Planellas: “Volem que el Concili Tarraconense
esdevingui una pauta de referència”
Dv, 22/01/2021 per Catalunya Religió

(Arquebisbat de Tarragona/CR) La Catedral ha acollit aquest dijous, dia 21 de
gener, en la solemnitat dels sants màrtirs Fructuós, bisbe, i Auguri i Eulogi,
diaques, la celebració d’acció de gràcies en el vint-i-cinquè aniversari del Concili
Provincial Tarraconense de 1995, coincidint amb el dia de la seva inauguració.
L’eucaristia, presidida per l’arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència
Episcopal Tarraconense, Joan Planellas, ha estat concelebrada pel cardenal Joan
Josep Omella, arquebisbe metropolità de Barcelona; l’arquebisbe-bisbe d’Urgell,
Joan-Enric Vives i els bisbes de les diòcesis de Girona, Lleida, Vic, Terrassa i
Tortosa. La celebració també ha comptat amb una representació de les diverses
Esglésies diocesanes entre els quals hi han assistit els vicaris generals i episcopals,
els pares abats de Poblet i Montserrat i l’abadessa del Monestir de Vallbona de les
Monges; preveres, religiosos i religioses, el rector de la parròquia ortodoxa
romanesa de Sant Calínic i de Sant Fructuós de Tarragona i membres que van
participar en el Concili Provincial de 1995, entre d’altres.
Malgrat les restriccions del moment present a causa de la pandèmia, la celebració
va ser àmpliament seguida a través del web de l’Arquebisbat de Tarragona i de les
xarxes socials.
La celebració es va iniciar amb la salutació de benvinguda per part del Canceller i
portaveu de l’Arquebisbat, Simó Gras, seguida de la processó d’entrada amb el
trasllat de l’arqueta que contenen les relíquies dels sants màrtirs des de la capella
de Sant Fructuós fins al presbiteri, on van ser col·locades. El Cor i Orquestra dels
Amics de la Catedral van sostenir els cants de l’eucaristia que va comptar, com és
tradició en el Pontifical de Sant Fructuós, amb la lectura abreujada de la Passio
Fructuosi i la veneració de les relíquies, enguany adaptada a les mesures
sanitàries.
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El llegat del Concili, una ocasió per a renovar l’Església
L’arquebisbe Planellas, en l’homilia, va recordar les paraules dels bisbes
predecessors en el Decret de promulgació on qualificaven el Concili com un «do de
Déu» i un «temps de gràcia». «El seu llegat», va subratllar, «summament actual
malgrat el temps transcorregut, voldríem que fos rellegit, rebut, interioritzat i
explicitat amb una adequada recepció. Volem que el Concili Tarraconense
esdevingui una pauta de referència en el nostre present i futur eclesials».
L’arquebisbe Joan va constatar que «el treball del Concili Provincial va ser una
recerca de signes de resposta a la pregunta feta a l’Esperit» amb un tema com a
denominador comú, l’evangelització. «El primer secret per a l’evangelització és la
conversió personal i, per aquest camí, la purificació i la vitalització de les
institucions i dels serveis eclesials», puntualitzant que aquesta conversió s’escau
en el marc d’unes circumstàncies i tradicions, i d’un tarannà específic.
L’arquebisbe Planellas, citant el document que més tard presentarien els bisbes al
final de la celebració, va posar èmfasi en la consolidació de la unitat pastoral de les
deu Esglésies diocesanes amb seu a Catalunya, viscuda amb esperit de comunió i
coordinació pastoral, per tal que les decisions que es vagin prenent enmig de les
vicissituds i incerteses del moment estiguin «veritablement emmotllades en l’argila
del nostre poble». En aquest camí de comunió i de foment del sentit de pertinença,
concepte recollit també en la darrera Encíclica del papa Francesc, Fratelli tutti, el
prelat va afirmar que cal cercar el diàleg i apostar per una cultura de la trobada
«perquè no es desnaturalitzi la nostra història o es negui aquell sentiment de
pertinença autèntic i natural que és la llei divina de tot ésser viu, com afirmava el
venerable bisbe de Vic, Josep Torras i Bages». «Trametem, doncs, a les nostres
Esglésies, a les diverses instàncies socials i al mateix món de la política aquest
esperit», va subratllar.
Cardenal Omella: «Hem de continuar consolidant els objectius del Concili
Tarraconense sense por»
En el marc d’aquesta celebració, els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya
han fet públic un document per recordar el Concili Provincial Tarraconense i
encoratjar les comunitats cristianes sota el títol «Esperit, cap on guies les nostres
Esglésies? Als 25 anys del Concili Provincial Tarraconense de 1995».
