaltres mateixos, ens con-
vertirem en cristians aïllats, estèrils i ma-
lalts. L’anunci de l’Evangeli és part del ser 
deixebles de Crist i és un compromís cons-
tant que anima tota la vida de l’Església. 
«l’impuls missioner és un senyal clar de la 
maduresa d’una comunitat eclesial» (Be-
net XVI, Exhort. ap. Verbum Domini, 95). 
Tota comunitat és «adulta» quan professa 
la fe, la celebra amb alegria en la litúrgia, 
viu la caritat i proclama la Paraula de Déu 
constantment, sortint del propi ambient 
per portar-la també a les perifèries, espe-
cialment a aquells que encara no han tin-
gut l’oportunitat de conèixer Crist. La força 
de la nostra fe, a nivell personal i comuni-
tari, també es mesura per la capacitat de 
comunicar-la als altres, de difondre-la, de 
viure-la en la caritat, de donar testimoni a 
les persones que trobem i que compartei-
xen amb nosaltres el camí de la vida.

2. L’Any de la fe, a cinquanta anys de 
distància de l’inici del concili Vaticà II, és 
un estímul perquè tota l’Església rebi una 
consciència renovada de la seva presència 
en el món contemporani, de la seva missió 
entre els pobles i les nacions. La missiona-
rietat no és només una qüestió de territo-
ris geogràfics, sinó de pobles, de cultures 
i d’individus independents, precisament 
perquè els «confins» de la fe no sols tra-
vessen llocs i tradicions humans, sinó el 
cor de cada home i cada dona. El concili 
Vaticà II va destacar de manera especial 
que la tasca missionera, la tasca d’ampli-
ar els confins de la fe és un compromís de 
tot batejat i de totes les comunitats cris-
tianes: «Com que el poble de Déu viu en 
comunitats, sobretot diocesanes i parro-
quials, i en certa manera s’hi fa visible, els 
correspon també donar testimoniatge de 
Crist davant les nacions» (Decr. Ad gentes, 
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a les comunitats parroquials, conèixer de 
forma segura i profunda els qui estan de 
pas o els qui viuen de manera permanent al 
territori. A més, en àrees cada vegada més 
grans de les regions tradicionalment cristi-
anes creix el nombre dels qui són aliens a 
la fe, indiferents a la dimensió religiosa o 
animats per altres creences. Per tant, no és 
estrany que alguns batejats escullin estils 
de vida que els allunyen de la fe, convertint-
los en necessitats d’una «nova evangelitza-
ció». A això se suma el fet que a una gran 
part de la humanitat encara no li ha arribat 
la bona notícia de Jesucrist, i que vivim en 
una època de crisi que afecta moltes àrees 
de la vida, no sols l’economia, les finances, 
la seguretat alimentària, el medi ambient, 
sinó també la del sentit profund de la vida 
i els valors fonamentals que l’animen. La 
convivència humana està marcada per ten-
sions i conflictes que produeixen insegure-
tat i fatiga per a trobar el camí cap a una pau 
estable. En aquesta situació tan complexa, 
on l’horitzó del present i del futur sembla 
estar cobert per núvols amenaçants, es fa 
encara més urgent portar amb valentia a 
totes les realitats l’Evangeli de Crist, que 
és anunci d’esperança, reconciliació, co-
munió; anunci de la proximitat de Déu, de 
la seva misericòrdia, de la seva salvació; 
anunci que el poder de l’amor de Déu és ca-
paç de vèncer les tenebres del mal i conduir 
cap al camí del bé. L’home del nostre temps 
necessita una llum forta que il·lumini el seu 
camí i que només l’encontre amb Crist pot 
donar-li. Portem a aquest món, a través del 
nostre testimoni, amb amor, l’esperança 
que se’ns dóna per la fe. La naturalesa mis-
sionera de l’Església no és proselitista, sinó 
testimoniatge de vida que il·lumina el camí, 
que porta esperança i amor. L’Església —ho 
repeteixo un cop més— no és una organit-

menatge a aquesta llibertat» (Exhort, Ap. 
Evangelii nuntiandi, 80). Sempre hem de 
tenir el valor i l’alegria de proposar, amb 
respecte, l’encontre amb Crist, de fer-nos 
heralds del seu Evangeli, Jesús ha vingut 
entre nosaltres per mostrar-nos el camí 
de la salvació, i ens ha confiat la missió 
de fer-lo conèixer a tots, fins als extrems 
de la terra. Ben sovint veiem que el que 
es destaca i es proposa és la violència, la 
mentida, l’error. És urgent fer que resplen-
deixi en el nostre temps la vida bona de 
l’Evangeli amb l’anunci i el testimoniatge, 
i això des de l’interior mateix de l’Església. 
Perquè, en aquesta perspectiva, és im-
portant no oblidar un principi fonamental 
de tot evangelitzador: no es pot anunciar 
Crist sense l’Església. Evangelitzar mai no 
és un acte aïllat, individual, privat, sinó 
que és sempre eclesial. Pau VI escrivia que 
«quan el predicador, catequista o pastor 
més humil, al lloc més apartat, predica 
l’Evangeli, reuneix la seva petita comunitat 
o administra un sagrament, encara que es 
troba sol, exerceix un acte d’Església»; no 
actua «per una missió que ell s’atribueix o 
per inspiració personal, sinó en unió amb 
la missió de l’Església i en nom seu» (ibid., 
60). I això dóna força a la missió i fa sentir 
a cada missioner i evangelitzador que mai 
no està sol, que forma part d’un sol cos 
animat per l’Esperit Sant.

4. En la nostra època, la mobilitat ge-
neralitzada i la facilitat de comunicació a 
través dels nous mitjans de comunicació 
han barrejat els pobles, el coneixement, les 
experiències. Per motius de treball, famílies 
senceres es traslladen d’un continent a un 
altre; els intercanvis professionals i cultu-
rals, així com el turisme i altres fenòmens 
anàlegs empenyen a un gran moviment de 
persones. A vegades és difícil, fins i tot per 
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3 cessiten sacerdots, religiosos i religioses i 

laics per enfortir la comunitat cristiana. I 
aquesta atenció ha d’estar també present 
entre les Esglésies que formen part d’una 
mateixa conferència episcopal o d’una re-
gió: és important que les Esglésies més 
riques en vocacions ajudin amb generosi-
tat aquelles que en pateixen escassetat. Al 
mateix temps exhorto els missioners i les 
missioneres, especialment els sacerdots 
fidei donum i els laics, a viure amb alegria 
el seu preciós servei a les Esglésies on són 
destinats, i a portar la seva alegria i la seva 
experiència a les Esglésies d’on procedei-
xen, recordant com Pau i Bernabé, al final 
del seu primer viatge missioner, «quan van 
arribar-hi reuniren la comunitat per expli-
car-los tot el que Déu havia fet per mitjà 
d’ells i com havia obert als pagans la porta 
de la fe» (Ac 14,27). Ells poden arribar a ser 
un camí cap a una mena de «restitució» de 
la fe, portant la frescor de les Esglésies jo-
ves, de manera que les Esglésies d’antiga 
cristiandat redescobreixin l’entusiasme i 
l’alegria de compartir la fe en un intercanvi 
que enriqueix mútuament el camí de se-
guiment del Senyor.

La sol·licitud per totes les Esglésies, 
que el bisbe de Roma comparteix amb 
els seus germans en l’episcopat, troba 
una actuació important en el compromís 
de les Obres Missionals Pontifícies, que 
tenen com a propòsit animar i aprofundir 
la consciència missionera de cada batejat 
i de cada comunitat, ja sigui reclamant la 
necessitat d’una formació missionera més 
profunda de tot el poble de Déu, ja sigui 
alimentant la sensibilitat de les comuni-
tats cristianes a oferir la seva ajuda per 
afavorir la difusió de l’Evangeli en el món.

Per últim, vull referir-me als cristians 
que, a diverses parts del món, es troben en 

zació assistencial, una empresa, una ONG, 
sinó que és una comunitat de persones, 
animades per l’acció de l’Esperit Sant, que 
han viscut i viuen la meravella de l’encontre 
amb Jesucrist i volen compartir aquesta ex-
periència d’alegria profunda, compartir el 
missatge de salvació que el Senyor ens ha 
donat. És l’Esperit Sant qui guia l’Església 
en aquest camí.

5. Voldria animar tothom a ser por-
tadors de la bona notícia de Crist, i estic 
agraït especialment als missioners i missi-
oneres, als preveres fidei donum, als reli-
giosos i religioses i als fidels laics —cada 
vegada més nombrosos— que, acollint la 
crida del Senyor, deixen la seva pàtria per 
servir l’Evangeli en terres i cultures dife-
rents de les seves. Però també m’agrada-
ria subratllar que les mateixes Esglésies 
joves estan treballant generosament en 
l’enviament de missioners a les Esglésies 
que es troben en dificultat —no és estrany 
que es tracti d’Esglésies d’antiga cristi-
andat— portant la frescor i l’entusiasme 
amb què aquestes viuen la fe que renova 
la vida i dóna esperança. Viure en aquest 
esperit universal, responent al manament 
de Jesús «Aneu, doncs, a tots els pobles i 
feu-los deixebles meus» (Mt 28,19) és una 
riquesa per a cadascuna de les Esglésies 
particulars, per a cada comunitat, i donar 
missioners i missioneres mai no és una 
pèrdua sinó un guany. Faig una crida a tots 
aquells que senten la crida a respondre 
amb generositat a la veu de l’Esperit Sant, 
segons el seu estat de vida, i a no tenir 
por de ser generosos amb el Senyor. Invito 
també els bisbes, les famílies religioses, 
les comunitats i totes les associacions 
cristianes a sostenir, amb visió de futur i 
discerniment atent, la crida missionera 
ad gentes i a ajudar les Esglésies que ne-
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M’agrada que en l’Any de la fe hi hagi 
aquesta trobada per a vosaltres: la cate-
quesi és un dels pilars de l’educació de 
la fe, i es necessiten bons catequistes! 
Gràcies per aquest servei a l’Església i en 
l’Església. Encara que de vegades pot ser 
difícil, es treballa tant, s’hi treballa molt i 
no es veuen els resultats desitjats, edu-
car en la fe és bonic! Potser és la millor 
herència que podem deixar: la fe! Educar 
en la fe, perquè creixi. Ajudar els infants, 
els nois, els joves, els adults a conèixer i 
a estimar cada vegada més el Senyor és 
una de les aventures educatives més boni-
ques: es construeix l’Església! «Ser» cate-
quistes! No treballar de catequistes: això 
no serveix! Jo treballo de catequista per-
què m’agrada ensenyar... Però si tu no ets 
catequista, no serveix! No seràs fecund, no 
seràs fecunda! Catequista és una vocació: 
«ser catequista», aquesta és la vocació, 
no, treballar de catequista. Escolteu bé, no 
he dit «fer» de catequistes, sinó «ser-ho», 
perquè implica la vida. Es guia a la trobada 
amb Crist amb les seves paraules i amb la 
vida, amb el testimoniatge. Recordeu-vos 
del que Benet XVI us va dir: «L’Església no 
creix per proselitisme. Creix per atracció». 
I el que atreu és el testimoniatge. Ser ca-
tequista significa donar testimoniatge de 
la fe; ser coherent en la pròpia vida. I això 
no és fàcil. No és fàcil! Nosaltres ajudem, 
guiem a la trobada amb Crist amb les pa-
raules i amb la vida, amb el testimoniatge. 
M’agrada recordar el que sant Francesc 
d’Assis deia als seus germans: «Prediqueu 
sempre l’Evangeli i, si fos necessari, també 
amb les paraules». Les paraules arriben... 
però primer el testimoniatge: que la gent 
vegi en la nostra vida l’Evangeli, pugui lle-
gir l’Evangeli. I «ser» catequistes demana 
amor, amor cada vegada més fort a Crist, 

dificultats per a professar obertament la fe 
i veure reconegut el dret a viure-la amb 
dignitat. Ells són els nostres germans i ger-
manes, testimonis valents —encara més 
nombrosos que els màrtirs dels primers 
segles— que suporten amb perseverança 
apostòlica les diverses formes de perse-
cució actuals. Molts també arrisquen la 
seva vida per romandre fidels a l’Evangeli 
de Crist. Vull assegurar-los que em sento 
proper en la pregària a les persones, a les 
famílies i a les comunitats que pateixen 
violència i intolerància, i els repeteixo les 
paraules consoladores de Jesús: «Tingueu 
confiança: jo he vençut el món» (Jn 16,33).

Benet XVI exhortava: «“Que la paraula 
del Senyor es difongui i sigui glorificada” 
(2Te 3,1): que aquest Any de la fe faci cada 
vegada més forta la relació amb Crist, el 
Senyor, perquè només en ell tenim la certe-
sa per mirar al futur i la garantia d’un amor 
autèntic i durador» (Carta Ap. Porta fidei, 
15). Aquest és el meu desig per a la Jor-
nada Mundial de les Missions d’enguany. 
Beneeixo de cor els missioners i missio-
neres, i a tots els qui acompanyen i donen 
suport a aquest compromís fonamental de 
l’Església perquè l’anunci de l’Evangeli pu-
gui ressonar a tots els racons de la terra, 
i nosaltres, ministres de l’Evangeli i missi-
oners, experimentarem «l’alegria dolça i 
confortadora d’evangelitzar» (Pau VI, Ex-
hort. Ap. Evangelii nuntiandi, 80).

