Ampli relleu de la visita del cardenal Bertone a
Catalunya
Dm, 13/04/2010 per Catalunya Religió

(Jordi Llisterri - CR) El cardenal Tarcisio Bertone serà a Barcelona el 25 d’abril per
presidir la beatificació del pare Josep Tous, fundador de les Caputxines de la Mare
del Diví Pastor, que se celebrarà a la basílica de Sant Maria del Mar. Però la visita
tindrà un relleu molt més ampli que també es podrà seguir per televisió. Pel Canal
33 està previst emetre en directe dos actes en els que participarà el
secretari d’Estat del Vaticà: la beatificació de Santa Maria del Mar a dos quarts
d’onze del matí, i el concert inaugural de l’orgue de Montserrat que es farà a
l’abadia benedictina el mateix dia a les sis de la tarda. Així, el diumenge 25
coincidiran dues emissions en directe per la televisió pública catalana dels actes
presidits pel més directe col·laborador de Benet XVI.
Però la visita que d’aquí a pocs dies inicia el cardenal Bertone tindrà una agenda
molt més àmplia i es realitza només mig any abans de la visita del papa a
Catalunya. Montserrat, la Sagrada Família, Igualada i l’agenda
institucional, marcaran la visita de Bertone a Catalunya, enviat pel papa
per presidir la beatificació del pare Tous.
El dissabte 24 al migdia aterra a Barcelona i és acollit pel cardenal Lluís Martínez
Sistach. A tarda s’afegiran a l’acte d’acollida dels visitants arribats a
Barcelona en la peregrinació organitzada per les religioses del Diví Pastor. A les
sis de la tarda, en el Palau de Congressos de Catalunya, es farà una obra teatral
sobre la vida del fundador i els 160 anys de l’obra educativa de la institució,
protagonitzada pels alumnes de les escoles de les germanes caputxines.
El diumenge 25 d’abril Bertone presidirà la beatificació a Santa Maria del Mar,
que comptarà amb la participació de l’Escolania de Montserrat. Aquest fet poc
habitual, respon a la llarga relació i sintonia del salesià Bertone amb els
benedictins de Montserrat. Després de participar en el dinar de celebració que es
farà al Palau de Congressos de Catalunya, Bertone pujarà a Montserrat per
participar en el concert inaugural del nou orgue de Montserrat. Tot i ser un
acte marcadament cultural, també està previst que el cardenal Bertone s’adreci als
assistents.
Prèviament a la consagració del papa anunciada pel 7 de novembre, el dilluns 26
està previst que Bertone visiti la Sagrada Família per conèixer l'estat de les
obres del temple de Gaudí. El dilluns al matí també estan previstos diversos

1

contactes institucionals entre els que hi ha una entrevista amb el president de la
Generalitat, José Montilla.
El mateix dilluns a la tarda, Bertone serà a Igualada i a Capellades per visitar
la casa natal del pare Tous i la seva tomba. I d’allà tornarà a Montserrat per
participar a les 10 de nit en la vetlla de Santa Maria. Aquesta vetlla de pregària
té un to especialment juvenil i és un dels actes espirituals amb més tradició a
Montserrat en la vigília del dia de la Moreneta. Habitualment està presidida per
algun bisbe de Catalunya, que aquest any acompanyaran al secretari d’Estat en la
vetlla. Després de fer nit a Montserrat, Bertone tornà a Roma el dimarts al matí a
primera hora.
Coneguda la seva gran aficció pel fútbol, gairebé només falta que el cardenal
Bertone tingui un forat a l’agenda per visitar el camp del Barça.
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