«Amb aquest text els bisbes convidem els cristians de les Esglésies que peregrinen
a Catalunya a tenir una mirada agraïda al passat, un viu desig de compromís amb
el present que ens toca viure i una mirada esperançada al futur», va expressar el
cardenal Joan Josep Omella en la presentació del Document, tot esperant que «la
llavor que es va sembrar fa vint-i-cinc anys doni cada dia més fruits abundants sota
l’acció de l’Esperit Sant, que mou tota l’activitat a l’Església». L’arquebisbe de
Barcelona, en nom de tots els bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, va
manifestar que cal continuar consolidant els objectius del Concili Tarraconense
sense por, i «avançar decididament en la implementació de les mesures
necessàries per passar dels desitjos a la realitat». En aquesta línia, el cardenal va
remarcar la necessitat de renovar el llenguatge teològic, espiritual i pastoral, i de
viure una coresponsabilitat eclesial autèntica, amb un protagonisme real del laïcal
eclesial.
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Aquest és el text de l'homilia de l'arquebisbe Joan Planellas:

Solemnitat dels Sants Fructuós, Auguri i Eulogi
21 gener 2021. Catedral de Tarragona
Cloenda del XXVè. Aniversari del Concili Provincial Tarraconense
Lectures: Daniel 3,14-20.91-92.95; Salm 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Hebreus 10,32-36;Joan
17,11b-19

Cada 21 de gener, l’Església de Tarragona celebra la festivitat dels seus sants
màrtirs Fructuós, bisbe, i Auguri i Eulogi, diaques. Avui celebrem la solemnitat
dels primers màrtirs de les nostres Esglésies que pelegrinen a Catalunya. La seva
història es remunta a la meitat del segle III i la coneixem gràcies a l’existència
d’un document anomenat Passio Fructuosi ―que, en la seva part central, acabem
de proclamar a la nostra celebració i que aquest matí, en la mateixa Capella de
Sant Fructuós d’aquesta Catedral, hem proclamat solemnement en la seva
totalitat―, un text escrit per un cristià culte i amb bona formació teològica,
possiblement clergue. Es tracta del document literari martirial més antic de tota la
península ibèrica. Un document importantíssim per a la nostra història cristiana,
que ens remunta a l’any 259 i que, fins i tot, tingué un fort ressò en la literatura
cristiana de l’època tardorromana: sant Agustí mateix el cita en un sermó i, d’altra
banda, el poeta Aureli Prudenci li dedica un himne en una de les seves obres.[1]
I és en aquest dia incomparable que, pouant de la flama de la fe dels nostres Pares,
enguany, malgrat les serioses restriccions ocasionades per la pandèmia, podem
celebrar amb els altres bisbes i amb una representació de les diverses Esglésies, el
vint-i-cinquè aniversari de la celebració del Concili Provincial Tarraconense que,
tal dia com avui de fa ja 26 anys, tot just s’iniciava amb una missa solemne aquí a
la Catedral primada de Tarragona.
Entenem que continuen essent vàlides les paraules dels bisbes, predecessors
nostres, els quals, una vegada rebuda de la Santa Seu la recognitio de les
resolucions conciliars, en signaren el Decret de promulgació ―d’això, el proper
mes de juny en farà vint-i-cinc anys―, i qualificaren el Concili Tarraconense de «do
de Déu» i de «temps de gràcia i de benedicció del Pare, per Jesucrist, en l’Esperit».
Així van viure l’esdeveniment conciliar les Esglésies amb seu a Catalunya. I el seu
llegat, summament actual malgrat el temps transcorregut, voldríem que fos
rellegit, rebut, interioritzat i explicitat amb una adequada recepció. Volem que el
Concili Tarraconense esdevingui pauta de referència en el nostre present i futur
eclesials. D’aquí que, en acabar la nostra celebració d’avui es farà públic un
document signat per tots els bisbes i que serà presentat aquí mateix a la Catedral
pel Cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe metropolità de Barcelona.
El treball del Concili Provincial va ser una recerca de signes de resposta a la
pregunta feta a l’Esperit. Una pregunta ben vàlida i actual en el nostre avui
eclesial: «Esperit, què dius a les Esglésies de la Tarraconense?». Aquest era
precisament el títol de la Carta Pastoral dels nostres bisbes en l’epifania del 1994,
quan convocaven el Concili Provincial. Les nostres Esglésies havien viscut amb
3

gran intensitat el Concili Vaticà II i maldaven amb esperança per aplicar-ne les
orientacions amb intensitat renovada i amb imaginació creativa, a la llum de
l’Esperit. El Concili Tarraconense es proposà, com a denominador comú dels temes
a tractar, l’evangelització. I el primer secret per a l’evangelització és la conversió
personal i, per aquest camí, la purificació i la vitalització de les institucions i dels
serveis eclesials.