Francesc, papa 

Discurs del papa Francesc als partici-
pants en el Congrés Internacional sobre 
la Catequesi

Vaticà, 27-9-2013
Benvolguts catequistes, bona tarda!
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3 Sagrari, què feu? Sense paraules... Però 

jo parlo i parlo, dic, penso, medito, sen-
to... Molt bé! Però tu et deixes mirar pel 
Senyor? Deixar-se mirar pel Senyor. Ell 
ens mira i aquesta és una manera de pre-
gar. Et deixes mirar pel Senyor? Però, com 
es fa? Mira el Sagrari, i deixat mirar... és 
senzill! És una mica avorrit, m’adormo... 
Adormits, adormits! Ell et mirarà igual-
ment, ell et mirarà igualment. Però, esti-
gues segur que Ell et mira! I això és molt 
més important que el títol de catequista: 
forma part del ser catequista. Això escalfa 
el cor, té encès el foc de l’amistat amb el 
Senyor, et fa sentir que veritablement Ell 
et mira, és a prop teu i t’estima. En una 
de les sortides que he fet, aquí a Roma, 
en una Missa, se’m va apropar un home, 
relativament jove, i em va dir: «Pare, en-
cantat de conèixer-lo, però jo no crec en 
res! No tinc el do de la fe». Entenia que 
era un do. «No tinc el do de la fe! Què em 
diu vostè?». «No et desanimis. Ell t’esti-
ma. Deixa’t mirar per Ell! Res més». I això 
us ho dic a vosaltres: deixeu-vos mirar pel 
Senyor! Entenc que per a vosaltres no és 
tan fàcil: especialment per a aquells que 
estan casats i tenen fills, és difícil trobar 
un temps llarg de calma. Però, gràcies a 
Déu, no és necessari que tothom ho faci 
de la mateixa manera; en l’Església hi ha 
varietat de vocacions i varietat de formes 
espirituals; l’important és trobar una for-
ma adequada per a estar amb el Senyor; 
i això pot fer-se, és possible en tots els 
estats de vida. En aquest moment, cada 
un pot preguntar-se: Com visc aquest «es-
tar» amb Jesús? Aquesta és una pregunta 
que us deixo: «Com visc aquest estar amb 
Jesús, aquest restar en Jesús?». Tinc mo-
ments en què resto en la seva presència, 
en silenci, em deixo mirar per Ell? Deixo 

amor al seu poble sant. I aquest amor no 
es compra a les botigues, no es compra 
tampoc aquí, a Roma. Aquest amor ve de 
Crist! És un regal de Crist! És un regal de 
Crist! I si ve de Crist, parteix de Crist i hem 
de tornar a partir de Crist, d’aquest amor 
que Ell ens dóna. Què significa aquest tor-
nar a partir de Crist per a un catequista, 
per a vosaltres, també per a mi, perquè 
també jo sóc catequista? Què significa?

Parlaré de tres coses: una, dues i tres, 
com ho feien els vells jesuïtes... Una, dues 
i tres!

1. Abans de tot, tornar a partir de Crist 
significa tenir familiaritat amb Ell, tenir 
aquesta familiaritat amb Jesús: Jesús ho 
recomana amb insistència als seus dei-
xebles en l’Últim Sopar, quan es prepara 
a viure el do més alt de l’amor, el sacrifici 
de la Creu. Jesús utilitza la imatge del cep i 
les sarments i diu: manteniu-vos en el meu 
amor, manteniu-vos units a mi, com la sar-
ment està unida al cep. Si estem units a Ell 
podem donar fruit, i aquesta és la familia-
ritat amb Crist. Restar en Jesús! És un res-
tar lligats a Ell, dintre d’Ell, amb Ell, parlant 
amb Ell: romandre en Jesús.

Per a un deixeble, la primera cosa és 
estar amb el Mestre, escoltar-lo, aprendre 
d’Ell. I això val sempre, és un camí que 
dura tota la vida. Recordo d’haver vist 
tantes vegades a la diòcesi, en l’altra di-
òcesi que tenia abans, els catequistes al 
final del seminari de catequesi que sor-
tien dient: «Tinc el títol de catequista». 
Això no serveix, no tens res, has fet un 
petit pas! Qui t’ajudarà? Això val sempre! 
No és un títol, és una actitud: estar amb 
Ell; i dura tota la vida! És estar en la pre-
sència del Senyor, deixar-se mirar per Ell. 
Jo us pregunto: Com esteu en la presència 
del Senyor? Quan aneu al Senyor, mireu el 
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Això no és un negoci! No és un negoci! És 
pur do: do rebut i do transmès. I el cate-
quista és allà, en aquesta cruïlla de dons. 
La naturalesa mateixa del kerigma és així: 
és un do que genera missió, que empeny 
sempre més enllà d’un mateix. Sant Pau 
deia: «L’amor de Crist ens empeny», però 
aquest «ens empeny» també pot tradu-
ir-se com «ens posseeix». És així: l’amor 
t’atreu i t’envia, t’agafa i et dóna als altres. 
En aquesta tensió es mou el cor del cristià, 
particularment el cor del catequista. Pre-
guntem-nos-ho tots: És així com batega 
el meu cor de catequista: unió amb Jesús 
i trobada amb l’altre? Amb aquest movi-
ment de «sístole i diàstole»? S’alimenta 
en la relació amb Ell, però per portar-lo als 
altres i no per retenir-lo? Us dic una cosa: 
no entenc com un catequista pot roman-
dre ferm sense aquest moviment. No ho 
entenc!

3. I el tercer element, tres, està sempre 
en aquesta línia: tornar a partir de Crist 
significa no tenir por d’anar amb Ell a les 
perifèries. Aquí em ve a la memòria la his-
tòria de Jonàs, una figura molt interessant, 
sobretot en els nostres temps de canvis i 
d’incertesa. Jonàs era un home piadós, 
amb una vida tranquil·la i ordenada; això 
el porta a tenir els seus esquemes molt 
clars i jutjar-ho tot i tothom amb aquests 
esquemes, de manera rígida. Ho té tot 
clar, la veritat és aquesta. És rígid! Per 
això quan el Senyor el crida i li diu d’anar 
a predicar a Nínive, la gran ciutat pagana, 
Jonàs s’hi resisteix. Anar-hi! Però si jo tinc 
tota la veritat aquí! S’hi resisteix... Nínive 
està fora dels seus esquemes, es troba en 
les perifèries del seu món. I aleshores fuig, 
se’n va a Espanya, s’escapa, s’embarca en 
una nau que hi va. Aneu i torneu a llegir el 
llibre de Jonàs! És curt, però és una parà-

que el seu foc escalfi el meu cor? Si en el 
nostre cor no hi ha l’escalfor de Déu, del 
seu amor, de la seva tendresa, com podem 
nosaltres, pobres pecadors, escalfar el cor 
dels altres? Penseu en això!

2. El segon element és aquest. Segon: 
tornar a partir de Crist significa imitar-lo 
en el sortir de si i anar a l’encontre de l’al-
tre. Aquesta és una experiència bonica, i 
una mica paradoxal. Per què? Perquè qui 
posa Crist en el centre de la seva vida, es 
descentra! Com més t’uneixes a Jesús i Ell 
esdevé el centre de la teva vida, tant més 
Ell et fa sortir de tu mateix, et descentra 
i t’obre als altres. Aquest és el veritable 
dinamisme de l’amor, aquest és el movi-
ment de Déu mateix! Déu és el centre, però 
sempre és do de si, relació, vida que es co-
munica... Així esdevenim també nosaltres 
si restem units a Crist, Ell ens fa entrar en 
aquesta dinàmica de l’amor. On hi ha veri-
table vida en Crist, hi ha obertura a l’altre, 
hi ha sortida d’un mateix per anar a l’en-
contre de l’altre en nom de Crist. I aquesta 
és la tasca del catequista: sortir contínua-
ment de si per amor, per donar testimoni 
de Jesús i parlar de Jesús, predicar Jesús. 
Això és important perquè ho fa el Senyor: 
és el mateix Senyor qui ens empeny a sor-
tir.

El cor del catequista viu sempre aquest 
moviment de «sístole - diàstole»: unió amb 
Jesús - trobada amb l’altre. Són les dues 
coses: m’uneixo a Jesús i surto a l’encon-
tre amb els altres. Si manca un d’aquests 
dos moviments, ja no batega, no pot viu-
re. Rep com a do el kerigma, i al seu torn 
l’ofereix com a do. Aquesta paraula: do. El 
catequista és conscient que ha rebut un 
do, el do de la fe i el dóna com a do als al-
tres. I això és bonic. I no es guarda per a ell 
un percentatge! Tot allò que rep ho dóna! 
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3 Si un cristià surt al carrer, a les perifèries, 

pot passar-li el que li passa a una perso-
na que va pel carrer: un accident. Tantes 
vegades hem vist accidents al carrer. Però 
us dic: prefereixo mil vegades una Església 
accidentada, i no una Església emmalalti-
da! Una Església, un catequista que té el 
coratge de córrer el risc de sortir, i no un 
catequista que estudiï, ho sàpiga tot, però 
estigui sempre tancat: aquest està malalt. 
I a vegades està malalt del cap...

Però compte! Jesús no diu: aneu, espa-
vileu-vos. No, no diu això! Jesús diu: Aneu, 
jo sóc amb vosaltres! Aquesta és la nostra 
bellesa i la nostra força: si anem, si sortim 
a portar el seu Evangeli amb amor, amb ve-
ritable esperit apostòlic, amb parresia, Ell 
camina amb nosaltres, ens precedeix, –ho 
dic en espanyol– ens «primerea». El Senyor 
sempre ens «primerea»! Hores d’ara ja heu 
après el significat d’aquesta paraula. I això 
ho diu la Bíblia, no ho dic jo. La Bíblia diu, 
el Senyor diu en la Bíblia: Jo sóc com la flor 
de l’ametller. Per què? Perquè és la primera 
que floreix a la primavera. Ell és sempre el 
«primer»! És el primer! Això és fonamental 
per a nosaltres: Déu sempre ens precedeix! 
Quan pensem d’anar lluny, en una extre-
ma perifèria, i potser tenim una mica de 
por, en realitat Ell ja hi és allà: Jesús ens 
espera en el cor d’aquell germà, en la seva 
carn ferida, en la seva vida oprimida, en la 
seva ànima sense fe. Però vosaltres conei-
xeu una de les perifèries que més mal em 
produeix i que vaig veure a la diòcesi que 
tenia abans? La dels infants que no saben 
fer-se el Senyal de la Creu. A Buenos Aires 
hi ha molts infants que no saben fer-se el 
Senyal de la Creu. Aquesta és una perifèria! 
Cal anar-hi! Jesús és allà, t’hi espera, per 
ajudar aquell infant a fer-se el Senyal de la 
Creu. Ell sempre ens precedeix.

bola molt instructiva, especialment per a 
nosaltres que estem en l’Església.

Què ens ensenya? Ens ensenya a no te-
nir por de sortir dels nostres esquemes per 
seguir Déu, perquè Déu va sempre més en-
llà. Però sabeu què? Déu no té por! Ho sa-
bíeu això? No té por! Sempre va més enllà 
dels nostres esquemes! Déu no té por de 
les perifèries. Però si vosaltres aneu a les 
perifèries, el trobareu allà. Déu és sempre 
fidel, és creatiu. Però, si us plau, no s’en-
tén un catequista que no sigui creatiu. I la 
creativitat és com la columna del ser cate-
quista. Déu és creatiu, no està tancat, i per 
això mai no és rígid. Déu no és rígid! Ens 
acull, ve a trobar-nos, ens entén. Per ser 
fidels, per ser creatius, cal saber canviar. 
Saber canviar. I per què he de canviar? Per 
adequar-me a les circumstàncies en què he 
d’anunciar l’Evangeli. Per romandre amb 
Déu cal saber sortir, no tenir por de sortir. 
Si un catequista es deixa vèncer per la por, 
és un covard; si un catequista s’està tran-
quil, acaba sent una estàtua del museu: i 
en tenim tants! En tenim tants! Si us plau, 
cap estàtua de museu! Si un catequista 
és rígid esdevé apergaminat i estèril. Us 
pregunto: Algú de vosaltres vol ser un co-
vard, una estàtua de museu o estèril? Algú 
té aquest desig? [Catequistes: No!] No? 
Segur? Està bé! El que us diré ara ho he 
dit moltes vegades, però em surt del cor. 
Quan els cristians ens tanquem en el nos-
tre grup, en el nostre moviment, en la nos-
tra parròquia, en el nostre ambient, restem 
tancats i ens passa el que passa a tot el 
que està tancat; quan una habitació està 
tancada comença l’olor a humitat. I si una 
persona està tancada en aquesta habita-
ció, emmalalteix! Quan un cristià es tanca 
en el seu grup, en la seva parròquia, en el 
seu moviment, està tancat, s’emmalalteix. 
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Catalunya va estar greument afectada 
per aquesta persecució, que es va acar-
nissar cruelment des del dia 18 de juliol de 
l’any 1936 fins al final de la revolta. L’au-
toritat civil va anar a parar a mans d’ele-
ments incontrolats, que procedien cruel-
ment contra l’Església i s’obstinaven a fer 
desaparèixer les petjades de la religió.

En aquest context històric cal situar el 
martiri dels servents de Déu Manuel Bor-
ràs Ferré, bisbe auxiliar de Tarragona, Aga-
pit Modest (civilment, Modest Pamplona 
Falguera), religiós de l’Institut de Germans 
de les Escoles Cristianes, i altres 145 com-
panys1. 

1. El servent de Déu Manuel Borràs Ferré 
va néixer el dia 9 de setembre de l’any 1880 
a la Canonja (Tarragona). El dia 19 d’octu-
bre de l’any 1903 va rebre el presbiterat, i 
el dia 2 de juliol de l’any 1934 va ser orde-
nat bisbe. Va ser mort a Montblanc el dia 
12 d’agost de l’any 1936. Va excel·lir per la 
seva bondat paternal, amb què es va gua-
nyar l’estimació i l’admiració de tothom. Va 
ser un prevere i bisbe pietós, prudent i hu-
mil, sensible a les necessitats dels pobres.

