Bertone vindrà a Barcelona per la beatificació del
pare Tous
Dc, 3/02/2010 per Catalunya Religió

L’agenda d’un secretari d’Estat és variable però tot està previst perquè el cardenal
Tarcisio Bertone vingui a Barcelona representant el papa en la beatificació del
pare Josep Tous, fundador de les Caputxines del Diví Pastor. Segons ha pogut
saber CatalunyaReligió.cat, la presència respon a un afecte personal de Bertone a
aquestes religioses, ja que són les qui tenen cura de la seva residència a Roma.
L’acte de proclamació del beat Josep Tous, nascut a Igualada, es farà a la Basílica
de Santa Maria de Barcelona el proper diumenge 25 d’abril. Bertone aprofitaria la
seva presència a Catalunya per anar després a Montserrat i poder ser a la
tradicional Vetlla de Santa Maria del dilluns 26 al vespre, vigília de la festivitat de
la Mare de Déu de Montserrat. El diumenge 25 també coincideix amb el concert
inaugural de l’orgue de Montserrat.
Bertone té una llarga relació amb el Monestir de Montserrat, amb la seva
comunitat, i aprecia molt singularment el Museu i l’Escolania. El director del
Museu de Montserrat sempre comenta que Bertone és l’arquebisbe que millor el
coneix.
Aquesta relació li ha permès conèixer de primera mà la realitat de l’Església a
Catalunya, ja abans de ser secretari de la congregació per a la Doctrina de la Fe i
arquebisbe de Gènova. Durant aquesta etapa va acompanyar diversos sacerdots
genovesos a Montserrat on ja ha presidit algunes celebracions. A tall més
anecdòtic, també coincideix que a Gènova es custodien les relíquies de sant
Fructuós, primer bisbe màrtir de Tarragona.
Una possibilitat és que l’estada del cardenal Bertone a Barcelona pugui incloure
una visita a la Sagrada Família, que està ja a punt per poder obrir al culte a la nau
central, un esdeveniment al qual s’espera donar el màxim relleu.
La visita a Catalunya coincideix amb la recent confirmació del Tarcisio Bertone en
el càrrec de secretari d’Estat que va anunciar Benet XVI fa pocs dies. Des del juny
del 2006, Bertone, religiós salesià, ocupa el càrrec més rellevant de la cúria
romana. El secretari d’Estat va ser fa un any a Madrid on es va reunir amb els
bisbes espanyols i amb representants del govern.
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