Ara bé, ni la conversió personal ni la purificació de les institucions i dels serveis
eclesials no tenen lloc en una cambra asèptica, esterilitzada. Pensar en un
Evangeli químicament pur seria somniar. L’Evangeli és per als homes i dones, cada
un dels quals viu unes circumstàncies pròpies, té les seves tradicions, el seu
tarannà específic i la seva pròpia manera d’expressar-se. Justament això enriqueix
la Bona Notícia de Jesús. I el que podem dir de les persones podem dir-ho
igualment dels pobles. D’aquí la intenció del Concili Tarraconense.
Uns passatges del venerable bisbe de Vic, Josep Torres i Bages, en la seva obra La
Tradició Catalana ens poden ajudar a situar la recepció del Concili Tarraconense
en l’avui de les Esglésies amb seu a Catalunya. Foren escrits ja fa cent-vint-i-cinc
anys, però, tot i l’estil literari de l’època, conserven la seva plena vigència i
actualitat. El venerable bisbe escriu que la religió cristiana pot «identificar-se amb
una comarca, sense que ella hagi de sacrificar cap de sos elements; ans bé quedant
aquests emparats per la mateixa religió». «L’Església és regionalista perquè és
eterna». Els organismes polítics, els Estats, són fruit de les enteses i dels pactes
dels homes. Les nacions, en canvi, són «unitats socials naturals formades, no en
congressos, ni en dietes d’homes d’Estat, sinó en els eternals consells de la
Providència divina. Per això ja la difusió evangèlica es féu no tenint en compte els
Estats polítics sinó les diverses gents o nacions, i predicà no als súbdits de l’imperi
romà o de l’imperi persa, sinó als fills de Corint o de Roma, o de Tessalònica o
d’Esmirna, o de Galàcia. La religió... és una sobrenatural perfecció de la naturalesa
i per això cerca les entitats naturals més que les polítiques, és a dir, més la regió
que l’Estat, perquè és divinament naturalista».[2]
I afegeix també una mica més endavant: «Les grans assemblees eclesiàstiques que
anomenem Concilis, proven també aqueixa tendència [...]. Reuneix rares vegades,
sols per necessitats que atenyen a tot el llinatge humà, el Concili Universal; però
és amiga de que sovint es reuneixin concilis provincials, més encara sínodes o
concilis diocesans; reconeixent que hi ha una vida religiosa en cada territori que
per si mateixa ha d’arreglar-se les coses, salva[nt] sempre l’autoritat i la primacia
del successor de Pere».[3] Fins aquí la citació del venerable bisbe.
Molt estimats i estimades. «La concreció del camí conjunt de comunió entre les
deu Esglésies diocesanes amb seu a Catalunya passa per la consolidació de la
unitat pastoral entre elles, entesa i viscuda amb esperit de comunió interdiocesana
i de coordinació pastoral». Això ho afirmem els bisbes en el document que es farà
públic al final d’aquesta Eucaristia. Avui, podríem demanar al Senyor, en aquesta
solemnitat dels nostres primers màrtirs que, fonamentats en la fe dels primers
Pares, a la llum del Concili Provincial, la Conferència Episcopal Tarraconense
pugui avançar en aquest camí d’unitat pastoral. Perquè tan sols així les decisions
que es vagin prenent enmig de les vicissituds i incerteses del moment present,
estaran veritablement emmotllades amb l’argila del nostre poble.
El papa Francesc, a la recent Encíclica Fratelli tutti, parla de fomentar el
«sentiment de pertinença» (n. 230). «Perquè la nostra societat hi guanya quan
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cada persona, cada grup social, se sent veritablement de casa. En una família, els
pares, els avis, els fills són de casa; ningú no està exclòs. Si un té una dificultat,
fins i tot greu, encara que se l’hagi buscada ell, els altres corren a ajudar-lo, li
donen suport; el seu dolor és de tots [...]. Les baralles de família són després
reconciliacions». I, en la mateixa Encíclica, el papa parla de «l’amor a la terra, al
poble, als trets culturals propis. No puc trobar-me amb l’altre si no posseeixo un
substrat on estic ferm i arrelat, perquè des d’allí puc acollir el do de l’altre i oferirli quelcom veritable [...]. El bé de l’univers requereix que cadascú protegeixi i
estimi la seva pròpia terra» (n. 143). Però, com afirmava sant Fructuós en el
moment de donar el seu testimoniatge sublim, també «ens cal tenir en el
pensament l’Església catòlica, de llevant fins a ponent». D’aquí que ―afegeix el
papa―, «no és possible ser sanament local sense una sincera i amable obertura a
l’universal, sense deixar-se interpel·lar pel que s’esdevé en altres bandes, sense
deixar-se enriquir per altres cultures o sense solidaritzar-se amb els drames dels
altres pobles» (n. 146).