2. El servent de Déu Agapit Modest 
(civilment, Modest Pamplona Falguera), 
religiós de l’Institut de Germans de les Es-
coles Cristianes, va néixer el dia 17 de juny 
de l’any 1907 a Berga (Barcelona). El dia 
6 d’agost de l’any 1934 va emetre els vots 
perpetus. Va ser detingut la tarda del dia 
21 de juliol de l’any 1936, amb esperit joi-
ós per tal com així podia oferir la vida per 
Crist, i va edificar amb el seu exemple els 
altres presos.

En el trasbals d’aquella persecució van 
trobar la mort els preveres diocesans ser-
vents de Déu que segueixen:

3. Magí Albaigés Escoda, nascut a l’Albi 
(Lleida) el dia 23 de maig de l’any 1889, va 

Benvolguts catequistes, s’han aca-
bat els tres punts. Sempre tornar a partir 
de Crist! Us dono les gràcies pel que feu, 
però sobretot perquè esteu en l’Església, 
en el Poble de Déu en camí, perquè ca-
mineu amb el Poble de Déu. Romanguem 
amb Crist –romandre en Crist– cerquem 
ser cada vegada més una sola cosa amb 
Ell; seguim-lo, imitem-lo en el seu movi-
ment d’amor, en el seu anar a l’encontre 
de l’home; i sortim, obrim les portes, tin-
guem la gosadia de traçar nous camins per 
a l’anunci de l’Evangeli.

Que el Senyor us beneeixi i la Mare de 
Déu us acompanyi.

Francesc, papa 

Decret sobre el martiri de Manuel Borràs 
Ferré, Agapit Modest i altres 145 com-
panys

Roma, 28-6-2012

«I si ara rebeu insults perquè porteu el 
nom de Crist, feliços de vosaltres! L’Es-
perit de la glòria, que és l’Esperit de Déu, 
reposa damunt vostre. […] Però si algú ha 
de sofrir pel fet de ser cristià, que no se 
n’avergonyeixi, sinó que glorifiqui Déu 
perquè porta aquest nom.» (1Pe 4,14.16)
Als anys trenta del segle vint, la religió 
cristiana va patir a Espanya una cruel per-
secució, que va impedir qualsevol tipus de 
culte públic i fins va maldar per fer desa-
parèixer totalment la mateixa Església en 
el referit país per mitjà de lleis adverses. 
Fins i tot van ser incendiats convents, van 
ser profanades esglésies amb les seves 
imatges, van ser divulgades infàmies i ca-
lúmnies, i van ser assassinats preveres, 
religiosos i laics.
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3 14. Josep Civit Timoneda, nascut als 

Omells de na Gaia (Tarragona) el dia 21 
de desembre de l’any 1874, va ser mort a 
Reus el dia 26 de juliol de l’any 1936;

15. Josep Colom Alsina, nascut a Tarra-
gona, 

4 va ser mort el dia 4 d’agost de l’any 
l936;

16. Francesc Company Torrellas, nascut 
a Rocallaura (Tarragona) el dia 23 d’oc-
tubre de l’any 1886, va ser mort el dia 2 
d’agost de l’any 1936;

17. Lluís Domingo Mariné, nascut al 
Morell (Tarragona) el dia 10 de maig de 
l’any 1911, va ser mort a Rodonyà el dia 5 
d’agost de l’any 1936;

18. Jeroni Fàbregas Camí, nascut a l’Es-
pluga Calba (Tarragona) el dia 5 de de-
sembre de l’any 1910, va ser mort a Santa 
Coloma de Queralt el dia 20 de gener de 
l’any 1939.

19. Isidre Fàbregas Gil, nascut a Tarra-
gona el dia 7 de gener de 1878, va ser mort 
a Tarragona mateix el dia 28 d’agost de 
l’any 1936;

20. Pere Farrés Valls, nascut a Santa 
Coloma de Queralt (Tarragona) el dia 13 de 
maig de l’any 1903, va ser mort a Valls el 
dia 25 d’agost de l’any 1936;

21. Joan Farriol Sabaté, nascut a Mont-
blanc (Tarragona) el dia 3 d’octubre de 
l’any 1868, va ser mort a Tarragona el dia 
22 d’agost de l’any 1936;

22. Narcís Feliu Costa, nascut a Pineda 
de Mar (Girona) el dia 15 de gener de l’any 
1877, va ser mort a Tarragona el dia 28 de 
juliol de l’any 1936;

23. Pau Figuerola Rovira, nascut a l’Es-
pluga de Francolí (Tarragona) el dia 9 de 
desembre de l’any 1870, va ser mort a Vi-
naixa el dia 12 d’agost de l’any 1936;

24. Josep Garriga Ferrer, nascut a Cabra 
del Camp (Tarragona) el dia 13 de març de 

ser mort el dia 20 d’agost de l’any 1936 a 
Tarragona;

4. Ramon Artiga Aragonès, nascut a 
Mont-roig del Camp (Tarragona) el dia 112 
d’octubre de l’any 1880, va ser mort a les 
Borges del Camp el dia 12 d’agost de l’any 
1936;

5. Josep Badia Minguella, nascut a Sa-
lomó (Tarragona) el dia 18 de setembre de 
l’any 1863, va ser mort a Reus el dia 26 de 
juliol de l’any 1936;

6. Joaquim Balcells Bosch, nascut a 
l’Espluga Calba (Tarragona) el dia 16 de se-
tembre de l’any 1900, va ser mort a Fonts-
caldes el dia 13 de novembre de 1936;

7. Pau Bertran Mercadé, nascut a Crei-
xell (Tarragona) el dia 25 de gener de l’any 
1875, va ser mort a Torredembarra el dia 6 
d’agost de 1936;

8. Jocund Bonet Mercadé, nascut a Tarra-
gona el dia 10 de març de l’any 1875, va ser 
mort a Reus el dia 14 d’agost de l’any 1936;

9. Josep Bru Boronat, nascut a Mont-
Roig del Camp (Tarragona) el dia 16 de juny 
de l’any 1883, va ser mort a Reus el dia 27 
de juliol de 1936;

10. Josep Maria Bru Ralduà, nascut a 
Tarragona el dia 27 d’octubre de l’any 
1870, va ser mort a Torredembarra el dia 11 
de novembre de l’any 1936;

11. Tomàs Capdevila Miquel, nascut a 
Forès (Tarragona) el dia 22 de gener de 
l’any 1903, va ser mort a Solivella el dia 6 
de setembre de l’any 1936;

12. Joan Baptista Ceró Cedó, nascut 
a Flix (Tarragona) el dia 20 d’octubre de 
l’any 1908, va ser mort a Barcelona el dia 
15 d’agost de l’any 1936;

13. Magí Civit Roca, nascut a Conesa 
(Tarragona) el dia 43 de juliol de l’any 1871, 
va ser mort a Maspujols el dia 17 d’agost 
de l’any 1936;
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35. Ramon Martí Amenós, nascut a Vall-
bona de les Monges (Tarragona) el dia 1 de 
novembre de l’any 1905, va ser mort a la 
Torre de Fontaubella el dia 12 d’agost de 
l’any 1936;

36. Rafael Martí Figueras, nascut a Tar-
ragona el dia 4 de desembre de l’any 1878, 
va ser mort a Tarragona mateix el dia 30 de 
juliol de l’any 1936;

37. Josep Masquef Ferrer, nascut a Tar-
ragona el dia 228 de maig de l’any 1872, va 
ser mort a Tarragona mateix el dia 26 de 
juliol de l’any 1936;

38. Francesc Mercader Randé, nascut 
a Roda de Berà (Tarragona) el dia 25 de 
març de l’any 1881, va ser mort a Barbe-
rà de la Conca9 el dia 4 d’agost de l’any 
1936;

39. Josep Mestre Escoda, nascut a Dues-
aigües (Tarragona) el dia 12 de febrer de 
l’any 1899, va ser mort a Barcelona el dia 17 
de març de l’any 1937;

40. Aleix Miquel Rosell, nascut al Pla de 
Santa Maria (Tarragona) el dia 11 d’octubre 
de l’any 1882, va ser mort a Tarragona el 
dia 26 de juliol de l’any 1936;

41. Antoni Nogués Martí, nascut a Ro-
jals (Tarragona) el dia 2 de febrer de l’any 
1876, va ser mort a la Torre de Fontaubella 
el dia 12 d’agost de l’any 1936;

42. Josep Padrell Navarro, nascut a la 
Pobla de Mafumet (Tarragona) el dia 8 de 
març de l’any 1898, va ser mort a Barcelo-
na el dia 8 de setembre de l’any 1936;

43. Josep Maria Panadès Tarré, nascut 
a Tarragona el dia 4 de setembre de l’any 
1872, va ser mort a Valls el dia 25 d’agost 
de l’any 1936;

44. Antoni Pedró Minguella, nascut a 
Guimerà (Tarragona) el dia 22 de març de 
l’any 1874, va ser mort a Belianes el dia 19 
d’agost de l’any 1936;

l’any 18725, va ser mort a Reus el dia 25 de 
juliol de l’any 1936;

25. Joan Gibert Galofré, nascut a la Ri-
era de Gaià (Tarragona) el dia6 de maig de 
l’any 1880, va ser mort a Montblanc el dia 
5 d’agost de l’any 1936;

26. Pau Gili Pedrós, nascut als Ome-
llons (Lleida) el dia 29 de gener de l’any 
1912, va ser mort al Francolí el dia 26 de 
juliol de l’any 1936;

27. Enric Gispert Doménech, nascut a 
Riudoms (Tarragona) el dia 8 de novembre 
de l’any 1879, va ser mort a Riudoms ma-
teix el dia 6 d’abril de l’any 1937;

28. Josep Gomis Martorell, nascut a 
Reus (Tarragona) el dia 17 de desembre de 
l’any 1894, va ser mort a Riudoms també el 
dia 6 d’abril de l’any 1937;

29. Agapito Gorgues Manresa, nascut a 
Cervià de les Garrigues (Lleida) el dia 5 de 
juny de l’any 1913, va ser mort a Cervià ma-
teix el dia 23 de setembre de l’any 1936;

30. Miquel Grau Antolí, nascut a Herbés 
(Castelló) el dia 22 de novembre de l’any 
1869, va ser mort a Valls el dia 25 d’agost 
de l’any 1936;

31. Agustí Ibarra Anguela, nascut a Alió 
(Tarragona) el dia 2 de març de l’any 1911, 
va ser mort a Barcelona el dia 15 d’agost 
de l’any 1936;

32. Lluís Janer Riba, nascut a Pontils 
(Tarragona) el dia 4 de març de l’any 1880, 
va ser mort a Tarragona el dia 23 de juliol 
de l’any 1936;

33. Dalmaci Llebaria Torné, nascut a Fal-
set (Tarragona) el dia 5 d’octubre de l’any 
1877, va ser mort a Tarragona el dia 22 
d’agost de l’any 1936;

34. Josep Mañé March, nascut al Morell 
(Tarragona) el dia 24 d’octubre de l’any 
18767, va ser mort a Maspujols del dia 17 
d’agost de l’any 1936;
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3 l’any 1878, va ser mort a Mollerussa el dia 

13 de novembre de l’any 1936;
56. Josep Maria Sancho Toda, nascut 

a la Torre de Fontaubella (Tarragona) el 
dia 20 de març de l’any 1909, va ser mort 
a la Torre de Fontaubella mateix el dia 12 
d’agost de l’any 1936;

57. Jaume Sanromà Solé, nascut a Vila-
verd (Tarragona) el dia 4 de novembre de 
l’any 1879, va ser mort a Solivella el dia 24 
de juliol de l’any 1936;

58. Estanislau Sans Hortoneda, nascut 
a Maspujols (Tarragona) el dia 8 de juny 
de l’any 1887, va ser mort a Montbrió del 
Camp el dia 23 d’agost de l’any 1936;

59. Lluís Sans Viñas, nascut a Montblanc 
el dia 2212 de juny de 1887, va ser mort al 
Coll de Lilla el dia 10 d’agost de 1936.

60. Sebastià Tarragó Cabré13, nascut a 
Vinaixa el dia 21 de juliol de l’any 1879, 
va ser mort a Poboleda el dia 1 d’agost de 
l’any 1936;

61. Jaume Tarragó Iglesias, nascut a So-
livella (Tarragona) el dia 19 de desembre 
de l’any 1868, va ser mort a Torredembarra 
el dia 28 d’agost de l’any 1936;

62. Joan Tomàs Gibert, nascut a Valls 
(Tarragona) el dia 18 de novembre de 
l’any 1902, va ser mort a Salardú el dia 28 
d’agost de l’any 1936;

63. Isidre Torres Balsells, nascut a Blan-
cafort (Tarragona) el dia 27 de novembre 
de l’any 188414, va ser mort a Montblanc el 
dia 24 d’agost de l’any 1936;

64. Joan Vernet Masip, nascut a la Vi-
lella Alta (Tarragona) el dia 28 de maig de 
l’any 1899, va ser mort a la Juncosa (Lleida) 
el dia 21 d’agost de l’any 1936;

65. Francesc Vidal Sanuy, nascut a 
Montpalau (Lleida) el dia 7 de setembre de 
l’any 1867, va ser mort el dia 25 de juliol 
de l’any 1936;

45. Eladi Perés Bori, nascut a Maldà 
(Lleida) el dia 26 d’abril de l’any 1883, va 
ser mort a Reus l’agost de l’any 1936;

46. Andreu Prats Barrufet, nascut a la 
Selva del Camp (Tarragona) el dia 7 d’agost 
de l’any 1886, va ser mort a Reus el dia 13 
d’agost de l’any 1936;

47. Antoni Prenafeta Soler, nascut al Vi-
losell (Tarragona) 

10 el dia 7 d’abril de l’any 
1874, va ser mort a Valls el dia 25 d’agost 
de l’any 1936;

48. Joan Roca Vilardell, nascut a Gurb 
(Barcelona) el dia 13 d’agost de l’any 1905, 
va ser mort a Torredembarra el dia 11 de 
novembre de l’any 1936;

49. Pere Rofes Llauradó, nascut a Tarra-
gona el dia 31 de maig de l’any 1909, va 
ser mort a les Borges del Camp el dia 12 
d’agost de l’any 1936;

50. Joan Rofes Sancho, nascut a la Tor-
re de Fontaubella (Tarragona) el dia 28 de 
febrer de l’any 1876, va ser mort a la Torre 
de Fontaubella mateix el dia 12 d’agost de 
l’any 1936;

51. Pau Roselló Borgueres, nascut a 
Vimbodí (Tarragona) el dia 9 de maig de 
l’any 1895, va ser mort a Tarragona el dia 
26 de juliol de l’any 1936;

52. Josep Roselló Sans, nascut a Mont-
blanc (Tarragona) el dia 24 de setembre de 
l’any 1883, va ser mort a Tarragona el dia 
22 d’agost de l’any 1936;

53. Miquel Rué Gené, nascut a Cervià 
de les Garrigues (Lleida) el dia 13 de de-
sembre de l’any 1909, va ser mort a Mas-
pujols el dia 17 d’agost de l’any 1936;

54. Miquel Saludes Ciuret, nascut a Al-
forja (Tarragona) el dia 26 d’abril de l’any 
188711, va ser mort a Torredembarra el dia 
11 de novembre de l’any 1936;

55. Pius Salvans Corominas, nascut a la 
Guàrdia (Barcelona) el dia 2 de gener de 
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4. Felipe de Santa Teresa (Felipe Arce 
Fernández) nascut a Arroyo de Valdivieso 
(Burgos), el dia 16 d’octubre de l’any 1878, 
va ser mort a Torredembarra el dia 11 de 
novembre de l’any 1936;

5. Josep Cecili de Jesús Maria (Josep 
Alberich Lluch), nascut a Benicarló (Caste-
lló), el dia 7 de febrer de l’any 1865, va ser 
mort a Torredembarra el dia 11 de novem-
bre de l’any 1936;

6. Pedro de San Elías (Pedro de Eriz y 
Eguiluz), prevere, nascut a Barajuen del 
Valle de Armayona (Àlaba) el dia 22 de fe-
brer de l’any 1867, va ser mort a Torredem-
barra el dia 11 de novembre de l’any 1936;

7. Vicent de la Creu (Vicenç Gallen 
Ibáñez), prevere, nascut al Vallat (Castelló), 
el dia 29 d’octubre de l’any 1908, va ser mort 
a Tarragona el dia 25 de juliol de l’any 1936;

Molts servents de Déu dels Benedictins 
de Montserrat. Són els que segueixen:

1. Fulgenci Albareda Ramoneda, preve-
re, nascut a Barcelona el dia 13 de juny de 
l’any 1888, va ser mort a Montcada el dia 
19 de desembre de l’any 1936;

2. León Alesanco Maestro, prevere, nas-
cut a San Millán de la Cogolla (Logronyo), 
el dia 22 de juny de l’any 1882, va ser mort 
a Barcelona el dia 30 de novembre de l’any 
1936;

3. Ambròs Maria Busquets Creixell, pre-
vere, nascut a Torroella de Montgrí el dia 
12 de juny de l’any 1903, va ser mort a Bar-
celona el dia 19 d’agost de l’any 1936;

4. Hildebrand Maria Casanovas Vilà, 
profés, nascut a Hostalets de Balenyà, el 
dia 21 de gener de l’any 1918, va ser mort a 
Montserrat el dia 28 de juliol de l’any 1936;

5. Ildefons Civil Castellví, profés, nascut 
a Molins de Rei el dia 11 de gener de l’any 
1889, va ser mort a Can Campany el dia 25 
de juliol de l’any 1936;

66. Miquel Vilatimó Costa, nascut a 
Vic, el dia 24 d’octubre de l’any 1888, va 
ser mort a Tarragona el dia 26 de juliol de 
l’any 1936;

67. Pau Virgili Monfà, nascut a Valls 
(Tarragona) el dia 8 d’agost de l’any 1869, 
va ser mort a Tarragona el dia 26 de juliol 
de l’any 1936;

68. Francesc Vives Antich, nascut a 
Valls (Tarragona) el dia 22 de març de l’any 
1876, va ser mort a Torredembarra el dia 6 
d’agost de l’any 1936.

També van ser morts els alumnes del 
Seminari que segueixen:

1. Josep Gassol Montseny, nascut a Soli-
vella (Tarragona) el dia 31 de març de l’any 
1915, va ser mort a Sarral el dia 12 de fe-
brer de l’any 1937;

2. Joan Montpeó Masip, nascut a les 
Borges del Camp (Tarragona) el dia 31 
d’octubre de l’any 1918, va ser mort a Riu-
decols el dia 15 de maig de l’any 1938;

Un altre grup de servents de Déu va 
ser de l’Orde de Carmelites Descalços, la 
comunitat dels quals a Tarragona va ser 
detinguda pels rebels a l’inici de la perse-
cució. Aquests fills del Carmel eren:

1. Àngel de Sant Josep (Joan Fort Rius), 
nascut a l’Espluga de Francolí (Tarrago-
na) el dia 20 d’octubre de l’any 1896, va 
ser mort a Tarragona el dia 25 de juliol de 
l’any 1936;

2. Carles de Jesús Maria (Carles Barru-
fet Tost), nascut a la Selva del Camp (Tar-
ragona) el dia 9 d’abril de l’any 1888, va 
ser mort a Montblanc el dia 12 d’agost de 
l’any 1936;

3. Damià de la Santíssima Trinitat (Pau 
Damià Rodríguez), nascut a El Pedroso de 
la Armuña (Salamanca) el dia 18 de maig 
de l’any 1891, va ser mort a Torredembarra 
el dia 21 de juliol de l’any 1936;



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 38 4 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

 5
3 16. Àngel Maria Rodamilans Canals, 

prevere, nascut a Sabadell (Barcelona) el 
dia 1 de maig de l’any 1874, va ser mort a 
Barcelona el dia 27 de juliol de l’any 1936;

17. Francesc Maria Sánchez Soler, pro-
fés, nascut a Barcelona, el dia 25 d’agost 
de l’any 1880, va ser mort a Can Campany 
el dia 25 de juliol de l’any 1936;

18. Pere Vallmitjana Abarca, profés, 
nascut a Barcelona el dia 19 de maig de 
l’any 1875, va ser mort a Cerdanyola el dia 
15 de febrer de l’any 1936;

19. Bernat Vendrell Olivella, profés, nas-
cut a Sant Esteve d’Ordal el dia 29 de juny 
de l’any 1878, va ser mort a Gelida el dia 
25 de juliol de l’any 1936;

20. Narcís Maria Vilar Espona, profés, 
nascut a Hostalets de Balenyà el dia 7 
d’agost de l’any 1916, va ser mort a la carre-
tera de Vic el dia 28 de juliol de l’any 1936;

Entre els servents de Déu, també hi ha-
via un religiós de l’Orde dels Fra Menors 
Caputxins:

1. Carmel de Colomés (Enric Salvà Mi-
nistral), nascut a Colomés (Girona) el dia 
21 de març de l’any 1874, va ser mort a 
Valls el dia 25 d’agost de l’any 1936;

Un altre grup va ser el dels Servents de 
Déu dels Missioners Fills de l’Immaculat 
Cor de la Beata Maria Verge (Claretians), 
dels quals són servents de Déu:

1. Sebastià Balcells Tonijuán, profés, 
nascut a la Fuliola (Lleida) el dia 3 de de-
sembre de l’any 1885, va ser mort a la Ser-
ra d’Almenara el dia 15 d’agost de l’any 
1936;

2. Antoni Capdevila Balcells, profés, 
nascut a l’Espluga Calba el dia 27 de febrer 
de l’any 1894, va ser mort a Vimbodí el dia 
24 de juliol de l’any 1936;

3. Pau Castellà Barberà, profés, nascut 
a la Selva del Camp el dia 3 de maig de 

6. Odili Maria Costa Canal, prevere, nas-
cut a Vic, el dia 13 de desembre de l’any 
1905, va ser mort a la carretera de Vic el 
dia 28 de juliol de l’any 1936;

7. Eugenio María Erausquín Arambu-
ru, profés, nascut a Lazcano (Guipúscoa), 
el dia 21 d’octubre de l’any 1902, va ser 
mort a Barcelona el dia 19 d’agost de l’any 
1936;

8. Plàcid Maria Feliu Soler, prevere, nas-
cut a Sant Maur (Girona) el dia 1 de novem-
bre de l’any 1904, va ser mort a Barcelona 
el dia 19 d’agost de l’any 1936;

9. Josep Maria Fontserè Masdeu, preve-
re, nascut a Vinyoles d’Orís (Barcelona) el 
dia 30 d’octubre de l’any 1854, va ser mort 
a la Ronda de Sant Pere el dia 19 d’agost 
de l’any 1936;

10. Domingo González Millán, prevere, 
nascut a La Losila (Logronyo) el dia 16 de 
setembre de l’any 1880, va ser mort a Bar-
celona el dia 19 d’agost de l’any 1936;

11. Robert Grau Bullich, prevere, nascut 
a Coll de Nargó, (Lleida) el dia 14 d’abril de 
l’any 1895, va ser mort a Barcelona el dia 5 
de gener de 1937;

12. Emilià Maria Guilà Ximenes, profés, 
nascut a Mataró, el dia 4 d’abril de l’any 
1914, va ser mort a Barcelona el dia 19 
d’agost de l’any 1936;

13. Josep Maria Jordà Jordà, profés, nas-
cut a Tarragona, el dia 17 de novembre de 
l’any 1884, va ser mort al Pont Negre el dia 
26 de juliol de l’any 1936;

14. Luis Palacios Lozano, nascut a Agés 
(Burgos) el dia 25 d’agost de l’any 1893, va 
ser mort a Barcelona el dia 30 de novem-
bre de l’any 1936;

15. Joan Roca Bosch, prevere, nascut a 
Guissona (Lleida) el dia 11 de juliol de l’any 
1884, va ser mort a Barcelona el dia 20 
d’agost de l’any 1936;
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5. Anastasio Lucas (Lucas Martín Puen-
te), profés, nascut a Quintanilla del Coco 
(Burgos) el dia 20 de setembre de l’any 
1908, va ser mort a Tarragona el dia 19 de 
setembre de l’any 1936;

6. Andrés Sergio (Andrés Pradas Lahoz), 
profés, nascut a Lahoz de la Vieja (Terol), 
el dia 30 de novembre de l’any 1908, va ser 
mort el dia 19 d’agost de l’any 1936;

7. Ángel Amat (Maximinino Pérez Fiero), 
profés, nascut a Alfén (Saragossa) el dia 21 
d’agost de l’any 1905, va ser mort a Torto-
sa el dia 1 de setembre de l’any 1936;

8. Àngel Fèlix (Modest Godó Buscató), 
profés, nascut a la Selva de Mar (Girona) el 
dia 12 de gener de l’any 1879, va ser mort 
a la Canonja (Tarragona) el dia 28 d’agost 
de l’any 1936;

9. Antonio Egidio (Alejandro Egidio 
Monforte) profés, nascut a Mosqueruela 
(Terol) el dia 3 de febrer de l’any 1903, va 
ser mort a Mosqueruela mateix el dia 22 
de setembre de l’any 1936;

10. Arístides Marc (Pedro Cano Ce-
brián), profés, nascut a Villalba de los Mo-
rales (Terol) el dia 1 de juny de l’any 1901, 
va ser mort a Benicarló el dia 12 d’agost de 
l’any 1936;

11. Arnald Ciril (Joan Font Taulat), pro-
fés, nascut a Vilademat (Girona) el dia 1 de 
juliol de l’any 1890, va ser mort a Lleida el 
dia 23 de juny de l’any 1937;

12. Augusto María (Miguel Arsenio Me-
rino) profés, nascut a San Cebrián de Mudá 
(Palència) el dia 12 de desembre de l’any 
1894, va ser mort al Catllar (Tarragona) a 
principis del mes d’octubre de l’any 1936;

13. Benilde Josep (Francesc Casade-
munt Ribas), profés, nascut a Llofriu (Gi-
rona) el dia 7 de febrer de l’any 1872, va 
ser mort a Tarragona el dia 26 d’agost de 
l’any 1936;

l’any 1861, va ser mort a Reus el dia 26 de 
setembre de l’any 1936;

4. Andreu Feliu Bartomeu, profés, nas-
cut a la Selva del Camp (Tarragona) el dia 
15 de setembre de l’any 1870, va ser mort a 
Reus el dia 26 de setembre de l’any 1936;

5. Jaume Mir Vime, prevere, nascut a 
Ciutadilla (Lleida) el dia 21 de desembre 
de l’any 1889, va ser mort a Tarragona el 
dia 22 de juliol de l’any 1936;

6. Frederic Vilà Bartrolí, prevere, nas-
cut al Brull (Barcelona) el dia 3 de març de 
l’any 1884, va ser mort a Torredembarra el 
dia 11 de novembre de l’any 1936;

7. Antoni Vilamassana Carulla, profés, 
nascut a Massoteres (Lleida) el dia 27 de 
gener de l’any 1860, va ser mort a Valls el 
dia 25 d’agost de l’any 1936.