Per tot això, afirma el papa, cal apropar-se, expressar-se, escoltar-se, mirar-se,
tractar de comprendre’s, buscar punts de contacte... aquesta és la definició del
verb «dialogar». Si no hi ha diàleg, vol dir que no hi ha preocupació pel bé comú,
que només hi ha imposició. En el diàleg dels diferents sempre neix una nova
síntesi, un mestissatge (cf. n. 148). Els herois del futur seran els qui sàpiguen
trencar aquesta lògica malaltissa i implantar la cultura de la trobada. El papa
exclama aquí: «Déu vulgui que aquests herois s’estiguin gestant silenciosament en
el cor de la nostra societat» (n. 202). Trametem, doncs, a les nostres Esglésies, a
les diverses instàncies socials i al mateix món de la política aquest esperit! Davant
la polarització del moment present, maldem amb totes les energies i amb les
mediacions que calguin perquè s’estableixi la cultura de la trobada, i perquè no es
desnaturalitzi la nostra història o es negui aquell sentiment de pertinença autèntic
i natural que és la llei divina de tot ésser viu, com afirmava també Torras i Bages a
La Tradició Catalana.[4] En canvi, si es respecta i s’ajuda a mantenir-ho viu, es
farà la veritable unió entre germans i germanes, l’única que val la pena, perquè és
l’única que és justa. Com afirmava el Cardenal Omella en el seu discurs a la
Conferència Episcopal Espanyola, «la tasca de reduir la crispació i de promoure la
cultura de la trobada no sols correspon als mitjans de comunicació i a les figures
públiques [o del món de la política], sinó a tots nosaltres. La podem portar a terme
en els nostres contextos diaris, en les converses, en les xarxes socials, en la
formació dels infants i els joves, en els missatges que posem en circulació en la
societat».[5] Hem de donar contínuament oportunitats a la concòrdia i a la
reconciliació, esdevenint artesans de pau. I davant la complexitat dels moments
polítics i socials que vivim, en el marc d’una crisi econòmica agreujada per la
pandèmia i en la perspectiva d’unes noves eleccions al Parlament de Catalunya, a
nivell eclesial procurem que els fervors polítics d’un costat o de l’altre no ens
eixarreeixin l’esperit. Perquè, com també afirmava Torres i Bages: «La Religió és
com l’aire, que tothom l’ha de respirar».[6]
El Concili Tarraconense era conscient que no podia reduir la pastoral a un
problema de simple reorganització i coordinació. Es tractava, en canvi, de reunir el
Poble sant de Déu en l’Esperit Sant, per tal de fer de les nostres Esglésies el
santuari de la presència de Déu enmig nostre, anticipació de l’Església celestial i,
al mateix temps, esdevenir fermes en la fe i fortes en el testimoniatge de Jesús,
«sostenint lluites i sofriments», com ens deia la Carta als Hebreus que avui se’ns
ha proclamat, i «no adorar les estàtues d’or» que constantment ens ofereix el món,
com s’indicava a la primera lectura treta del profeta Daniel. Per això, ens cal donar
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gràcies a Déu per l’experiència eclesial que va suposar el Concili per a les nostres
Esglésies.
Però el Concili Tarraconense no va ser una flor d’estiu; el seu llegat no pot quedar
reduït a la biblioteca o als arxius pels estudiosos. Ara, el que ens cal és que tots
plegats fem dels seus documents i resolucions un torrent d’aigua que regui la
terra, que amari les nostres Esglésies assedegades d’Evangeli i pugui donar flors i
fruits al llarg dels anys. De fet, el document que presentarem al final de la
celebració d’avui, l’hem escrit pensant que, a partir d’ell, en puguin brollar
iniciatives concretes i engrescadores per al nostre present eclesial. Amb tot, no hi
ha res més cristià que esperar. «El Senyor m’ha escoltat, res no m’espanta»,
cantàvem en el Salm de la missa d’avui. Nosaltres mateixos ―els qui avui
participem d’aquesta Eucaristia i els qui la seguiu telemàticament― som el
resultat del somni esperançat de Jesús, que tot ho confiava al Pare. I, com hem
escoltat a l’Evangeli d’avui, Jesús prega per nosaltres i ens confia les seves
paraules per tal que, preservant-nos del Maligne i sense ser del món, puguem
estar més encarnats en el món. I mentre correm la nostra etapa d’aquesta cursa
apassionant, a la llum del Concili Tarraconense i amb el testimoniatge de fe dels
nostres primers màrtirs, el bisbe Fructuós i els seus diaques, avui se’ns ofereix
l’ocasió de fer no una nova Església, però sí renovar a fons la que ja tenim i
formem, i que ens ha estat confiada. Una Església acollidora, que aporta sentit i
esperança, que mostra a través del nostre testimoniatge fins on arriba l’amor de
Déu.
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