I un altre grup és el dels Germans de les 
Escoles Cristianes, els quals van ser morts 
amb el servent de Déu Agapit Modest (Mo-
dest Pamplona Falguera), que són:

1. Alberto Joaquín (Alberto Linares de la 
Pinta) profés, nascut a Cheste (València) el 
dia 17 d’agost de l’any 1913, va ser mort 
a Castellonroi el dia 19 de març de l’any 
1937;

2. Alejandro Antonio (Alejandro Arraya 
Caballero), profés, nascut a Monasterio de 
Rodilla (Burgos) el dia 30 de maig de l’any 
1908, va ser mort a Tarragona el dia 31 de 
juliol de l’any 1936;

3. Alexandre Joan (Fermí Gellida Corne-
lles), profés, nascut a Benicarló (Lleida) 
Castelló, el dia 6 d’octubre de l’any 1889, 
va ser mort a Vinaròs el dia 18 d’agost de 
l’any 1936;

4. Alfeo Bernabé (Bernabé Núñez Alon-
so), profés, nascut a Santa María del In-
vierno (Burgos) el dia 11 de juny de l’any 
1902, va ser mort a Tarragona el dia 31 de 
juliol de l’any 1936;



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 38 4 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

 5
3 23. Exuperi (Miquel Alberto Flos), pro-

fés, nascut a Benicarló (Castelló) el dia 12 
de novembre de l’any 1881, va ser mort a 
Castelló mateix el dia 15 d’agost de l’any 
1936;

24. Faust Lluís (Josep Maria Tolaguera 
Oliva) profés, nascut a l’Escala (Girona) el 
dia 14 de març de l’any 1904, va ser mort a 
Tarragona el dia 26 d’agost de l’any 1936;

25. Félix Adrián (Francisco Vicente Edo), 
profés, nascut a Mosqueruela (Terol) el 
dia 31 de juliol de l’any 1903, va ser mort a 
Mosqueruela mateix el dia 22 de setembre 
de l’any 1936;

26. Fulbert Jaume (Jaume Jardí Vernet), 
profés, nascut a Vandellòs (Tarragona) el 
dia 7 de maig de l’any 1901, va ser mort 
als afores de Vandellòs mateix el dia 10 
d’agost de l’any 1936;

27. Gilbert de Jesús (Josep Boschde-
mont Matjavila), profés, nascut a Cassà de 
la Selva (Girona) el dia 11 d’agost de l’any 
1880, va ser mort a Torredembara el dia 11 
de novembre de l’any 1936;

28. Honorio Sebastián (Sebastián Obe-
so Alario), profés, nascut a Azoña (Palèn-
cia) el dia 12 de desembre de l’any 1910, va 
ser mort a Tarragona el dia 19 de setembre 
de l’any 1936;

29. Hug Bernabé (Francesc Trullén Gi-
lisbarts), profés, nascut a Roquetes (Tarra-
gona) el dia 20 de gener de l’any 1895, va 
ser mort a Tortosa el dia 1 de setembre de 
l’any 1936;

30. Jacint Jordi (Josep Camprubí Corru-
bí), profés, nascut a Palmerola (Girona) el 
dia 22 de febrer de l’any 1888, va ser mort 
a la Canonja (Tarragona) el dia 28 d’agost 
de l’any 1936;

31. Jenaro (Mariano Navarro Blasco), 
profés, nascut a Tortajada (Terol) el dia 5 
de desembre de l’any 1902, va ser mort a 

14. Benet Joan (Joan Baptista Urgell 
Coma), profés, nascut a Villalba dels Arcs 
(Tarragona) el dia 5 d’octubre de l’any 
1906, va ser mort a Alcolea del Pinar el dia 
7 d’agost de l’any 1936;

15. Buenaventura Pius (Pío Ruiz de la 
Torre), profés, nascut a Fresno de Rodilla 
(Burgos) el dia 9 de juliol de l’any 1909, va 
ser mort a Tortosa el dia 1 de setembre de 
l’any 1936;

16. Claudio José (Manuel Mateo Calvo), 
profés, nascut a Aliaga (Terol) el dia 5 d’oc-
tubre de l’any 1902, va ser mort a Tortosa 
el dia 1 de setembre de l’any 1936;

17. Climent Adolf (Climent Vea Bala-
guer), profés, nascut a la Jana (Castelló) el 
dia 5 de juny de l’any 1898, va ser mort al 
cementiri de Sant Mateu (Castelló) el dia 
15 d’agost de l’any 1936;

18. Clemente Faustino (Germà José Fer-
nández Sáenz), profés, nascut a Logronyo el 
dia 6 d’abril de l’any 1915, va ser mort a Tar-
ragona el dia 19 de setembre de l’any 1936;

19. Daniel Antonio (Nicolás Rueda Bar-
riocanal), profés, nascut a Quintanavives 
(Burgos) el dia 10 de setembre de l’any 
1894, va ser mort a la Canonja (Tarragona) 
el dia 28 d’agost de l’any 1936;

20. Eladio Vicente (Cesario España Or-
tiz), profés, nascut a Pancorbo (Burgos) el 
dia 25 de febrer de l’any 1886, va ser mort 
a la Canonja (Tarragona) el dia 28 d’agost 
de l’any 1936;

21. Elies Paulí (Xavier Pradas Vidal), 
profés, nascut a Culla (Castelló) el dia 20 
de març de l’any 1886, va ser mort a la 
Canonja (Tarragona) el dia 28 d’agost de 
l’any 1936;

22 Elm Miquel (Pere Sisterna Torrent), 
profés, nascut a Llagostera (Girona) el dia 
21 de març de l’any 1868, va ser mort a Tar-
ragona el dia 26 d’agost de l’any 1936;
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l’any 1911, va ser mort a Torredembarra el 
dia 11 de novembre de l’any 1936;

2. Lluís Domingo Oliva, nascut a Reus 
(Tarragona) el dia 11 de gener de l’any 
1892, va ser mort a Torredembarra el dia 11 
de novembre de l’any 1936;

3. Isidre Tarsà Giribets, nascut a Fonta-
net (Lleida) el dia 3 de febrer de l’any 1866, 
va ser mort a Torredembarra el dia 11 de 
novembre de l’any 1936;

4. Bonaventura Toldrà Rodon, nascut 
al Pla de Sant Maria (Tarragona) el dia 31 
de març de l’any 1896, va ser mort a Tor-
redembarra el dia 11 de novembre de l’any 
1936.

La mort d’aquests 147 servents de Déu, 
el poble cristià sempre l’ha tinguda com un 
martiri autèntic. Per la qual cosa des del 
dia 28 d’abril de l’any 1952 fins al dia 29 de 
maig de l’any 1959 va tenir lloc a la cúria 
arxidiocesana de Tarragona el Procés In-
formatiu sobre el martiri dels servents de 
Déu, l’autoritat i validesa jurídica del qual 
va avalar la Congregació per a les Causes 
dels Sants, amb decret del dia 4 de desem-
bre de 1992. Feta la Positio, en la forma or-
dinària, el dia tres de juliol de 2011, es va 
celebrar una reunió extraordinària de teò-
legs consultors, en què es va examinar el 
caràcter martirial de la mort dels servents 
de Déu i es va arribar a una conclusió fa-
vorable. Els pares cardenals i bisbes en la 
sessió ordinària del dia 5 de juny de l’any 
2012, que vaig presidir jo mateix, cardenal 
Angelo Amato, van reconèixer que els es-
mentats servents de Déu van patir martiri 
vertader per odi a la fe per manifesta fide-
litat a Crist i a l’Església.

Informat de tot el que precedeix pel 
subscrit Cardenal Prefecte, el summe pon-
tífex Benet XVI, aprovades les conclusions 
que li han estat presentades per la Congre-

Torredembarra el dia 11 de novembre de 
l’any 1936;

32. Justí Gabriel (Gabriel Albiol Plou), 
profés, nascut a Peníscola (Castelló) el 
dia 23 d’abril de l’any 1910, va ser mort a 
Peníscola mateix el dia 12 d’agost de l’any 
1936;

33. Lleó Joaquim (Joaquim Pallerola 
Feu), profés, nascut a la Seu d’Urgell (Llei-
da) el dia 2 de juliol de l’any 1892, va ser 
mort a Tortosa el dia 1 de setembre de 
l’any 1936;

34. Lluís Albert (Ildefons Albert Flos), 
profés, nascut a Benicarló (Castelló) el 
dia 26 de febrer de l’any 1880, va ser mort 
Benicarló mateix el dia 15 d’agost de l’any 
1936;

35. Magí Pere (Francesc Salla Saltó), 
profés, nascut als Omells de na Gaia (Llei-
da) el dia 3 de setembre de l’any 1918, va 
mort a la Juncosa (Lleida) el dia 30 de juliol 
de l’any 1938;

36. Marciano Pascual (Pascual Escuín 
Ferrer), profés, nascut a la Hoz de la Vie-
ja (Terol) el dia 30 de març de l’any 1907, 
va ser mort a Tortosa el dia 19 d’agost de 
l’any 1936;

37. Nicolás Adrián (Juan Pérez Rodrigo), 
profés, nascut a Rescatón (Saragossa) el 
dia 27 de gener de l’any 1914, va ser mort 
a Tarragona el dia 19 de setembre de l’any 
1936;

38. Rafael Josep (Patrici Gellida Llo-
rach), profés, nascut a Benicarló (Caste-
lló) el dia 16 de març de l’any 1871, va ser 
mort a Benicarló mateix el dia 18 d’agost 
de l’any 1936.

Els qui completen la llista són els ser-
vents de Déu Germans del Tercer Orde Car-
melità per a l’Ensenyament:

1. Julio Alameda Camarero, nascut, a 
Castrozeniza (Burgos) el dia 28 de maig de 



S e t e m b r e  -  O c t u b r e  2 0 1 38 5 0
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

 5
3 12. El dia de naixement és el 21.

13. El segon cognom és Carré.
14. L’any de naixement és el 1874.

Paraules del papa Francesc en la cerimò-
nia de beatificació de 522 màrtirs en l’Any 
de la fe 

Estimats germans i germanes, bon dia,
M’uneixo de cor a tots els participants 

en la celebració que té lloc a Tarragona, en 
la qual un gran nombre de pastors, perso-
nes consagrades i fidels laics són procla-
mats beats màrtirs.

Qui són els màrtirs? Són cristians gua-
nyats per Crist, deixebles que han après bé 
el sentit d’aquell «estimar fins a l’extrem» 
que va portar Jesús a la Creu. No existeix 
l’amor per capítols, l’amor en porcions. 
L’amor és total, i quan s’estima, s’estima 
fins a l’extrem. A la creu, Jesús va sentir el 
pes de la mort, el pes del pecat, però es va 
confiar de manera total al Pare, i va perdo-
nar. Gairebé no va dir res, però va lliurar la 
vida. Crist ens va al davant en l’amor, i els 
màrtirs l’han imitat en l’amor fins al final.

Diuen els Sants Pares: «Imitem els màr-
tirs!» Sempre és necessari morir una mica 
per a sortir de nosaltres mateixos, del 
nostre egoisme, del nostre benestar, de 
la nostra peresa, de les nostres tristeses, 
i obrir-nos a Déu, als altres, especialment 
als qui més ho necessiten.

Implorem la intercessió dels màrtirs 
per a ser cristians concrets, cristians amb 
obres i no de paraules; per a no ser cris-
tians mediocres, cristians amb un vernís 
de cristianisme però sense substància, 
ells no portaven només un vernís, eren 
cristians fins al final. Demanem-los ajuda 
per a mantenir ferma la fe, malgrat que 
hi hagi dificultats, i siguem així ferment 

gació per a la causa dels sants, amb data 
d’avui ha declarat que Consta el martiri i 
la seva causa referent als servents de Déu 
Manuel Borràs Ferré, bisbe auxiliar de Tar-
ragona, i Agapit Modest (civilment Modest 
Pamplona Falguera), de l’Institut dels Ger-
mans de les Escoles Cristianes, i als CXLV 
companys, en el cas i a l’efecte a què es fa 
referència.

El Summe Pontífex va disposar de fer 
públic el present decret i d’incorporar-lo a 
les actes de la Congregació per a les cau-
ses dels sants.

Angelo Card. Amato, S.D.B., prefecte
Marcello Bartolucci, 

arquebisbe tit. Mevaniensis, secretari

NOTES

1. Les dades dels màrtirs estan extretes 
de la Positio. En el moment d’iniciar 
la causa es van compilar tan bé com 
es va poder, però la realitat és que 
n’hi ha algunes que són errònies. En 
la traducció del Decret es conserven 
tal com estan en el decret original 
llatí, però en nota a peu de pàgina es 
precisen les dades que són errònies.

2. El dia de naixement és el 10.
3. El dia de naixement és el 3.
4. El lloc de naixement és Súria, i la data 

el 12 d’agost de 1906.
5. El lloc de naixement és Altafulla, i la 

data, el dia 30 d’octubre de 1876.
6. El dia ha de ser el 13.
7. La data correcta de naixement és el 

28 d’octubre de 1866.
8. El dia ha de ser l’11.
9. El lloc de la mort va ser la carretera 

de la Secuita.
10. El Vilosell és província de Lleida.
11. L’any de naixement ha de ser el 1867.
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bisbes de Ciudad Real i de Conca; i la cele-
brada a la Catedral de l’Almudena de Ma-
drid, el 17 de desembre de 2011, amb 23 
testimonis de la fe.

Avui, aquí a Tarragona, el papa Francesc 
beatifica 522 màrtirs, que «van vessar la 
sang per donar testimoni del Senyor Je-
sús» (Carta Apostòlica). És la cerimònia de 
beatificació més gran que hi ha hagut en 
terra espanyola. Aquest darrer grup inclou 
tres bisbes —Manuel Basulto Jiménez, 
bisbe de Jaén; Salvi Huix Miralpeix, bisbe 
de Lleida, i Manuel Borràs Ferré, bisbe au-
xiliar de Tarragona— i, a més, nombrosos 
preveres, seminaristes, consagrats i con-
sagrades, joves i ancians, pares i mares de 
família. Són tots víctimes innocents que 
van suportar presons, tortures, processos 
injustos, humiliacions i suplicis indescrip-
tibles. És un exèrcit immens de batejats 
que, amb el vestit blanc de la caritat, van 
seguir Crist fins al Calvari per a ressuscitar 
amb ell en la glòria de la Jerusalem celes-
tial.

2. En el període fosc de l’hostilitat an-
ticatòlica dels anys trenta, la vostra noble 
nació va ser entelada per la boira diabòlica 
d’una ideologia que va anul·lar milers de 
ciutadans pacífics, incendiant esglésies i 
símbols religiosos, tancant convents i es-
coles catòliques, destruint part del vostre 
preciós patrimoni artístic. El papa Pius XI, 
amb l’encíclica Dilectissima novis, de 3 de 
juny de 1933, va denunciar enèrgicament 
aquesta política antireligiosa llibertina.

Recordem en primer lloc que els màrtirs 
no van ser caiguts de la guerra civil, sinó 
víctimes d’una persecució religiosa radical 
que es proposava l’extermini programat 
de l’Església. Aquests germans i germanes 
nostres no eren combatents, no tenien ar-
mes, no es trobaven al front, no donaven 

d’esperança i artífexs de fraternitat i de 
solidaritat.

I us demano que reseu per mi. Que Je-
sús us beneeixi i la Mare de Déu us cuidi.

Homilia del Cardenal Amato, SDB, en la 
beatificació dels 522 màrtirs 

1. L’Església espanyola celebra avui la 
beatificació de 522 fills màrtirs, profetes 
desarmats de la caritat de Crist. És un es-
deveniment de gràcia extraordinari, que 
treu qualsevol tristesa i omple d’alegria 
la comunitat cristiana. Avui recordem amb 
gratitud el seu sacrifici, que és la manifes-
tació concreta de la civilització de l’amor 
predicada per Jesús: «Ara» —diu el llibre 
de l’Apocalipsi de sant Joan— «és l’hora 
de la salvació, la força i el regnat del nos-
tre Déu, l’hora del poder del seu Messies» 
(Ap 12,10). Els màrtirs no s’han avergonyit 
de l’Evangeli, sinó que han restat fidels a 
Crist, que diu: «Si algú vol venir amb mi, 
que es negui ell mateix, que prengui cada 
dia la seva creu i que em segueixi. Qui 
vulgui salvar la seva vida, la perdrà, però 
el qui la perdi per mi, la salvarà» (Lc 9,23-
24). Sepultats amb Crist en la mort, amb 
ell viuen per la fe en la força de Déu (cf. 
1,12).

Espanya és una terra beneïda per la 
sang dels màrtirs. Si ens limitem als tes-
timonis heroics de la fe, víctimes de la 
persecució religiosa dels anys 30 del segle 
passat, l’Església en 14 cerimònies dife-
rents n’ha beatificat més de mil. La pri-
mera, l’any 1987, va ser la beatificació de 
tres Carmelites descalces de Guadalajara. 
D’entre les cerimònies més nombroses 
recordem la de l’11 de març de 2001, amb 
233 màrtirs; la del 28 d’octubre de 2007, 
amb 498 màrtirs, entre els quals hi ha els 
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3 vocació. Era una veritable pedagogia mar-

tirial, que va fer als joves forts i fins i tot 
joiosos en el seu testimoniatge suprem.

4. Ara plantegem-nos una pregunta: 
Per què l’Església beatifica aquests màr-
tirs? La resposta és senzilla: l’Església no 
vol oblidar aquests fills seus valents. L’Es-
glésia els honora amb culte públic, per tal 
que la seva intercessió obtingui del Senyor 
una pluja beneficiosa de gràcies espiritu-
als i temporals a tot Espanya. L’Església, 
casa del perdó, no cerca culpables. Vol 
glorificar aquests testimonis heroics de 
l’evangeli de la caritat, perquè mereixen 
admiració i imitació.

La celebració d’avui vol cridar forta-
ment una vegada més al món que la hu-
manitat necessita pau, fraternitat, concòr-
dia. Res no pot justificar la guerra, l’odi 
fratricida, la mort del proïsme. Amb la 
seva caritat, els màrtirs es van oposar al 
furor del mal, com un mur potent s’oposa 
a la violència monstruosa d’un tsunami. 
Amb la seva mansuetud els màrtirs van 
desactivar les armes mortals dels tirans 
i dels botxins, vencent el mal amb el bé. 
Ells són els profetes sempre actuals de la 
pau a la terra.

5. I ara una segona pregunta: ¿Per què 
la beatificació dels màrtirs de moltes diò-
cesis espanyoles es fa aquí, a Tarragona?

Hi ha dos motius. En primer lloc perquè 
el grup més nombrós dels màrtirs és el 
d’aquesta antiquíssima diòcesi espanyo-
la, amb 147 màrtirs, inclòs el bisbe Manuel 
Borràs Ferré i els joves seminaristes Joan 
Montpeó Masip, de vint anys, i Josep Gas-
sol Montseny, de vint-i-dos.

El segon motiu ens ve del fet que, als 
primers segles cristians, aquí a Tarrago-
na, ecclesia Pauli, sedes Fructuosi, patria 
martyrum, va tenir lloc el martiri del bisbe 

suport a cap partit, no eren provocadors. 
Eren homes i dones pacífics. Els van matar 
per odi a la fe, només perquè eren catò-
lics, perquè eren preveres, perquè eren 
seminaristes, perquè eren religiosos, per-
què eren religioses, perquè creien en Déu, 
perquè tenien Jesús com a únic tresor, més 
estimat que la pròpia vida. No odiaven 
ningú, estimaven a tothom, feien el bé a 
tothom. El seu apostolat era la catequesi a 
les parròquies, l’ensenyament a les esco-
les, la cura dels malalts, la caritat amb els 
pobres, l’assistència als ancians i als mar-
ginats. A l’atrocitat dels perseguidors, no 
van respondre amb la rebel·lió o amb les 
armes, sinó amb la mansuetud dels forts.

En aquell període, mentre es trobaven 
a l’exili, Don Luigi Sturzo, diplomàtic i pre-
vere catòlic italià, en un article de 1933, 
publicat al periòdic El Matí de Barcelona, 
escrivia amb intuïció profètica que les mo-
dernes ideologies són veritables religions 
idolàtriques, que exigeixen altars i vícti-
mes, sobretot víctimes, milers, i fins i tot 
milions. I afegia que l’augment aberrant 
de la violència feia que les víctimes fossin 
en molt més nombroses que en les anti-
gues persecucions romanes1.

3. Estimats germans, davant la resposta 
valent i unànime d’aquests màrtirs, sobre-
tot de moltíssims preveres i seminaristes, 
m’he preguntat moltes vegades: com s’ex-
plica la seva força sobrehumana de prefe-
rir la mort abans de renegar de la seva fe 
en Déu? A més de l’eficàcia de la gràcia di-
vina, la resposta cal cercar-la en una bona 
preparació al presbiterat. En els anys pre-
vis a la persecució, als seminaris i a les ca-
ses de formació, els joves eren informats 
clarament sobre el perill mortal en què es 
trobaven. Eren preparats espiritualment 
per afrontar fins i tot la mort per la seva 
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missatge. Sobretot ens conviden a perdo-
nar. El papa Francesc recentment ens ha 
recordat que «l’alegria de Déu és perdo-
nar! […] Aquí hi ha tot l’Evangeli, tot el cris-
tianisme! No és sentiment, no és “bonis-
me”! Al contrari, la misericòrdia és la veri-
table força que pot salvar l’home i el món 
del “càncer” que és el pecat, el mal moral, 
el mal espiritual. Només l’amor curulla els 
buits, la voràgine negativa que el mal obre 
en el cor i en la història. Només l’amor pot 
fer això, i aquesta és la joia de Déu!»3. 

Som cridats, doncs, a l’alegria del per-
dó, a eliminar del nostre pensament i del 
cor la tristesa del rancor i de l’odi. Jesús 
deia: «Sigueu misericordiosos com el vos-
tre Pare és misericordiós» (Lc 6,36). Convé 
fer un examen concret, ara, sobre la nostra 
voluntat de perdó. El papa Francesc sugge-
reix: «Cadascú que pensi en una persona 
amb qui no estigui bé, amb qui s’hagi en-
fadat, a qui no estimi. Pensem en aquesta 
persona i en silenci, en aquest moment, 
resem per aquesta persona i siguem mise-
ricordiosos amb aquesta persona.»4.

Que la celebració d’avui sigui, doncs, la 
festa de la reconciliació, del perdó donat i 
rebut, el triomf del Senyor de la pau.

7. D’aquí sorgeix un segon missatge: el 
de la conversió del cor a la bondat i a la mi-
sericòrdia. Tots som convidats a convertir-
nos al bé, no sols el qui es declara cristià, 
sinó també qui no ho és. L’Església convi-
da també els perseguidors a no témer la 
conversió, a no tenir por del bé, a rebutjar 
el mal. El Senyor és pare bo que perdona 
i acull amb els braços oberts els seus fills 
allunyats pels camins del mal i del pecat.

Tots —bons i dolents— necessitem la 
conversió. Tots estem cridats a convertir-
nos a la pau, a la fraternitat, al respecte de 
la llibertat de l’altre, a la serenitat en les 

Fructuós i dels seus diaques, Auguri i Eulo-
gi, cremats vius l’any 259 dC a l’amfiteatre 
romà de la ciutat.

Recordem breument el martiri 
d’aquests dos primers testimonis tarra-
conenses, perquè torna a proposar la di-
nàmica essencial de tota persecució, que, 
per una part, mostra l’arbitrarietat de les 
acusacions i l’atrocitat de les tortures, i, 
per una altra, la fortalesa sobrehumana 
dels màrtirs en acceptar la passió i la mort 
amb serenitat i amb el perdó als llavis.

Tarragona, seu d’una comunitat cristi-
ana florent, al segle III dC va ser objecte 
d’una violenta persecució per obra de 
l’emperador Valerià. En van ser víctimes el 
bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i 
Eulogi. Del seu martiri tenim les Actes, que 
ens transmeten els protocols notarials del 
procés, de l’interrogatori, de les respos-
tes, de la condemna i de l’execució2. La 
captura de Fructuós i dels seus diaques 
es va esdevenir el matí del diumenge 16 
de gener de 259. Portat a la presó, Fruc-
tuós resava contínuament i donava grà-
cies al Senyor per la gràcia del martiri. A 
més, també allí va continuar la seva obra 
de pastor i d’evangelitzador, confortant 
els fidels, batejant i proclamant l’Evangeli 
als pagans. Després d’alguns dies, el 21 de 
gener, els tres van ser convocats pel cònsol 
Emilià per a l’interrogatori. Fructuós i els 
dos diaques es van negar a oferir sacrificis 
als ídols i van reafirmar la seva fidelitat a 
Crist. Els tres van ser llavors condemnats 
a ser cremats vius. Portats a l’amfiteatre, 
el sant Bisbe va cridar amb força que l’Es-
glésia no quedaria mai sense pastor i que 
Déu mantindria la promesa de protegir-la 
en el futur.

6. Quin missatge ens ofereixen els màr-
tirs antics i moderns? Ens deixen un doble 
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3 NOTES

1. Luigi Sturzo, Miscellanea londinese, 
vol. II, Anni 1931-1933, Bologna 1967, 
p. 286. L’article va ser publicat en el 
periòdic El Matí de Barcelona, el 19 de 
desembre de 1933.

2. Vegeu l’opuscle molt ben documen-
tat de Pere Batlle Huguet, Sants Fruc-
tuós, bisbe de Tarragona, i Auguri 
i Eulogi diaques. Les Actes del seu 
martiri, Tarragona 1959. Aquestes Ac-
tes eren conegudes fins i tot fora de 
l’Església de Tarragona. Per exemple, 
el poeta espanyol Aureli Prudenci, en 
fa una traducció detallada i fidel l’any 
VI en el seu Peri stephanon o Llibre de 
les corones. Sant Agustí mateix, en el 
sermó del dia de la festa dels sants, 
en comenta el text.

3. Papa Francesc, Angelus del 15 de se-
tembre de 2013.

4. Ib.
5. Papa Francesc, Meditació del 19 

d’abril de 2013.
6. Papa Francesc, Homilia del 28 d’abril 

de 2013.

Carta Apostòlica sobre la data de la cele-
bració de les beatificacions

Roma 4-10-2013 

Nós, en acolliment del desig del nostres 
germans Jesús García Burillo, bisbe d’Àvi-
la; Alfonso Milián Sorribas, bisbe de Bar-
bastre-Montsó; Lluís S.E.R. Card. Martínez 
Sistach, arquebisbe de Barcelona; Mario 
Iceta Gavicagogeascoa, bisbe de Bilbao; 
José Manuel Lorca Planes, bisbe de Car-
tagena; Antonio Ángel Algora Hernando, 
bisbe de Ciudad Real; Demetrio Fernández 

relacions humanes. Així han actuat els nos-
tres màrtirs, així han obrat els sants que —
com diu el papa Francesc— segueixen «el 
camí de la conversió, el camí de la humilitat, 
de l’amor, del cor, el camí de la bellesa.»5.

És un missatge que concerneix sobre-
tot els joves, cridats a viure amb fidelitat 
i goig la vida cristiana. Però s’ha d’anar 
contra corrent: «Anar contra corrent fa bé 
al cor, però cal coratge, i Jesús ens dóna 
aquest coratge! No hi ha dificultats, tribu-
lacions, incomprensions que facin por si 
restem units a Déu com les sarments estan 
unides al cep, si no perdem l’amistat amb 
ell, si li donem cada vegada més espai en 
la nostra vida. Això passa sobretot si ens 
sentim pobres, dèbils, pecadors, perquè 
Déu dóna força a la nostra debilitat, rique-
sa a la nostra pobresa, conversió i perdó al 
nostre pecat.»6.

Així s’han comportat els màrtirs, joves 
i ancians. Sí, també joves com, per exem-
ple, els seminaristes de les diòcesis de Tar-
ragona i de Jaén, i el laic de vint-i-un anys, 
de la diòcesi de Jaén. No han tingut por de 
la mort, perquè la seva mirada estava pro-
jectada cap al cel. Els va mancar la miseri-
còrdia dels homes, però va estar present 
i va ser sobreabundant la misericòrdia de 
Déu.

Perdó i conversió són els dons que els 
màrtirs ens fan a tots. El perdó porta la 
pau als cors, la conversió crea fraternitat 
amb els altres.

Que els nostres màrtirs, missatgers de 
la vida i no de la mort, siguin els nostres 
intercessors per una existència de pau i 
de fraternitat. Aquest serà el fruit preciós 
d’aquesta celebració en l’Any de la Fe.

Que Maria, Regina Martyrum, continuï 
sent la potent auxiliadora dels cristians.

Amén.
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Antonio Faúndez López i un company, 
preveres professos de l’Orde de Germans 
Menors, més dos preveres diocesans; 

Hermenegildo de la Asunción de la Bien-
aventurada Virgen María (en el segle: Her-
menegildo Iza i Aregita) i 5 companys, de 
l’Orde de la Santíssima Trinitat; 

Carmelo María Moyano i 9 companys, 
preveres professos de l’Orde de Carmeli-
tes; 

José Javier Gorosterratzu i 5 companys, 
de la Congregació del Santíssim Redemp-
tor; 

Manuel Basulto Jiménez, bisbe, més 3 
preveres diocesans, un seminarista i un 
laic; 

Victoria (en el segle: Francisca Inés de 
la Antigua) Valverde González, religiosa 
del Pius Institut Calassanci de Filles de la 
Divina Pastora; 

Salvi Huix Miralpeix, bisbe de Lleida; 
Josep Nadal Guiu i Josep Jordán Blecua, 

preveres diocesans; 
Juan de Jesús (en el segle: Vilaregut Far-

ré) i 3 companys, de l’Orde de Carmelites 
Descalços, més Pau Segalà Solé, prevere 
diocesà; 

Mariano Alcalá Pérez i 18 companys, de 
l’Orde de la Benaurada Verge Maria de la 
Mercè; 

Crisanto (en el segle: Casimiro González 
García), Aquilino, Cipriano José i 63 com-
panys, de l’Institut de Germans Maristes 
de l’Ensenyament, més Ramón Emiliano 
Hortelano Gómez i Julián Aguilar Martín, 
laics; 

Manuel de la Sagrada Familia (en el 
segle: Manuel Sanz Domínguez), prevere 
profés i reformador de l’Orde de Sant Je-
roni; 

Andrés de Palazuelo (en el segle: Mi-
guel Francisco González González) i 31 

González, bisbe de Córdoba; José María 
Yanguas Sanz, bisbe de Conca; Ramón del 
Hoyo López, bisbe de Jaén; Joan Piris Frí-
gola, bisbe de Lleida; Antonio María S.E.R. 
Card. Rouco Varela, arquebisbe de Madrid; 
Jesús Esteban Catalá Ibáñez, bisbe de Mà-
laga; Salvador Giménez Valls, bisbe de 
Menorca; Atilano Rodríguez Martínez, bis-
be de Sigüenza-Guadalajara; Jaume Pujol 
Balcells, arquebisbe de Tarragona; Josep 
Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa; 
Carlos Manuel Escribano Subías, bisbe de 
Terol i Albarrasí; Braulio Rodríguez Plaza, 
arquebisbe de Toledo; Enrique Benavent 
Vidal, bisbe de Tortosa; Carlos Osoro Sier-
ra, arquebisbe de València, de molts altres 
germans en l’episcopat i de molts fidels, 
després d’haver escoltat el parer de la 
Congregació per a les causes dels sants, 
amb la nostra autoritat apostòlica conce-
dim que els venerables servents de Déu

José Máximo Moro Briz i 4 companys, 
preveres diocesans; 

Mauro Palazuelos Maruri i 17 com-
panys, de l’Orde de Sant Benet; 

Jaume Puig Mirosa i 18 companys, de la 
Congregació Fills de la Sagrada Família de 
Jesús, Maria i Josep, més Sebastià Llorens 
Telarroja, laic; 

Maria de Montserrat (en el segle: Josefa 
Pilar García Solanas) i 8 companyes, ger-
manes professes de l’Institut de Mínimes 
Descalces de Sant Francesc de Paula, més 
Lucrecia García Solanas, laica i vídua; 

Mauricio Íñiguez de Heredia Alzola (en 
el segle: Alejandro) i 23 Companys, reli-
giosos professos de l’Orde Hospitalari de 
Sant Joan de Déu; 

Josep Guardiet Pujol, prevere diocesà; 
Raimundo Joaquín Castaño i José María 

González, preveres professos de l’Orde de 
Predicadors; 
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ciaris Carmelites de l’Ensenyament; 
Fortunato Velasco Tobar i 13 companys, 

de la Congregació de la Missió; 
Joaquim Jovaní Marín i 14 companys, de 

la Germandat de Sacerdots Operaris Dio-
cesans del Cor de Jesús; 

Ricard Gil Barcelón, prevere profés de la 
Petita Obra de la Divina Providència, i An-
toni Arrué Peiró, laic; 

Josefa Martínez Pérez i 11 companyes, 
de la Congregació de Filles de la Caritat, 
més Dolors Broseta Bonet, laica, que van 
vessar la sang a Espanya per a donar tes-
timoni de Jesucrist, el Senyor, d’ara en en-
davant siguin anomenats beats i se’n pu-
gui celebrar la festa als llocs i d’acord amb 
les normes establertes pel dret, cada any 
el dia 6 de novembre.

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

Franciscus, papa 

Decret de la Congregació del Culte Diví, 
amb el qual s’afegeix el nom de sant Jo-
sep en les pregàries eucarístiques II, III i 
IV del Missal Romà
 
En el paterno cuidado de Jesús, que San 
José de Nazaret desempeñó, colocado 
como cabeza de la Familia del Señor, res-
pondió generosamente a la gracia, cum-
pliendo la misión recibida en la economía 
de la salvación y, uniéndose plenamente a 
los comienzos de los misterios de la salva-
ción humana, se ha convertido en modelo 
ejemplar de la entrega humilde llevada a 
la perfección en la vida cristiana, y testi-
monio de las virtudes corrientes, sencillas 
y humanas, necesarias para que los hom-
bres sean honestos y verdaderos seguido-

companys, de l’Orde de Germans Menors 
Caputxins; 

Teófilo Fernández de Legaria Goñi i 4 
companys, de la Congregació dels Sagrats 
Cors; 

Alberto María Marco Alemán i 8 com-
panys, de l’Orde de Carmelites de l’Antiga 
Observança, més Agustín María García Tri-
baldos i 15 companys, de l’Institut de Ger-
mans de les Escoles Cristianes; 

Orencio Luis (en el segle: Antonio Solá 
Garriga) i 18 companys, de l’Institut de 
Germans de les Escoles Cristianes, més 
Antonio Mateo Salamero, prevere diocesà, 
i José Gorostazu Labayen, laic; 

Melchora Adoración Cortés Bueno i 14 
companyes, de la Congregació de Filles de 
la Caritat; 

Aurelia (en el segle: Clementina) Aram-
barri Fuente i 3 companyes, religioses pro-
fesses Serventes de Maria Ministres dels 
Malalts; 

Maria Assumpta (en el segle: Juliana 
González Trujillano) i 2 companyes, religi-
oses professes de las Missioneres Francis-
canes de la Mare del Diví Pastor; 

Joan Huguet Cardona, prevere diocesà; 
José María Ruiz Cano, Jesús Aníbal Gó-

mez, Tomàs Cordero i 13 companys, de la 
Congregació de Missioners Fills del Cor 
Immaculat de la Benaurada Verge Maria; 

Manuel Borràs Ferré, bisbe auxiliar de 
Tarragona, Agapit Modest, de l’Institut de 
Germans de les Escoles Cristianes, i 145 
companys, preveres i seminaristes dioce-
sans, més religiosos de l’Institut de Ger-
mans de les Escoles Cristianes, de l’Orde 
de Carmelites Descalços de la Benaurada 
Verge Maria del Carme, de l’Orde de Sant 
Benet, de l’Orde de Germans Menors Ca-
putxins, de la Congregació de Missioners 
Fills del Cor Immaculat de la Benaurada 
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so, cum beátis Apóstolis»; en la Plegaria 
eucarística III: «cum beatíssima Vírgine, 
Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, 
eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; en la 
Plegaria eucarística IV: «cum beáta Vírgi-
ne, Dei Genetríce, María, cum beáto Iose-
ph, eius Sponso, cum Apóstolis».

Por lo que se refiere a los textos redac-
tados en lengua latina, se deben utilizar 
las fórmulas que ahora se declaran típi-
cas. La misma Congregación se ocupará 
de proveer, a continuación, la traducción 
en las lenguas occidentales de mayor difu-
sión; la redacción en otras lenguas deberá 
ser preparada, conforme a las normas del 
derecho, por la correspondiente Conferen-
cia de Obispos y confirmada por la Sede 
Apostólica, a través de este Dicasterio.

No obstante cualquier cosa en contra-
rio.

Dado en la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 
el día 1 de mayo del 2013, memoria de San 
José Obrero.

Antonio, Card. Cañizares Llovera
Prefecto

+ Arturo Roche
Arzobispo Secretario

Carta de la Congregació del Culte Diví 
sobre la confirmació de la traducció i la 
inserció del nom de sant Josep en les pre-
gàries eucarístiques II, III i IV del Missal 
Romà

Ciudad del Vaticano, 12-9-2013

Eminencia Reverendísima:
La Congregación para el Culto Divino y 

la Disciplina de los Sacramentos, ha reci-
bido su atenta carta en la que solicitaba, 
como Presidente de la Comisión de Litur-

res de Cristo. Este hombre Justo, que ha 
cuidado amorosamente de la Madre de 
Dios y se ha dedicado con alegría a la edu-
cación de Jesucristo, se ha convertido en el 
custodio del tesoro más precioso de Dios 
Padre, y ha sido constantemente venera-
do por el pueblo de Dios, a lo largo de los 
siglos, como protector del cuerpo místico, 
que es la Iglesia.

En la Iglesia católica, los fieles han ma-
nifestado siempre una devoción ininte-
rrumpida hacia San José y han honrado de 
manera constante y solemne la memoria 
del castísimo Esposo de la Madre de Dios, 
Patrono celestial de toda la Iglesia, hasta 
tal punto que el ya Beato Juan XXIII, duran-
te el Sagrado Concilio Ecuménico Vaticano 
II, decretó que se añadiera su nombre en 
el antiquísimo Canon Romano. El Sumo 
Pontífice Benedicto XVI ha querido acoger 
y aprobar benévolamente los piadosos 
deseos que han llegado desde muchos 
lugares y que ahora, el Sumo Pontífice 
Francisco ha confirmado, considerando 
la plenitud de la comunión de los santos 
que, habiendo peregrinado un tiempo a 
nuestro lado, en el mundo, nos conducen 
a Cristo y nos unen a Él.

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo 
esto, la Congregación para el Culto Divi-
no y la Disciplina de los Sacramentos, en 
virtud de las facultades concedidas por el 
Sumo Pontífice Francisco, gustosamente 
decreta que el nombre de San José, Espo-
so de la Bienaventurada Virgen María, se 
añada de ahora en adelante en las Plega-
rias Eucarísticas II, III y IV de la tercera edi-
ción típica del Misal Romano, colocándose 
después del nombre de la Bienaventurada 
Virgen María, como sigue: en la Plegaria 
eucarística II: «ut cum beáta Dei Genetríce 
Vírgine María, beáto Ioseph, eius Spon-
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els vostres escollits, en primer lloc amb la 
Verge Maria, Mare de Déu, amb sant Josep 
el seu espòs, amb els apòstols i els màr-
tirs, amb sant : i amb tots els sants, que 
sempre ens ajuden amb la seva interces-
sió.

Pregària Eucarística IV
I a tots nosaltres, els vostres fills, con-

cediu-nos, Pare clementíssim, que amb 
la Verge Maria, Mare de Déu, amb sant 
Josep el seu espòs amb el apòstols i amb 
els sants, aconseguim l’herència del cel en 
el vostre Regne, on, juntament amb tota 
la creació, lliure ja del pecat i de la mort, 
us glorificarem per Crist Senyor nostre, pel 
qual vós concediu al món tots els béns.

gia de la Conferencia Episcopal Española, 
la confirmación de la traducción catalana 
de la inserción del nombre de S. José en las 
plegarias eucarísticas II, III y IV del Misal 
Romano.

El Dicasterio se complace en enviar a 
Vuestra Eminencia el Decreto por el que se 
concede cuanto se había solicitado, junto 
con el texto definitivo que deberá aparecer 
en el Misal Romano en lengua catalana.

Aprovecho la ocasión para expresarle 
mi mayor aprecio y estima en el Señor.

De Vuestra Eminencia Reverendísima 
afectísimo en Cristo,

Antonio Card. Cañizares Llovera Prefecto
R.D. Ioannes Michael Ferrer Grenesche

Subsecretarius

A Su Eminencia Reverendísima
El Señor Card. Lluís MARTÍNEZ SISTACH
Arzobispo de BARCELONA
Presidente de la Comisión de Liturgia 

de la Conferencia de Obispos de España. 

ANEXO - Traducción
Pregària Eucarística I
En una mateixa comunió, venerem la 

memòria, en primer lloc, de la gloriosa 
sempre Verge Maria, mare de Jesucrist, 
Déu i Senyor nostre, la de sant Josep, el 
seu espòs, la dels sants apòstols i màrtirs 
Pere i Pau, Andreu,...

Pregària Eucarística II
Us preguem que tingueu pietat de tots 

nosaltres, i feu que, amb la Verge Maria, 
Mare de Déu amb sant Josep el seu es-
pòs, amb els apòstols i els justos de tots 
els temps tinguem part en la vida eterna, 
i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesu-
crist, el vostre Fill.

Pregària Eucarística III
Que ell faci de nosaltres una ofrena 
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tats eclesiàstiques i civils i una nombrosa 
representació de professors i alumnes.

La memòria del curs 2012-2013 de la 
FTC, de l’Institut Superior de Litúrgia i de 
l’Institut de Teologia Fonamental de Barce-
lona ha estat presentada pel Dr. Puig i la 
de la FFC pel Dr. Aymar. El Dr. Puig ha dit 
que una de les preocupacions de la Facul-
tat de Teologia de Catalunya és la de “viure 
oberta a tot allò que succeeix en l’Església 
i en el món; ens interessa acollir i escoltar 
persones i realitats que puguin ajudar a 
comprendre el batec de la humanitat i de 
l’Església”. El Dr. Puig ha dit que la FTC 
se sent molt a prop del papa Francesc, “el 
Papa de la misericòrdia, que en mig any 
ha aconseguit que el món sencer escoltés 
i veiés l’Evangeli de Jesús concretat en la 
seva humanitat, espiritualitat i profecia”.

Tot seguit, el Dr. Puig ha reconegut i 
lloat la tasca que durant vint-i-sis anys ha 
realitzat per a la Facultat el que ha estat 
el seu Secretari i gerent, Vicenç Bosch i 
Miquela, que es jubila, i li ha lliurat la me-
dalla de la Facultat de Teologia. El seu lloc 
l’ocuparà la llic. Concepció Huerta i Vallès.

Per part seva, el Dr. Aymar ha fet me-
mòria de les activitats dutes a terme per 
la FFC –que forma part de la Universitat 
Ramon Llull (URL)- i ha anunciat que ha 
estat aprovat com a títol propi de la URL el 
Diploma d’Especialització Universitària en 
Gestió del Patrimoni Cultural Eclesiàstic, 
dirigit per ell mateix, dins l’àrea d’Huma-
nitats. Hi ha participat la Facultat de Teo-
logia, l’Abadia de Montserrat, la Biblioteca 
Episcopal, Catalonia Sacra i La Salle.

Tot seguit, el Dr. Ignasi Roviró, vicedegà 
de la FFC, ha pronunciat la lliçó inaugural, 
amb el títol La bellesa salvarà el món, en 
la qual ha dit: “Dostoievski, el gran novel-
lista rus, fa dir en el protagonista de L’Idi-

Inauguració del curs 2013-2014 a la Facul-
tat de Teologia i la Facultat de Filosofia de 
Catalunya 

Barcelona, 9-10-2013

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach, gran canceller de la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya (FTC) i de 
la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC), 
ha inaugurat oficialment el curs 2013-2014 
d’ambdues Facultats, el dimecres 9 d’oc-
tubre, a l’Aula Magna del Seminari Concili-
ar de Barcelona.

A les deu del matí, el cardenal ha presi-
dit una solemne eucaristia concelebrada, 
ha donat gràcies a Déu per l’important 
treball formatiu i d’investigació que es fa 
en les Facultats i ha animat a tots, profes-
sors i alumnes, a continuar i aprofundir en 
l’estudi i en la investigació, sota la llum de 
la Paraula i l’Esperit de Déu. Després, ha 
presidit l’acte acadèmic acompanyat per 
l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume 
Pujol, vice-gran canceller de la FTC, pel 
bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Tra-
serra, vice-gran canceller de la FFC i pels 
degans de les Facultats, Drs. Armand Puig 
i Jaume Aymar. Han assistit també a l’acte 
els altres bisbes de les diòcesis catalanes, 
el P. Abat de Montserrat, altres personali-

[ ]Altres
informacions
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les quals commemoraran aquesta efemè-
ride. Finalment, ha declarat inaugurat el 
curs 2013-2014.

Inici de curs de l’Institut Superior de Cièn-
cies Religioses de Barcelona

Barcelona, 10-10-2013

El dimarts 8 d’octubre, a l’aula magna del 
Seminari Conciliar de Barcelona, ha tingut 
lloc l’acte d’inauguració del curs 2013-
2014 de l’Institut Superior de Ciències Reli-
gioses de Barcelona (ISCREB), presidit pel 
cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach.

El director de l’ISCREB, Dr. Antoni Ma-
tabosch, ha recordat que aquesta institu-
ció es va crear fa divuit anys com a centre 
universitari d’ensenyament de la teologia 
i d’altres ciències religioses. L’ISCREB ha 
anat evolucionant i augmentant el nombre 
d’estudiants. Durant el curs 2012-2013, el 
centre ha comptat amb un total de 1.334 
alumnes: 220 alumnes presencials, 690 
alumnes virtuals i 467 alumnes dels cur-
sos d’extensió universitària (417 del cen-
tre d’Actualització Teològica, 30 al centre 
de Mataró i 20 del Diàleg Interreligiós 
Monàstic). Els alumnes que han acabat la 
diplomatura i la llicenciatura en Ciències 
Religioses durant el curs 2012-2013 han 
rebut els diplomes corresponents.

La lliçó inaugural del curs 2013-2014 
l’ha pronunciada el cardenal alemany Wal-
ter Kasper, president emèrit del Pontifici 
Consell per a la Unitat dels Cristians, amb 
el títol “L’ecumenisme com a moviment 
de pau en els segles XIX i XX”. El cardenal 
Kasper ha parlat dels inicis de l’ecumenis-
me, l’acció dels cristians de les distintes 

ota una frase que ha estat repetida cen-
tenars de vegades. “La bellesa salvarà el 
món” va ser lema del discurs de rebuda 
del premi Nobel per part d’Alexander Sol-
jenitsin i ha estat citada per papes i per-
sonatges destacats del món de la cultura. 
És cert, però, que la bellesa pot salvar el 
món? Quina és la bellesa que el pot salvar? 
Avui, la bellesa ha esdevingut un producte 
comercial que enganxa encara més al con-
sum. En el nostre mercat hiperconsumis-
ta, la bellesa és el centre més potent. Les 
coses es dissenyen i es fan més belles per 
vendre’s més bé. Els cossos s’omplen de 
bellesa per ser més atractius. La indústria 
de la bellesa és l’arma poderosa de la nos-
tra societat líquida. La bellesa no ha salvat 
el món, l’ha suplantat. L’art ha abandonat 
la bellesa. Quina és la bellesa de Dosto-
ievski? Si alguna bellesa ha de salvar el 
món és aquella que ens crida als dubtes, 
als enigmes; aquella que ens revela con-
tra el món, que ens desenganxa de les co-
ses per portar-nos als enigmes i misteris. 
La bellesa que pot salvar d’aquest món 
injust, estrany, paradoxal, és aquella que 
ens separa de les coses, dels processos i 
dels cossos dissenyats. Afegia Dostoievs-
ki: “la bellesa és un enigma”, nosaltres 
n’hem fet una seguretat”.

El Cardenal Arquebisbe de Barcelona i 
Gran Canceller de les Facultats Eclesiàsti-
ques, Dr. Martínez Sistach, ha agraït al Dr. 
Roviró la seva lliçó inaugural i ha fet es-
ment de la importància del nou temps que 
viu l’Església després de l’elecció del papa 
Francesc, en el qual tots els cristians hem 
de contribuir amb la nostra pregària i dedi-
cació. També ha fet esment de la celebra-
ció, enguany, del centenari del naixement 
del cardenal Narcís Jubany, que fou també 
arquebisbe de Barcelona i gran canceller 
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D o c u m e n t s

tes dificultats reals, en alguns casos amb 
fonaments justificats, no ens exoneren 
d’exercir el dret de cercar la veritat i de 
complir el deure d’agraïment per la fideli-
tat i la coherència de vida dels màrtirs. Mai 
no s’equivoca qui opta a favor de les vícti-
mes, sempre que reconegui totes les vícti-
mes sense excepció. Aquest és el punt de 
partida de la nostra celebració. Els errors 
històrics que es van cometre no poden si-
lenciar el crit generós d’unes persones que 
van viure en la seva pròpia carn la benau-
rança dels perseguits per causa del Crist.

Cap d’ells no va matar. Tots ells van 
morir, perquè van pensar que era més 
important mantenir la fe i la vocació reli-
giosa que salvar la vida. Molts eren joves. 
La seva dedicació al camp missioner, edu-
catiu, sanitari i social era viscuda amb ga-
nes de fer el bé. Sovint es desenvolupava 
en les fronteres de la pobresa i del com-
promís amb els més necessitats. Van ser 
persones normals i corrents que van viure 
temps extraordinaris i van saber estar a 
l’alçada de la història. La vida comunitària 
fou per a ells un vincle fort per mantenir 
els seus compromisos. Malgrat la por, les 
incerteses i els sofriments, van ser cohe-
rents amb l’evangeli, van mirar la mort de 
cara i van perdonar els seus botxins. La 
seva vida ens esperona a viure aquí i avui 
la nostra fe en el Crist. Volem recollir el seu 
missatge i treballar per la reconciliació, el 
diàleg, la justícia, el respecte a les creen-
ces de cadascú, el perdó, la convivència, 
la llibertat i l’amor. Els màrtirs sempre han 
estat i són el patrimoni més preuat de l’Es-
glésia, santa i pecadora a la vegada.

Creiem que Tarragona és un escenari 
històricament excepcional per a un acte 
d’aquestes característiques. El testimoni-
atge dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi, 

Esglésies per assolir la unitat en una sola 
Església. Ha parlat també dels antece-
dents històrics del moviment ecumènic, de 
la seva importància per promoure la pau 
en el món i de la situació actual, en què 
no s’ha arribat encara a la plena unitat 
dels cristians, ja que el camí cap a la ple-
na unitat és llarg i difícil. Però ha crescut 
la consciència de la unitat dels cristians i 
se segueix avançant en aquesta direcció, 
sota l’impuls de l’Esperit de Déu. 

El cardenal Lluís Martínez Sistach ha 
agraït al cardenal Kasper la seva bella lliçó 
i a tots els qui estan vinculats a l’ISCREB el 
seu esforç, interès i generositat. Ha afegit 
que l’ISCREB està realitzant un servei molt 
preuat en la formació superior dels cristi-
ans i cristianes de l’arxidiòcesi i d’arreu, 
atès que també imparteix cursos on-line. 
El Sr. Cardenal ha desitjat que respectant 
l’especificitat de l’ensenyament superi-
or, amb totes les exigències metodològi-
ques, els coneixements de la fe cristiana 
s’ofereixin als alumnes de l’ISCREB amb 
un esperit que els porti a la pregària i a la 
celebració de la fe. I ha desitjat també que 
“els rics continguts ecumènics que el car-
denal Kasper ens ha donat, intensifiquin 
el nostre treball ecumènic per assolir amb 
l’ajut de Déu la comunió plena entre tots 
els cristians”. El cardenal Martínez Sis-
tach ha acabat declarant inaugurat el curs 
2013-2014.

Comunicat de la Unió de Religiosos de 
Catalunya sobre les beatificacions a Tar-
ragona 

Som conscients que es tracta d’un tema 
socialment i políticament molt sensible i 
que es pot utilitzar al servei d’interessos 
diferents i, fins i tot, contraposats. Aques-
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martiri, ha escrit unes pàgines que han 
tingut continuïtat al llarg de la història. El 
mar que banya les platges de la Imperial 
Tàrraco i el seu aqüeducte són dos sím-
bols de recuperació social. El Mediterrani 
esdevé un pont de mar blava i l’aqüeducte 
una comunicació de cara endins. Un dels 
principals objectius de la nostra educació 
és que mai més no es tornin a repetir fets 
com els que van succeir. Cal, però, treba-
llar a nivell de les causes.

Esperem que la Conferència Episcopal 
Espanyola, responsable de l’organització 
de l’acte, aconsegueixi remarcar la prima-
cia de la fe i de l’amor, la sensibilitat per 
la pluralitat cultural i lingüística de les co-
munitats cristianes, la comunió eclesial, la 
senzillesa i la simplicitat de les celebraci-
ons, així com també que llanci un missatge 
de cordialitat i de compromís vers la socie-
tat sense exclusions. Amb humilitat, sense 
ostentació i sense complexos, adrecem als 
màrtirs la nostra pregària a fi que tots ple-
gats sapiguem viure el goig de la llibertat 
i la fraternitat universals, tan necessàries 
en el context social, polític i econòmic que 
estem vivim. L’atenció als pobres, la de-
núncia de l’especulació econòmica i el dià-
leg entre els pobles són tres prioritats que 
no podem desatendre. La força de l’Esperit 
ens impulsa a viure l’Evangeli com ho van 
fer els màrtirs que seran beatificats a Tar-
ragona.
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